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ترجمه:
پدرام اندايش

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمهی مترجم:
به نام ﷲ و به ياد ﷲ و ان شـاء ﷲ بـرای ﷲ .سـتايش
ـوده و او
شکرگونه برای ﷲ تعالی میباشد .او را شکر نمـ
را بزرگ میداريم و از او کمک مـیطلبـيم و از او طلـب
هدايت مینماييم و به همين دليل در هر رکعت نماز مـی-
ِيم) ما را به راه مستقيم
ِراط المستق
ِنا الص
گوييم :اهد
هدايت نما( .به ﷲ تعالی پناه میبريم از شرهای شخصـی-
مان و نتيجهی بد اعمالمان .کسی را که ﷲ هدايت نمايد،
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به راستی راه يافته است و گمراه کنندهای ندارد و کسی
را که بر اساس استعدادهايی که از خود نشـان مـیدهـد،
ـدايت کننـدهای بـرای او وجـود نخواهـد
گمراه سازد ،هـ
داشت .گواهی میدهم کـه هـيچ معبـود و پرسـتش شـوندهی
برحقی جز ﷲ تعالی وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده-
ـان مبعـوث
ای اوست و او را جز برای رحمتـی بـر جهانيـ
نداشته است .مدتها بود که در پی کتابی بودم کـه غيـر
مسلمانان و يا مسلمانانی کـه بـه علـت ظلـم بعضـی از
مسلمان نماها دربارهی اسﻼم در شک میباشند را به اسﻼم
دعوت دهد و راه مستقيم را به آنها نشان دهـد .کتـابی
که پيش رو داريم دﻻيلی را برای برحق بودن اسﻼم بيـان
داشته است که بعضی از آن دﻻيل در خود قرآن موجود می-
باشد و در انتها اسﻼم را به طور خﻼصه شرح داده اسـت.
البته اين کتاب برای دعوت و فراخواندن به سـوی اسـﻼم
می باشد و اگر نه برای شناخت اسﻼم صـحيح بايـد تمـامی
آيات قرآن و احاديث صحيح نبوی شناخته و آموخته شود.
آماده سازی:
ستايش شکرگونه برای ﷲ تعالی میباشد که رسولش را
با هدايت و دين حق فرستاد .ستايش شکر گونه برای ﷲ
تعالی باشد که ما را از تبعيت کنندگان از محمد قرار
داد .ستايش شکرگونه برای ﷲ تعالی باشد که ما را از
کسانی قرار داد که به رهنمود او متمسک میباشند و به
سوی راه وی دعوت میدهند.
شهادت میدهم که معبود و پرستش شوندهی برحقی جـز ﷲ
متعال وجود ندارد و او يکتا و بیشريک مـیباشـد و بـه
ِ اولين نفر تا آخرين نفر میباشد
اين که او معبود برحق
و به اين که او برپا دارندهی آسمانها و زمينهـا مـی-
باشد ،همان چيزی که نيکوکار و بدکار به آن اقرار می-
کنند .شهادت می دهم که او عادل است و به انسانها ديدن
و بصيرت عطا نموده است و هر کسـی را کـه خواسـتار آن
باشد با بخشش و عدلش به راه مستقيم هدايت میکند و هر
کسی که استحقاق عذاب دائمی را داشته باشـد ،از راهـش
باز میدارد .همچنين شهادت میدهم کـه محمـد بنـدهی ﷲ
ـرش را در
تعالی و فرستادهی او است .همان کسـی کـه عمـ
جهاد ،مجاهدت ،صبر و توصيه به صبر کردن صرف نمود .او
همان کسی است که در هـر زمـان و مکـانی بـه سـوی راه
پروردگارش دعوت نمود و ندا سر داد» :بشتابيد به سـوی
رستگاری .بشتابيد به سوی جهـاد« .او همـان کسـی اسـت
خصوصيات باعظمتش ،بيشتر از آن است که بتوان برشمرد و
ﷲ تعالی دين او را تا روز قيامـت بـاقی قـرار خواهـد
داد .دعوتگران به سوی حق ،جانشين او خواهند بود و تا
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زمانی که ﷲ تعالی ميراثدار زمين و آنچه اسـت بـر روی
آن میشود ،پرچمهای او را حمل میکننـد .چنـين افـرادی
دائما بر روی حق و ياری شده توسط ﷲ تعالی میباشـند و
ـا مخالفـت بـا آنـان را
کسی که قصد خوار کردن آنها يـ
دارد ،ضرری به آنها نمیرساند .اين تا زمانی اسـت کـه
چنين افـرادی بـر امورشـان بصـيرت دارنـد و از آثـار
ِي أدعـو
ِيل
ِ سـب
ِه
پيامبرشان محمد پيروی میکنند :قل هـذ
ِي] يوسـف) [108 :ايـن
ٍ أنا ومنِ اتبعن
ِيرة
ِلى ا ِ على بص
إ
راه من است که به همراه پيروانم ،بر اساس بصـيرت بـه
سوی ﷲ دعوت میدهيم( .آنان همان کسانی هستند کـه شـخص
گمراه شده را به سوی هدايت دعوت میدهند و مردم را از
هﻼک شدن و بدبختی برحذر میدارند و آنان را تشويق بـه
ـالی وجـود دارد و بـاقی
آن چيزی میکنند که نـزد ﷲ تعـ
خواهد ماند .اين برای آن است که به اهل کتـاب شـباهت
پيدا نکنند ،همان کسانی که از آنان پيمان گرفته شد و
آنان آن پيمان را ضايع کردند و پشت گوش انداختنـد .ﷲ
ِين أوتـوا
ِيثـاق الـذ
ِذ أخـذ ا م
تعالی مـیفرمايـد :وإ
ِم
ِه
ِلناسِ وﻻ تكتمونه فنبذوه وراء ظهور
ِتاب لتبيِننه ل
الك
بـئس مـا يشـترون] آل عمـران:
ِ ثمنا قل
ِه
واشتروا ب
ِيﻼ ف ِ
) [187و آن گاه که ،ﷲ از کسانی که به آنها کتـاب داده
شده است ،پيمان گرفت تـا آن را بـرای انسـانها روشـن
کنند و آن را نپوشانند .ولی نتيجـه آن شـد کـه آن را
پشت سر انداختند و آن را به قيمت اندکی فروختند .چـه
بد معاملهای انجام دادند(.
هر کسی که در ميدان چاپ کتابهای اسـﻼمی قـدم مـی-
گذارد و به نشر و ترجمهی آن میپردازد ،بـه خـوبی درک
میکند که نياز بزرگی به کتابهايی وجود دارد که در آن
غير مسلمانان را به اسﻼم دعوت میشوند .زيرا کتابهايی
که دربارهی اسﻼم میباشـند ،بسـيار زيـاد هسـتند ،چـه
کتابهايی که امری را به صورت خﻼصه بيان داشـتهانـد و
چه کتابهايی که به شـرح و تفصـيل پرداختـهانـد .ولـی
موارد کمی وجود دارند که در آنها به شکل مطلوبی برای
ـ ند.
دعوت غير مسلمانان به اسﻼم مطالبی بيان شـده باش
ـد کـه در
در بين کتابهای اسﻼمی کتابهـايی وجـود دارنـ
آنها مسائل عبادات شرح داده شدهاند و اين مناسب برای
غير مسلمانان نمیباشد و بعضـی ديگـر امـوری را لحـاظ
کردهاند که فايدهای برای غير مسلمان ندارد.
ـﻼمية
ـؤون اﻹسـ
ـات در وزارت الشـ
ـؤون مطبوعـ
ـ ت شـ
وكال
واﻷوقاف والدعوة واﻹرشاد ،مدتی است که بـه ايـن امـر
توجه نموده است؛ ولی کتابی نيافته است کـه بـه شـکلی
نيکو خواستهی آنها را بـرآورده کنـد .ايـن کتـاب بـه

3

متخصصانی ارائه شد ولی مشکﻼتی پيش آمد که چه بسـا از
روی زيادی گناهان ما و کوتاهی ما در برابـر ادای حـق
خداوند حق و دانندهی غيبها باشد.
در همين زمان بود که از ما خواسته شد تا کتابی با
اين مضمون و خﻼصه از مرکزی اسﻼمی تهيه نماييم تـا آن
برای فرزندان ايـن امـت شـرح داده شـود و مناسـب بـا
مخاطبان امتهای کفری باشد که به همـراه آنـان زنـدگی
ـر کتـابی
می کنند .هر چه جستجو نموديم ،بـرای ايـن امـ
ـين کتـابی
پيدا نکرديم و نـاتوانی از پيـدا کـردن چنـ
مختصر و کوتاه ،ما را دچار ناراحتی نمود.
در همين گير و دار میديدم که پوسيدگی دستبردار
نمیباشد و اميد در حال از بين رفتن است و انتظار
کشيدن بیفايده میباشد .به اين نتيجه رسيدم که عذری
برای کوتاهی نمودن ندارم .در نتيجه از ﷲ تعالی طلب
خير نمودم و از او خواستم تا مرا ياری دهد و توفيق
تهيهی کتابی را به من دهد که بتوانم به چنين امر
مهمی دست يابم .در نتيجه برای رسيدن به اين امر کوشش
نمودم تا چنين اثری را ايجاد نمايم .البته ادعا نمی-
کنم که اين در نهايت چيزی است که انتظار میرود ولی
سعی کردم راهی را ايجاد نمايم که بعد از من نيز
ادامه داشته باشد و بذری را بکارم که ديگران آن را
آبياری میکنند.
کوشش نمودم تا در حد توان اسﻼم را در اين کتاب به
ـا معرفـی
صورتی خﻼصه و مفيد ارائه دهم .اين کار را بـ
ارکــان اســﻼم و مبــادی بــزرگ آن انجــام دادم .در آن
مواردی را ياد نمودهام که گريزی از معرفی آنها بـرای
دعوت به سوی اسﻼم وجود ندارد.
راه و روش من برای بيان اين کتاب اين گونـه بـوده
است که احاديثی را آوردهام کـه در آنهـا کليـت وجـود
دارد .به مانند آن که پيامبر معاذ را به سـوی يمـن
مـن أهـل
ِى قومـا ِ
ِنـك تـأت
فرستاد و بـه او فرمـود» :إ
ِ
ِى رسـول
ِﻻ ا وأن
ِله إ
ِ أن ﻻ إ
ِلى شهادة
ِتابِ .فادعهم إ
الك
ِم
ِمهم أن ا افتـرض علـيه
لك فـأعل
ِذِ
إن هم أطاعوا ل
ا ِ فِ
ِك
لـذل
إن هـم أطـاعوا ِ
ٍ وليلـة
ِ يـوم
ِى كل
خمس صلواتٍ ف
ٍ فـِ
ِم
ِه
ِيـائ
مـن أغن
ِم صدقة تؤخـذ ِ
ِمهم أن ا افترض عليه
فأعل
ِم ) 1«...تو به نزد قومی از اهل کتـاب
ِه
ِى فقرائ
فترد ف
می روی .پس آنها را به سوی گواهی دادن بر آن کـه هـيچ
معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجـود نـدارد و مـن
) (1صحيح بخاري)بخارايی( در كتاب الزكاة باب  ،41صحيح مسلم
نيشابوری در كتاب اﻹيمان حديث شماره  ،29لفﻆ برای او می-
باشده.
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فرستاده ی ﷲ هستم ،دعوت بده .پس اگر اطاعت کردنـد بـه
آنها بياموز که در شبانه روز پنج نماز بر آنان واجـب
شده است و اگر اطاعت کردند به آنها بياموز که ﷲ صدقه
را بر آنان واجب نموده است ،از ثروتمندان آنها گرفته
میشود و به فقيران آنها داده میشود  ،(...همچنين بـه
مانند حديث روايت شده توسط عمر بن خطاب هنگـامی کـه
گفت :روزی نزد رسول ﷲ بودم و در آن هنگام مـردی بـا
لباس بسيار سفيد و با موهای شديدا سياه کـه اثـری از
سفر در او ديده نمیشد ،به نزد ما رسيد .هيچ کس او را
نمیشناخت .او نزد پيامبر نشست و زانوهايش را مقابـل
زانوهای او قـرار داد و دو کـف دسـت خـود را بـر روی
رانهای او قرار داد و گفت» :ای محمد! به من خبر بـده
ِله
ِسﻼم أن تشهد أن ﻻ إ
اسﻼم چيست؟« رسول ﷲ فرمود» :اﻹ
ِى الزكـاة
ِيم الصﻼة وتـؤت
ِﻻ ا وأن محمدا رسول ا ِ وتق
إ
ِيﻼ« )اسـﻼم
ِ سب
ِليه
ِنِ استطعت إ
وتصوم رمضان وتحج البيت إ
ـ تش شـوندهی
آن است که گواهی دهی که هيچ معبـود و پرس
برحقی جز ﷲ وجود ندارد و محمد فرسـتادهی ﷲ اسـت و آن
که نماز برپـای داری و زکـات بـدهی و رمضـان را روزه
بگيری و در صورت توانايی حج نمـايی( .او گفـت :راسـت
گفتی .ما نيز تعجب کرديم که او سوال مـینمايـد ،سـپس
تصديق میکند .گفـت » :از ايمـان بـه مـن خبـر بـده«.
ِ واليـوم
ِه
ِ ورسـل
بـه
تـه
ِك ِ
ِا ِ ومﻼئ
ِن ب
فرمود» :أن تؤم
ِ وكت ِ
ِ
ِ« )آن اسـت کـه بـه ﷲ و
ِه
ِ وشـر
ِه
ِ خير
ِالقدر
ِن ب
ِ وتؤم
اﻵخِر
مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش و آخرت ايمان بياوری و به
ـ ت
قضا و قدر و خير و شر آن ايمان بياوری( .گفـت :راس
گفتی .سپس گفت :از احسان به من خبر بده .فرمـود» :أن
إنـه يـراك« )آن
إن لم تكن تراه فِ
تعبد ا كأنك تراه فِ
است که ﷲ را به گونهای عبادت کنی که گويی او را مـی-
بينی و اگر تو او را نمیبينی او تو را میبيند( ...تا
ِل« )ای عمر! آيا
ِى منِ السائ
آن که فرمود» :يا عمر أتدر
میدانی که سوال کننده که بود؟( .گفتم :ﷲ و فرستادهاش
ِمكـم
ِيـل أتـاكم يعل
إنه جِبر
آگاهتر میباشند .فرمود» :فِ
ِينكم« )او جبرئيل بود .به نزد شما رسيد تـا دينتـان
د
را به شما بياموزد(.1
در اين دو حـديث ،پيـامبر اصـول ايمـان ،اسـﻼم و
احسان را بيان میدارد و به غير از آنها به فروع ديـن
نمیپردازد .در حديث اول ،پيامبر روزه و حـج را نـزد
معاذ ياد نمینمايد .علماء برای آن دﻻيلی آوردهاند که
در اينجا فرصت بيان آن وجود ندارد.
) (1صحيح مسلم نيشابوری در كتاب اﻹيمان حديث .8
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همچنين سعی کردهام – در حد توان – برای هر مسأله-
ای در عقيده آيه يا آياتی از کتاب ﷲ تعـالی بيـاورم.
اين امر به علت الهام گرفتن من از اين سـخن ﷲ تعـالی
ِين استجارك فأجِره حتى يسمع
ِك
ِن المشر
ِن أحد م
میباشد :وإ
كﻼم ا ِ] التوبة) [6 :و اگر کسی از مؤمنان از تو امان
خواست به او امان بده تا کﻼم ﷲ را بشنود( .بنـابراين
شايسته است که سخن ﷲ تعالی بـه آنـان شـنوانده شـود.
زيرا آن دارای زيباييی میباشد که عقلها را میربايد و
خردها را به خود مشغول مینمايد .همان گونه که بيشـتر
کسانی که اسﻼم آوردهاند ،بـه سـبب خوانـدن آيـاتی از
قرآن کريم بوده است که هدايت شدهاند .کوشـش نمـودهام
که مسائلی را بيان ندارم که در ذهن خواننده سـواﻻت و
شبهاتی را ايجاد کند .به عﻼوهی آن که بعضی از شـبهات
را رد نمودهام و برای آن دﻻيل کافی و اصولی را بيـان
داشتهام که بیاساس بودن آن شبهه و اشتباه بـودن شـکی
که وجود دارد را بيان میدارد.
سعی کرده ام که آن بـه ماننـد عﻼئـم راه ،کوتـاه و
ريزبينانــه باشــد و از آوردن بابهــا و فصــلها زيــاد
خودداری کردهام تا حجم آن به ماننـد کتابهـای منهجـی
زياد نشود.
اين کاری که انجام دادهام به مانند هر کوشش ديگری
که توسط بشر انجام مـیشـود ،خـالی از ضـعف ،نقصـان و
اشتباه نمیباشد و آنچها از درستی و سالم بـودن در آن
وجود دارد ،منت ﷲ تعالی و از جانب وی مـیباشـد .از ﷲ
تعالی درخواست مینمـايم کـه آن را خـالص بـرای صـورت
گرامی خودش قرار دهد و آن را از من قبول کند .همچنين
آنچه از خطا در آن وجود دارد اشـتباه مـن و از جانـب
شيطان میباشد و ﷲ سبحانه و تعالى از اشتباه و کوتاهی
پاک و منزه اسـت .همچنـين از ﷲ تعـالی مـیخـواهم تـا
اشتباهی که در اين کتاب وجود دارد را به درستی تبديل
نمايد و گمراهی موجود در آن را بـه راهنمـايی تبـديل
کند.
در نهايت از هر کسی که در تهيه اين کتاب و چاپ آن
و ترجمهی و نشر آن ياری نموده است ،تشکر میکـنم و از
ﷲ تعالی درخواست مینمايم کـه اجـر و پـاداش آنهـا را
زياد نمايد و آن را از اعمال صالح و علـم بـا منفعـت
ـر انجـام
قرار داد .او ياوری بر اين کار میباشـد و بـ
رب
چنين اموری توانايی دارد و آخر دعوانا أن الحمد
العالمين ،و الصﻼة و السﻼم على نبينا محمـد و آلـه و
صحبه اجمعين.
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مﺆلف
دﮐتر محمد بن عبدﷲ بن صالح سحيم
مقدمه:
ستايش شکرگونه برای ﷲ تعالی مـیباشـد ،او را حمـد
گفته و از او کمک میطلبـيم و از او طلـب آمـرزش مـی-
ـان بـه ﷲ
نماييم .از شرهای ذاتيمان و بدیهـای اعمالمـ
تعالی پناه میبريم .کسی را که ﷲ متعال هدايت نمايـد،
گمراه کنندهای ندارد و کسی را که گمراه نمايد ،هدايت
کنندهای نخواهد داشت .گواهی میدهم کـه هـيچ معبـود و
پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ متعال وجود ندارد و يکتـا و
بیشريک است و گواهی میدهم که محمد بنـده و فرسـتادهی
او میباشد ،صلى ﷲ عليه و سلم تسليما كثيرا.
اما بعـد :ﷲ تعـالی رسـوﻻنش را بـه سـوی جهانيـان
فرستاد ،تا آن که بعد از رسوﻻن حجتی بـر مـردم بـاقی
نماند .او کتابش را برای هدايت ،رحمت ،نـور و شـفائی
ـومی خـاص
نازل نمود .قبل از اين دين ،رسوﻻن به سوی قـ
فرستاده میشدند و از کتاب خودشان محافظت به عمل مـی-
آوردند؛ به همين دليل کتاب آنها از بين رفت و تحريـف
شد و دين آنها به شکلی ديگـر تغييـر يافـت؛ زيـرا آن
برای امتی محدود و زمانی خاص نازل شده بود.
بعد از تمامی اين رسوﻻن ،ﷲ تعالی پيـامبری را بـه
محمد اختصاص داد و او را پايان دهنـدهی پيـامبران و
رسوﻻن مقرر نمود .ﷲ تعالی میفرمايد :ما كان محمد أبا
ِيِين] اﻷحـزاب:
ِن رسول ا ِ وخاتم النب
ِكم ولك
ِجال
ِن ر
ٍ م
أحد
) [40محمد پدر هيچ يک از مردان شـما نمـیباشـد؛ ولـی
فرستادهی ﷲ و پايـان دهنـدهی پيـامبران مـیباشـد( .ﷲ
ـر او ،وی
تعالی با نازل کردن بهترين کتاب نازل شده بـ
را گرامی داشت .همان کتابی که قرآن باعظمت میباشد .ﷲ
سبحانه حفﻆ شدن آن قرآن را خود برعهده گرفت و در حفﻆ
ِنـا
شدن آن برای مخلوقاتش ،کوتاهی ننمود .میفرمايد :إ
ِظون] الحجـر) [9 :بـه
ِنا لـه لحـاف
ِكر وإ
نحن نزلنا الذ
راستی ما ذکر را نازل نمودهايم و به يقين ما حافﻆ آن
میباشيم( .ﷲ تعالی دينش را تا برپا شدن قيامت ،محفوظ
نموده است .ﷲ سبحانه بيان میدارد که از چيزهـايی کـه
باعث باقی ماندن دينش میشـود ،همـان ايمـان بـه آن و
دعوت به سوی آن و صبر نمودن بر آن میباشد .همچنين به
علــت آن کــه راه و روش محمــد و راه و روش تبعيــت
کنندگان آن در دعوت به سوی ﷲ تعالی ،بر اسـاس بصـيرت
می باشد .ﷲ تعالی اين راه و روش را واضح مـیگردانـد و
ٍ أنـا
صـيرة
ِلى ا ِ على ب ِ
ِي أدعو إ
ِيل
ِ سب
ِه
میفرمايد :قل هذ
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ِين] يوسـف:
ِك
مـن المشـر
ِي وسبحان ا ِ وما أنا ِ
ومنِ اتبعن
) [108بگو :اين راه من است که به همراه تبعيت کنندگان
از خودم بر اساس بصيرت ،به سوی ﷲ دعوت میدهم و ﷲ پاک
ـ د و مـن از مشـرکان نيسـتم( .همچنـين ﷲ
و منزه میباش
تعالی به صبر بر آزاری که از راه خودش به مسلمان می-
ِر كما صـبر
رسد ،امر مینمايد .ﷲ تعالی میفرمايد :فاصب
ِ] اﻷحقاف) [35 :پس صبر نما ،همان
ِن الرسل
ِ م
أولو العزم
ـين ﷲ جـل
گونه که رسوﻻن اولوالعزم صبر نمودند( .همچنـ
ِروا
ِروا وصـاب
ِين آمنوا اصب
ثناؤه میفرمايد :ياأيها الذ
ِحون] آل عمران) [200 :ای
ِطوا واتقوا ا لعلكم تفل
وراب
کسانی که ايمان آوردهايد! صبر نماييد و پايداری کنيد
و برای جهاد آماده باشيد و از ﷲ تقوا پيشه کنيد ،تـا
آن که رستگار گرديد( ،اين صبر بايد در تبعيت از ايـن
راه و روش الهی گرامی وجود داشته باشد .در اين کتـاب
پيش رو آمده است که به راه ﷲ متعال فراخوانده شـود و
اين امر بايد با بينش و بصيرت نسبت به کتاب ﷲ تعـالی
و با راهنمايیهای سنت فرستادهی ﷲ متعال ،محمد انجام
گيرد .در آن ،به صورت مختصر آفرينش ايـن جهـان بيـان
ـان و گرامـی داشـت او و
شده است و همچنين آفريدن انسـ
فرستادن رسولی به سوی او و شکل و شمايلی کـه دينهـای
قبل از آن به آن گرفتار شدهاند .سـپس معنـای اسـﻼم و
ارکان آن مشخص شده است .کسی که خواهان هـدايت باشـد،
اين دﻻيلی است که در پيش روی او قرار داده شده است و
کسی که خواهان نجات میباشد ،راه نجات بـرای او واضـح
گردانده شده است و کسی که میخواهد در راه پيـامبران،
رسوﻻن و صالحان قدم بگذارد ،پـس ايـن راه ،همـان راه
آنان میباشد .کسی که از راه آنان خودداری کند ،دچـار
حماقت شده است و در راه گمراهی قدم نهاده است.
تمامی ملتها ،مردم را به سـوی راه خـود فـرا مـی-
ـر راههـا
خوانند و اعتقاد دارند که آن حق اسـت و ديگـ
اشتباه میباشند .تمامی کسانی که عقيدهای دارند ،مردم
را به سـوی تبعيـت از مقـرر کننـدهی عقيـدهی آنهـا و
بزرگداشت رهبر راه خود فرا میخوانند.
اما مسلمان فقط به سوی تبعيت از راه ﷲ تعالی فـرا
میخواند ،زيرا آن راهی نمیباشد که بـر اسـاس عقيـدهی
شخصی خاص بيان شده باشد و آن فقط دين ﷲ متعال میباشد
ـالی مـی-
ـده اسـت .ﷲ تعـ
که از آن برای انسان راضـی شـ
ِسﻼم] آل عمران) [19 :دين
ِند ا ِ اﻹ
ِين ع
ِن الد
فرمايد :إ
نزد ﷲ ،اسﻼم میباشد( .آن عقيدهای نيسـت کـه بـه سـوی
بزرگداشت شخصی فراخوانده شود و تمامی انسانها در دين
ﷲ تعالی يکسان میباشند و فرقی بين آنها وجود نـدارد،
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مگر با معيار تقوا .بلکه آنان مردم را فرا میخواننـد
تا راه پروردگارشان را بپيمايند و به رسوﻻن او ايمان
بياورند و از دين ﷲ تعالی که بر پايان دهندهی رسوﻻن،
همان محمد نازل شده است ،تبعيت کنند .همان دينی کـه
ﷲ تعالی امر فرموده است تا به تمامی انسانها رسـانده
شود.
به همين دليل اين کتاب برای دعوت بـه سـوی ديـن ﷲ
تعالی میباشد ،همان دينی که به آن راضی شده است و آن
را بر پايـان دهنـدهی رسـوﻻن نـازل نمـوده اسـت و آن
ـیباشـد و
راهنمايی کنندهی کسی است که خواهان هدايت مـ
راهنمايی برای کسی است که خواهـان خوشـبختی و سـعادت
است .قسم به ﷲ ،مخلوق به خوشبختیِ حقيقی نمیرسد ،مگـر
توسط اين دين و کسی معنای آرامـش را نخواهـد فهميـد،
مگر با ايمان آوردن به ﷲ تعالی به عنوان پروردگـار و
ايمان آوردن به محمد به عنوان رسـول و ايمـان آوردن
به اسﻼم ،به عنوان دين .هزاران نفر از کسانی کـه بـه
اسﻼم هدايت شدهاند – چه در قديم و چه در حال حاضـر –
گواهی دادهاند که زندگی حقيقی را نشـناختهانـد ،مگـر
ـبختی را
ـم خوشـ
ـد و طعـ
ـدهانـ
ـلمان شـ
ـه مسـ
ـد از آن کـ
بعـ
نچشيدهاند ،مگر در سايهی اسﻼم ...برای هر انسانی کـه
در پی خوشبختی میباشد و در جستجوی آرامش است و در پی
حقيقت میباشد ،اين کتاب را تهيه نمودم و از ﷲ تعـالی
می خواهم که اين عمل را خالص برای صورت گرامیاش قـرار
دهد و آن را دعوت کنندهای به سوی راه وی مقرر نمايـد
و اين عمل را بپذيرد و آن را از اعمـال صـالحی قـرار
دهد که توسط آن به انجام دهندهی آن در دنيـا و آخـرت
سود رسانده میشود.
به هر کسی اجازه میدهـم کـه آن را بـه هـر زبـانی
ترجمه نمايد ،به شرط آن که در ترجمهی امانت را رعايت
کند.
همچنين از هر کسی که مﻼحظاتی در ايـن کتـاب دارد،
چه در اصل عربی آن و چه در ترجمهی آن میخواهم تا مرا
با آدرسی که در اينجا دادهام مطلع گرداند.
ستايش شکرگونه برای ﷲ تعالی است که او اول و آخر،
ظاهر و باطن میباشد و همان کسی که ستايش شـکرگونه در
آشکار و پنهان فقط برای او میباشد و سـتايش شـکرگونه
در دنيا و آخرت فقط برای اوست و ستايش شکرگونهای کـه
آسمانها و زمين و آنچه از پروردگارمان را میپوشـاند،
فقط شايستهی اوست .صلوات ﷲ و سﻼم بسيار او بر پيامبر
ما ،محمد باشد و همچنين بر يارانش و بر هر کسی کـه
بر راه و روش او تا روز قيامت قدم بر میدارد.
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مﺆلف:
دﮐتر محمد بن عبدﷲ بن صالح سحيم
الرياض 1420/10/13هـ
ص.ب  1032الرياض 1342
ص.ب  6249الرياض 11442
راه ﮐجاست؟
وقتی انسان بزرگ میشود و تعقل مـیورزد ،بـر ذهـنش
سوالهای بسياری خطور میکند .به مانند :از کجا آمـده-
ای؟ برای چه آمدهای؟ بازگشت به سوی کجاست؟ چه کسی من
و اين جهان دور و اطرافم را آفريده است؟ چه کسی مالک
اين جهان میباشد و در آن تغيير ايجاد میکند؟ و ديگـر
سوالهايی بدين شکل.
انسان به طور مستقل نمیتواند به اين سوالها جـواب
ـواب ايـن
دهد و علم روز توانـايی آن را نـدارد کـه جـ
سوالها را بيان دارد؛ زيرا اين مسائل در دايرهی ديـن
میگنجد ،به همين دليـل دربـارهی آن سـخنان گونـاگونی
ايجاد میشود و خرافات و افسانههايی مختلفـی دربـارهی
اين مسائل پديد میآيد که فقط بر سـرگردانی و اضـطراب
انسان میافزايد .برای انسان راهی پيـدا نمـیشـود کـه
جوابهايی کافی و با احساس رضايت نسبت به اين سـوالها
پيدا کند ،مگر آن که ﷲ تعالی او را به سوی دين صحيحی
هدايت نمايد که با سخن جدا کنندهی حق از باطل به اين
سوالها و ديگر سوالها جواب دهد .زيرا ايـن مسـائل از
امور غيبی شمرده میشوند و اين دين صحيح اسـت کـه بـه
شکلی يکتا حق را بيان میدارد و سخن صادقانه را ارائه
میدهد؛ زيرا آن تنها چيزی است که ﷲ تعـالی آن را بـه
پيامبران و رسوﻻنش وحی مینمايد و آنان را از علوم آن
مطلع میگرداند؛ بنابراين بر انسان ﻻزم است که رو بـه
سوی دين حق نمايـد و آن را بيـاموزد و بـه آن ايمـان
بياورد ،تا توسط آن سرگردانی او بر طرف شود و شـکهای
او از بين برود و به راه مستقيم هدايت شود.
در صفحات بعدی شما را به سوی راه مستقيم ﷲ تعـالی
فرا میخوانم و برای شما بعضـی از دﻻيـل و برهانهـا و
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حجتها را بيان میدارم تا به تنهايی و بـا موشـکافی و
شکيبائی در آنها نگرشی داشته باشيد.
وجود ﷲ سبحانه و ربوبيت ،1وحدانيت و الوهيت 2او:
کافران معبودان مخلوق و ساخته شده را بندگی و
پرستش میکنند ،معبوانی به مانند درخت ،سنگ يا شخصی
خاص؛ يهوديان و مشرکان از رسول ﷲ دربارهی توصيف ﷲ
تعالی پرسيدند که او از چه چيز میباشد .در نتيجه ﷲ
تعالی نازل فرمود :قل هو ا أحد ) (1ا الصمد ) (2لم
ِد ولم يولد ) (3ولم يكن له كفوا أحد )] (4اﻹخﻼص[
يل
) بگو :او ﷲ يکتاست * ﷲ تنها کسی است که کامل از هر
حيث و بینياز میباشد * نه زاييده است و نه زاده شده
است * و هيچ هم کف و همتايی برای او وجود ندارد( .او
ِن ربكم
خود را اين گونه به بندگانش معرفی مینمايد :إ
ٍ ثم استوى
ِ أ ي ام
ِتة
ِي س
ِي خلق السماواتِ واﻷرض ف
ا الذ
ِيثا والشمس
ِي الليل النهار يطلبه حث
على العرشِ يغش
ِ أﻻ له الخلق واﻷمر
ِه
ِأمر
والقمر والنجوم مسخراتٍ ب
ِين] اﻷعراف) [54 :پروردگار شما ﷲ
تبارك ا رب العالم
است ،همان کسی که آسمانها و زمين را در شش روز
آفريد ،سپس بر روی عرش استقرار يافت ،شب را با روز
میپوشاند و ]هر کدام[ در پی ديگری شتابان در حرکت
است .خورشيد ،ماه و ستارگان تسخير شدگان امر او می-
باشند ،آگاه باشيد که آفرينش و امور فقط برای اوست.
پر برکت است ﷲ ،پروردگار جهانيان( ،همچنين ﷲ صاحب
ٍ ترونها
ِ عمد
ِغير
ِي رفع السماواتِ ب
عزت میفرمايد :ا الذ
ِي ِﻷجل
ثم استوى على العرشِ وسخر الشمس والقمر كل يجر
ٍ
ِقاِ
ِنون
ِكم توق
ء رب
ِل
ِل اﻵياتِ لعلكم ب
ِر اﻷمر يفص
مسمى يدب
ِن
ِي وأنهارا وم
ِيها رواس
ِي مد اﻷرض وجعل ف
) (2وهو الذ
ِي الليل النهار
ِيها زوجينِ اثنينِ يغش
ِ الثمراتِ جعل ف
كل
ِيض اﻷرحام وما
ِل كل أنثى وما تغ
 ...ا يعلم ما تحم
تزداد وكل شيٍ
ِ
ِم الغيبِ والشهادة
ٍ ) (8عال
ِقدار
ِم
ِنده ب
ء ع
ِ )] (9الرعد[ )ﷲ ذاتی است که آسمانها
ِير المتعال
الكب
را بدون ستونی که آن را ببينيد ،باﻻ برد ،سپس بر روی
عرش استقرار يافت .خورشيد و ماه را مسخر نموده است و
هر کدام تا زمانی مشخص در حرکت میباشند ،امور را او
)» (1ربوبيت« به معنای پروردگار بودن میباشد و »توحيد ربويبت«
يکتائی در آفرينش ،پادشاهی و تدبير را میرساند).مترجم(.
)» (2الوهيت« به معنای معبود و پرستش شوندهی برحق بودن میباشد
و »توحيد الوهيت« يکتا بودن مقام پرستش و بندگی شدن ،برای ﷲ
تعالی را میرساند).مترجم(
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تدبير میکند و آيات و نشانهها را شرح میدهد تا آن که
به ديدار پروردگارتان يقين حاصل کنيد * او کسی است
که زمين را گستراند و در آن کوهها و نهرها را قرار
داد و از هر ميوهای دو نوع)مذکر و مؤنث( مقرر نمود،
شب را با روزی میپوشاند  ...ﷲ آنچه را که هر مادينه-
ای حامله میباشد را میداند و آنچه را که در رحمها
کاسته میشود يا اضافه میگردد را میداند و هر چيزی
نزد او به اندازه میباشد * عالم و آگاه به نهان و
آشکار میباشد و بسيار بزرگ و واﻻ است( ،ﷲ درخور
ِ ا
ض قل
ستايش زياد میفرمايد :قل من رب السماواتِ واﻷرِ
ِم نفعا وﻻ
ِه
ِكون ِﻷنفس
ِياء ﻻ يمل
ِ أول
ِه
ِن دون
قل أفاتخذتم م
ِي الظلمات
ِير أم هل تستو
ِي اﻷعمى والبص
ضرا قل هل يستو
ِ فتشابه الخلق
ِه
والنور أم جعلوا ِِ شركاء خلقوا كخلق
ِ شيٍ
ء وهو الواحِد القهار] الرعد:
ِق كل
ِ ا خ ال
ِم قل
عليه
) [16بگو :چه کسی پروردگار آسمانها و زمين میباشد؟
بگو] :چنين ذاتی همان[ ﷲ است .بگو :آيا جز او
اوليائی گرفتهايد که مالک هيچ نفع و ضرری برای خود
نمیباشند؟ بگو :آيا کور و بينا يکسان هستند؟ يا آيا
تاريکیها و نور يکی میباشند؟ يا برای ﷲ شريکانی قرار
داده اند که آنها به مانند او ]چيزهايی[ آفريدهاند و
در نتيجه ]به علت چنين[ آفرينشی از جانب آنها ،شناخت
امر برای آنها مشکل و تودرتو گشته است؟ بگو :ﷲ
آفرينندهی هر چيزی میباشد و او يکتای چيرهمند است(.
ﷲ سبحانه برای آنان شواهد و روشنیهايی را بيان
ِ الليل والنهار والشمس
ِه
ِن آيات
میدارد و میفرمايد :وم
ِي
ِ واسجدوا ِِ الذ
ِلقمر
ِلشمسِ وﻻ ل
والقمر ﻻ تسجدوا ل
ِياه تعبدون] فصلت) [37 :از نشانهها
ِن كنتم إ
خلقهن إ
]و دﻻيل قدرت او[ شب و روز و خورشيد و ماه میباشند.
نه برای خورشيد و نه برای ماه سجده ننماييد و برای ﷲ
سجده نماييد که آنها را آفريده است؛ اگر فقط او را
ِن
پرستش و بندگی مینماييد( .همچنين میفرمايد :وم
إذا أنزلنا عليها الماء
ِ أنك ترى اﻷرض خاش
ِه
آيات
ِعة فِ
ِنه على كل
ِي أحياها لمحيِ الموتى إ
ِن الذ
اهتزت وربت إ
ِ
شيٍ
ِير] فصلت]) [39 :يکی[ از نشانههای ]قدرت[ او
ء قد
آن است که تو زمين را خشکيده میبينی و وقتی بر آن آب
نازل میکنيم ،میجنبد و رشد میکند .همان ذاتی که آن
را زنده میکند ،مردگان را ]نيز[ زنده میکند .او بر
هر چيزی به هر شکلی تواناست( ،ﷲ سبحانه میفرمايد:
ِكم
ِنت
ِﻼف ألس
ض واخت
ِه
ِن آيات
وم
ِ خلق السماواتِ واﻷرِ
ِ
ِه
ِن آيات
ِين ) (22وم
لم
ِلعاِ
ِك ﻵياتٍ ل
ِي ذل
ِن ف
ِكم إ
وألوان
ِك
ِي ذل
ِن ف
ِ إ
ِه
ِن فضل
ِغاؤكم م
ِ وابت
ِ والنهار
ِالليل
منامكم ب
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ٍ يسمعون )] (23الروم[ )و از نشانههای ]وجود
ِقوم
ﻵياتٍ ل
و قدرت[ او آن است که آسمانها و زمين و اختﻼف
زبانهايتان و رنگهايتان را آفريده است .به راستی در
اين موارد نشانههايی برای دانشمندان وجود دارد * و
از نشانههای ]وجود و قدرت[ او خواب شما در شب و
]همچنين[ روز و جستجوی شما ]در روز[ برای بخشش او)ﷲ
تعالی( میباشد .به راستی در اين موارد ،نشانههايی
برای گروهی وجود دارد که گوش شنوا دارند(.
همچنين ﷲ تعالی خودش را با صفات زيبا و کامل
ِﻻ هو الحي
ِله إ
بودن ،توصيف مینمايد .میفرمايد :ا ﻻ إ
ِي
ِي السماواتِ وما ف
ِنة وﻻ نوم له ما ف
القيوم ﻻ تأخذه س
ِ يعلم ما بين
ِه
إذ ن
ِ
ب
ﻻ
إ
ه
د
ِن
ع
ع
ف
ش
ي
ِي
ض من ذا الذ
اﻷرِ
ِ
ِ
ِشيٍ
ِما شاء
ِﻻ ب
ِ إ
ِه
ِلم
ِن ع
ء م
ِم وما خلفهم وﻻ يحِيطون ب
ِيه
أي د
]البقرة) [255 :ﷲ ،هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز
او وجود ندارد .زنده ،برپا و برپا دارنده است .چرت و
خواب او را فرا نمیگيرد .آنچه در آسمانها و آنچه در
زمين است ،فقط برای او میباشد .چه کسی نزد او شفاعت
میکند ،مگر با اذن و اجازهی او؟ آنچه در پيش آنهاست
و آنچه در پس آنهاست را میداند و به علمی از او
احاطه نمیيابند ،مگر با اذن و اجازهی او( .همچنين
ِي
ِقابِ ذ
ِ الع
ِيد
ِ التوبِ شد
ِل
ِ الذنبِ وقاب
ِر
میفرمايد :غاف
ِير] غافر) [3 :آمرزندهی
ِ المص
ِليه
ِﻻ هو إ
ِله إ
ِ ﻻ إ
الطول
گناه است و قبول کنندهی توبه میباشد .شديدا عذاب می-
نمايد و دارای قدرت میباشد .هيچ معبود و پرستش
شوندهی برحقی جز او وجود ندارد و بازگشت فقط به سوی
ِله
ِي ﻻ إ
اوست( ،ﷲ صاحب ستايش واﻻ میفرمايد :هو ا الذ
ِيز
ِن العز
ِن المهيم
ِك القدوس السﻼم المؤم
ِﻻ هو المل
إ
ِكون] الحشر) [23 :او
ِر سبحان ا ِ عما يشر
الجبار المتكب
ﷲ ذاتی است که هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او
وجود ندارد .او پادشاه ،بسيار مقدس ،بیعيب و نقص،
امان دهنده ،امنيت بخشنده ،بسيار باعزت ،بسيار مسلط
و متکبر میباشد .پاک و منزه است ﷲ از آنچه برای او
شريک قرار میدهند(.
ِ معبود برحـق ،بسـيار باحکمـت و
اين همان پروردگار
بسيار تواناست که خودش را به بندگانش میشناساند .بـه
آنها شواهد و روشنیها را نشان مـیدهـد .خـودش را بـا
صفات کمالی توصيف مینمايـد کـه دﻻلـت بـر وجـود او و
ربوبيت و الوهيت او میباشد .قـوانين وضـع شـده توسـط
پيامبران و همچنين ضرورت عقلی و ذات انسـانيی کـه او
آفريده است دليلی بر اين امـر مـیباشـند و در تمـامی
امتها اين موارد را قرار داده اسـت .قسـمتی از آن را
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برای شما بيان خواهم داشت .در مورد دﻻيـل وجـود او و
ربوبيت)پروردگاری( به اين موارد اشاره میشود:
 - 1آفرينش از عدم اين جهان و آنچه در آن است:
ای انسان! اين جهان بزرگ تو را احاطه کـرده اسـت.
آن از آسمانها ،ستارگان و اجرام آسمانی و زمينی بزرگ
تشکيل شده است که شکلهايی مختلفی از خاک در آن وجـود
دارد و بــر اســاس اختﻼفــی کــه در آنهــا وجــود دارد،
گياهانی که در آن روييده میشوند نيز با يکـديگر فـرق
دارند .در آن انواع ميوهها وجود دارد و هر مخلوقی را
از دو نوع مذکر و مؤنث میيابی .آنچه معلوم اسـت ايـن
می باشد که اين جهان خودش را نيافريده است و گريزی جز
اين وجود ندارد که بايد خالقی داشته باشد؛ زيرا برای
آن ممکن نمیباشد که خودش را خلق کند .بنابراين ذاتـی
که آن را آفريده است و آن را نظم و نظامی زيبا قـرار
داده است و آن را بدين شکل به نيکويی به کمال رسانده
است و آن را نشانهای برای نظارهگران قرار داده اسـت،
کسی جز ﷲِ يکتای بسيار چيرهمند نمیباشد .همان ذاتی که
هيچ خدای ديگری جـز او وجـود نـدارد و هـيچ معبـود و
پرستش شوندهی برحقی جز او موجود نمـیباشـد .ﷲ تعـالی
ِ شيٍ
ِقون )(35
ء أم هم الخـال
ِن غير
ِقوا م
میفرمايد :أم خل
ِنـون )] (36الطـور[
أم خلقوا السماواتِ واﻷرض بل ﻻ يوق
)آيا خودشان از چيز ديگر آفريـده شـدهانـد يـا آنهـا
خودشان خالق میباشند؟ * آيا آسمانها و زمين را آنهـا
آفريدهاند؟ بلکه يقين حاصل نمیکنند( ،اين دو آيه سـه
چيز را شامل میشود:
 - 1آيا آنها از عدم آفريده نشدهاند؟
 - 2آيا خودشان را خود آفريدهاند؟
 - 3آيا آسمانها و زمين را آنها آفريدهاند؟
ـود را
وقتی از عـدم آفريـده شـدهانـد و خودشـان خـ
نيافريدهاند و آسمانها و زمين را آنها نيافريدهانـد؛
گريزی نمیماند که به وجود خالقی که آنهـا را آفريـده
است و آسمانها و زمين را آفريده است ،اقرار کنند .آن
خالق همان ﷲ يکتای بسيار چيرهمند میباشد.
 - 2فﻄرت:
مخلوقات با فطرتی آفريده شدهاند که آن فطرت به
وجود خالق و همچنين آن که او بزرگترين ،باعظمتترين و
کاملترين چيز است ،اقرار میکند .اين امری است که به
شدت در فطرت رسوخ پيدا کرده است و محکم بودن آن از
قوانين رياضيات واضحتر است و احتياجی به دليل آوردن
ندارد ،مگر برای کسی که فطرت او تغيير کرده است و به
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شکلی در آمده است که اسﻼم آوردن شخص جلوگيری میکند.
ِي فطر الناس عليها ﻻ
ِطرت ا ِ الت
ﷲ تعالی میفرمايد :ف
ِين القيِم] الروم]) [3 :اين
ِك الد
ِ ا ِ ذل
ِخلق
ِيل ل
تب د
دين[ همان سرشت و فطرتی است که ﷲ سرشت مردمان را بر
آن آفريده است .آفرينش ﷲ تغيير نمیيابد ]و در طول
اعصار عوض نمیشود[ .اين است همان دين محکم و
ِن مولود
ٍ
استوار( .همچنين پيامبر فرموده است» :ما م
ِ
ِه
ِران
ِ وينص
ِه
ِدان
ِ فأبواه يهو
ِطرة
ِﻻ يولد على الف
إ
ِيمة جمعاء هل تحِسون
ِيمة به
ِ كما تنتج البه
ِه
ويمجِسان
ِن جدعاء« )تولد يافتهای وجود ندارد ،مگر آن که
ِيها م
ف
بر اساس فطرت اسﻼم آفريده شده باشد .اين پدر و مادر
هستند که او را يهودی ،مسيحی و زرتشتی میکنند .همان
گونه که چهارپا ،چهارپايی بیعيب را به دنيا میآورد،
آيا ديدهايد که در فرزندان آن ]چهارپايان[ گوش بريده
وجود داشته باشد( .سپس ابوهريره گفت :برای تأييد آن
ِخلق
ِيل ل
ِي فطر الناس عليها ﻻ تبد
ِطرت ا ِ الت
بخوانيد :ف
ِ
ا ِ]) اين دين[ همان سرشت و فطرتی است که ﷲ سرشت
مردمان را بر آن آفريده است .آفرينش ﷲ تغيير نمیيابد
]و در طول اعصار عوض نمیشود[( ،1همچنين پيامبر
ِلتم
ِمكم ما جه
ِى أن أعل
ِى أمرن
ِن رب
فرموده است» :أﻻ إ
ِى خلقت
ِن
ٍ نحلته عبدا حﻼل وإ
ِى هذا كل مال
ِى يوم
ِما علمن
م
ِين فاجتالتهم عن
ِنهم أتتهم الشياط
ِى حنفاء كلهم وإ
ِباد
ع
ِكوا
ِم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشر
ِم وحرمت عليه
ِه
ِين
د
ِ سلطانا« )ﷲ به من امر نموده است که
ِه
ِل ب
ِى ما لم أنز
ب
از آنچه امروز به من آموخته است و شما به آن جهل
داشتهايد را به شما بياموزم] .آن اين است که[ :هر
مالی که به يکی از بندگانم عنايت کردهام ،حﻼل است.
همانا من همهی بندگانم را مسلمان ،و بر راه راست
آفريدم؛ اما شيطانها آمدند و آنان را از راه اصلی و
دينشان ،دور ساختند و آنچه را که من برای آنان حﻼل
قرار دادم ،حرام ساختند ،و آنها را وادار کردند تا
با من چيزهايی را شريک قرار دهند که من دليلی بر آن،
نازل نفرمودم(.2
 - 3اجماع و عقيدهی يکسان امتها:
ـ ر
تمامی امتها چه در قديم و چه در جديد اتفـاق نظ
داشتهاند که اين جهان خالقی دارد که همان ﷲ پروردگار
)(1بخاري  1358و  1359و  4775و 6599؛ مسلم).6926مترجم(
نيشابوری و لفﻆ
) (2امام احمد در مسندش ،جـ ،4ص ،162مسلم
برای اوست .7386
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جهانيان میباشد و او آفرينندهی آسمانها و زمـين مـی-
باشد .در آفرينش او شريکی برای او وجود ندارد ،همـان
گونه که در پادشاهی او سبحانه شريکی بـرای او موجـود
نمیباشد.
از هيچ يک از امتهای گذشته نقل نشده است که آنها
اعتقاد داشته باشند که معبود و پرستش شوندهی آنها در
آفرينش آسمانها و زمين با ﷲ تعالی شريک باشد؛ بلکه
اعتقاد داشتهاند که ﷲ تعالی خالق آنان و خالق
معبودان آنها بوده است؛ همچنين هيچ خالقی غير از او
وجود ندارد و هيچ روزی دهندهای غير از او موجود نمی-
باشد و نفع رساندن و ضرر رساندن فقط به دست ﷲ سبحانه
میباشد .ﷲ تعالی خبر میدهد که مشرکان به ربوبيت و
ِن سألتهم من خلق
پروردگاری او اقرار داشتند :ولئ
فأنى
السماواتِ واﻷرض وسخر الشمس والقمر ليقولن ا
ِر
ِ ويق د
ِه
ِباد
ِن ع
ِمن يشاء م
ِزق ل
يؤفكون ) (61ا يبسط الر
ِ شيٍ
ِن
ِن سألتهم من نزل م
ِيم ) (62ولئ
ء عل
ِكل
ِن ا ب
له إ
السماِ
ِها ليقولن ا قل
ِ موت
ِن بعد
ِ اﻷرض م
ِه
ء ماء فأحيا ب
ِ
ِلون )] (63العنکبوت[ )و اگر
الحمد ِِ بل أكثرهم ﻻ يعق
از آنها بپرسی :چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است
و خورشيد و ماه را مسخر نموده است ،مطمئنا خواهند
گفت» :ﷲ« .پس به کجا رويگردان میشوند؟ * ﷲ رزق و
روزی را برای هر کدام از بندگانش که بخواهد گشايش
می دهد و ]برای هر يک که بخواهد[ تنگ و اندک مینمايد.
ﷲ به هر چيزی به طور کامل آگاهی دارد * و اگر از
آنها بپرسی :چه کسی از آسمان آب را نازل مینمايد و
زمين را بعد از مرگش زنده مینمايد؟ مطمئنا خواهند
گفت» :ﷲ« .بگو» :ستايش شکرگونه برای ﷲ میباشد« بلکه
بيشتر آنها تعقل نمیورزد( .همچنين ﷲ سترگ ستايش می-
ِن سألتهم من خلق السماواتِ واﻷرض ليقولن
فرمايد :ولئ
ِيم] الزخرف) [9 :و اگر از آنها
ِيز العل
خلقهن العز
بپرسی :چه کسی آسمانها و زمين را آفريده است ،مطمئنا
ِ[ بسيار باعزت و کامﻼ
خواهند گفت» :آنها را ]خداوند
دانا آفريده است«(.
 - 4ضرورت عقﻠﻲ:
عقلی پيدا نمیشود که اقرار ننمايد کـه ايـن
دارای آفريدگار باعظمتی میباشد؛ زيرا عقل ايـن
را مخلوقی پديد آمده میبيند .آن به خـودی خـود
نداشته است و گريزی نيست که هر پديده آمـدهای،
آوری دارد.

16

جهـان
جهـان
وجـود
پديـد

انسان میداد که سختی و مشکﻼت از کنار او عبور می-
کنند .در آن هنگامی که بشر توانايی از بين بردن آن
مصيبتها و سختیها را ندارد ،قلبش متوجهی آسمان میشود
و از پروردگارش فرياد خواهی میکند که مشکل او را بر
طرف نمايد و غم و اندوه او را بزدايد .اين با وجود
آن است که در زمانهای ديگر ،پروردگارش را انکار می-
کند و بتِ خود را بندگی و پرستش میکند .اين ضرورتی
است که رد شدنی نمیباشد و بايد به آن اقرار نمود.
بلکه حتی هر موجود زندهای وقتی با مصيبت و دردمندی
روبرو میشود ،سرش را رو به باﻻ میگيرد و چشم او به
آسمان ،خيره میشود .ﷲ تعالی آگاه میسازد که وقتی
ضرری متوجهی انسان میشود ،آن انسان شتابان رو به سوی
وی مینمايد و از پروردگارش میخواهد تا ضرر او را از
ِنسان ضر دعا
ِذا مس اﻹ
بين ببرد .ﷲ تعالی میفرمايد :وإ
ِي ما كان
ِنه نس
ِعمة م
ِذا خوله ن
ِ ثم إ
ِليه
ِيبا إ
ربه م ن
ِن قبل وجعل ِِ أندادا] الزمر) [8 :وقتی
ِ م
ِليه
يدعو إ
ضرری به انسان میرسد ،روی کنندهی به سوی پروردگارش،
او را به دعايی میخواند ،سپس وقتی نعمتی از جانب خود
به او میبخشد ،آنچه را که ]کمی[ قبلتر به سوی او دعا
مینمود را فراموش میکند و برای ﷲ شريکانی قرار می-
دهد(  .ﷲ تعالی اين چنين از حال مشرکان خبر میدهد :هو
ِ
ِي الفلك
ِذا كنتم ف
ِ حتى إ
ِ والبحر
ِي البر
ِي يسيِركم ف
الذ
ِف
ِيح عاص
ِها جاءتها ر
ِحوا ب
ٍ وف ر
ِيحٍ طيِبة
ِر
ِم ب
ِه
وجرين ب
ِم دعوا
ِه
ِ مكانٍ وظنوا أنهم أحِيط ب
ِن كل
وجاءهم الموج م
ِن
ِ لنكونن م
ِه
ِن هذ
ِن أنجيتنا م
ِين لئ
ِين له الد
ِص
ا مخل
ض
ِذا هم يبغون ف
ِين ) (22فلما أنجاهم إ
ِر
الشاك
ِي اﻷرِ
ِكم متاع
ِنما بغيكم على أنفس
ِ ياأيها الناس إ
ِ الحق
ِغير
ب
ِما كنتم
ِئكم ب
ِلينا مرجِعكم فننب
ِ الدنيا ثم إ
الحياة
تعملون )] (23يونس[ )او کسی است که شما را در خشکی و
دريا حرکت می دهد تا آن که بر کشتيی سوار میشويد و
آنها را با بادی پاک به حرکت در میآورد و آنها از آن
شاد می گردند] .در آن هنگام است که[ بادی طوفانی به
آن میرسد و از هر طرفی امواج به آنها میرسد و يقين
حاصل میکنند که آنها احاطه شدهاند؛ در نتيجه ﷲ را
خالصانه در دين به دعايی میخوانند که اگر ما را از
اين نجات دهد ،از شکرگزاران خواهيم بود * ولی وقتی
آنها را نجات میدهد ،بر روی زمين به ناحق ستم می-
نمايند .ای انسانها! ستم شما ،فقط بر عليه خودتان
میباشد ،کاﻻی زندگی دنيوی است و بعد از آن بازگشتتان
فقط به سوی ما میباشد و شما را به آنچه انجام می-
داديد ،آگاه خواهيم نمود( ،ﷲ صاحب عزت میفرمايد:
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ِين فلما
ِين له الد
ِص
ِ دعوا ا مخل
ِيهم موج كالظلل
ِذا غش
وإ
ِﻻ كل
ِنا إ
ِآيات
ِد وما يجحد ب
ِنهم مقتص
ِ فم
ِلى البر
نجاهم إ
ٍ] لقمان) [32 :وقتی موجهايی به مانند ]کوه[
ٍ كفور
ختار
بر آنان سايه میاندازد ،ﷲ را خالصانه در دين ،به
دعايی میخوانند] ،ولی[ وقتی آنها را به خشکی ]می-
رساند و[ نجات میدهد ،تنها برخی از آنان راه اعتدال
]و توحيد[ را در پيش میگيرند .کسی آيات و نشانههای
ما را انکار نمیکند ،مگر هر پيمان شکنِ ناسپاس(.
اين معبود و پرستش شوندهای است که جهان را از عدم
آفريد و انسان را در نيکـوترين هيئـت خلـق کـرد و در
فطرت او عبوديت نسبت به خودش و تسليم شـدن نسـبت بـه
خودش را قرار داده است ،همچنين عقلهـا بـه ربوبيـت و
پروردگاری و الوهيت و معبود بودن او اقرار میکننـد و
تمامی امتها در پروردگـاری و ربوبيـت وی اتفـاق نظـر
دارند ...گريزی وجـود نـدارد کـه بايـد در ربوبيـت و
الوهيت يکتا باشد .همان گونـه کـه شـريکی در آفـرينش
ـ ريکی نيـز بـرای او در
ندارد ،به همين ترتيـب هـيچ ش
بندگی شدن و پرستش گرديدن نبايد وجود داشته باشد .آن
دﻻيل زيادی دارد که تعدادی از آنها به اين قرار مـی-
باشند:
 – 1در اين جهان جز يک خدا وجود ندارد و او
آفريننده و روزی دهنده میباشد .نفع و ضرری وجود
ندارد ،مگر از جانب وی .اگر در اين جهان معبود
ديگری وجود داشت ،بايد عملی از او سر میزد و
آفرينش مینمود و امر میکرد و در اين صورت هيچ يک
از آن دو معبود ،از مشارکت معبود ديگر راضی نمی-
شد .1در نتيجه گرزی وجود نداشت که يکی از آن دو
بر ديگری غلبه مینمود و بر او چيره میشد .بايد
توجه داشت که مغلوب نمیتواند خدا و پرستش شونده
واقع گردد و غالب همان خدا و معبود حق میباشد.
همان گونه که چيزی در پروردگاری و ربوبيت با ﷲ
تعالی مشارکت ندارد ،در الوهيت و بندگی و پرستش
شدن نيز نبايد خدايی با او شريک شود .ﷲ تعالی می-
ٍ
ِله
ِن إ
ٍ وما كان معه م
ِن ولد
فرمايد :ما اتخذ ا م
ض
ٍ ب
ِله
ِذا لذهب كل إ
إ
ِما خلق ولعﻼ بعضهم على بعٍ
ِفون] المؤمنون) [91 :ﷲ هيچ فرزندی
سبحان ا ِ عما يص
برنگرفته است و به همراه او هيچ معبود و پرستش
شوندهی برحقی وجود ندارد .در آن صورت هر معبودی
به سراغ آنچه آفريده است میرفت و بر يکديگر چيرگی
) (1نگاه شود به شرح العقيدة الطحاوية ،ص.39
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میجستند .ﷲ از آنچه او را توصيف میکنند ،پاک و
منزه است(.
عبادتی سزاوار نمیباشد ،مگر بندگی و
-2
پرستش ﷲ تعالی ،همان ذاتی که پادشاهی آسمانها و
زمين فقط برای او میباشد .زيرا انسان به معبودی
تقرب میجويد که نفع و ضرر در دست او باشد و شرها
و فتنه ها را از او بر طرف نمايد .بايد توجه داشت
که اين امور را کسی نمیتواند انجام دهد ،مگر
پادشاه آسمانها و زمين و آنچه بين آنها میباشد.
اگر بر فرض محال ،همان گونه که مشرکان میگويند،
به همراه ﷲ تعالی معبودانی وجود داشته باشند،
بايد بندگان عبادتی را برگزينند که آنها را به
عبادت ﷲِ پادشاه و حق برساند؛ زيرا تمامی آن
معبودانی که غير از ﷲ تعالی وجود دارند ،فقط ﷲ را
بندگی و پرستش میکردند و فقط به سوی او تقرب می-
جستند .بنابراين شايستهی هر کسی که به سوی چيزی
تقرب نمايد که نفع و ضرر در دست اوست و شايستهی
اوست که معبود و پرستش شوندهی برحق را بندگی و
پرستش کند که هر که در آسمانها و زمين میباشد ،و
هر معبودی که وجود دارد و پرستش میشود ،در صدد
بندگی و پرستش او میباشد .ﷲ تعالی میفرمايد :قل
ِي
ِلى ذ
ِذا ﻻبتغوا إ
ِهة كما يقولون إ
لو كان معه آل
ِيﻼ] اﻹسراء) [42 :بگو :اگر همان گونه که
العرشِ سب
میگويد ،به همراه او معبودانی وجود داشته باشد،
در آن صورت هر کدام راهی به سوی صاحب عرش در پيش
میگيرند( .کسی که خواهان حق میباشد ،اين سخن ﷲ
ِين زعمتم م
ِ ادعوا الذ
تعالی را بخواند :قل
ِن دونِ
ض
ِي السماواتِ وﻻ ف
ٍ ف
ِثقال ذرة
ِكون م
ا ِ ﻻ يمل
ِي اﻷرِ
ٍ * وﻻ
ِير
ِن ظه
ِنهم م
ٍ وما له م
ِرك
ِن ش
ِما م
ِيه
وما لهم ف
ِن له] سبأ[23 -22 :
ِمن أذ
ِﻻ ل
ِنده إ
تنفع الشفاعة ع
)بگو :آن کسانی که غير از ﷲ عبادت میکنيد)يا به
دعايی میخوانيد( مالک کوچکترين ذرهای در آسمانها
و زمين نمیباشند و در آن دو برای آنها مشارکتی
وجود ندارد و هيچ کدام از آنها پشتيبانی برای او
نمیباشند * ]بايد به هوش بود[ که شفاعتی نزد او
سود نمیدهد ،مگر برای کسی که به او اجازه دهد(،
اين آيات تعلق قلب به غير از ﷲ تعالی را در چهار
امر قطع میکند:
ـراه ﷲ
اول :آن شريکان مالک کوچکترين ذرهای بـه همـ
تعالی نمیباشند .پس کسی که مالـک کـوچکترين ذرهای در
نفع و ضرر رساندن نمیباشد ،سزاوار آن نيست که پرسـتش
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شونده يا شريکی در پرستش برای ﷲ تعالی باشد و ايـن ﷲ
تعالی است که مالک آنها میباشد و خود بـه تنهـايی در
آنها دخل و تصرف مینمايد.
دوم :آن معبودان مالـک چيـزی در آسـمانها و زمـين
نمیباشند و برای آنها کوچکترين مشارکتی در آنها وجود
ندارد.
سوم :در بين مخلوقات ﷲ تعالی ،ياری رسانی برای او
وجود ندارد؛ بلکه اين اوست که به آنها کمک مـینمايـد
تا نفع ببرند يا ضرری را از آنها بر طرف میسازد .اين
از روی کمال بینيازی او نسبت به آنها و احتياج کامـل
آنها به پروردگارشان میباشد.
چهارم :آن شريکانی که آنها قـرار مـیدهنـد ،نمـی-
توانند نزد ﷲ تعالی برای تبعيـت کننـدگان از خودشـان
شفاعت کنند و چنين چيزی به آنها اجازه داده نمیشـود.
ﷲ سبحانه به غير از اوليائش اجازهی شفاعت را به کسـی
نمیدهد و اولياء ﷲ شفاعت کسی را نمیکنند ،مگر کسی که
ﷲ تعالی از سخن ،عمل و اعتقاد او راضی باشد.1
 – 3نظمی که در تمامی امور عـالم وجـود دارد و
حکمهايی که در آن جاری میباشند ،دليلی بر اين است
که تدبير کنندهی آن پرستش شوندهای يکتا ،پادشـاهی
يکتا و پروردگاری يکتـا مـیباشـد .بـرای مخلوقـات
معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجـود نـدارد و
برای آنها غير از او هيچ معبود برحقی موجود نمـی-
باشد .وقتی وجود دو خالق برای اين جهان غير ممکـن
میباشد ،به همين ترتيـب وجـود دو معبـود و پرسـتش
شوندهی برحق نيز غير ممکن است .ﷲ تعالی میفرمايد:
ِﻻ ا لفسـدتا] اﻷنبيـاء[22 :
ِهة إ
ِما آل
ِيه
لو كان ف
)اگر در آنها معبوانی غيـر از ﷲ وجـود داشـت ،بـه
فساد کشيده میشدند( .بر فرض محال اگر در آسـمان و
زمين معبودی غير از ﷲ تعالی وجود داشت ،آنهـا بـه
فساد کشيده میشدند .شکل فساد آن اين گونه است کـه
ـ ر وجـود داشـت،
اگر به همراه ﷲ تعالی معبـودی ديگ
مستلزم آن میشد که هر کدام از آنها توانايی چيرگی
و دخل و تصرف پيدا میکرد .در نتيجـهی آن اخـتﻼف و
منازعه پيش میآمد و اين اختﻼف باعث فساد و تبـاهی
میشد .2غير ممکن است در بدنی دو روح وجـود داشـته
باشد که هر دو با يکـديگر بـرای آن تـدبير کننـد،
زيرا اگر بر فرض محال اين گونه میشد ،فاسد و تباه
) (1نگاه شود به قرة عيون الموحدين ،تأليف شيخ عبدالرحمن بن
حسن رحمه ﷲ ،ص .100
) (2نگاه شود به فتح القدير ،ج ،3ص .403
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میگرديد و اين امری غير ممکن است .پس چگونه ممکـن
است تصور کرد که در اين جهان هستی که بزرگتر مـی-
باشد ،چنين امری وجود داشته باشد؟!.1
 - 4اتفاق نظر پيامبران و رسوﻻن بر اين امر:
همه ی امتهـا بـر ايـن اتفـاق نظـر دارنـد کـه
پيامبران و رسوﻻن در بين انسانها ،دارای کاملترين
عقل ،پاکترين نفس ،بهترين اخﻼق ،خيرخواهترين برای
ـالی و
زيردستان و عالمترين اشخاص بـه منظـور ﷲ تعـ
راه يافتهترين آنها به راه اسـتوار و راه مسـتقيم
میباشند؛ زيرا از جانب ﷲ تعالی به آنان وحی میشـد
و آن را به انسانهای ديگر میرساندند .بايـد توجـه
داشت که تمامی پيامبران و رسوﻻن ،از اولـين آنهـا
آدم تا آخرين آنهـا محمـد بـر ايـن اتفـاق نظـر
داشتند که قومشان را به سوی ايمان بـه ﷲ تعـالی و
ترک نمودن عبادت هر آنچه غيـر از او وجـود دارد و
اين که اين ﷲ تعالی است که معبود و پرستش شـوندهی
برحق میباشد ،فرا میخواندند .ﷲ تعالی مـیفرمايـد:
ِ أنـه ﻻ
ِليه
ِﻻ نوحِي إ
ٍ إ
ِن رسول
ِك م
ِن قبل
وما أرسلنا م
ِﻻ أنـا فاعبـدونِ] اﻷنبيـاء) [25 :و مـا هـيچ
ِله إ
إ
رسولی قبل از تو نفرستاديم ،مگر آن که بر او وحـی
نموديم که هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز مـن
وجو د ندارد] ،پس[ مرا بندگی و پرسـتش نماييـد( ،ﷲ
سترگ ستايش از زبان نوح به قومش میفرمايد :أن ﻻ
ٍ
لـيم
ٍ أِ
ِي أخـاف علـيكم عـذاب يـوم
ِن
ِﻻ ا إ
تعبدوا إ
]هود) [26 :جز ﷲ را بندگی و پرستش نکنيد .من برای
ـبحانه
ـم( ،ﷲ سـ
ـیترسـ
ـاک مـ
ـذاب روزی دردنـ
ـما از عـ
شـ
دربارهی آخرين پيامبر همان محمد مـیفرمايـد کـه
ِلـي أنمـا
ِنمـا يـوحى إ
بايد به قومش بگويد :قـل إ
ِمون] اﻷنبيـاء[108 :
ِله واحِد فهل أنتم مسـل
ِلهكم إ
إ
)بگو :فقط به من وحی مـیشـود کـه معبـود و پرسـتش
شوندهی برحق شما معبودی يکتـا مـیباشـد .پـس آيـا
مسلمان)تسليم امر پرورگار( میشويد؟(.
اين همان معبود و پرستش شوندهای است که جهان هستی
را از عدم آفريد و آن را ابداع نمود .همچنـين انسـان
را در نيکوترين هيئت آفريد و او را گرامی داشت .همان
معبودی است که در فطرت انسـان ،اقـرار بـه ربوبيـت و
الوهيت ﷲ تعالی را قرار داد .همان معبودی است که جان
انسان را به گونهای قرار داده است که آرامش نمیيابد،
) (1نگاه شود به مفتاح دار السعادة ،ج  1ص .260
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مگر در هنگامی که تسليم امر خالقش میشود و بـر راه و
روش او حرکت میکند .همان معبودی که روح انسان را بـه
گونهای قرار داده است که اطمينان خاطر نمیيابد ،مگـر
با آرامش يافتن در برابر پديد آورندهی آن و اتصال به
آفرينندهی آن .البته هيچ اتصالی نخواهد بود ،مگـر از
راه مستقيمی که رسوﻻن گرامی آن را به آن روح رسانده-
اند .همچنين عقل او را به گونهای قرار داده اسـت کـه
امر آن درست نمیشود و به وظيفهی خود به کاملترين شکل
عمل نمی کند ،مگر وقتی که به پروردگارش ايمان بياورد.
وقتی فطرت استقامت ورزيد و روح اطمينان خاطر يافت
و نفس به آرامش رسيد و عقل ايمان آورد ،در آن زمان
است که برای او خوشبختی ،امنيت و اطمينان خاطر در
دنيا و آخرت تحقق میيابد ...ولی اگر انسان اباورزد و
راه ديگری را برگزيند ،مشوش و پراکنده فکر میگردد و
در وادی دنيا سرگردان میشود و بين معبودان آن ،به
اين سو و آن سو میرود .در اين حالت است که او نمی-
داند ،چه کسی منفعت به او میرساند و چه کسی ضرر را
از او دفع میکند .اين از روی آن است که ايمان در جان
استقرار نمیيابد و کفر در آن جای میگيرد .ﷲ تعالی
برای اين امر مثالی را بيان میدارد؛  -زيرا مثال
مفهوم را به ذهن نزديک میکند – او مثال مردی را می-
آورد که امور او متفرق در بين معبودان متعددی میباشد
و مردی که به شکلی يکتا پروردگارش را پرستش و بندگی
ِ شركاء
ِيه
میکند .ﷲ سبحانه میفرمايد :ضرب ا مثﻼ رجﻼ ف
ِيانِ مثﻼ الحمد ِِ بل
ٍ هل يستو
ِرجل
ِسون ورجﻼ سلما ل
متشاك
أكثرهم ﻻ يعلمون] الزمر) [29 :ﷲ مثال مردی را بيان
می دارد که چند نفر شريک صاحب او هستند ]و به او امر
و نهی میکنند[ و مردی که به طور سال برای يک مرد
]بردگی میکند[ .آيا مثال اين دو به يک گونه است؟
ستايش شکرگونه برای ﷲ است ،بلکه بيشتر آنها نمی-
دانند( .ﷲ تعالی مثال بندهی موحد و بندهی مشرک را
بيان میدارد .بنده مشرک به گونهای است که چند نفر
صاحب او هستند و دربارهی او با يکديگر منازعه می-
کنند .در اينجاست که آن برده در بين آنها مشوش میشود
و هر کدام از آنها به يک شکل از او چيزی میخواهند و
هر کدام از آنها او را مکلف به چيزی خاص میکنند و او
در بين آنها سرگردان است و منهج و راه و روش او
آرامش نمیيابد و در راهی يکتا قرار نمیگيرد .او
توانايی آن را ندارد که هوای آن افرادی که دربارهی
او دارای اختﻼف نظر میباشند و هر کدام به شکلی به او
امر و نهی میکند را راضی گرداند و در اينجاست که
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پيمودن راههای مختلف و قدرت او پاره پاره میگردد!
ولی بندهای که تنها يک صاحب دارد و او آنچه را که از
وی خواسته شده است و بر او تکليف گشته است را میداند
و در اينجاست که به راحتی يک راه را طی میکند .اين
دو مرد يکسان نيستند .يکی از آنها به اوامر يک صاحب
گردن مینهد و او به راحتی استقامت میورزد و به معرفت
و يقين میرسد و ديگری دارای صاحبان متعدد میباشد و
در اينجاست که او دچار سختی میشود و در حالتی يکسان
قرار نمیگيرد و نمیتواند يکی از آنها را راضی گرداند
چه برسد به تمامی آنها.
بعد از آن که دﻻيلی که بر وجود ﷲ تعالی و ربوبيـت
وی و الوهيت وی بيان شد ،نيکوست کـه بفهمـيم آفـرينش
اين جهان و انسان برای چه بوده است و حکمت آن چه می-
باشد؟!.
آفرينش جهان هستی:
اين جهان شامل آسمانهايش ،زمين ،ستارگانش ،اجرام
آسمانی آن ،درياها و درختانش و ساير حيوانات را ﷲ
سبحانه و تعالى از عدم آفريده است .ﷲ تعالی می-
ِي خلق اﻷرض ف
ِالذ
ِنكم لتكفرون ب
فرمايد :قل أئ
ِي يومينِ
ِيها
ِين ) (9وجعل ف
ِك رب العالم
وتجعلون له أندادا ذل
ِي
ِيها أقواتها ف
ِيها وقدر ف
ِها وبارك ف
ِن فوق
ِي م
رواس
ِلى السماِ
ء
ِين ) (10ثم استوى إ
ِل
ِلسائ
ٍ سواء ل
ِ أيام
أربعة
ِيا طوعا أو كرها قالتا
ض ائت
ِي دخان فقال لها ول
وه
ِﻸرِ
ِي يومينِ وأوحى
ِين ) (11فقضاهن سبع سماواتٍ ف
ِع
أتينا طائ
ِ سماٍ
ِيح وحِفظا
ِمصاب
ء أمرها وزينا السماء الدنيا ب
ِي كل
ف
ِ )] (12فصلت[ )بگو :آيا به
ِيم
ِ العل
ِيز
ِير العز
ِك تقد
ذل
ذاتی کفر میورزيد که زمين را در دو روز آفريد و برای
او شريکانی قرار میدهيد؟! او پروردگار جهانيان می-
باشد * در چهار روز بر آن ]زمين [،کوههايی را قرار
داد و در آن برکت گذاشت و خوراک ]موجودات[ آن را به
اندازهای مشخص مقدر نمود؛ تا نياز نيازمندان و رزق
روزی خورندگان را برآورده کند * سپس به آفرينش آسمان
در حالی که دود بود پرداخت و به آن و به زمين فرمود:
»خواسته يا ناخواسته ]برای اجرای فرمان من ،پيش[
آييد« .آن دو گفتند :خواسته آمديم و فرمان برداريم *
سپس آنها)آسمانها( را در دو روز به صورت هفت آسمان
پديد آورد و به هر آسمانی نظام آن را القاء نمود و
آسمان دنيا را با چراغهايی آراستيم و آنها را ]از
شيطانها[ محفوظ داشتيم .اين تقدير و ساماندهی
پروردگار باعزت و کامﻼ دانا میباشد(.
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ِين كفروا أن
ﷲِ سترگ ستايش میفرمايد :أولم ير الذ
ِن
السماواتِ واﻷرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا م
ء كل شيٍ
الماِ
ض
ِنون ) (30وجعلنا ف
ء حيٍ أفﻼ يؤم
ِي اﻷرِ
ِجاجا سبﻼ لعلهم
ِيها ف
ِم وجعلنا ف
ِه
ِيد ب
ِي أن تم
رواس
يهتدون ) (31وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن
ِضون )] (32اﻷنبياء[ )آيا کسانی که کفر می-
ِها معر
آيات
ورزند ،نمیدانند آسمانها و زمين به يکديگر پيوسته
بودند و ما آنها را شکافتيم و با آب هر موجود زندهای
را ]زندگی[ بخشيديم؟! پس چرا ايمان نمیآورند؟! * بر
روی زمين کوه ها را قرار داديم تا زمين آنها را به
لرزه و اضطراب باز ندارد و در آن راههايی وسيع قرار
داديم تا آن که راه يابند *و آسمانی را سقفی محفوظ
قرار داديم و با اين وجود آنها از نشانههای ما
رويگردانند(.
اين جهان را ﷲ تعالی به علت حکمتهای بزرگی آفريده
است که شمردن آنها غير ممکن میباشـد .همچنـين در هـر
ـده قـرار
جزئی از آن حکمتی بزرگ و نشـانهای خيـرهکننـ
داده است که اگر در يک نشانهی آن تأمل صورت گيرد ،در
آن شگفتی يافت میشود .به عجايب آفريدن گيـاه توسـط ﷲ
تعالی بنگريد ،هر برگ آن و هر آوند آن و هـر ميـوهای
در آن وجود ندارد مگر آن که عقل بشر از فهم منافع آن
ناتوان میماند و نه به آن احاطه میيابد و نه توانايی
شرح و ت فصـيل آن را دارد .بـه جريـان آب در آونـدهای
نازک و ضعيف آن نگريسته شود که چشم نمـیتوانـد آن را
ـد از تيزنگـری در آن .چگونـه آب را از
ببيند مگـر بعـ
پايين گياه جذب میکند و به باﻻی آن میبرد و آب در حد
نياز و بزرگـی آن در آن انتقـال مـیافتـد .سـپس ايـن
آوندها شاخه شاخه میشوند و با نهايت دقت به جايی می-
رسند که چشم به آن دست رسی نـدارد .همچنـين نگريسـته
شود به درخت که چگونه تغيير شکل میيابـد و از حـالتی
به حالت ديگر تبديل میشـود و آن بـه ماننـد تغييـرات
جنينی است که از چشمها پنهان میماند .آن درخت فقط يک
چوب میباشد که خالی از هر چيزی است و پروردگار بر آن
برگ میپوشاند و به نيکوترين شکل بر آن لباس تـن مـی-
کند .برگها را بر آنان میپوشاند تـا از ميـوههـای آن
محافظت به عمل آورد تا آن را در برابر گرما ،سـرما و
آفات حفﻆ نمايد ]و همچنين عمل فتوسنتز را انجام مـی-
ـ رد[ .بعـد از آن
ـود بگي
دهد تا گياه شکلی زنده بـه خـ
روزی و خوراک درخت در آن آوندها و مجاری به حرکت می-
ـان گونـه
افتد و با آن انرژی خود را بدست میآورد؛ همـ
که کودک از شير مادرش تغذيه مینمايد .سپس پروردگـارش
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آن را رشد میدهد تا آن که به محکمـی مـیايسـتد و بـه
درختی کامل تبديل میشود ،به شکلی که درک آن مشکل می-
شود .بعد از آن نيز از آن چوب ميوهای تـازه و رسـيده
بيرون میآيد.
اگر به زمـين و آن کـه چگونـه آفريـده شـده اسـت،
بنگريد؛ آن را از بزرگترين نشانههايی میيابيـد کـه ﷲ
ـود آورده
تعالی آنها را آفريده است و از عـدم بـه وجـ
است .ﷲ سبحانه آن را به صورت بستر و فرشی و ذليل شده
برای بندگان آفريده است و در آن روزیها ،خوراکیهـا و
ما يحتاج مخلوقات را قرار داده اسـت .در آن راههـايی
قرار داده است که انسانها برای رفع نيـاز و مايحتـاج
خود از آنها عبور میکننـد .بـر روی آن کـوههـايی بـه
مانند ميخ قرار داده است که آن را از لرزش بـاز مـی-
دارند .آن را وسيع قرار داده است و و بسط داده است و
به شکلی بـزرگ آن را وسـعت داده اسـت .و آنچـه بـرای
زندگان کفايت میکند را بر روی آن مقرر نمـوده اسـت و
مردگان را در درون آن جای داده است .سپس بنگريـد بـه
اين فلکهـای آسـمانی ،بـه خورشـيد ،مـاه و سـتارها و
برجهای فلکی آن .چگونه اين عالم تا اجلـی کـه تعيـين
شده است در اين مدار خود حرکت میکند و ايـن ترتيـب و
نظم را رعايت میکند] .اگر اندکی سـرعت زمـين بـه دور
ـد و از
ـیکنـ
ـا مـ
ـين آن را رهـ
ـود ،زمـ
ـتر شـ
ـيد بيشـ
خورشـ
منظومهی شمسی خارج میشود و اگر اندکی سرعت آن به دور
خورشيد کمتر شود ،جذب خورشيد میشود و تمامی موجـودات
آن هﻼک میشوند[ و اين حرکت دقيقا و با سرعت حساب شده
می باشد کـه باعـث ايجـاد شـب و روز ]بـر اسـاس سـاعت
بيولوژيکی انسان[ میشود و فصلها و گرما و سرما ايجاد
ـودات بـر
میشود ....و همين حرکت است که مصلحتهای موجـ
روی زمين مثل حيوانات و گياهان ايجاد میشود.
سپس در آفرينش آسمان تفکـر و درنـگ نماييـد .چشـم
بارها و بارها از آن باز مـیگـردد و آن را بزرگتـرين
نشانهها و آيات از لحاظ بزرگـی ،وسـعت و اسـتقرار آن
می يابيد .هيچ ستونی زير آن وجود ندارد و رابطهای بـا
باﻻی خود دارا نمیباشد .بلکه آن با قدرت ﷲ تعالی نگه
داشته شده است ،همان ذاتی که آسمانها و زمـين را تـا
زمانی که از بين روند در جای خود قرار داده است...
وقتی شما به اين جهان و شکل گيـری اجـزای آن مـی-
نگريد ،آن را در نظمی کامل میيابيد که نشان از قـدرت
کامل خالق آن و کمال علم او و کمال حکمـت او و کمـال
ريزبينی او دارد؛ آن را به مانند خانهای میبينيد کـه
ساخت آن با نظمی کامل در تمامی مصالح و آﻻت آن ايجاد
شده است و هر چه نيـاز دارد ،در آن موجـود مـیباشـد.
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آسمان به صورت سقفی در کمال باﻻيی وجود دارد و زمـين
بستر ،محل زندگی و محل استقرار آن میباشد و خورشيد و
ماه به صورت دو چـراغ در آن نـور مـیتابنـد .همچنـين
ستارگان به ماننـد چراغهـايی ،زينـت بخـش آن بـوده و
ـیباشـند.
راهنمايی برای عبور از راههای اين سرزمين مـ
ـد ذخـاير
جواهر و معادنی در آن وجود دارد که به ماننـ
بلورين آن میباشند .هر چيزی در آن دارای خاصيتی اسـت
که باعث اصﻼح آن میشود .انواع گياهان بـرای هـدفی در
آن وجود دارند و انواع حيوانـات بـرای مصـلحتی در آن
قرار داده شدهاند .بر بعضی از آنها سوار میشوند و از
شير بعضی ديگر استفاده میکنند و بعضی از آنهـا بـرای
تهيهی خوراک مورد استفاده قرار میگيرند و از بعضی از
آنها لباس تهيه میشود و بعضی نيز برای نگهبانی مـورد
استفاده واقع میگردند ...در پس همهی آنها ،انسـان را
به مانند پادشاهی قرار داده است که بر اساس خواسـت و
امر ﷲ تعالی در آنها دخل و تصرف مینمايد.
اگر در ايـن جهـان يـا قسـمتی از اجـزای آن تفکـر
نماييد ،شگفت زده میگرديد .اين در صورتی است کـه بـه
طور کامل موشکافی نماييد و انصاف داشـته باشـيد و از
هوای نفس و تقليد کورکورانـه رهـايی يابيـد؛ در ايـن
صورت است که يقين حاصل میشود که اين جهان مخلوق مـی-
باشد .آن را شخصی بسيار باحکمت ،بسيار توانا و کـامﻼ
دانا آفريده است .آن را به نيکوترين شکل انـدازه زده
است و آن را به نيکوترين نظـم ،نظـام بخشـيده اسـت و
امکان ندارد که آن خالق بيشتر از يک ذات باشد؛ بلکـه
معبود يکتاست و هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقـی جـز
او وجود ندارد؛ زيرا اگر بر فرض محـال در آسـمانها و
زمين بيشتر از يک معبود دخل و تصـرف مـینمـود ،امـور
آنها به فساد کشيده میشد و نظم آن مختـل مـیگرديـد و
مصلحتهای آن از بين میرفت.
پس اگر از منسوب نمودن مخلوق به خالق آن ابا مـی-
ورزی؛ دربارهی دستگاه پمپاژ آبی که بر روی نهری قرار
دارد و قسمتهای آن به محکمـی کـار مـیکنـد و نظـم آن
استوار میباشد و قطعات آن دارای بهتـرين کيفيـت مـی-
باشند چه می گويی؟!! همان دستگاه پمپاژ آبـی کـه هـيچ
ـرای بـاغ
ـود نـدارد و بـ
خللی در قطعات و ظـاهر آن وجـ
بزرگی مهيا شده است که در آن انواع ميوهها وجود دارد
و بر اساس نياز درختان آن باغ ،آن دستگاه پمپاژ ،باغ
را آبياری میکنـد .در آن بـاغ پراکنـدگی امـور وجـود
ـداری شـده اسـت و تمـام
ـوبی از آن نگهـ
ندارد و بـه خـ
مصلحتهای خود را رعايت میکند .در آن بـاغ هـيچ خللـی
وجود ندارد و ميوههای آن تلف نمیشوند .سپس بـر اسـاس
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نياز و ضرورت ،قيمت آن نزد خريداران تعيين شده اسـت.
برای هر صنفی آنچه شايسته است در نظر گرفته شده اسـت
و اين امر دائما ادامه میيابد.
آيا میتوانی چنـين چيـزی را بـدون سـازنده ،صـاحب
اختيار و مدبر ببينی؟؟ اگر آن دسـتگاه پمپـاژ و بـاغ
اتفاقی به وجود آمده باشند ...تمامی مواردی که بيـان
ـ ند.
شد بدون عمل شخصی و بدون مديريت ايجـاد شـده باش
اگر چنين چيزی وجود داشته باشد ،عقل تـو دربـارهی آن
چه میگويد؟ نظر تو دربارهی آن چه میباشد؟ و چه چيـزی
تو را به سوی آن راهنمايی میکند؟.1
حﻜمت اين آفرينش:
بعد از گذار و تفکر دربارهی اين جهان ،نيکوست تـا
بعضی از حکمتهايی که ﷲ تعالی بـه علـت آن ايـن جهـان
بزرگ و نشانهی عظيم را آفريده است را يـاد کنـيم .از
آنها:
 - 1مسخر نمودن آن برای انسان :وقتی ﷲ تعالی
بر روی اين زمين خليفهای قرار داد تا در آن عبادت
شود و آن خليفه اين زمين را آباد گرداند؛ به همين
دليل تمامی آن موارد را آفريد تا زندگی انسان را
به شکلی درست در بياورد و امور زندگی و آخرت او
را اصﻼح گرداند .ﷲ تعالی میفرمايد :وسخر لكم ما
ِنه] الجاثية[13 :
ِيعا م
ض جم
ِي السماواتِ وما ف
ف
ِي اﻷرِ
)و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است را همگی
از جانب خودش برای شما تسخير نمود( .همچنين ﷲ
ِي خلق السماواتِ
الذ
سترگ ستايش میفرمايد :ا
ِن السماِ
ِن الثمراتِ
ِ م
ِه
ء ماء فأخرج ب
واﻷرض وأنزل م
ِ
ِه
ِأمر
ِ ب
ِي البحر
ِي ف
ِتجر
ِزقا لكم وسخر لكم الفلك ل
ر
وسخر لكم اﻷنهار ) (32وسخر لكم الشمس والقمر
ِن كل
ِبينِ وسخر لكم الليل والنهار ) (33وآتاكم م
دائ
ِ
ِنسان
ِن اﻹ
ِعمت ا ِ ﻻ تحصوها إ
ِن تعدوا ن
ما سألتموه وإ
لظلوم كفار )] (34إبراهيم[ )ﷲ ذاتی است که
آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان آبی
نازل مینمايد و توسط آن ميوههايی را بيرون میآورد
که رزق و روزيی برای شما میباشد و کشتی را با امر
خودش برای شما بر روی دريا مسخر نموده است و
نهرها را برای شما مسخر کرد * و خورشيد و ماه را
دائما حرکت کننده برای شما مسخر نمود و برای شما
شب و روز را مسخر نمود * هر چيزی را که از او
) (1اين بند خﻼصه برداری از
السعادة جـ 1ص 269-251:میباشد.
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جاهای

مختلفی

از

مفتاح

دار

خواستيد به شما داد و اگر نعمتهای ﷲ را بشماريد،
]توانايی[ شمارش آن را نداريد .به راستی انسان
ستمکار و بسيار کفر ورزنده میباشد(.
 - 2آسمانها و زمين و هر چيز ديگری که در جهان
هستی وجود دارد ،شاهد و گواهی بر ربوبيت و
پروردگاری ﷲ تعالی و نشانههايی بر وحدانيت او می-
باشند :اين به دليل آن است که بزرگترين چيزی که
در اين عالم وجود دارد ،همان اقرار به ربوبيت و
پروردگاری ﷲ تعالی و ايمان به وحدانيت او میباشد
و اين بزرگترين امر و مسأله میباشد؛ برای آن
بزرگترين شواهد را بيان داشته است و سترگترين
نشانهها را قرار داده است و با رساترين حجتها
برای آن حجت آورده است؛ بر همين اساس ﷲ سبحانه
آسمانها و زمين و ساير موجدات را شاهد و گواهی
برای آن قرار داده است؛ به همين دليل در قرآن
ِ« )و از نشانهی او آن است که(
ِه
ِن آيات
عبارت »وم
بسيار زياد تکرار شده است .همان گونه که می-
ض] الروم:
ِه
ِن آيات
فرمايد :وم
ِ خلق السماواتِ واﻷرِ
] [22الشوری) [29 :و از نشانههای او آن است که
آسمانها و زمين را آفريده است( .همچنين میفرمايد:
ِ] الروم) [23 :و
ِ والنهار
ِالليل
ِ منامكم ب
ِه
ِن آيات
وم
از نشانههای او خوابيدن شما در شب و ]در جستجوی
ِن
رزق و روزی بودن در[ روز میباشد( .میفرمايد :وم
ِيكم البرق خوفا وطمعا] الروم) [24 :و از
ِ ير
ِه
آيات
نشانههای او آن است که برق ]در رعد و برق[ را
مايهی ترس ]از طوفان[ و طمع ]به باران[ قرار داده
ِ أن تقوم
ِه
ِن آيات
است( .همچنين میفرمايد :وم
ِ] الروم) [25 :و از نشانههای
ِه
ِأمر
السماء واﻷرض ب
او آن است که آسمان و زمين را با امر خودش برپا
داشته است(.
 - 3تا آن گواه و شاهدی برای برانگيخته شدن در
روز قيامت باشد :وقتی زندگی دو گونه است؛ زندگی
در دنيا و زندگی در سرزمين آخرت .از آنجا که
زندگی در سرزمين آخرت همان زندگی حقيقی میباشد.
ِ الحياة
ِه
همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايد :وما هذ
ِي الحيوان
ِن الدار اﻵخِرة له
ِب وإ
ِﻻ لهو ولع
الدنيا إ
لو كانوا يعلمون] العنکبوت) [64 :اين زندگی دنيوی
جز بيهودگی و بازيچهای نمیباشد و اين سرزمين آخرت
است که زندگی راستين میباشد .ای کاش میدانستند(؛
زيرا آن سرزمين پاداش و مجازات و سرزمين حساب و
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کتاب میباشد .زيرا آن جاويدانی ابدی در نعمت،
برای اهلش میباشد و جاودانگی ابدی در عذاب برای
اهلش میباشد.
از آنجايی که انسان به اين سرزمين نمـیرسـد ،مگـر
ـ انی کـه
بعد از مرگ و برانگيخته شـدن بعـد از آن؛ کس
ارتباط خود را با پروردگارشان قطع کـردهانـد و فطـرت
آنها تغيير شکل يافته است و عقل آنها فاسد گشته است،
اين امر را انکار میکننـد؛ بـه همـين دليـل ﷲ تعـالی
حجتهايی را بيان میدارد و دﻻيلی را ارائه میدهـد تـا
چنين اشخاصی به برانگيخته شدن جانها ايمان بياورند و
قلبها توسط آن يقين حاصـل کننـد؛ زيـرا بازگردانـدن
ـد؛ بلکـه
آفرينش آسـانتر از ايجـاد اوليـه آن مـیباشـ
آفرينش آسـمانها و زمـين بزرگتـر از بازگشـت آفـرينش
ِي يبـدأ
انسان میباشد .ﷲ تعالی مـیفرمايـد :وهـو الـذ
ِ] الروم) [27 :او ذاتـی
ِيده وهو أهون عليه
الخلق ثم يع
است که آفرينش را شروع نموده اسـت و سـپس آن را بـاز
میگرداند و آن ]بازگرداندن[ برای او آسانتر اسـت( ،ﷲ
مـن خلـق
ض أكبـر ِ
تعالى میفرمايد :لخلق السماواتِ واﻷرِ
ِ
الناسِ] غافر) [57 :آفرينش آسمانها و زمين بزرگتـر از
آفرينش انسانها میباشد( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايـد :ا
ٍ ترونهـا ثـم اسـتوى علـى
ِ عمد
ِغير
ِي رفع السماواتِ ب
الذ
ِر اﻷمر
ٍ مسمى يدب
ِي ِﻷجل
العرشِ وسخر الشمس والقمر كل يجر
ِقاِ
ِنـون] الرعـد) [2 :ﷲ
ِكم توق
ء رب
ِل
ِل اﻵياتِ لعلكم ب
يفص
ذاتی است که آسمانها را بدون سـتونهايی کـه آنهـا را
ببينيد ،باﻻ برد ،سپس بـر روی عـرش اسـتقرار يافـت و
خورشيد و ماه را مسخر نمود و هر کدام تا زمانی مشـخص
]در مسير فلکی خود[ در حرکت میباشند .تمامی امـور را
او تدبير میکند و نشانهها را شرح میدهد تا آن که بـه
ديدار پروردگارتان يقين حاصل کنيد(.
بعد از همهی اين تفاصيل ،ای انسان:
وقتی اين جهان از به جهت تو مسخر شده است و
نشانهها و عﻼمتهايی که در جلوی تو میباشد تا گواهی
دهی که هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ تعالی
وجود ندارد و او يکتا و بیشريک میباشد .همچنين بعد
از آن که دانستی مبعوث شدن و زندگی بعد از مرگت
]برای ﷲ تعالی[ آسانتر از آفرينش آسمانها و زمين می-
باشد و همچنين دانستی که به ديدار پروردگارت میرسی و
اعمال تو مورد محاسبه و حساب و کتاب قرار میگيرد.
همچنين وقتی دانستی که تمامی اين جهان در حال عبادت
پروردگارش میباشد و تمامی مخلوقاتش او را تسبيح و
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ِح ِِ
حمد میگويند ،همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايد :يسب
ض] التغابن] [1 :الجمعة:
ِي السماواتِ وما ف
ما ف
ِي اﻷرِ
) [1آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ،ﷲ را تسبيح
میگويند( ،همچنين همگی از روی عظمت ﷲ تعالی بر او
ِي السماواتِ
سجده میکنند :ألم تر أن ا يسجد له من ف
ض والشمس والقمر والنجوم والجِبال والشجر
ومن ف
ِي اﻷرِ
ِ العذاب] الحج:
ِير حق عليه
ِن الناسِ وكث
ِير م
والدواب وكث
) [18آيا نديدهای که هر کسی که در آسمانها و زمين
میباشد و خورشيد و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و
جنبندگان و بسياری از انسانها و بسياری از کسانی که
عذاب حق آنها میباشد ،برای ﷲ سجده میکنند؟!( ،بلکه
تمامی اين موجودات برای پروردگارشان نمازی که متناسب
حال آنها میباشد را بجا میآوردند .ﷲ صاحب عزت می-
ض
ِح له من ف
فرمايد :ألم تر أن ا يسب
ِي السماواتِ واﻷرِ
ِيحه] النور[41 :
ِم صﻼته وتسب
والطير صافاتٍ كل قد عل
)آيا نديدهای که هر کسی در آسمانها و زمين میباشد و
پرندگانی که بال گشودهاند ﷲ را تسبيح میگويند و هر
کدام نمازش و تسبيحش را میداند؟!(.
وقتی جسم تو بر اساس تقدير و تدبير ﷲ تعالی حرکـت
میکند و قلب ،ريهها ،کبد و سـاير اعضـای بـدن تسـليم
پروردگارشان میباشـند و بـر امـر پروردگارشـان گـردن
نهادهاند ...آيا اين گونه نيست که بـرای تـو اختيـار
قرار داده شده است تـا خـودت انتخـاب نمـايی کـه بـه
پروردگارت ايمان بياوری يا به او کفـر بـورزی؟! آيـا
ـارک ايـن
اين حق انتخاب بايد سبب شود که از مسـير مبـ
جهان و بلکه آنچه در بدن تو وجود دارد ،خـارج شـوی و
نافرمانی نمايی؟!
انسان عاقل و کامل نفسش را از نافرمانی و بیراهـه
رفتن در بين اين جمعيت بسيار که در اين جهان بـزرگ و
بسط داده شده ،وجود دارند ،باز نمیدارد.
آفرينش انسان و گرامی داشت او:
ﷲ تعالی حکم نمود که آفرينشی را به وجود آورد کـه
شايستهی آباد کردن اين جهان میباشـد؛ ايـن آفـرينش و
مخلوق همان انسان است .حکمت او سبحانه بر ايـن قـرار
گرفته است که مادهی آن چيزی که انسـان را از آفريـده
است ،همان زمين باشد؛ بر همين اساس آفرينش او را بـا
ِل شروع نمود و سپس او را بـه ايـن شـکل نيکـويی کـه
گ
ـی شـکل و
انسان بر آن قرار دارد ،به تصوير کشيد .وقتـ
هيئت او کامل شد ،از روحـی کـه مالـک آن بـود ،در وی
دميد؛ در آن هنگام انسان به نيکوترين هيئت ساخته شـد
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و شرع بـه شـنيدن ،ديـدن ،حرکـت و سـخن گفـتن نمـود.
پروردگارش او را در بهشت سکنی داد و هر آنچـه را کـه
او به آن نياز داشت را بـه او آموخـت .هـر چـه در آن
بهشت وجود داشت را برای او مبـاح قـرار داد و از روی
امتحان و آزمايش او را فقط از يک درخت نهی نمود .اين
برای آن بود که ﷲ تعـالی مـیخواسـت منزلـت و ارزش او
مشخص شود؛ در نتيجه به مﻼئک امر فرمود که به او سجده
نمايند .تمامی مﻼئک سجده کردند ،مگر ابليس که از روی
تکبر و عناد از سجده خـودداری نمـود .در نتيجـهی آن،
پروردگارش از روی مخالف او با امرش از وی خشمگين شـد
و او را از رحمت خود طرد نمود؛ زيـرا او در برابـر ﷲ
تعالی تکبر ورزيد .در پس آن ،ابليس از پروردگارش طلب
نمود که عمرش را طوﻻنی نمايد و به او تـا روز قيامـت
مهلت دهد؛ به همين دليل پروردگارش به او مهلـت داد و
عمر او را تا روز قيامت طوﻻنی نمود .شـيطان بـه آدم
حسادت نمود زيرا او و فرزنـدانش بـر شـيطان فضـيلت و
ـارش قسـم
برتری داده شده بودند .در نتيجه بـه پروردگـ
خورد که تمامی فرزندان آدم را گرفتـار شـر و گمراهـی
نمايد و او از پيشگاه و از پس آنها و از سمت راسـت و
سمت چپ آنها به سراغ آنان برود و مگر بنـدگان مخلـص،
ِ ﷲ تعـالی ،همگـی را گرفتـار شـر و
راستگو و پرهيزگار
گمراهی نمايـد؛ زيـرا ﷲ تعـالی آنـان را از توطئـه و
نيرنگ شيطان حفﻆ مینمايد .ﷲ تعالی آدم را از توطئهی
شيطان برحذر داشت؛ ولی شيطان آدم و همسـرش حـواء را
دچار وسوسه نمود ،تا آن دو را از بهشت بيرون نمايد و
آنچه از زشتیها که در نزد آنها بود را آشکار نمايـد.
برای آن دو قسم خورد که مـن خيرخـواه شـما هسـتم و ﷲ
تعالی شما را از آن درخت منع ننموده است ،مگـر بـرای
آن که تبديل بـه دو هاتف)فرشـته( نشـويد و از جملـهی
افراد جاويدان قرار نگيريد.
در نتيجه ،آنها از آن درختی که ﷲ تعـالی آنـان را
از آن نهی نموده بود ،خوردند .اولين مجازاتی که برای
مخالفت با امر ﷲ تعالی بـه آنـان رسـيد ،آن بـود کـه
زشتی های آنان برايشان روشن گرديد و ﷲ تعالی بـه يـاد
آنان آورد که آن دو را از توطئهی شيطان برحذر داشـته
بود .در پس آن ،آدم از پروردگارش طلب آمرزش نمود .ﷲ
تعالی نيز او را آمرزيد و توبهی او را قبول کرد و او
برگزيد و هدايت نمود .امر نمود تا او از بهشتی که در
آن سکنی گزيده بود بر روی زمين فـرود بيايـد و در آن
مستقر شود و از کاﻻهای آن تا وقتـی معلـوم بهـرهمنـد
گردد .او را آگاه نمود که از آن زمين آفريده شده است
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و بر روی آن زندگی مـیکنـد و در آن مـیميـرد و از آن
برانگيخته میشود.
در نتيجه آدم و همسرش حـواء بـر روی زمـين فـرود
آمدند و فرزندان آنها توليد مثل کردند .در زمانی کـه
آدم پيامبر بود ،آنان بر اساس آنچه به آنها امر شده
بود ،ﷲ تعالی را پرستش و بندگی میکردند.
ﷲ تعالی از اين امر ،ما را آگاه نموده است و می-
ِ
ِكة
ِلمﻼئ
فرمايد :ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ل
ِين )(11
ِن الساجِد
ِيس لم يكن م
ِبل
ِﻻ إ
اسجدوا ِﻵدم فسجدوا إ
ِنه
ِذ أمرتك قال أنا خير م
قال ما منعك أﻻ تسجد إ
ِنها
ِط م
ِينٍ ) (12قال فاهب
ِن ط
ٍ وخلقته م
ِن نار
ِي م
خلقتن
ِين
ِر
ِن الصاغ
ِنك م
ِيها فاخرج إ
فما يكون لك أن تتكبر ف
ِن
ِنك م
ِ يبعثون ) (14قال إ
ِلى يوم
ِي إ
ِرن
) (13قال أنظ
ِراطك
ِي ﻷقعدن لهم ص
ِما أغويتن
ِين ) (15قال فب
المنظر
ِم
ِه
ِن خلف
ِم وم
ِيه
ِن بينِ أيد
ِينهم م
ِيم ) (16ثم ﻵت
المستق
ِين )(17
ِر
ِم وﻻ تجِد أكثرهم شاك
ِه
ِل
ِم وعن شمائ
ِه
وعن أيمان
ِنهم ﻷمﻸن
ِعك م
ِنها مذءوما مدحورا لمن تب
قال اخرج م
ِين ) (18وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة
ِنكم أجمع
جهنم م
ِن
ِ الشجرة فتكونا م
ِه
ِئتما وﻻ تقربا هذ
ِن حيث ش
فكﻼ م
ِي لهما ما
ِيبد
ِين ) (19فوسوس لهما الشيطان ل
لم
الظاِ
ِ
ِه
ِما وقال ما نهاكما ربكما عن هذ
ِه
ِن سوآت
ِي عنهما م
و ور
ِين )(20
لد
ِن الخاِ
ِﻻ أن تكونا ملكينِ أو تكونا م
ِ إ
الشجرة
ِغرور
ِحِين ) (21فدﻻهما ب
ِن الناص
ِي لكما لم
ِن
وقاسمهما إ
ٍ
ِقا يخص
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطف
ِفانِ
ِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن
ِ الجنة
ِن ورق
ِما م
عليه
ِين
ِن الشيطان لكما عدو مب
ِ وأقل لكما إ
ِلكما الشجرة
ت
ِر لنا وترحمنا
ِن لم تغف
) (22قاﻻ ربنا ظلمنا أنفسنا وإ
ض عد و
ِطوا بعضكم ل
ِين ) (23قال اهب
ِر
ِن الخاس
لنكونن م
ِبعٍ
ِيها
ِلى حِينٍ ) (24قال ف
ض مستقر ومتاع إ
ولكم ف
ِي اﻷرِ
ِنها تخرجون )] (25اﻷعراف[ )به
ِيها تموتون وم
تحيون وف
راستی شما را آفريديم و سپس شما را به تصوير کشيديم
و بعد به مﻼئک گفتيم» :به آدم سجده کنيد« .در نتيجهی
آن همگی سجده کردند مگر ابليس و او از سجدکنندگان
نشد * ]ﷲ تعالی به ابليس[ فرمود» :تو را چه شده است
که وقتی به سجده امر شدی اين کار را انجام ندادی؟!«
]ابليس[ گفت» :من بهتر از او میباشم ،مرا از آتش
ِل خلق نمودهای« * فرمود» :پس
آفريدهای و او را از گ
از آن ]عالم باﻻ[ پايين بيا ،بر تو جايز نمیباشد که
در آن تکبر ورزی ،پس بيرون برو که تو از خوارشدگان
میباشی« * گفت» :به من تا روزی که مبعوث میشوند،
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مهلت بده« * فرمود» :تو از مهلت داده شدگان میباشی«
* گفت» :از آنجا که مرا در شر افکندی و گمراه نمودی،
در راه مستقيم تو در برابر هر کدام از آنها مینشينم
* سپس از پيش و پس آنها و از سمت راست و از سمت چپ
آنها به سراغ آنان میروم و بيشتر آنها را شکرگزار
نمیيابی« * فرمود» :از آن مذمت شده و طرد شده ]از
رحمت[ بيرون برو .هر کدام از آنها که از تو تبعيت
کنند ]و تو را[ همگی در جهنم پر میکنم« * ]همچنين به
آدم فرمود» [:ای آدم! تو و همسرت در بهشت سکنی
گزينيد ،هر چه را خواستيد در آن بخوريد و به اين
درخت نزديک نشويد که از ستمگران میگرديد« * در پس
آن ،شيطان آنها را در برابر آن وسوسه نمود تا بدیهای
آنها آشکار گردد و گفت» :پروردگارتان شما دو نفر را
از اين درخت نهی ننموده است مگر برای آن که به دو
هاتف)فرشته( تبديل نشويد و يا از جاويدانان نگرديد«
* برای آن دو سوگند خورد» :من برای شما از خيرخواهان
می باشم« * بدين ترتيب آن دو را فريب داد ]و از
مقامشان[ پايين آورد .وقتی از آن درخت چشيدند ،زشتی-
های آنان بر ايشان آشکار شد و شروع به پوشاندن آن با
برگهای ]درختان[ بهشت نمودند و پروردگارشان آنان را
ندا داد» :آيا شما را از اين درخت نهی ننمودم و به
شما نگفتم که شيطان دشمنی آشکار برای شما میباشد؟!«
* آن دو گفتند» :ای پروردگارمان! ما به خودمان ظلم
نموديم و اگر ما را نيامرزی و به ما رحمت ننمايی ،از
زيانکاران خواهيم بود« * فرمود]» :به روی زمين[
پايين برويد .بعضی از شما دشمن بعضی ديگر خواهيد بود
و برای شما بر روی زمين محل استقرار و کاﻻيی تا
زمانی مشخص وجود دارد« * فرمود» :در آن زندگی میکنيد
و در آن میميريد و ]در روز قيامت[ از آن خارج
گردانده میشويد«(.
وقتی در عظمت آنچه ﷲ تعالی برای اين انسان آفريده
است ،تفکر و درنگ صورت گيرد؛ به گونهای که آن را در
نيکوترين هيئت آفريد و لباس کرامت بر او پوشاند و آن
لباس شامل :عقل ،علم ،بيان ،نطق ،شكل ،هيئتی نيکو،
هيئتی شريف ،جسمی متعادل ،کسب نمودن علوم با استدﻻل
و فكر و بهره بودن از اخﻼق شريف و بافضيلت میباشد و
اين امور شامل نيکوکاری ،اطاعت ]از ﷲ تعالی و
پيامبرانش[ و گردن نهادن به محکم ﷲ تعالی میباشد.
ِحم قرار داده شده
چقدر انسان با نطفهای که در داخل ر
بود ،اختﻼف دارد و چقدر فاصلهی برای او وجود دارد تا
هاتفی)فرشتهای( او را داخل بهشت جاويدان نمايد؟
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ِين] المؤمنون) [14 :پس پربرکت
لق
فتبارك ا أحسن الخاِ
است ﷲ که بهترين خالق میباشد(.
پس دنيا روستايی بيش نيست که انسان ساکن آن است و
همگی در آن برای انسان مشغول میباشند و همگی در جهـت
مصلحت انسان کوشش میکنند .همهی آنها در خدمت انسان و
رفع نيازهای او هستند .مﻼئک محافﻆ از او در ساعتی از
شب و زمانهايی در روز محافظت به عمل میآورند .مﻼئـک
مسئول باران و گياهان در کوششی برای تهيه رزق و روزی
ـان مسـخر
انسان میباشند .افﻼک آسمانی برای مصلحت انسـ
شدهاند و همگی برای اين امر گردن نهادهاند .خورشيد و
ماه و ستارگان به امر ﷲ تعـالی تسـخير شـدهانـد ،تـا
ـردد و او در جهـت بدسـت
زمانها و اوقات انسان مشخص گـ
آوردن رزق و روزی خود تﻼش کند .جـو و هـوا بـا حرکـت
باد ،تسخير شده برای او میباشـند .ابـر ايـن دنيـا و
ـده اسـت،
پرندگان آن و آنچه در آن به ودعيه گذاشته شـ
در خدمت انسان میباشند .عالم پـايين و هـر چـه در آن
وجود دارد تسخير شدهاند و برای کسب مصلحت انسان خلـق
شدهاند .زمين آن ،کوههـا ،درياهـا ،رودهـا ،درختـان،
ميوههای آنها ،گياهان و حيواناتش و هر آنچـه در ايـن
دنيا وجود دارد ،برای مصلحت انسان آفريـده شـدهانـد.
ِي خلـق
ـیفرمايـد :ا الـذ
ـالی مـ
ـه کـه ﷲ تعـ
همـان گونـ
ِ
مـن
ِ ِ
بـه
ِن السماء مـاء فـأخرج ِ
السماواتِ واﻷرض وأنزل م
ر
حـ
ب
ال
ي
ـ
ِ
ف
ي
ر
جـ
ِت
ل
ك
لـ
ف
ال
م
ك
ل
ِزقا لكم وسخر
الثمراتِ ر
ِ
ِ
ِ وسخر لكم اﻷنهار ) (32وسخر لكم الشـمس والقمـر
ِه
ِأمر
ب
ِ ما
ِن كل
ِبينِ وسخر لكم الليل والنهار ) (33وآتاكم م
د ائ
ِنسان لظلوم
ِن اﻹ
ِعمت ا ِ ﻻ تحصوها إ
ِن تعدوا ن
سألتموه وإ
كفار )] (34إبراهيم[ )ﷲ ذاتی است که آسمانها و زمـين
را آفريده است و از آسمان آبی نازل مینمايـد و توسـط
آن ميوههايی را بيرون میآورد کـه رزق و روزيـی بـرای
شما میباشد و کشتی را با امر خودش برای شـما بـر روی
دريا مسخر نموده است و نهرها را برای شما مسخر کرد *
ـما مسـخر
و خورشيد و ماه را دائما حرکت کننده برای شـ
نمود و برای شما شب و روز را مسخر نمود * هر چيزی را
که از او خواستيد بـه شـما داد و اگـر نعمتهـای ﷲ را
ـه راسـتی
بشماريد] ،توانايی[ شمارش آن را نداريـد .بـ
انسان ستمکار و بسيار کفر ورزنده میباشـد( .از کامـل
بودن گرامی داشت انسان آن است که برای او تمام آنچـه
را که در زندگی دنيـویاش بـه آن نيـاز دارد و تمـامی
آنچه را که به آن نيـاز دارد تـا بـه درجـات بـاﻻ در
سرزمين آخرت به آن برسد را برای او آفريده اسـت؛ بـه
سوی انسان کتابهايش را نازل نموده است و رسـوﻻنش را
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به سوی او فرستاده است تا آنچه را که ﷲ تعـالی بـرای
او تکليف قرار داده است را برای وی روشـن سـازد و او
را به سوی ﷲ تعالی فرا بخواند.
سپس از خـودش – بـه معنـای خـود آدم - همسـرش را
آفريد تا نزد او به آرامش برسد و نيازهای فطـری او –
شامل روحی روانی ،عقلـی و جسـمی او – بـرآورده شـود.
ـاس راحتـی نمايـد و بـه
بدين شکل که در کنـار او احسـ
اطمينان خاطر و آرامش برسد .در اينجاست کـه بـا جمـع
شدن انسان و همسرش در کنار يکديگر به آرامش ،اکتفاء،
محبت و رحمت دست میيابند؛ زيرا در کنار يکديگر قـرار
گرفتن آنها چه از لحاظ جسـمی و چـه از لحـاظ روحـی و
روانی به گونهای است که خواستههای يکديگر را برآورده
میکنند و هر کدام نياز ديگری را تأمين مینمايـد .بـر
اساس در کنار يکديگر قرار گرفتن آنها ،نسلی جديد بـه
وجود میآيد و اين امر عاطفه و احساس را در جانهای آن
دو به وديعه میگذارد .اين موارد است که باعـث ايجـاد
آرامش در روح و روان انسان و احساس راحتـی در جسـم و
قلب انسان میگردد .آرامشی برای حيات و زنـدگی ايجـاد
میشود و روحها و جانها بـا يکـديگر انـس مـیگيرنـد و
اطمينان خاطری به طور يکسان در مرد و زن ايجـاد مـی-
شود.
در بين انسانها ،ﷲ تعالی مؤمنان را خاص قرار داده
است .آنها را اهل دوستی خود گرفته است و آنها را بـا
اطاعت از خودش مشغول داشته است و آنها موافق دين او،
عمل میکنند؛ تا آن که در مجاورت پروردگارشان در بهشت
قرار گيرند.
در بين آن مؤمنان اولياء ،شهداء ،انبياء و رسـوﻻن
را برگزيده است .به آنها در اين دنيا بزرگترين نعمـت
را بخشيده است که جانها توسط آن طراوت مـیيابنـد .آن
نعمت همان عبادت ﷲ تعالی و اطاعت از وی و مناجات بـا
وی میباشد .همچنين نعمتی خاص و بزرگ را به آنها داده
است که در غير آنها ديده نمیشـود و آن شـامل امنيـت،
اطمينان خاطر و خوشبختی میباشد .بلکـه بزرگتـر از آن
را نيز داده است به طوری که آنها به حقی عمل میکننـد
ـد.
ـوﻻن آن را آوردهانـ
ـه رسـ
ـد کـ
ـان دارنـ
ـه آن ايمـ
و بـ
همچنين نعمتی را برای سرزمين آخرت آنها ذخيره نمـوده
است که همان نعمتهای دائمی و رسـتگاريی باعظمـت مـی-
باشد .آن را بر اساس گرامی داشت خود کـه شايسـتهی آن
می باشد برای آنها ذخيره نمـوده اسـت و پاداشـی بـرای
ايمان آنها به او و اخﻼص آنها نسبت به وی میباشد.
منزلت زن:
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زن در اسﻼم در منزلت واﻻيی قرار دارد که امتهای
گذشته هيچ کدام به چنين منزلتی دست نيافتند و امتهای
آينده نيز آن را درک نخواهند کرد .گرامی داشت انسان
توسط اسﻼم ،شامل زنان و مردان به يک اندازه میباشد.
آنان در برابر حکمهای ﷲ تعالی در اين دنيا يکسان
هستند ،همان گونه که در برابر پاداش و مجازات در
سرزمين آخرت يکسان میباشند .ﷲ تعالی میفرمايد :ولقد
ِي آدم] اﻹسراء) [70 :به راستی فرزندان آدم
كرمنا بن
را کرامت بخشيديم ]چه مذکر باشند و چه مؤنث[(،
ِما ترك
ِيب م
ِ نص
ِجال
ِلر
همچنين ﷲ صاحب عزت میفرمايد :ل
ِساِ
ِما ترك الوال
ِيب م
ء نص
ِلن
ِدانِ واﻷقربون ول
الوال
ِدانِ
واﻷقربون] النساء) [7 :برای مردان نصيبی از آنچه پدر
و مادر و نزديکان ارث میگذارند ،وجود دارد و برای
زنان نصيبی از آنچه پدر و مادر و نزديکان ارث می-
گذارند ،وجود دارد( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :ولهن
ِالمعروفِ] البقرة) [228 :برای آنها
ِن ب
ِي عليه
ِثل الذ
م
به مانند آنچه بر گردن آنها میباشد ،وجود دارد( ،ﷲ
ِياء
ِنات بعضهم أول
ِنون والمؤم
سبحانه میفرمايد :والمؤم
ض] التوبة) [71 :مردان و زنان مؤمن بعضی دوستان و
بعٍ
ياوران بعضی ديگر میباشند( ،ﷲ تعالى میفرمايد :وقضى
ِما يبلغن
ِحسانا إ
ِدينِ إ
ِالوال
ِياه وب
ِﻻ إ
ربك أﻻ تعبدوا إ
ِﻼهما فﻼ تقل لهما أفٍ وﻻ
ِبر أحدهما أو ك
ِندك الك
ع
ِض لهما جناح
ِيما ) (23واخف
تنهرهما وقل لهما قوﻻ كر
ِيرا
ِي صغ
ِ وقل ربِ ارحمهما كما ربيان
ِن الرحمة
ِ م
الذل
)] (24اﻹسراء[ )پروردگارت حکم نموده است که غير از
او بندگی و پرستش نشود و به پدر و مادر نيکی صورت
گيرد .اگر يکی از آن دو و يا هر دوی آنها در هنگام
پيری به نزد تو رسيدند ،حتی يک »اف« به آنها نگو و
آنها را از خود نرهان و به شکلی گرامی با آن دو ،سخن
بگو * برای آنها بال فروتنی را از روی رحمت بگستران
و بگو» :ای پروردگارم! آن دو را مورد رحمت قرار بده
همان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند«( ،ﷲ تعالى
ِل
ِيع عمل عام
ِي ﻻ أض
میفرمايد :فاستجاب لهم ربهم أن
ٍ
ٍ أو أنثى] آل عمران) [195 :در نتيجه
ِن ذكر
ِنكم م
م
پروردگارش آنها را اجابت نمود و ]فرمود [:من عمل هيچ
عمل کنندهای از شما را ضايع نمیگردانم چه مرد باشد و
ِن ذكر
ِحا م
ِل صال
چه زن( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :من عم
ٍ
ِينهم
ِن فلنحيِينه حياة طيِبة ولنجز
أو أنثى وهو مؤم
ِأحسنِ ما كانوا يعملون] النحل) [97 :کسی که
أجرهم ب
مؤمنانه عمل صالح انجام دهد ،چه مرد باشد و چه زن،
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زندگی پاکی را برای آنها مهيا مینماييم و پاداش آنها
بهتر از آن چيزی است که انجام میدادند( .ﷲ باعزتترين
ٍ أو
ِن ذكر
ِحاتِ م
ِن الصال
گوينده میفرمايد :ومن يعمل م
ِيرا
ِك يدخلون الجنة وﻻ يظلمون نق
ِن فأولئ
أنثى وهو مؤم
]النساء) [124 :کسی که مؤمنانه عمل صالح انجام دهد،
چه مرد باشد و چه زن ،آنان داخل بهشت میشوند و به
اندازهی پوست هستهی خرمايی مورد ظلم واقع نمیگردند(.
اين گرامی داشتی است که زن در اسﻼم از آن بهرهمند
شده است و به مانند آن در هيچ ديانت يـا ملتـی وجـود
نداشته است .تمدن رومانی زن را بردهای تابع مرد مـی-
دانست و او به تنهايی صاحب حقوق نبـود .در روم مجمـع
بزرگی ايجـاد شـد و دربـارهی منزلـت زن در آن تصـميم
گرفته شد که او دارای روح نمیباشد و به زنـدگی آخـرت
دست نمیيابد و او رجس و پليدی میباشد.
زن در اثنيا از کمترين کاﻻها شمرده میشد .آن خريد
و فروش میگرديد و پليديی از جانب شيطان به حساب مـی-
آمد.
در دينهای قديمی هندی آمده است :وبا ،مرگ ،جهـنم،
ـ ند .حـق او بـه زنـده
سم مار و آتش بهتر از زن میباش
ماندن تا زمانی است که شوهر او زنده باشـد ،زيـرا آن
شوهر سرور وی است .وقتی ديد که جسد شوهرش در آتش می-
افتد ،بايد خود را به آتش بياندازد و اگـر نـه لعنـت
شامل حال وی میشود.
در يهوديت در کتاب عهد قديم دربارهی زن آمده است:
من و قلبم به يکديگر پيچيديم تا بدانم و جستجو نمايم
و در طلب حکمت و عقل باشم و فهميدم که شر همان جهالت
ـوانگی اسـت ،و چيـزی را
است و حماقت همان جنـون و ديـ
تلختر از مرگ يافتم که همان زنـی اسـت کـه در پنجـره
قرار دارد و قلب آن دام میباشد و دست آن زنجير و قيد
و بند.1
اين وضعيت زن در عصرهای پيشين میباشد ،امـا حالـت
آن در قرون وسطی و زمان حال به گونهای است کـه بـدين
شرح واضح میگردد:
نويسندهی دانمارکی  Wieth Kordstenشـرح داده اسـت کـه
کليسای کاتوليک زن را ايـن گونـه بيـان مـیدارد» :در
قرون وسطی توجه به زن اروپايی بسيار محدود بوده است،
زيرا در مذهب کاتوليک زن مخلوقی درجه دو میباشد« .در
فرانسه اجتماعی در سال  586ميﻼدی شکل گرفت که دربارهی
) (1سفر الجامعة  ،اﻹصحاح  .26-25 :7آنچه معلوم است اين می-
باشد که عهد قديم نزد يهوديان و مسيحيان مقدس است و به آن
ايمان دارند.
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منزلت زن تحقيق نمود و بدين شکل بود که آيا زن انسان
محسوب میشود يا آن که انسان نمیباشد؟ بعـد از بحـث و
گفتگو :اجتماع حکم صادر کرد کـه زن انسـان اسـت ولـی
مخلوقی برای خدمت به مرد مـیباشـد .مـادهی  217قـانون
فرانسه به اين شکل آمده بـود :زن متأهـل – حتـی اگـر
ازدواج او بر اساس آن باشد که ملکيت او ملکيت شـوهرش
جدای از يکديگر هستند – جايز نيست تا بخشـش نمايـد و
يا ملکيت خود را انتقال دهد و يا ]چيـز مايملـک خـود
را[ رهن دهد و نمیتواند مالکيت خـود در چيـزی را بـا
مالکيت چيزی ديگر عوض کند ،مگر بـا مشـارک شـوهرش در
عقد قرارداد و يا موافقت مکتوب وی.
در انگلستان هنری هشتم بـر زنـان انگليسـی ممنـوع
نموده بود که کتاب مقدس را بخوانند و زنـان تـا سـال
 1850ميﻼدی از شهروندان به حساب نمیآمدنـد و تـا سـال
ـ يﻼدی حکــم بــر آن بــود کــه دارای حقــوق شخصــی
 1882م
1
نبودند .
اما زنان معاصر در اروپا ،آمريکا و ديگر سـرزمين-
ـده بـرای
های صنعتی همان مخلـوق مبتـذل و اسـتفاده شـ
ـمتی از تبليغـات تجـاری
هدفهای تجاری میباشند .آن قسـ
می باشد .در حال حاضر لباس و پوشش او از وی گرفته شده
است و آن وسيلهای برای استفادههای تجاری و تبليغـاتی
میباشد .بدن او و ناموس بودن او فروخته میشـود ،فقـط
به اين بهانه که کاﻻيی برای مرد در هر مکانی میباشد.
به او تا زمانی توجه میشود که میتواند بدن خود را
عطا کند و دست يا فکر يا بدنش را بفروشد .ولـی وقتـی
که پير شد و توانايی چنين چيزهايی را نداشت از افراد
و مؤسسات اجتماعی کنار گذاشته میشود و به تنهـايی در
خانهاش يا سرای سالمندان زندگی میکند.
اين با وجود آن است که در قرآن کريم ﷲ تعالی مـی-
ض
ِنـات بعضـهم أول
ِنـون والمؤم
فرمايد :والمؤم
ِيـاء بعـٍ
]التوبة) [71 :مـردان و زنـان مـؤمن بعضـی دوسـتان و
ياوران بعضی ديگر میباشند( .همچنين میفرمايـد :ولهـن
ِالمعروفِ] البقرة) [228 :بـرای آنهـا
ِن ب
ِي عليه
ِثل الذ
م
به مانند آنچه بر گردن آنهـا مـیباشـد ،وجـود دارد(،
ِيـاه
ِﻻ إ
همچنين ﷲ میفرمايد :وقضى ربـك أﻻ تعبـدوا إ
ِبـر أحـدهما أو
ِندك الك
ِما يبلغن ع
ِحسانا إ
ِدينِ إ
ِالوال
وب
ِيما
ِﻼهما فﻼ تقل لهما أفٍ وﻻ تنهرهما وقل لهما قوﻻ كر
ك
ِ وقل ربِ ارحمهما
ِن الرحمة
ِ م
ِض لهما جناح الذل
) (23واخف
ِيرا )] (24اﻹسـراء[ )پروردگـارت حکـم
ِي صـغ
كما ربيـان
) (1سلسلة مقارنة اﻷديان ،تأليف د .أحمد شلبي
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نموده است که غير از او بندگی و پرستش نشود و به پدر
و مادر نيکی صورت گيرد .اگر يکـی از آن دو و يـا هـر
دوی آنها در هنگام پيری به نزد تو رسـيدند ،حتـی يـک
»اف« به آنها نگو و آنها را از خود نرهان و به شـکلی
گرامی با آن دو ،سخن بگو * برای آنها بال فروتنـی را
از روی رحمت بگستران و بگو» :ای پروردگارم! آن دو را
مورد رحمت قرار بده همان گونه که در کودکی مرا پرورش
دادند«(.
وقتی پروردگارش او را ايـن چنـين گرامـی مـیدارد،
برای تمامی بشريت واضـح مـیگـردد کـه ﷲ تعـالی او را
آفريده است تا مادر ،همسر ،دختر و خواهر باشد و برای
اين امر قوانينی را وضع نمـوده اسـت کـه مخصـوص زن و
جدای از مردان میباشد.
حﻜمت آفرينش انسان:
برای ﷲ سبحانه حکمتهايی وجـود دارد کـه عقلهـا از
شناخت آن ،و زبانها از توصـيف آن نـاتوان هسـتند .در
اينجا قسمتی از اين حکمتها را بيان میداريم:
 - 1ﷲ سبحانه دارای اسمهای نيک مـیباشـد .از
آن اسمها» :الغفور« )بسيار آمرزنده(» ،الـرحيم«
)دائمــا رحمــت کننــده(» ،العفــو« )بســيار عفــو
کننده(» ،الحلـيم« )بسـيار بردبـار( و  ...مـی-
باشند .برای آن که اين اسمها وجود خـارجی پيـدا
کنند ،حکمت ﷲ سبحانه بر اين قرار گرفت کـه آدم
و فرزندانش را بر زمين قرار دهـد تـا اثـر ايـن
اسمها به وقوع بپيوندد .هر کس را بخواهـد مـی-
آمرزد و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار میدهـد
و هر کس را بخواهد عفـو مـیکنـد و بـر هـر کسـی
بردبار میباشد و ديگر اسمهای و صفات ﷲ تعالی که
بدين ترتيب ظاهر میشوند و وجود خارجی میيابند.
 - 2ﷲ سبحانه پادشاهی حق و آشـکار مـیباشـد؛
ـد و
پادشاه کسی است که امر مینمايد و نهی مـیکنـ
پاداش میدهد و مجازات مـینمايـد .او خـوار مـی-
گرداند و گرامی میدارد و عزت میدهد و ذليل مـی-
گرداند .پادشاهی او سبحانه حکم مینمايد که آدم
و فرزندانش را بر روی زمين قرار دهد تـا احکـام
پادشاه برای آنان به اجرا در بيايد و بعد آنهـا
را به سرزمينی ببرد که پاداش و مجازات آنها بـر
اساس اعمالشان به وقوع بپيوندد.
 - 3ﷲ ســبحانه خواســت تــا در بــين آنهــا
پيامبران ،رسوﻻن ،اولياء و شهيدانی را قرار دهد
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که آنها را دوست میدارد و آنها او را دوست مـی-
دارند و آنها را در برابر دشمنانشان قـرار دهـد
تا امتحانی برای ايشان باشد .وقتی چنين افـرادی
او را برگزينند و جانهايشـان و اموالشـان را در
ـه
ـد؛ بـ
ـتفاده کننـ
ـت او اسـ
ـايتمندی و محبـ
راه رضـ
محبت ،رضايت و تقرب او میرسـند کـه بـدون چنـين
اعمالی رسيدن به آنها به هيچ وجـه امکـان پـذير
نمیباشـد .درجـهی رسـالت ،پيـامبری و شـهادت از
برترين درجات نزد ﷲ تعالی هسـتند و انسـانی بـه
آنها دست نمیيابد مگر بعـد از آن کـه ﷲ سـبحانه
حکم نمايد کـه آدم و فرزنـدان او بـر روی زمـين
فرود بيايند.
 - 4ﷲ سبحانه خلق آدم و فرزنـدان او را بـه
ـرار
گونهای آفريده است که قابليت در خير و شر قـ
گرفتن را دارا میباشند و اين مستلزم قرار گرفتن
انسان در شهوت و فتنه و همچنين در تعقـل و علـم
میباشد .ﷲ سبحانه در او عقل و شـهوت را آفريـده
است و هر کدام از آنها وظيفهی خود را انجام می-
دهند تا آن که ﷲ متعال به خواستهی خـود برسـد و
برای بندگانش عزت او در حکمت و جبروتش و همچنين
در رحمت و نيکوکـاریاش و همچنـين ريزبينـیاش در
سلطنت و پادشاهیاش آشکار گردد؛ حکمت او بر ايـن
قرار گرفت که آدم و فرزندانش را بر زمين قـرار
دهد تا امتحان او انجام گيرد و انسانها هـر يـک
استعداد خود را ]در قرار گـرفتن در خيـر و شـر[
ـد و
نشان دهند و هر کدام را خواستند انتخاب کننـ
در نتيجهی آن ،گرامـی داشـته شـوند و يـا خـوار
گردند.
 - 5ﷲ سبحانه مخلوقـات را بـرای عبـادت خـود
آفريده است و آن نهايت هدف از آفرينش آنها مـی-
ِنـس
باشد .ﷲ تعالی میفرمايد :وما خلقت الجِن واﻹ
ِيعبدونِ] الذاريات) [56 :ما جنها و انسـانها
ِﻻ ل
إ
را خلق نکردهايم ،مگر برای آن که مـرا پرسـتش و
بندگی نمايند( .آنچه که معلوم است اين مـیباشـد
که کمال عبوديتی که از مخلوق خواسته شده است در
سرزمين نعمت و باقی ماندن ،حاصل نمیشـود؛ بلکـه
فقط در سرزمين سختی و امتحان حاصل مـیگـردد .در
مورد سرزمين بقا نيز بايد گفت که آن سرزمين لذت
بردن و نعمـت مـیباشـد و نـه سـرزمين امتحـان و
تکليف.

40

 - 6ايمان به غيب همان ايمان نافع مـیباشـد.
در مورد ايمان با مشاهده نيز بايد گفت هـر کسـی
در روز قيامت به آن ايمان دست پيدا میکند .اگـر
انسانها در سرزمين نعمت آفريده میشدند به درجهی
ايمان به غيب نمـیرسـيدند کـه در پـس آن لـذت و
گرامی داشتی وجود دارد که فقط به سبب ايمان بـه
غيب به انسان داده میشود؛ به همين دليل ﷲ تعالی
انسانها را بـر روی ايـن سـرزمين قـرار داد تـا
مجالی برای ايمان آنها به غيب وجود داشته باشد.
 - 7ﷲ تعالی آدم عليه السـﻼم را از مشـتی از
تمامی زمين آفريد .در زمين پاکی و خبيثـی وجـود
دارد ،همچنين غمگينی و شادی .ﷲ سبحانه میدانسـت
که در بين فرزندان آدم کسانی وجود دارند که در
صدد اصﻼح خود بر نمیآيند؛ در نتيجه آنان را بـه
اين سرزمين نازل نمود تا پاک و خبيث از يکـديگر
جدا شوند و بعـد از آن ﷲ تعـالی آنـان را در دو
سرزمين جدای از يکديگر قرار دهد .افراد پـاک را
اهل مجاورت خـود و مسـکن دادن خـود قـرار داد و
افراد خبيـث را اهـل سـرزمين بـدبختی و سـرزمين
افراد خبيث قرار داد.
 - 8ﷲ سبحانه با اين کار خواست تـا بنـدگانش
ـ ت و قـدر و
تمامی نعمتی که به آنها داده شده اس
منزلــت آن را بداننــد؛ تــا در نهايــت محبــت و
شکرگزاری و بزرگترين حالت لذت بردن بـه واسـطهی
نعمتهايی که به آنها داده است ،قـرار گيرنـد .ﷲ
سبحانه میخواهد تا آنچه را که در برابر دشمنانش
انجام میدهد و آنچه از عذاب را کـه بـرای آنهـا
مهيا نموده است را به آنان نشان دهد و آنـان را
به مشاهدهی باﻻترين انواع نعمت اختصـاص داد تـا
بر شادی آنها بيافزايد و غبطه خوردن آنها را در
کاملترين شکل بر طرف نمايد و شادی آنها را بزرگ
کند و اين بر اساس تمام نعمتی است که بـه آنهـا
داده است و کامل بودن محبت آنها به وی میباشـد.
چنين چيزی امکان ندارد مگر بعـد از نـازل کـردن
ـان.
آنها به زمين و امتحان آنها و حق انتخاب آنـ
تا به هر کس بخواهد بر اساس رحمـت و بخشـش خـود
توفيق چنين اموری را بدهد و بـرای هـر کـدام از
آنها بر اسـاس حکمـت و عـدالتش دسـت نيـافتگی و
ـيار
بدبختی را عطا فرمايد و او کامﻼ دانـا و بسـ
باحکمت میباشد.
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 - 9ﷲ تعالی خواستار آن بوده است کـه آدم و
فرزندانش را در نيکوترين حال آنها باز گردانـد.
به همين دليل قبل از آن ،سختیهای دنيا و غمهـا،
مشکﻼت و مصيبت های آن را به آنهـا چشـاند و ايـن
همان چيزی است که باعث بزرگ شدن ارزش داخل شـدن
به سرزمين آخرت میگردد .زيرا ضد چيـزی ،نيکـويیِ
ضد خود را آشکار میکند.1
بعد از آن که شروع آفرينش انسان واضح گرديد،
نيکوست تا احتياج او به دين صحيح را نيـز بيـان
داريم.
نياز بشر به دين:
نياز بشر به ديـن بيشـتر از نيازهـای ديگـر او در
ضروريات زندگی میباشد؛ زيرا بايد انسان آنچه که موجب
رضايت ﷲ سبحانه و آنچه موجب خشم او میشود را بدانـد.
بايد او حرکتی نمايد که توسـط آن بـه منفعـت برسـد و
همچنين حرکتی نمايد که توسط آن ضـرر دفـع شـود .ديـن
همان چيزی است که بين اعمالی که موجب نفع يا ضرر می-
شــوند ،جــدايی مــی انــدازد .ديــن عــدالت ﷲ تعــالی در
ـیباشـد و
مخلوقاتش میباشد .آن نور وی بين بنـدگانش مـ
برای انسان ممکن نمیباشد که بدون دين زندگی کنـد تـا
آن که آن دين ،بين آنچه بايد انجام دهد و آنچه بايـد
را که بايد ترک کند ،جدايی بياندازد.
وقتی انسان خواستار چيزی میشود ،بايد به آن شناخت
پيدا کند که آيا آن سود میرساند يا ضـرر؟ آيـا باعـث
اصﻼح او میشود و يا باعث فسادش میگردد؟ ايـن امـر را
بعضی از انسانها از روی فطرتشان میشناسند و بعضی بـا
استدﻻل عقلی متوجهی آن میشوند و بعضی ديگر متوجهی آن
نيستند ،مگر بعد از آن که رسوﻻن آنها را به اين امـر
آشنا میکنند و سبب هدايت ايشان میشوند.2
با به وجود آمدن مذاهب مادیگرايی و زينت دادن بـه
آنها و با به وجـود آمـدن افکـار و نظريـات ]جديـد[،
افراد و اجتماعات هرگز از دين صحيح بینياز نشـدند .و
آنها نتوانستند نيازهای روح و جسم را برآورده کننـد.
ـا فـرو رفـت ،بـه يقـين
بلکه هر چه فرد بيشتر در آنهـ
کاملتری رسيد که اين افکار و نظريات باعـث امنيـت او
نمیشود و تشنگی او را رفع نمیکنـد و فـراری از آنهـا
وجود ندارد ،مگر با گرويدن به دين صحيح .ارنست رينان
) (1نگاه شود به مفتاح دار السعادة ،جـ ،1ص.11-6
) (2نگاه شود به التدمرية ،تأليف شيخ اﻹسﻼم
ص ،213،214و مفتاح دار السعادة ،جـ ،2ص.383
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گفته است» :ممکن است که از هر چيـزی از بـين بـرود و
آزادی استفاده از عقل ،علم و صنعت باطـل گـردد؛ ولـی
ـه بشـود دينـداری نـابود گـردد؛ بلکـه
امکان ندار د کـ
حجتهای کﻼميی وجود دارد که دليلی بر باطل بودن مذاهب
مادیگرايی است که میخواهند بشر را محدود به پستیهـای
زندگی زمينی نمايند«.1
محمد فريد وجدي گفته است :امکـان نـدارد کـه فکـر
دينداری از بين برود .زيرا آن باﻻترين ميـل درونـی و
گرامیترين احساس آن میباشد .آن نهی کنندهی انسان بـا
همان تمايل باﻻگرفتن سر انسان میباشد؛ بلکه اين ميـل
ـه انسـان
افزايش میيابد و فطرت دينداری تـا زمـانی کـ
دارای عقلی است که بـا آن تعقـل مـیورزد ،بـه همـراه
انسان خواهد بود ،همان عقلی که زيبايی و زشتی را درک
میکند .اين فطرت است که باعث بـاﻻ رفـتن ارزش ديـن و
رشد معارف آن میشود.2
ـ اﻻ
وقتی انسان از پروردگارش دور میشود ،بر اساس ب
بودن درکش و وسيع بودن علم و آگاهیاش ،عظمت جهلش بـه
پروردگارش و آنچه برای او واجب میباشد را درک میکند.
او جهلش به خودش و آنچه اصﻼحش مـیکنـد و آنچـه او را
فاسد مینمايد و جهلش به آنچه او را خوشبخت مـیکنـد و
آنچه او را بدبخت میکند را متوجه مـیشـود .او متوجـه
می شود که به جزئيات علوم و مفردات آن به مانند علـوم
ستارشناسی و کهکشانها ،علم رياضيات و علم اتم و ذرات
و ديگر علمها جهل دارد ...در اينجاست که آن دانشـمند
از مرحلهی تکبر و غرور بـه مرحلـهی فروتنـی و تسـليم
]امر پروردگار شدن[ میرسد .او به اين اعتقاد مـیرسـد
ـاحکمتی وجـود دارد و در
که در پشت علوم عالم ،شـخص بـ
پشتسر طبيعت خالقی توانا قرار دارد .کسی که پژوهشـگر
منصفی باشد ،به حقيقتی میرسد که همان ايمان آوردن به
عالم غيب و ناديده میباشد و بـه درسـتی ديـن اسـتوار
اقرار میکند و اين از روی استجابت و قبول ندای فطرتی
است که در سرشت او وجود دارد ...ولـی اگـر انسـان از
اين امر روی گرداند ،فطرت و سرشت خـدادادی او تغييـر
شکل میيابد و به حيوانی زبان نفهم تبديل میشود.
خﻼصه آن میشود که اين دينداری حق – همان دينی کـه
تکيهی آن بر توحيد ﷲ تعالی و عبـادت او موافـق آنچـه
خودش شريعت قرار داده است – عنصـری ضـروری در زنـدگی
ـت ﷲ پروردگـار جهانيـان
می باشد تا انسان را بر عبوديـ
قرار دهد و خوشـبختی ،و سـالم مانـدن او از خسـتگی و
) (1نگاه شود به الدين ،تأليف محمد عبدﷲ دراز ،ص.87
) (2منبع قبلی ص .88
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نابودی و بدبختیِ در دو سرزمين دنيا و آخـرت را بـرای
او حاصل گرداند .آن دين امری ضروری بـرای کامـل شـدن
ـ ی بـا آن اسـت ،عقـل از
قدرت نظری انسان میباشد .وقت
کوشش خود سيراب میگردد و بدون آن نيازهای واﻻی آن بر
طرف نمیگردد.
آن عنصری ضروري برای تزکيه يافتن روح و زيبا شـدن
قدرت وجدان میباشد؛ زيرا احساسـات شـريف در دينـداری
برای خود مجال و محل حرکتی پيدا میکنند و بدون آن به
نهايت و هدف خود نمیرسند.
آن عنصری ضروري برای کامل شدن قدرت اراده میباشد،
زيــرا آن را در برابــر بزرگتــرين برانگيزنــدههــا
بازدارندهها میبيند و از آن با تمام وسايل مقاومت در
برابر عوامل يأس و نااميدی قرار میگيرد.
بر همين اساس است که اگر کسی بگويـد» :انسـان بـه
ذاته قانونمند است« ما نيز میگوييم» :انسان بر اسـاس
فطرت خود ،ديندار میباشد« .1انسان دارای دو نيرو می-
باشد :نيروی علمی نظری و نيروی علمی ارادی .خوشـبختی
کامل او مشروط به کامل شـدن دو نيـروی علمـی و ارادی
ـا شـناخت
میباشد .نيروی علمی او کامل نمیشـود مگـر بـ
چيزهايی که در ذيل آمده است:
 – 1شناخت خدای خالق و روزی دهنده .همان ذاتـی
که انسان را از عدم به وجود آورده است و نعمتهايش
را بر او تمام نموده است.
 – 2شناخت اسمهای ﷲ تعالی و صفات او و همچنـين
شناخت او و آنچه که ﷲ سبحانه بـر او واجـب نمـوده
است و همچنين اثر گذاری اين اسمها در بندگان.
 – 3شناخت راه رسيدن به ﷲ سبحانه.
 – 4شناخت آفات و بازدارندههايی که بين انسـان
و شناخت اين راه و آنچه او را بـه نعمتهـای بـزرگ
میرساند ،جدايی میاندازد.
 – 5شناخت حقيقی خود و شناخت آنچه به آن نيـاز
دارد و آنچه آن را اصﻼح مینمايد و يا به فساد می-
کشد و شناخت آنچـه از مزيتهـا و عيـوبی کـه در آن
قرار دارد.
با شناخت اين پنج مورد است که نيروی علمـی انسـان
کامل میگردد و نيروی علمی و ارادی کامل نمیشوند ،مگر
با مراعات حقوق ﷲ سبحانه بر بنـدهاش و همچنـين برپـا
ـورت خالصـانه ،صـادقانه ،خيرخواهانـه،
داشتن آن به صـ
تبعيت کننده و گواهی دادن بر منت او بر خودش .همچنين
ـرو وجـود
بايد بداند که راهی بر کامل شدن ايـن دو نيـ
) (1نگاه شود به منبع قبلی ،ص .84،98
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ندارد مگر با ياری دادن ﷲ تعالی و هدايت نمودن او به
راه مستقيمی که اوليائش را بر آن هدايت داده است.1
بعد از اين که فهميديم دين صحيح همـان يـاری دادن
الهی است که نيروهای مختلـف نفـس را تقويـت مـیکنـد،
همچنين بايـد بـدانيم کـه آن سـپری نگهدارنـده بـرای
اجتماع نيز میباشد؛ زيرا زندگی بشری برپـا نمـیشـود،
مگر با تعاون و همکاری بـين اعضـای آن .همچنـين ايـن
تعاون و همکاری به انتها نمیرسد مگر با نظامی که بـه
ارتباطات بين آنها نظم دهد و واجبات آنها را مرزبندی
کند و حقوق آنها را عهدهدار شود .اين نظام از قـدرتی
بینياز نمیباشد که نفس را از هﻼکت آن برکنـار دارد و
در محافظت از آن اشتياق ايجاد کند و ترس از آن را در
جانها عهدهدار شود و از پردهدری ممنوعات آن جلـوگيری
نمايد ..اما اين قدرت چه میباشد؟ در جواب میگويم :بر
روی زمين قدرتی وجـود نـدارد کـه بـا قـدرت دينـداری
برابری کند و يا آن را بر احتـرام بـه نظـام اسـتوار
گرداند و تضمينی برای آنچه است که مجتمع به آن تمسـک
میجويد و نظام آن را برپا مـیدارد و اسـباب راحتـی و
اطمينان خاطر را به آن الصاق میکند.
راز آن اين است که انسان از ديگـر موجـودات زنـده
بدين شکل جدا میشود که حرکـات و تصـرفات او اختيـاری
می باشد .رهبری آن را چيزی به عهده دارد که نه شـنيده
میشود و نه ديده میشود و آن همان عقيدهی ايمانيی می-
باشد که روح را پاک میگرداند و جـوارح را نظيـف مـی-
نمايد .هر انسانی مقيد به عقيدهای میباشد ،گاهی ايـن
عقيده صحيح است و گاهی فاسد میباشد .وقتی عقيـدهی او
اصﻼح شود ،هر چيزی که در او وجود دارد اصﻼح میگردد و
اگر آن عقيده فاسد گـردد ،هـر چيـزی کـه در او وجـود
دارد ،فاسد میشود.
عقيده و ايمان دو مراقب ذاتی برای انسان میباشند،
همان گونه که در عموم انسانها مشاهده میشوند .آن بـر
دو نوع است:
 ايمان به ارزشها و کرامت انسان و ديگر ارزشـهایمنفيی که باعث میشود تا جانهای عالی با آنها مخالفـت
کنند ،حتی اگر تبعات خـارجی و پـاداش مـادی بـرای آن
وجود داشته باشد.
 ايمان به ﷲ سبحانه و تعالى و ايمان به آن که اوبر رازها آگاهی دارد و امور پنهان و مخفی را میداند.
شريعت قدرت خود را از امر و نهی او میگيرد و احساسات
با خجالت کشيدن از وی حرارت مـیيابنـد؛ گـاهی از روی
) (1نگاه شود به الفوائد ،ص.18،19
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دوست داشتن او و گاهی از روی ترس از ابهت و عظمـت از
او و گاهی وجود هر دو مورد ...شکی وجود ندارد که اين
نوع از ايمان ،حالتی قویتر برای تسلط بر نفس انسـانی
ايجاد میکند و آن دارای مقاومت بيشتری در برابر هوای
نفس و فريبهای احساسی میباشد و بـا سـرعت بيشـتری در
قلبهای عموم و خصوص رسوخ مینمايد.
به همين دليل ،دين تضمينی برای برپاداشتن عدالت و
انصاف در برابر تعامل با مردم ،ايجاد میکند .به همين
دليل آن ضرورتی اجتماعی میباشد و بیجهت نيست که گفته
شود :محل دين در برابر امت به ماند محل قلـب در بـدن
میباشد.1
وقتی دين به صورت عمومی آن دارای اين منزلـت مـی-
باشد و امروزه میبينيم که در اين جهان تعدد اديـان و
ملتهای گوناگون وجود دارد و همچنين ديده میشود که هر
قومی به واسطهی ديـن و عقيـدهای کـه دارنـد ،شـادمان
هستند ،پس دين صحيحی که نفس بشری را محقق میگردانـد،
چيست؟ و شروط دين حق چه میباشد؟
شرايط دين حق:
هر کس از هر ملتی که باشد ،اعتقاد دارد که ملت او
برحق هستند .تبعيت کنندگان از هر دينی ،اعتقاد دارند
که دين آنهـا درسـتتـر و راه و روش اسـتوارتری دارد.
هرگاه از تبعيت کننـدگان دينهـای تحريـف رفتـه و يـا
تبعيت کنندگان نظريات بشری دربارهی مسلکشان سوال می-
شود ،آنها دليل میآورند کـه پدرانشـان را بـر آن راه
ـند .سـپس
يافتهاند و آنان پيرو گذشتگان خودشان میباشـ
حکايات و ماجراهايی را بيان مـیدارنـد کـه سـند نقـل
قولهای بيان دارندهی آن حکايات صـحيح نبـوده و قابـل
استناد نمیباشد .دليل آنها سالم نبوده و در آن ايراد
و مشکﻼتی وجود دارد .آنان بر کتابهای ارث رسـيده بـه
آنان تکيه میکنند و اين در حالی اسـت کـه نمـیداننـد
آنها را چه کسی گفته است و چه کسی نوشته اسـت و حتـی
ـانی و در
ـاب بـه چـه زبـ
نمیدانند که اولين بار آن کتـ
کدام سرزمين نوشته شده است .آنهـا فقـط گمراهـیهـايی
بوده است که بر روی يکديگر انباشته شده است و نسـلها
آنان را انتقال دادهاند ،بدون آن که تحقيـق علمـی در
سند آن داشته باشند و درسـت بـودن مـتن آن ،برايشـان
ثابت شده باشد.
اين کتابهای جعل شده و حکايات بيان شـده و تقليـد
کورکورانه هيچ وقت حجتی بـرای اصـﻼح اديـان و عقايـد
) (1نگاه شود به الدين ص .98،102
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نمیباشند .پس آيا تمامی دينهای تحريف رفتـه و عقايـد
بشری صحيح میباشند يا باطل هستند؟
غير ممکن است که همگی بر حق باشند؛ زيرا حـق يکـی
است و چند مورد نمیباشد .همچنين غير ممکن است که اين
اديان تحريف رفته و عقايد بشری همگی از جانب ﷲ تعالی
باشند و حق محسوب شوند .وقتی آنها متعدد هستند و حـق
يکتاست ،پس کداميک حق میباشند؟ بنابراين بايد شرايطی
داشته باشيم تا توسط آن دين حق از دين باطل را تشخيص
دهيم .وقتی اين شرايط را مطابق آن ديـن ديـديم ،مـی-
فهميم که آن حق میباشد و اگر تعدادی از اين شرايط يا
يکی از آنها در دينی وجود نداشت ،میفهميم که آن باطل
میباشد.
شرايﻄی ﮐه توسط آنها دين حق را از دين باطل جدا مـی-
ﮐنيم:
اول :آن دين از جانب ﷲ تعالی باشد .آن را توسط
هاتف)فرشتهای( از مﻼئک بر رسولی از رسوﻻن نازل نموده
باشد تا آن را به بندگانش برساند؛ زيرا دين حق ،همان
دين ﷲ تعالی میباشد و اين خود ﷲ سبحانه است که در
روز قيامت بندگانش را بر اساس دينی که بر آنان نازل
نموده است ،مورد حساب و کتاب قرار میدهد .ﷲ تعالی
ِلى نوح
ِليك كما أوحينا إ
ِنا أوحينا إ
میفرمايد :إ
ٍ
ِيل
ِسماع
ِيم وإ
ِبراه
ِلى إ
ِ وأوحينا إ
ِه
ِن بعد
ِيِين م
والنب
ِيسى وأيوب ويونس وهارون
ِ وع
ِسحاق ويعقوب واﻷسباط
وإ
وسليمان وآتينا داوود زبورا] النساء) [163 :ما بر تو
وحی نموديم همان گونه که بر نوح و پيامبران بعد از
او وحی نموديم .ما بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و
يعقوب و نوادگان ]يعقوب[ و عيسی و ايوب و يونس و
هارون و سليمان وحی نموديم و به داود زبور را عطا
ِن
ِك م
ِن قبل
کرديم( ،ﷲ سبحانه میفرمايد :وما أرسلنا م
ِﻻ أنا فاعبدونِ
ِله إ
ِ أنه ﻻ إ
ِليه
ِﻻ نوحِي إ
ٍ إ
رسول
]اﻷنبياء) [25 :و ما هيچ رسولی را قبل از تو
نفرستاديم مگر بر او وحی نموديم که هيچ معبود و
پرستش شوندهی برحقی جز من وجود ندارد ،پس مرا بندگی
و پرستش کنيد( ،بر همين اساس هر دينی که شخصی آورده
است يا آن را به خود نسبت داده است و نه به ﷲ تعالی،
آن دين بدون هيچ شکی باطل است.
دوم :مردم را به آن بخوانـد کـه ﷲ سـبحانه را بـه
شکلی يکتا عبادت کنند و شرک را حرام بداند و چيزهايی
که انسان را به آن نزديک میکند را حرام گرداند؛ زيرا
ـوت تمـامی
فراخواندن به سـوی توحيـد ،همـان اسـاس دعـ
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پيامبران و رسوﻻن بوده است .هر پيامبری به قومش مـی-
ٍ غيره] اﻷعراف 59 :و 65
ِله
ِن إ
گفت :اعبدوا ا ما لكم م
و  73و ] [85هــود 50 :و  61و ] [84المؤمنــون 23 :و [32
)ﷲ را عبادت کنيـد ،بـرای شـما هـيچ معبـود و پرسـتش
شوندهی برحقی جز او وجود ندارد( .بنابراين هـر دينـی
که شرک در آن وجود داشته باشد و اهل آن بـه همـراه ﷲ
تعالی پيامبر يا فرشـته يـا وليـی را شـريک گردانـده
باشند ،آن دين باطل است ،حتی اگر اهـل آن ديـن آن را
به پيامبری از پيامبران نسبت دهند.
سوم :آن دين بايد با اصولی سازگار باشد که رسـوﻻن
به سوی آن فراخوانده باشند و آن عبـادت ﷲ تعـالی بـه
صورت يکتا و فراخواندن به سـوی راه وی اسـت .همچنـين
حرام نمودن شرک و نهی نمـودن از آزار پـدر و مـادر و
ـودن فحشـاء در آشـکار و
کشتن شخصی به ناحق و حرام نمـ
لـك
ِن قب ِ
نهان میباشد .ﷲ تعالی میفرمايد :وما أرسلنا م
ِﻻ أنـا فاعبـدونِ
ِلـه إ
ِ أنـه ﻻ إ
ِليـه
ِﻻ نوحِي إ
ٍ إ
ِن رسول
م
]اﻷنبيــاء) [ 25 :و مــا هــيچ رســولی را قبــل از تــو
نفرستاديم مگر بر او وحـی نمـوديم کـه هـيچ معبـود و
پرستش شوندهی برحقی جز من وجود ندارد ،پس مرا بنـدگی
و پرستش کنيد( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايـد :قـل تعـالوا
ِالوال
ِ شيئا وب
ِه
ِكوا ب
أتل ما حرم ربكم عليكم أﻻ تشر
ِدينِ
ِيـاهم
ٍ نحن نرزقكم وإ
ِمﻼق
ِن إ
ِحسانا وﻻ تقتلوا أوﻻدكم م
إ
ِنها ومـا بطـن وﻻ تقتلـوا
وﻻ تقربوا الفواحِش ما ظهر م
ِ لعلكـم
بـه
ِكـم وصـاكم ِ
ِ ذل
ِالحق
ِﻻ ب
ِي حرم ا إ
النفس الت
ِلــون] اﻷنعــام) [151 :بگــو :بياييــد تــا آنچــه
تعق
ـان دارم:
پروردگارتان برای شما حرام نموده است را بيـ
به او ذرهای شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکی کنيد و
فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانيد ،زيرا ايـن
ما هستيم که شما و آنها را روزی میدهيم .بـه فحشـاء،
آنچه از آن آشکار و پنهان مـیباشـد ،نزديـک نشـويد و
شخصی را که ﷲ حرام نموده است ،به قتل نرسـانيد ،مگـر
از روی حق .اين چيزی است که شما را به آن سفارش مـی-
کنم تا باشد که تعقـل ورزيـد( .ﷲ تعـالی مـیفرمايـد:
ِنا أجعلنـا ِ
مـن رسـل
ِك ِ
ِن قبل
واسأل من أرسلنا م
مـن دونِ
ِهة يعبدون] الزخـرف) [45 :از رسـوﻻنمان کـه
الرحمنِ آل
ِ[
ـتاديم ،بپـرس :آيـا غيـر از ]خداونـد
قبل از تو فرسـ
بس يار رحمتگر ،معبودانی قرار داديم تا پرستش و بندگی
گردند(.
چهارم :قسمتی از آن با قسمتی ديگر تناقض نداشته
باشد .به چيزی امر ننموده باشد و در جايی ديگر به ضد
آن امر نموده باشد .چيزی را حرام ننموده باشد ،سپس
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بدون دليل آن را مباح گردانده باشد .برای گروهی چيزی
را جايز ندانسته باشد و برای ديگران آن را حرام
نموده باشد .ﷲ تعالی میفرمايد :أفﻼ يتدبرون القرآن
ِيرا
ِﻼفا كث
ِ اخت
ِيه
ِ ا ِ لوجدوا ف
ِ غير
ِند
ِن ع
ولو كان م
]النساء) [82 :پس چرا در قرآن تدبر نمیکنند؟ اگر بر
فرض محال از ج انب کسی غير از ﷲ باشد ،در آن اختﻼفات
بسياری میيابند(.
پنجم :دين شامل چيزی باشد که بـرای انسـانها حفـﻆ
دينشان ،ناموسشان ،اموالشان ،جانهايشان و فرزندانشان
را تضمين نمايد و در آن قوانينی وجود داشته باشد کـه
با امر ،نهی ،بازداشتن و اخﻼق ،آن امـور پنجگانـه را
حفﻆ نمايد.
ششم :دين برای مخلوقات در برابر ظلم به خودشان يا
ظلم يکی به ديگری رحمت ايجاد نمايد .چه آن ظلم با از
بين بردن حقوق باشد و يا با دريغ داشتن خيرات و چه
گمراه نمودن پاييندستان توسط باﻻدستان .ﷲ تعالی
دربارهی رحمتی که در تورات تضمين شده بود و آن را بر
موسی نازل نمود ،میفرمايد :ولما سكت عن موسى الغضب
ِم
ِه
ِرب
ِين هم ل
ِلذ
ِها هدى ورحمة ل
ِي نسخت
أخذ اﻷلواح وف
يرهبون] اﻷعراف) [154 :وقتی خشم موسی فرونشست ،لوحها
را برداشت و در نوشتههايش برای کسانی که از
پروردگارشان میترسيدند ،هدايت و رحمتی وجود داشت( ،ﷲ
سبحانه از مبعوث نمودن عيسى باخبر میسازد و می-
ِلناسِ ورحمة] مريم) [21 :و او
ِنجعله آية ل
فرمايد :ول
را نشانه و رحمتی برای انسانها قرار داديم( ،ﷲ سترگ
ِن
ِ أرأيتم إ
ستايش از زبان صالح میفرمايد :قال ياقوم
ِنه رحمة] هود[63 :
ِي م
ِي وآتان
ِن رب
ٍ م
كنت على بيِنة
)گفت :ای قوم من! چطور میبينيد اگر من بر روشنيی از
جانب پروردگارم باشم و رحمتی از جانب او به من داده
شده باشد  ،(...ﷲِ باعزتترين گوينده دربارهی قرآن می-
ِين
ِن
ِلمؤم
ِفاء ورحمة ل
ِن القرآنِ ما هو ش
ِل م
فرمايد :وننز
]اﻹسراء) [82 :از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل
مینماييم(.
هفتم :آن دين تضمين کنندهی هدايت به سوی قانون ﷲ
تعالی باشد و انسان را به چيزی راهنمايی کند که ﷲ
تعالی از او خواستار شده است .همچنين او را آگاه
نمايد که از کجا آمده است و به سوی کجا بازگشت می-
ِنا أنزلنا
نمايد؟ ﷲ تعالی دربارهی تورات میفرمايد :إ
ِيها هدى ونور] المائدة) [44 :ما تورات را
التوراة ف
نازل نموديم و در آن هدايت و نوری وجود داشت( ،ﷲ با
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ِنجِيل
منزلت و عزت دربارهی انجيل میفرمايد :وآتيناه اﻹ
ِ هدى ونور] المائدة) [46 :به او انجيل را داديم و
ِيه
ف
در آن هدايت و نوری وجود داشت( ،ﷲ سترگ ستايش
ِي أرسل رسوله
دربارهی قرآن کريم میفرمايد :هو الذ
ِ] التوبة] [33 :الفتح] [28 :الصف:
ِينِ الحق
ِالهدى ود
ب
) [9او کسی است که رسولش را با هدايت و دين حق
فرستاده است( .دين حق همان چيزی است که تضمين کنندهی
هدايت به سوی قانون ﷲ تعالی میباشد .اين دين برای
نفس امنيت و اطمينان خاطر را مهيا میسازد و هر
وسوسهای را از او دور مینمايد و تمامی سوالهای او را
جواب میدهد و هر امر پيچيدهای را آشکار میسازد.
هشتم :آن ديـن بـه سـوی اخـﻼق و اعمـال واﻻ دعـوت
نمايد .به مانند :راستگويی ،عدالت ،امانتداری ،حياء،
عفت و جوانمردی .همچنين از اخﻼق و اعمال بد انسان را
نهی نمايد  .به مانند :آزار پدر و مادر ،قتل ،فحشـاء،
دروغ ،ظلم ،ستم ،خساست در انفاق و بیبندباری.
نهم :خوشبختی کسی که به آن ايمان آورده است را
محقق گرداند .ﷲ تعالی میفرمايد :طه ) (1ما أنزلنا
ِتشقى )] (2طه[ )طا ،ها * ما قرآن را بر
عليك القرآن ل
تو نازل ننموديم تا بدبخت شوی( .همچنين بايد موافق
ِي فطر الناس
ِطرت ا ِ الت
با فطرت دست نخورده باشد .ف
عليها] الروم) [30 :دين ﷲ همان چيزی است که انسانها
را بر فطرت آن آفريده است( ،همچنين با عقل سالم بايد
اتفاق نظر داشته باشد .زيرا دين صحيح همان قانون ﷲ
تعالی می باشد و عقل سالم همان آفرينش ﷲ متعال و محال
است دين ﷲ تعالی با آفرينش آن تضاد داشته باشد.
دهم :به سوی حق راهنمايی کند و از باطل برحذر
بدارد و به سوی هدايت راهنما باشد و از گمراهی نفرت
ايجاد کند .همچنين مردم را به سوی راه مستقيم
فرابخواند ،بدون هيچ کجروی و فتنهای .ﷲ تعالی
دربارهی جنها خبر میدهد که وقتی قرآن را شنيدند به
ِن
ِل م
ِتابا أنز
ِعنا ك
ِنا سم
بعضی ديگر گفتند :ياقومنا إ
ِلى
ِ وإ
ِلى الحق
ِي إ
ِ يه د
ِما بين يديه
ِقا ل
ِ موسى مصد
بعد
ٍ] اﻷحقاف) [30 :ای قوم ما! ما کتابی را
ِيم
ٍ مستق
ِيق
طر
شنيديم که بعد از موسی نازل شده است و تصديق کنندهی
آن چيزی است که قبل از آن بوده است .به سوی حق و به
سوی راه مستقيم هدايت مینمايد( ،همچنين نبايد آنها
را به سوی چيزی فرا بخواند که بدبختی آنها در آن
وجود دارد .ﷲ تعالی میفرمايد :طه ) (1ما أنزلنا عليك
ِتشقى )] (2طه[ )طا ،ها * ما قرآن را بر تو
القرآن ل
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نازل ننموديم تا بدبخت شوی( ،همچنين نبايد آنها را
به سوی چيزی فرا بخواند که توسط آن هﻼک میشوند .ﷲ
ِكم
ِن ا كان ب
تعالی میفرمايد :وﻻ تقتلوا أنفسكم إ
رحِيما] النساء) [29 :خودتان را نکشيد ،ﷲ به شما
مهربان میباشد( ،همچنين نبايد بين تبعيت کنندگانش به
دليل جنس يا رنگ يا قبيله فرق بگذارد .ﷲ تعالی می-
ٍ وأنثى
ِن ذكر
ِنا خلقناكم م
فرمايد :ياأيها الناس إ
ِند ا ِ
ِن أكرمكم ع
ِتعارفوا إ
ِل ل
وجعلناكم شعوبا وقبائ
ِير] الحجرات) [13 :ای انسانها!
ِيم خب
ِن ا عل
أتقاكم إ
ما شما را از يک مرد و يک زن آفريدهايم و شما را
شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم تا يکديگر را
بشناسيد .پرهيزگارترين شما نزد ﷲ باتقواترين شما می-
باشد .ﷲ کامﻼ دانا و کامﻼ آگاه میباشد( ،بنابراين
معيار برتری دين حق همان تقوا و ترس از ﷲ تعالی می-
باشد.
بعد از بيان ضوابطی که بين ديـن حـق و ديـن باطـل
جدايی میاندازد و شـاهد آوردن از قـرآن بـرای آن تـا
ثابت شود که اين شرايط و ضوابط عمومی هسـتند و بـرای
تمامی رسوﻻن صادقی است که از جانب ﷲ تعـالی فرسـتاده
شدهاند ،مناسب است تا انواع دينها بيان شود.
انواع دينها:
بشر بر اساس دينش به دو قسمت تقسيم میشود:
قسمتی از آنها هستند کـه از جانـب ﷲ تعـالی بـرای
آنان کتاب نازل شده است .مثـل :يهوديـان ،مسـيحيان و
مسلمانان .يهوديان و مسيحيان به سبب عدم عمل به آنچه
ـر ]همـان
در کتابشان وجود داشت و به دليـل آن کـه بشـ
بزرگان غير دينی خـود[ را خـدايانی غيـر از ﷲ تعـالی
برگزيدند و به علت عهد شکنی و  ...کتابهايی را کـه ﷲ
تعالی بر پيامبران آنان فرو فرستاد را از دست دادند؛
بزرگانی دينی آنها چيزهايی را به عنوان کتاب آسـمانی
در اختيار آنان قرار دادند و آنها پنداشتند که آنهـا
از جانب ﷲ تعالی میباشد و اين در حالی بوده اسـت کـه
آنها از جانب ﷲ متعال نبودهاند و آن فقـط دسـت کـاری
باطلگرايان و تحريف غلو کنندگان میبود.
اما در مورد کتاب مسلمانان همان قرآن باعظمـت ،آن
بر اساس زمان آخرين کتب الهی بـوده اسـت و محکمتـرين
کتابهای آسمانی از حيث سند میباشد .ﷲ تعـالی حفـﻆ آن
را خود بر عهده گرفته است و حفﻆ نمودن آن را به بشـر
ِكر
ِنا نحن نزلنا الـذ
نسپرده است .ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِظون] الحجر) [9 :مـا خـود ذکـر را نـازل
ِنا له لحاف
وإ
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نمودهايم و مطمئنا خودمان حفﻆ آن را عهدهدار هستيم(،
آن حفﻆ شده در سينهها و در نوشتههـا مـیباشـد؛ زيـرا
آخرين کتابی است که ﷲ تعالی تضمين فرموده است ،کتابی
برای هدايت بشريت میباشد و آن را حجتی برای آنان تـا
برپايی قيامت قرار داده است .آن کتابی باقی میباشد و
در هر زمانی کسانی وجود داشتهاند که حدود و حـروف آن
را حفﻆ میکنند و به قوانين آن عمل مینمايند و بـه آن
ايمان آوردهاند .در بندهای بعـد شـرحی از ايـن کتـاب
باعظمت بيان خواهد شد.
گروهی ديگر از بشريت برای آنها از جانـب ﷲ تعـالی
کتابی نازل شده وجـود نـدارد و آنهـا فقـط کتابهـايی
دارند که منسوب به نفر اول ديـن آنهـا مـیباشـد ،بـه
مانند :هندو ،آتش پرست ،بودا ،کنفسيوس و عربهايی کـه
قبل از بعثت محمد میزيستهاند.
امتی وجود ندارد مگر آن که دارای علم و عملی مـی-
باشند که توسط آن مصلحتهای دنيايشان را سـر و سـامان
میدهد .اين همان هدايت عموميی میباشد که ﷲ تعـالی آن
ـرار داده
را برای هر انسانی و بلکه برای هر حيوانی قـ
است .همان گونه که حيوان بدين گونه هدايت شده است که
خوردنیها و نوشيدنیهايی که برای او مفيد میباشـند را
کسب میکند و آنچه به او ضرر مـیرسـاند را کنـار مـی-
گذارد .ﷲ تعالی در آنان دوست داشتن و تنفر داشـتن را
ِك اﻷعلى
ِحِ اسم رب
قرار داده است .ﷲ تعالی میفرمايد :سب
ِي قدر فهـدى )] (3اﻷعلـی[
ِي خلق فسوى ) (2والذ
) (1الذ
ـاد کـن *
)نام پروردگار برتر و باﻻترت را به پـاکی يـ
ذاتی که آفريد و به تکامل رساند * و ذاتی که انـدازه
ِي
زد و هدايت نمود( ،موسى به فرعون میگويد :ربنا الـذ
أعطى كل شيٍ
ء خلقه ثم هدى] طه) [50 :پروردگارمان ذاتی
است که آفرينش هر چيزی را ]بـه او[ داده اسـت و سـپس
]آن را[ هدايت نموده است( ،ابراهيم خليـل مـیگويـد:
ِينِ] الشعراء) [78 :ذاتی کـه مـرا
ِي فهو يهد
ِي خلقن
الذ
آفريد و او مرا هدايت مینمايد( ،برای هر عاقلی – حتی
اگر در پايينترين سطح نظر و تفکر باشد – معلـوم اسـت
ِ بامنفعت و اعمال صالح از افراد
که اهل تمدن ،در علوم
بیتمدن کاملتر هستند .در بين غير مسلمانانی کـه اهـل
تمدن هستند چيز خوبی يافت نمیشود ،مگر آن که کـاملتر
از آن نزد مسلمانان يافت میشود و کسانی که اهـل ديـن
هستند ،صاحب چيزهايی میباشند که غير اهل دين آنها را
دارا نمیباشند .البته علوم و اعمال دو نوع هستند:
ـ د ،بـه ماننـد علـم
نوع اول :با عقل بدسـت مـیآين
رياضيات ،پزشکی و صنعت .اين امور در نـزد اهـل تمـدن
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وجود دارد همان گونه که نزد غير آنان نيز وجـود دارد
و بلکه نزد اهل تمدن کاملتر است .اما علمی نيز وجـود
دارد که به مجرد عقل بدست نمیآيد و آن به مانند علوم
الهی و علوم ديانات مـیباشـد و ايـن علـم بـه اديـان
اختصاص دارد و قسمتی از آن با عقل قابل اثبات اسـت و
رسوﻻن توسط آن آفريدگان را هدايت مینمايند و با دﻻيل
ـن مـوارد
عقلی آنان را به سوی آن هدايت میکننـد و ايـ
علوم عقلیِ شرعی میباشند.
نوع دوم :علومی هستند که جز با خبر دادن رسوﻻن از
آنها ،راهی برای کسب آنها از طريق عقل وجـود نـدارد.
به مانند آنچه دربارهی ﷲ تعالی و اسمها و صفاتش آمده
است و آنچه در آخرت از نعمتهايی که بـرای اهـل طاعـت
ـ ل نافرمـانی در
مهيا شده است و از عذابی که بـرای اه
نظر گرفتـه شـده اسـت و همچنـين بـين قـوانين ديـن و
داستانهای پيامبران گذشته به همراه امتهايشان و ديگر
چيزهايی از اين قبيل.1
حالتهای دينهايی ﮐه باقی هستند:
دينهای بزرگ و کتابهای قديمی آنها و قوانين قـديم
آن در چنگال بيهودهگرايان و کسانی که حق را به بـازی
گرفتهاند در آمدهاند و بازيچهای برای تحريف کننـدگان
و منافقان شده اند .آنان دستخوش حوادث ويرانگر شدهاند
و به چيزی کامﻼ جسمی تبديل گشتهاند تا آنجا که روح و
شکل خود را از دست دادهاند .اگر اصحاب اوليهی آنها و
پيامبران و رسوﻻن آنان زنده شوند ،آنها را انکار می-
کنند و به آنها نسبت جهل میدهند.
يهوديــت 2بــه مجموعــهای از راه روشــهای دينــی و
تقاليدی تبديل شده است کـه روح و حيـاتی در آن وجـود
ندارد و اين بدون در نظر گرفتن آن است که آن به دينی
تبديل شده است که اختصاص به قومی خـاص و جنسـی معـين
دارد .دارای رسالتی برای جهانيان نمیباشد و امتها را
به سوی چيزی فرا نمـیخوانـد و بـرای انسـانيت رحمتـی
ايجاد نمیکند.
عقيدهی اين دين ،بر شعاری در بين دينهـا و امتهـا
برای رسيدن به راز شرف کـه همـان توحيـد مـیباشـد ،و
ابراهيم و پسرانش و يعقوب عليهم السﻼم به سوی آن فرا
میخواندند ،قرار داشت .ولی يهوديان عقايد بسـياری را
از امتهای فاسدی که در جوار آنها بودند و يا بر آنان
) (1نگاه شود به مجموع فتاوى شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية ،جـ ،4ص-210
.211
) (2برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به "إفحام اليهود" تأليف
السمو أل بن يحيى المغربي ،او يهودی بود و بعد مسﻼن شد.
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سيطره يافتند ،برگرفتند و بسياری از عادتها و تقاليد
ـان منصـف
بتپرستی جاهليت در آن داخل شد .تـاريخ نويسـ
يهودی به اين امر اعتراف نمودهاند .به طـور مثـال در
»دائرة المعارف اليهودية« آمده است:
»خشم پيامبران و غضب آنها بر پرستش کنندگان بتهـا
دليلی بـرای آن اسـت کـه پرسـتش بتهـا و معبـودان در
جانهای اسرائيلیها رسوخ نموده بود و آنهـا اعتقـادات
شرکی و خرافی را پذيرفته بودند .همچنين تلمود گـواهی
ـان داشـته
میدهد که بتپرسـتی جاذبـهای خـاص در يهوديـ
است«.1
تلمود 2که يهوديان آن را مقدس میدانند و گـاهی آن
را بر تورات برتری میدهند و بين آنها ]رجـوع بـه آن[
امری متداول در قرن ششم ميﻼدی بود .نمونههـايی عجيـب
از خف ت عقل و پليدی سخن و جرأت پيدا کردن در برابر ﷲ
تعالی و بيهودهگرايی در برابر حقايق و بازی با دين و
ـاع
ـه اجتمـ
ـان را بـ
ـت و آنـ
ـده اسـ
ـره شـ
ـل در آن ذخيـ
عقـ
يهوديان اين قرن وصل میکند که دارای انحطـاط عقلـی و
فساد ذوق دينی میباشند.3
اما در مورد مسيحيت ،4آنها با چيره شدنِ تحريف اهل
غلو و برداشت جاهﻼن و بتپرستی رومان روبرو شدند ،5از
همان عصر اول آن تبديل به تپهی بزرگی شد کـه تعـاليم
باعظمت مسيح را در خـود دفـن نمـود و نـور توحيـد و
عبادت خالصانه برای ﷲ تعالی در پشت ايـن تپـهی بـزرگ
قرار گرفت.
نويسندهی مسيحی از رسوخ عقيدهی تثليث)سـه خـدايی(
در اجتماع مسيحيت از اواخر قرن چهارم ميﻼدی سخن مـی-
گويد .او گفته است:
»رسوخ اعتقاد به اين که معبود واحد ترکيب شـده از
سه اصل میباشد ،در جهان مسيحيت و فکر آن در يک چهارم
آخر قرن چهارم به وجود آمد و آنقدر ادامه يافت تا آن
))Xll. p. 568-69 (1ص  7و( jewish Encyclpaedia Vol . Xll
) (2معنای كلمهی »تلمود« همان كتاب تعليم ديانت يهود و آداب
آن میباشد؛ آن مجموعهای از حواشش و شروح كتاب "المشنا"
)الشريعة(برای علمای يهود در عصرهای مختلف بوده است.
) (3برای توضيح بيشتر نگاه شود به "اليهودي على حسب التلمود"
از دكتر روهلنج و ترجمهی عربی آن از فرانسه به نام "الكنز
المرصود في قواعد التلمود" از دكتر يوسف حنا نصرﷲ.
 - 4برای اطﻼعات بيشتر رجوع شود به "الجواب الصحيح لمن بدل
دين المسيح" تأليف شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية رحمه ﷲ ،و "إظهار
الحق" تأليف رحمت ﷲ بن خليل هندي ،و "تحفة اﻷريب في الرد على
عباد الصليب" تأليف عبدﷲ ترجمان او مسيحی بود و مسلمان شد.
) (5رجوع شود به كتاب "الصراع بين الدين والعلم" از مؤلف
اورپايي مشهور درابر ص.41-40 :
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عقيده ی رسمی مسيحيت در جای جای جهـان مسـيحی گرديـد.
پرده برداشتن از اين تغيير عقيده به عقيدهی تثليـث و
ـه نيمـهی
افشاء نمودن ر از آن انجام نگرفت تا آن که بـ
قرن نوزده ميﻼدی رسيديم«.1
تاريخنگار مسيحی معاصر در كتاب )تـاريخ المسـيحية
ـورد ظهـور بـتپرسـتی در
في ضوء العلم المعاصـر( در مـ
اجتماع مسيحيان به انواع و اشکال مختلف و همچنين روی
ـ ت-
آوردن مسيحيان به شعائر ،عادات ،عيدها و اباطيل ب
پرستيی که در امتها و دينها وجود داشت و دين آنان را
با شرک پيوند داد ،و اين عمل آنها بر اساس تقليد يـا
ديگر شيفتگی و يا جهل ايجاد شد؛ گفته است» :بتپرسـتی
از بين رفت؛ ولی به طور کامل از بيخ کنده نشد ،بلکـه
در جانها رسوخ کرد و در هر چيزی که بـه نـام مسـيحيت
شناخته میشود ،جريان يافت و در پوشش آن قـرار گرفـت.
کسانی که از معبودان و اباطيل خود دست کشيدند ،شهيدی
را در بين شهدا برگزيدند و القاب معبودان را به آنها
دادند .سپس برای آنها مجسمهای ساختند .به اين ترتيـب
شد که شرک و بندگی و پرستش بتها به آن شهيدان انتقال
يافت .اين قرن به انتهـا نرسـيد تـا آن کـوری عبـادت
شهيدان و اولياء عمومی شد .عقيدهی جديدی به وجود آمد
و اولياء دارای صفات الوهيت و عبوديت شدند .در نتيجه
آن اولياء و افراد مقـدس تبـديل بـه آفرينشـی بـين ﷲ
تعالی و انسان شدند .در اينجا بود که اسمهای بتها به
نامهای جديد تغيير يافت .تا آنجا که در سال  400ميﻼدي
ِ قديم تبديل به عيد ميﻼد مسيح گشت«.2
عيد خورشيد
اما زرتشتیها .آنان در زمان قديم به عبادت عناصـر
طبيعی و بيشتر از همهی آنها ،مشـغول بـه عبـادت آتـش
شدند .در حال حاضر نيز به پرستش آن مشغول هستند .بـر
روی آتش ،هيکلها و معابدی را ساختهاند و آتشکدهها در
طول عرض سرزمينهای آنان انتشار يافته است .هر عقيـده
و دينداری در آنها از بين رفته است ،جز پرستش آتـش و
مقدس دانستن خورشيد .عبادت زندهی آنها ،فقط ظـواهر و
تقليدهايی می باشد که در مکانهای خاص انجام میپذيرد.3

) (1ملخص ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدية .مقال
التثليث المقدس ،ج  ،14ص.295
)Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the Light of (2
Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407
) (3كتاب "إيران في عهد الساسانيين" از پرفسور "آرتهر كرستن
سين" استاد زبانهای شرقي در دانشگاه "كوبن هاجن" دانمارك
و متخصص در تاريخ إيران .همچنين "تاريخ إيران" تأليف
شاهين مكاريوس مجوسي.
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مؤلف دانمارکی کتاب »ايران در عهد ساسانيان« همان
»آرتهر كرستيان سين« طبقهی رئيسان دينی و وظايف آنها
را بيان نموده و میگويد:
»بر آنان واجب بود که خورشيد را در روز چهار بـار
پرستش کنند .پرستش ماه ،آتش و آب نيـز بـه آن اضـافه
شد .آنها مأمور بودند که آتش خاموش نشود و آتـش و آب
ـد ،زيـرا
به ي کديگر نرسند .همچنين معدنی زنگـار نبننـ
معادن نزد آنها مقدس بودند«.1
آنان گرفتار »ثنويت« )دو خدايی( شدند و آن شـعاری
برای آنان گشت .آنان به دو خدا ايمان آوردند ،يکی از
ـزدا« يـا
آنها نـور يـا خـدای خيـر و آن را »اهـور مـ
»يزدان« ناميدند و ديگری خدای تاريکی يا خـدای شـر و
ـا
ـا بـ
ـد .آن دو دائمـ
ـذاری کردنـ
ـريمن« نامگـ
آن را »اهـ
2
يکديگر درگير میشوند و جنگ بين آنها ادامه دارد .
در دين بودايی که در هند و آسـيای ميانـه انتشـار
ـد .آنـان
يافته است .آن دينی بر پايهی بتپرستی میباشـ
بتهايی دارند که از آنها هيکلهايی میسازند و از بودا
مجسمههايی را میسـازند کـه بيـانگر حالـت ايسـتاده و
نشستهی آن میباشد.3
در مورد برهمايی .آن دارای تعداد زيـادی معبـود و
پرستش شوندهی میباشند .شديدترين حالت آن در قرن ششـم
ميﻼدی بود که تعـداد معبـودان آنـان در ايـن قـرن 330
مليون بت بود .4هر چيزی که جلوهگر بـود يـا ترسـناک
بود و يا منفعتی میرساند ،به معبودی تبديل میشـد کـه
مورد پرستش واقع میشد .ساخت بتها در اين زمان به اوج
خود رسيد و اهل آنها بر آنان گردن نهادند.
»ســي ،وي ،ويــد« هنــدو در كتــابش »تــاريخ الهنــد
الوسطى« دربارهی زمان پادشاه هرش ) 648 -606ميﻼدی( در
همان زمانی که اسﻼم در شبهه جزيره عربـی بـه مرحلـهی
ظهور رسيد ،گفته است:
»دين هندو و دين بـودايی ،دو ديـن کـامﻼ بـتپرسـت
بودند .البته دين بودايی دربارهی بتها به مانند ديـن
هندو اغراق نمینمود .ابتدا دين بودايی بر نفی معبـود
قرار داشت؛ ولی به تدريج »بودا« بزرگترين معبود قرار
) (1إيران في عهد الساسانيين ص .155
) (2همان منبع باب الدين الزرتشتي ديانة الحكومة ،ص .233-183
) (3رجوع شود به كتاب "الهند القديمة" از استاد ايشورا توبا،
استاد تاريخ تمدن هندی در دانشگاه "حيدرآباد" هند و كتاب
"اكتشاف الهند" ) (The Discovery of indiaاز جواهر ﻻل نهرو نخست
وزير اسبق هند ص.202-201
) (4رجوع شود به "الهند القديمة" تأليف آر ،دت ،ج ،3ص ،276و
"الهندكية السائدة" تأليف ) (LS.S. O.Malleyص.7-6
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گرفت .سپس معبودانی بـه آن اضـافه شـدند ،بـه ماننـد
) .(Bodhistavasبدين ترتيب بتپرستی در هند به شديدتـرين
حالت خود رسيد و بـه گونـهای شـد کـه کلمـهی »بـودا«
) (Buddhaدر بعضی از زبانهای شرقی متـرادف بـت و صـنم
قرار گرفت.
شکی وجود ندارد که بتپرستی در تمامی عـالم معاصـر
انشتار يافته است .از اقيانوس اطلس تا اقيـانوس آرام
سراسر از بتپرستی میباشند .به گونـهای شـده اسـت کـه
دينهای مسيحی ،سامی و بودا در بزرگداشت بتها و مقـدس
دانستن آنها پيشـتاز شـدهانـد و بـه ماننـد اسـبهـای
مسابقهای شدهاند که در يک ميدان در حرکت میباشند.1
هندويی ديگر در کتابش به نام »الهندكية السـائدة«
گفته است :ساخت معبودان به انتها نمیرسـد .دائمـا در
ـاع الهـی
مراحل مختلف تاريکی معبودانی بـه ايـن اجتمـ
اضافه شدهاند و تعداد آنها آن قدر زياد است که قابـل
شمارش نمیباشند و از حساب و کتاب خارج شدهاند.2
اين وضع و حالت اديان بود .در مورد سرزمينهای
متمدن که در آنها حکومتهای بزرگ ايجاد شده است و
علوم بسياری در آنها اشاعه يافته است و آنان سرزمين
تمدن ،صنعت و آداب شدهاند؛ آنان سرزمينهايی هستند که
دينها در آنها مسخ شدهاند و دين در آنها اصالت و
قدرت خود را از دست داده است .افراد مصلح ناياب شده-
اند و آموزش دهندگانی در بين آنها آشکار نمیباشد و
الحاد در آنان به راحتی اعﻼن شده است .فساد در آنها
زياد گشته است و معيارها تغيير يافتهاند و در آنها
انسان خودش را خفيف و خوار کرده است؛ به همين دليل
آمار خودکشی باﻻ رفته است و روابط خانوادگی در آنها
قطع شده است و روابط اجتماعيی از يکديگر گسسته شده
است .رجوع به روانپزشک در آنها زياد شده است و بازار
جادوگران و دعانويسان در آنها گرم میباشد .فريب هر
بهرهمنديی گريبانگير انسان میشود و از هر آيين جديدی
تبعيت میکند...؛ برای آن که روح خود را اشباع نمايد
و از اين بدبختی روانی و عذاب روحی نجات يابد چارهای
ندارد جز آن که خودش را به خالقش متصل سازد و او را
بر اساس راه و رسمی که ﷲ تعالی از آن راضی میگردد و
رسوﻻنشان را به آن امر نموده است ،عبادت نمايد .ﷲ
تعالی به طور واضح دربارهی کسی که از پروردگارش روی
گرداند و هدايت را از کسی جز او خواهان باشد ،می-
)C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921) (1
) (2نگاه شود به السيرة النبوية  -ﻷبي الحسن الندوي  ،ص -19
.28
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ِيشة ضنكا ونحشره
إن له مع
ِكر
فرمايد :ومن أعرض عن ذ
ِي فِ
ِ أعمى)] طه) [124 :و کسی که از من
ِيامة
يوم الق
رويگردان شود ،زندگی تنگی برای او قرار میدهيم و او
را روز قيامت کور محشور مینماييم( .ﷲ سبحانه و تعالى
از امنيت و خوشبختی مؤمنان در اين زندگی آگاه می-
ِك
ٍ أولئ
ِظلم
ِيمانهم ب
ِسوا إ
ِين آمنوا ولم يلب
سازد :الذ
لهم اﻷمن وهم مهتدون] اﻷنعام) [82 :کسانی که ايمان
آوردهاند و ايمانشان را با ظلمی)شرکی( نياميختهاند،
برای آنان امن خواهد بود و آنان همان هدايتيافتگان
ِدوا
ِين سع
هستند( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :وأما الذ
ِﻻ ما
ِيها ما دامتِ السماوات واﻷرض إ
ِين ف
لد
ِ خاِ
ِي الجنة
فف
ٍ] هود) [108 :در مورد کسانی
شاء ربك عطاء غير مجذوذ
که خوشبخت شدهاند در بهشت خواهند بود و در آن
جاويدان هستند مادامی که آسمانها و زمين میباشند،
مگر آنچه که پروردگار بخواهد و آن بخششی قطع نشدنی
میباشد(.
اين دينها – غير از اسﻼم – اگر بر اساس معيارهايی
که بيان داشتيم ،ارزيابی شوند؛ بيشتر آن موارد را در
ـه در خـﻼل ايـن ارائـهی
آنها نمیيابيم ،همان گونـه کـ
مختصر مشخص شد.
بزرگترين چيزی که در اين اديان وجود ندارد ،همـان
توحيد ﷲ تعالی میباشد ،به همراه آن که تبعيت کنندگان
از آن به همراه ﷲ تعالی معبودان و پرستش شوندگانی را
برای او شريک قرار میدهند .همچنين اين دينهای تحريـف
رفته در هر زمان و مکانی مصلحت انسانها را حاصل نمی-
نمايند و برای مردم دينشان ،ناموسشـان ،فرزندانشـان،
مالهايشان و خونهايشان را محافظـت نمـینماينـد .ايـن
اديان آنها را به سوی آنچه ﷲ تعالی قانون گذاشته است
و به آن امر نموده است ،راهنمايی و هدايت نمـیکننـد.
اين اديان به اهل آن اطمينان خاطر و خوشبختی را هديه
نمیدهند و در آنها تناقض و تضاد وجود دارد.
اما در مورد اسﻼم در فصلهای بعد روشن میگـردد کـه
همان دين حق و باقی ﷲ تعالی میباشد که ﷲ متعال به آن
راضی شده است و برای بشريت به آن راضی میباشد.
در پايان اين بند ،مناسب است که حقيقت پيـامبری و
آيات نبوی و نياز بشر به آن را بشناسيم .همچنين اصول
دعوت رسوﻻن و حقيقتِ رسالت پايانی و جاويدان را بيـان
داريم.
حقيقت نبوت:
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بزرگترين چيزی که بر انسـان در ايـن زنـدگی واجـب
است ،همان شناخت پروردگارش است که او را از عـدم بـه
وجود آورده است و نعمتهای خود را برای او کامل نموده
است .همچنين نهايت دليلی که ﷲ تعالی مخلوقات را برای
آن آفريده است ،همان عبادت او سبحانه به شـکلی يکتـا
میباشد.
ولی انسان ،پروردگارش را چگونه به اندازهی حق
شناختش ،بشناسد؟ همچنين چه حقوق و واجباتی برای او
واجب است و چگونه پروردگارش را عبادت کند؟ انسان می-
تواند کسانی را بيابد که در مشکﻼت روزمرهاش به او
کمک کنند و مصلحتهايی را برای او ايجاد نمايد ،به
مانند درمان بيماری او و تجويز دارو و ساختن خانه و
چيزهايی ديگر که شبيه اين موارد میباشند ...ولی در
بين مردم کسی را نمیيابد که پروردگارش را شناخته
باشد و برای او روشن کند که چگونه پروردگارش را
عبادت کند؛ زيرا برای عقلها ممکن نمیباشد که خواستهی
ﷲ تعالی از آنها را بشناسند؛ عقل بشری ضعيفتر از آن
است که چيز خواسته شده از طرف بشری را قبل از آن که
از او خواسته شود را درک کند ،پس چگونه میتواند آنچه
را که ﷲ تعالی خواسته را بشناسد .زيرا اين امور به
پيامبران و رسوﻻن اختصاص دارد ،همان کسانی که ﷲ
تعالی آنان را برگزيده است و انتخاب نموده است تا
رسالت او را برسانند و ابﻼغ کنند .بعد از پيامبران
نيز بر عهدهی امامان هدايتگر که همان وارثان
پيامبران میباشند ،اين امر قرار داده شده است .تا
منهج و راه و روش آنها را انتقال دهند و از آنها
تبعيت کنند و رسالت آنان را ابﻼغ کنند؛ زيرا برای
بشر امکان ندارد که به طور مستقيم با ﷲ تعالی ديدار
کنند و آنان توانايی چنين کاری را ندارند .ﷲ تعالی
ِن
ِﻻ وحيا أو م
ِمه ا إ
ٍ أن يكل
ِبشر
میفرمايد :وما كان ل
وراِ
ِي
ِنه عل
ِ ما يشاء إ
ِه
إذ ن
ِل رسوﻻ فيوحِي ب
ء حِجابٍ أو يرس
ِِ
ِيم] الشوری) [51 :بر بشری نيست که ﷲ با او سخن
حك
بگويد ،مگر از طريق وحی يا از پشت پرده و يا فرستادن
رسول .بدين صورت که به اذن خود آنچه را بخواهد به او
وحی نمايد .او بسيار واﻻ و بسيار باحکمت است(،
بنابراين گريزی نيست که بايد واسطهای وجود داشته
باشد و سفيری از جانب ﷲ تعالی آنچه را که دين میباشد
به بندگانش برساند .آن سفيران و واسطهها همان
پيامبران و رسوﻻن هستند .هاتف)فرشته( رسالت را از ﷲ
تعالی به پيامبر میرساند و رسول آن را به مردم می-
رساند و هيچگاه هاتف رساﻻت را به طور مستقيم به مردم
نمیرساند؛ زيرا عالم مﻼئک با عالم انسانها فرق می-
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ِن
ِ رسﻼ وم
ِكة
ِن المﻼئ
ِي م
کند .ﷲ تعالی میفرمايد :ا يصطف
الناسِ] الحج) [75 :ﷲ از مﻼئک و از انسانها
فرستادگانی را بر میگزيند(.
حکمت ﷲ سبحانه بر آن است که رسول را از جنس کسانی
که او را به نزد آنها فرستاده است ،انتخاب مینمايد؛
تا از او فهم کسب کنند و از مورد خطاب قرار دادن او
و سخن گفتن او فهم حاصل کنند .اگر رسول را از جنس
مﻼئک میفرستاد ،نمیتوانستند او را درک کنند و از او
ِل
علم بياموزند ،1ﷲ تعالى میفرمايد :وقالوا لوﻻ أنز
ِي اﻷمر ثم ﻻ ينظرون )(8
ِ ملك ولو أنزلنا ملكا لقض
عليه
ِم ما
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجﻼ وللبسنا عليه
ِسون )] (9اﻷنعام[ )میگويند» :برای چه هاتف)فرشته-
يل ب
ای( بر او نازل نمیشود؟« اگر هاتفی را نازل کنيم،
امر يکسره میشود و به آنها مهلت داده نمیشود * اگر
او را هاتفی قرار میداديم ،آن ]هاتف[ را به صورت
مردی قرار میداديم و آنچه را که آنان میپوشند را بر
وی تن مینموديم( ،ﷲ سبحانه میفرمايد :وما أرسلنا
ِي
ِنهم ليأكلون الطعام ويمشون ف
ِﻻ إ
ِين إ
ِن المرسل
قبلك م
ِل
ِقاءنا لوﻻ أنز
ِين ﻻ يرجون ل
ِ  * ...وقال الذ
اﻷسواق
ِم
ِه
ِي أنفس
ِ استكبروا ف
ِكة أو نرى ربنا لقد
علينا المﻼئ
ِيرا] الفرقان) [21 -20 :قبل از تو هيچ
وعتوا عتوا كب
رسولی نفرستاديم مگر آن که آنها غذا میخوردند و در
بازارها قدم میزدند  * ...کسانی که به ديدار ما
اميدی نداشتند ،گفتند :برای چه مﻼئک برای ما فرستاده
نشدهاند يا چرا پروردگارمان را نمیبينيم؟ به راستی
در درونشان طلب تکبر نمودند و به شکلی شديد سرکشی
کردند(.
ِجاﻻ
ِﻻ ر
ِك إ
ِن قبل
ﷲ تعالى میفرمايد :وما أرسلنا م
ِم] يوسف] [109 :النحل) [43 :ما قبل از تو
ِليه
نوحِي إ
رسوﻻنی نفرستاديم مگر آن که مردانی ]از جنس انسان
بودند که[ به آنها وحی نموديم( ،همچنين میفرمايد:
ِيبيِن لهم
ِ ل
ِه
ِسانِ قوم
ِل
ِﻻ ب
ٍ إ
ِن رسول
وما أرسلنا م
]إبراهيم) [4 :ما هيچ رسولی را نفرستاديم ،مگر به
زبان قومش تا برای آنها ]امور را[ روشن نمايد(.
همچنين آن رسوﻻن و پيامبران را به کامل بودن عقل،
سﻼمت فطرت ،راستگويی در سخن و عمل ،امانت داری در
رساندن آنچه به عهدهی آنها گذاشته شده بود ،عصمت از
هر چيزی که سيرهی بشر را پليد میکند و سﻼمت بدنی که
) (1تفسير القرآن العظيم ،تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير
القرشي جـ ،3ص .64
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چشمان به آن خيره شوند و ذوقهای سالم به آن متمايل
گردند ،آن را توصيف نموده است .ﷲ تعالی نفسهايشان و
اخﻼقشان را پاک نمود و آنان دارای کاملترين اخﻼق
بودند و نفسهای آنان را تزکيه داد و آنان را گرامی
داشت .ﷲ تعالی اخﻼق واﻻ و نيکويی رفتار را در آنها
يکجا جمع نمود .همان گونه که بردباری ،علم ،مدارا
نمودن ،جوانمردی ،بخشش ،شجاعت و عدالت را در آنها
يکجا جمع نمود ...تا آن که با اخﻼق خود در بين
مردمانشان متمايز باشند .به طور مثال اين قوم صالح
بودند که ﷲ تعالی از زبان آنان میفرمايد :قالوا
ِينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد
ِح قد كنت ف
ياصال
ما يعبد آباؤنا] هود) [62 :گفتند :ای صالح! قبل از
اين نسبت به تو اميدوار بوديم ،آيا ما را نهی می-
نمايی تا آنچه پدرانمان عبادت کردند را عبادت
ننماييم؟!( ،همچنين قوم شعيب به شعيب گفتند :أصﻼتك
ِنا
ِي أموال
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل ف
ِيد] هود) [87 :آيا نمازت
ِيم الرش
ِنك ﻷنت الحل
ما نشاء إ
به تو امر نموده است که به ما امر نمايی که آنچه
پدرانمان آن را عبادت میکردند را رها سازيم و يا در
اموالمان آن گونه که خواستيم رفتار ننماييم .به
راستی تو بردبار و راه يافته هستی( .همچنين محمد در
قومش قبل از آن که رسالت بر عهدهی او گذاشته شود،
دارای لقب »امين« )امانتدار( بود و پروردگارش او را
ٍ
ِيم
ٍ عظ
ِنك لعلى خلق
اين گونه توصيف نموده است :وإ
]القلم) [4 :به راستی تو بر اخﻼق بزرگی هستی(.
آنها انتخاب ﷲ تعالی در بين مخلوقاتش بودند .آنها
را برگزيد و انتخابشان نمود تا رسالت را عهدهدار
شوند و امانت را برسانند .ﷲ تعالی میفرمايد :ا أعلم
ِسالته] اﻷنعام) [124 :ﷲ داناتر است که
حيث يجعل ر
ِن ا
رسالت خود را کجا قرار دهد( ،همچنين میفرمايد :إ
ِين
ِمران على العالم
ِيم وآل ع
ِبراه
اصطفى آدم ونوحا وآل إ
]آل عمران) [ 33 :ﷲ آدم ،نوح ،آل ابراهيم و آل عمران
را در بين جهانيان برگزيد(.
آن رسوﻻن و پيامبران با آن که ﷲ تعالی آنان را به
صفات عاليه توصيف مینمايد و با وجود آن که با صفات
واﻻ مشهور شدهاند؛ آنان بشری بودند که مشکﻼتی برای
آنها به وجود میآمد که برای ديگر افراد بشر به وجود
میآيد .آنان گرسنه میشدند و مريض میگشتند و می-
خوابيدند و میخوردند و ازدواج میکردند و میمردند .ﷲ
ِنهم ميِتون] الزمر[30 :
ِنك ميِت وإ
تعالی میفرمايد :إ
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)تو میميری و آنها نيز میميرند( ،میفرمايد :ولقد
ِية] الرعد:
ِك وجعلنا لهم أزواجا وذر
ِن قبل
أرسلنا رسﻼ م
 ) [38به راستی رسوﻻنی قبل از تو فرستاديم و برای
آنها همسران و فرزندانی قرار داديم( ،گاهی بر آنان
ستم میشد يا کشته میشدند و يا از سرزمينشان بيرون
ِين
ِك الذ
ِذ يمكر ب
رانده میشدند .ﷲ تعالی میفرمايد :وإ
ِجوك ويمكرون ويمكر ا
ِتوك أو يقتلوك أو يخر
ِيثب
كفروا ل
ِين] اﻷنفال) [30 :هنگامی که کسانی که
ِر
وا خير الماك
کفر میورزند ،بر تو مکر نمودند تا تو را محبوس کنند
يا تو را به قتل برسانند يا تو را بيرون برانند و
مکر مینمايند و ﷲ نيز مکر مینمايد و ﷲ بهترين مکر
کننده است( ،ولی عاقبت برای آنها بوده است و در دنيا
و آخرت ياری میشدند و قدرت میيابند :ولينصرن ا من
ينصره ] الحج) [40 :ﷲ کسی که او را ياری نمايد را
ياری مینمايد( .همچنين ﷲ سبحانه میفرمايد :كتب ا
ِيز)] المجادلة) [21 :ﷲ
ِي عز
ِن ا قو
ِي إ
ِبن أنا ورسل
ﻷغ ل
]در تقدير اين گونه[ نوشته است که من و رسوﻻنم غلبه
خواهيم نمود و ﷲ بسيار قدرتمند و پيروزمند میباشد(.
نشانههای پيامبر بودن:
وقتی رسالت وسيلهای برای شناخت با منزلتترين علوم
و برپا داشتن شريفترين اعمال بـوده اسـت؛ از رحمـت ﷲ
سبحانه اين بوده است که برای آن پيامبران عﻼمـتهـايی
را قرار دهد که دليلی بـرای پيـامبری آنهـا باشـد و
مردم با استدﻻل به آن موارد ،آنها را تشخيص دهند .تا
کسی که چنين ادعـايی نمايـد از ايـن قـرائن و احـوال
معلوم شود که اگر راست گفته است ،راستگويی او آشـکار
شود و اگر دروغ گفته است ،آبروی او برود .ايـن عﻼئـم
بسيار هستند که مهمترين آنها بدين شرح است:
 – 1آن رسول به سوی عبادت ﷲ تعالی به شکلی
يکتا و ترک نمودن عبادت هر چيزی غير از او
فرابخواند؛ اين همان نهايتی است که ﷲ تعالی
مخلوقات را برای آن آفريده است.
 – 2مردم را به سوی ايمان به او و تصديق
نمودنش و عمل به رسالتش فرا بخواند .ﷲ تعالی به
پيامبرش محمد امر میفرمايد :قل ياأيها الناس
ِيعا] اﻷعراف) [158 :بگو :ای
ِليكم جم
ِي رسول ا ِ إ
ِن
إ
انسانها! من فرستادهی ﷲ به سوی همگی شما میباشم(.
 – 3ﷲ تعالی او را برای آوردن دﻻيلی متنوع
برای نبوتش ياری نمايد .اين دﻻيل معجزاتی هستند
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که پيامبران آنها را ارائه میدهند و قومشان
توانايی رد آن و يا آوردن به مانند آن را ندارند.
از اين معجزات میتوان به عصای موسی اشاره نمود
که تبديل به ماری بزرگ شد و معجزهی عيسی آن بود
که مرض پيسی و کور مادرزاد را به اذن و ارادهی ﷲ
تعالی شفا داد .معجزهی محمد نيز همين قرآن
باعظمت است که علی رغم آن که بیسواد بود و
توانايی خواندن و نوشتن نداشت ،اين چنين متن
عظيمی را ارائه داد ]که هنوز با گذشت  1400سال
کسی توانايی به مانند آن آوردن را نداشته است[ و
ديگر معجزاتی که توسط پيامبران ارائه شد.
از اين دﻻيل :به شکل واضح و روشن ،حق توسط
پيامبران و رسوﻻن آورده شده است تا دشمنان آنان
توانی جدل و يا انکار آن را نداشته باشند .بلکه
آن مشاجره کنندگان بدانند ،آنچه پيامبران آورده-
اند حق میباشد و رد کردنی نمیباشد.
از اين دﻻيل :ﷲ تعالی به آن پيامبران کمال
احوال ،زيبايی ظاهر و خصلتها و اخﻼق گرامی را
اختصاص داده باشد.
از آن دﻻيل :ياری از جانب ﷲ تعالی در برابر
دشمنان آن پيامبر و آشکار کردن آنچه به سوی آن
فرا میخواند ،میباشد.
 – 4دعوت و فراخواندن او مطابق اصولی باشد که
رسوﻻن و پيامبران به سوی آن فرا خوانده باشند.1
 – 5او نبايد به عبادت خودش فرابخواند يا
قسمتی از عبادت را برای خودش قرار دهد .همچنين
نبايد به سوی قبيلهاش و يا طايفهی خودش
فرابخواند .ﷲ تعالی به پيامبرش محمد امر می-
ِي
ِند
فرمايد که به انسانها بگويد :قل ﻻ أقول لكم ع
ِن
ِي ملك إ
ِن
ِن ا ِ وﻻ أعلم الغيب وﻻ أقول لكم إ
خزائ
ِلي] اﻷنعام) [50 :بگو :به شما
ِﻻ ما يوحى إ
ِع إ
أتب
نمیگويم که خزانههای ﷲ نزد من میباشد و من علم
غيب ندارم و نمیگويم که من هاتف)فرشته( هستم .جز
از آنچه بر من وحی میشود ،تبعيت نمیکنم(.
ـا،
ـودن آنهـ
ـوت نمـ
ـه ازای دعـ
ـانها بـ
 – 6از انسـ
خواستار کاﻻيی دنيوی نمیباشند .ﷲ تعـالی دربـارهی
پيامبرانش :نوح ،هود ،صالح  ،لـوط و شـعيب علـيهم
السﻼم میفرمايد که به قومشان گفتند :وما أسـألكم
) (1نگاه شود به مجموع فتاوى شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية ،ج ،4ص-212
.213
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ِين
ِﻻ علــى ربِ العــالم
ِي إ
ِن أجــر
ٍ إ
مــن أجــر
ِ ِ
عليــه
]الشعراء 109 :و  127و  145و  164و ) [180من از شما
خواهان دستمزد و پاداشی نمیباشم و اجر من فقط نزد
پروردگار جهانيان میباشد( .فرمـود کـه محمـد بـه
ٍ ومـا أنـا
ِن أجر
ِ م
قومش بگويد :قل ما أسألكم عليه
ِين] ص) [86 :بگو :مـن بـرای آن از شـما
ِف
ِن المتكل
م
ـدعيان
ـن از مـ
ـتم و مـ
ـتمزدی نيسـ
ـر و دسـ
ـان اجـ
خواهـ
دروغين نيستم(.
] -7پيامبران قبلی از آمدن آنهـا آگـاه نمـوده
باشند .به همان ترتيبی که يهوديان مدينه بـه اهـل
يثرب میگفتند» :پيامبری با اين مشخصات به نزد مـا
میآيد و ما با او بر شما چيره میشويم« .ولی وقتـی
پيامبری با آن مشخصات به نزد آنها آمد .آنان کفـر
ورزيدند و در عوض انصار مدينه وقتی ديدنـد کـه آن
مشخصات در کسی وجود دارد که ادعای پيامبری نمـوده
است ،به پيامبر بودن محمد ايمان آوردند و بـا او
بيعت کردند و او را به نزد خويش بردنـد و يـاری ﷲ
تعالی را شامل حال خود و مهـاجرين نمودنـد .آمـدن
محمد همچنين در کتابهای مسيحيان نيز موجـود مـی-
باشد .برای اطﻼعات بيشتر به کتابچهی »سخنی کوتـاه
با مسيحيان« در سايت کتابناک رجوع شود[.
رسوﻻن و پيامبران ،همان کسانی که قسمتی از صفات و
دﻻيل نبوت آنها ياد شد ،بسيار بودنـد .ﷲ تعـالی مـی-
ٍ رسـوﻻ أنِ اعبـدوا ا
ِ أمـة
ِي كـل
فرمايد :ولقد بعثنا ف
ِبوا الطاغوت] النحل) [36 :به راستی در بـين هـر
واجتن
امتی ،رسولی را مبعوث داشتيم تا ]به آنها بگويـد [:ﷲ
را عبادت کنيد و از بتهای سنگی و انسانی دوری کنيد(.
توسط آنها بشريت خوشبخت شد و تاريخ برای حکايات آنها
جش ن گرفت و کسانی که دينشان را نقـل نمودنـد ،جمعيـت
زيادی به حد تواتر بودند .آن همان حق و عدل میباشـد.
همچنين داستانهايی از آنها به حد تواتر رسيده است که
ـ م زد و آنهـا
ﷲ تعالی برای آنان ايـن اتفاقـات را رق
شامل ياری شدنشان و هﻼک گرديد دشمنان آنها میباشـند.
به مانند :طوفان قوم نوح ،غرق شدن فرعون و عذاب قـوم
لوط و ياری شدن محمد بر عليه دشمنانش و همچنين نشـر
يافتن دين او ...کسی که اين موارد را بداند ،به يقين
ـ د.
خواهد دانسـت کـه آنهـا بـرای خيـر و هـدايت آمدن
ـیرسـاند،
مخلوقات را به سـوی آنچـه بـه آنـان نفـع مـ
راهنمايی کردند و از آنچه به آنها ضرر میرساند ،آنان
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را برحذر داشتند .اولين آنها نوح بود و آخرين آنهـا
محمد صلى ﷲ عليه و سلم.
نياز انسانها به رسوﻻن:
پيامبران همان فرستادگان ﷲ تعالی به سوی بنـدگانش
میباشند .امرهای ﷲ تعالی را به آنها میرسـانند و بـه
آنها نعمتهايی که ﷲ تعالی در بهشت در صورت اطاعـت از
اوامر او مهيا ساخته است را بشارت میدهند و آنهـا را
ـا نهـی او ،برحـذر مـی-
از عذاب او در صورت مخالفت بـ
دارند .همچنين داستانهای امتهای قبلی و آنچه از عذاب
و بد بختی که در دنيا به علت مخالفت با امـر ﷲ تعـالی
گريبانگير آنها شد را حکايت میکنند.
برای عقل ممکن نمیباشد که به اين امرها و نهیهـای
الهی شناخت يابد؛ به همـين دليـل ﷲ تعـالی شـريعت را
قرار داد و در آن امر نهـیهـايی را مقـرر نمـود؛ تـا
انسانها را گرامی دارد و به آنها شرف عطـا کنـد و از
مصلحت های آنها محافظت به عمل آورد؛ زيرا انسانها بـه
دنبال شهوات میروند و حرمتها را میشکنند و حقوق ديگر
انسانها را رعايـت نمـیکننـد .بنـابراين در حکمتهـای
عاليه میباشد کـه ﷲ تعـالی در بـين آنهـا رسـوﻻنی را
مبعوث دارد تا آنها را به امرهای ﷲ تعالی متذکر شوند
و آنهــا از گرفتــار نافرمــانی شــدن ،برحــذر دارنــد.
پندهايی را برای آنها بيان دارند و اخبار گذشتگان را
برای آنها حکايت نمايند .همان خبرهای عجيبی که گوشها
را باز میکند و همان معانی شگفتی که ذهنها را بيـدار
میکنند .عقلها از آنان ياری میگيرند و در نتيجه علـم
آنها زياد میشود و فهم آنها صحيح میگردد .انسانها هر
چه بيشتر میشوند ،مسائل بيشتری به آنها خطور میکند و
هر چه مطالب بيشتری به آنها خطور میکند ،تفکـر آنهـا
زياد میشود و هر چه تفکر آنها بيشتر میشود ،علم آنها
بيشتر میگردد و هر چه علم آنها بيشتر مـیگـردد ،عمـل
آنها بيشتر می شود .بنابراين معادلی برای مبعـوث شـدن
رسوﻻن وجود ندارد و در نظام حق جايگزينی بـرای آنهـا
موجود نمیباشد.1
شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه - 2رحمه ﷲ -گفته اسـت :بـرای
اصﻼح بنده چه در زندگی و چـه در آخـرت ،رسـالت امـری
ضروری میباشد .به گونهای است که راهی برای اصﻼح آخرت
) (1أ عﻼم النبوة ،تأليف علي بن محمد الماوردي ،ص .33
) (2احمد بن عبدالحليم بن عبدالسﻼم مشهور به ابن تيميه ،سال
 660متولد شد و در سال  728هجری قمری وفات يافت .او از
علمای بزرگ اسﻼم بوده است و دارای تأليفات بسيار و همچنين
ارزشمند بوده است.
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ـت از رسـالت .بنـابراين
او وجود ندارد ،مگر بـا تبعيـ
راهی برای اصﻼح زندگی و دنيای او وجود ندارد ،مگر با
تبعيت از رسوﻻن .انسان مجبور میباشد که به دين متمسک
شود ،زيرا او دارای دو حرکت میباشد .يکی حرکتی که با
ـرر را از
آن جلب منفعت مینمايد و ديگری حرکتـی کـه ضـ
خود بر طرف میسازد و دين همان نوری است کـه توسـط آن
نفع و ضرر برای او مشخص میشود .آن نـور ﷲ تعـالی بـر
روی زمينش و عدلش بين بندگانش و قلعهی او میباشد کـه
هر که به آن داخل شود ،امنيت خواهد يافت.
منظور از شريعت جدا نمودن چيزهای نفـع رسـاننده و
ضرر رساننده توسط احساس نمیباشد .زيرا اين چيزی اسـت
که در حيوانات نيز وجود دارد .خران و شتران بين جو و
خاک فرق میگذارند؛ بلکه دين بين اعمـالی جـدايی مـی-
اندازد که در دنيا و آخرتش انجام دهندهی آن ضرر و يا
ـ دالت،
نفع مـیرسـانند .بـه ماننـد ايمـان ،توحيـد ،ع
نيکوکاری ،احسان ،امانتداری ،عفت ،شجاعت ،علم ،صـبر،
ـ در و
امر به نيکی و نهي از بدی ،صلهی رحم ،نيکی به پ
مادر ،نيکوکاری به همسايگان ،ادا نمودن حقوق ديگران،
خالص نمودن عمـل بـرای ﷲ تعـالی ،توکـل بـر او ،کمـک
خواستن از او ،راضی بودن به قضا و قدر او ،تسليم حکم
او شدن ،تصديق نمودن او و تصديق نمـودن رسـوﻻن او در
تمامی آنچه از آن خبر دادهاند و ديگر مواردی که باعث
ـ ند و او را
منفعت و اصﻼح بنده در دنيا و آخرت مـیباش
از بدبختی و ضرر ديدن در دنيا و آخرت حفﻆ مینمايند.
ـررهای
اگر رسالت وجود نداشت ،شرح دادن منـافع و ضـ
ـان پـذير
ـافتن عقـل امکـ
موجود در زندگی برای هدايت يـ
نبود .از بزرگترين نعمتهای ﷲ تعالی بر بندگانش و بـا
ارزشترين منتهای او بر آنان ،اين است که رسوﻻن را به
سوی آنها فرستاده است و کتابهايش را برای آنان نـازل
نموده است و برای آنهـا راه مسـتقيم را روشـن نمـوده
ـه ماننـد
است .اگر چنين چيزهايی وجود نداشت ،انسان بـ
چهارپايان و حتی بدتر از آن میشد .کسـی کـه رسـالت ﷲ
تعالی را قبـول نمايـد و بـر آن اسـتقامت ورزد او از
مخلوقات نيک میباشد و کسی که آن را رد کنـد و از راه
آن خارج شود او از مخلوقات شر میباشد و حالی بدتر از
سگ و خوک خواهد داشت و از هر حقيری حقيرتـر مـیشـود.
بقايی برای اهل زمين وجود ندارد ،مگر به دليل آثـاری
از رسالت که در بين آنها میباشد .اگر آثار رسوﻻن بـر
روی زمين از بين برود و معالم هدايت آنها محو گـردد؛
ﷲ تعالی عالم باﻻ و عالم پايين را ويران مـینمايـد و
قيامت را برپا میدارد.

66

نياز اهل زمين بـه رسـول بـه ماننـد نيازشـان بـه
خورشيد ،ماه ،باد و باران نمیباشد و همچنين به مانند
نياز بشر به زنده بودن و نياز چشم به نور و نياز جسم
به غذا و نوشيدنی نمیباشد؛ بلکه نيـاز بـه آن از هـر
ـ ری
چيزی بيشتر است و تا آنجايی است که قابل انـدازهگ
نمیباشد و به ذهن خطور نمیکند .رسوﻻن عليهم الصـﻼة و
السﻼم واسطههايی بين ﷲ تعالى مخلوقاتش در امر و نهـی
وی میباشن د .آنان سفيرانی بين او و بنـدگانش هسـتند.
خاتمه دهندهی آنها و سرورشان و گرامیترين آنهـا نـزد
پروردگارشان ،محمد صلى ﷲ عليه وسلم و عليهم اجمعـين
می باشد .ﷲ تعالی او را رحمتی بـرای جهانيـان و حجتـی
برای سالکان و حجتی برای تمامی مخلوقات مبعوث نمـوده
است و بر بندگانش واجب نمـوده اسـت کـه از او اطاعـت
کنند و او را دوست داشته باشند و به او کمـک کننـد و
او را عزت بخشند و حقوق او را ادا نمايند .از تمـامی
پيامبران و رسوﻻن پيمان گرفته است کـه بـه او ايمـان
آورند و از او تبعيت کنند و به آنها امر نمـوده اسـت
که راهی که مؤمنان از او تبعيت میکنند را برگيرند .ﷲ
تعالی او را به عنوان بشارت دهندهای به پاداش الهی و
ترسانندهای از مجـازات الهـی ،قبـل از آمـدن قيامـت،
ـدهای بـه
فرستاده است و به اذن خود ،او را دعـوت کننـ
سوی خودش و چراغی نورانی قرار داده است .رسالت با او
پايان رسيده است و اهل ضﻼلت توسط او هدايت يافتهانـد
و اهل جهالت توسط او علم آموختـهانـد .بـا رسـالت او
چشمهای کور و گوشهای ناشـنوا و قلبهـای غفلـت زده را
گشوده داشته است .با رسالت او زمين بعـد از تـاريکی-
هايش نورافشانی شده است و قلبها بعد از آن که متفـرق
شده بودند ،با آن به الفت رسيدند .ملتی کجرو توسط او
به راه راست رفتهاند و توسط او راه ميانه روشـن شـده
است .ﷲ تعالی سينهی او را فراخ نمود و بار سـنگين را
از دوش او برداشت و ياد او را باﻻ برد و کسانی که با
او امر مخالفت نمودند را ذليل و خوار گرداند .در مدت
زمانی وی را فرستاد که رسوﻻنی مبعـوث نشـده بودنـد و
درسهای کتابهای آسمانی قطع شده بود و سخن آنها تحريف
رفته بود و دينها از اصل خود تغيير يافته بودند .هـر
قومی به آراء ظالمانه خود استناد مینمود و با سـخنان
فاسد بين ﷲ تعالی و بندگانش حکم مـیکردنـد .ﷲ تعـالی
توسط او مخلوقات را هدايت نمود و راهها را واضح کـرد
ـور خـارج
و توسط او انسانها را از تاريکیها به سوی نـ
نمود .توسط او بين اهل رسـتگاری و اهـل بـیبنـدوباری
جدايی انداخت .کسی که در پی رهنمود او باشـد ،هـدايت
شده است و کسی که از راه او انحراف يابد ،گمراه گشته
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است و از حق تجاوز نموده است .پس صلوات و سﻼم بـر او
بر ساير رسوﻻن پيامبران باشد.1
میتوانيم به طور خﻼصه نيـاز انسـان بـه رسـالت را
بدين شرح بيان داريم:
 – 1انسان مخلوق و پرورش يافته مـیباشـد و پـس
بايد خالقش را بشناسـد و بدانـد کـه او از وی چـه
خواسته است؟ و برای چه او را آفريده است؟ انسـانی
راهی برای اين شناخت ندارد و راهی به سوی آن نمی-
يابد ،مگر با شناخت پيامبران و رسوﻻن و همچنين با
شناخت آنچه از هدايت و نوری که آن را آنها آورده-
اند.
 – 2انسان تشکيل يافته از بدن و روح مـیباشـد.
غذای بدن خوردنی و نوشيدنی است و غذای روح اقـرار
به آفرينندهی خودش است و آن همان دين صحيح و عمـل
صالح میباشد .پيامبران و رسوﻻن اين ديـن صـحيح را
آوردند و به سوی عمل صالح راهنمايی نمودند.
 – 3انسان به فطرتش تمسک میجويد و گريزی وجـود
ندارد که بايد دين داشته باشد .بنابراين اين ديـن
بايد صحيح باشد ]و بـا فطـرت او سـازگار باشـد[ و
راهی به سوی دين صحيح وجود ندارد مگر با ايمان به
پيامبران و رسوﻻن و ايمان به آنچه آنها آوردهاند.
 – 4انسان محتاج به شناخت راهی اسـت کـه او را
به رضايتمندی ﷲ تعالی در دنيا و همچنين به بهشت و
نعمتهای فراوان او در آخرت برساند .کسـی بـه سـوی
اين راه راهنمايی نمینمايد و بـه سـوی آن رهنمـود
نمیشود ،مگر پيامبران و رسوﻻن.
 – 5انسان بـه نفسـه ضـعيف مـیباشـد و دشـمنان
بسياری در کمين او هستند .شيطان میخواهد او را به
شر و گمراهی گرفتار کند و رفيـق بـد ،زشـتیهـا را
برای او زينت میدهد و نفس او را بسيار به بدی امر
میکند .به همين دليل محتـاج اسـت کـه خـودش را از
توطئه ی دشمنانش حفـﻆ نمايـد و پيـامبران و رسـوﻻن
همان کسانی هستند که به سوی اين محافظت راهنمـايی
میکنند و آن را در نهايت روشنی بيان میدارند.
 – 6انسان موجودی اجتماعی میباشـد و بايـد بـا
آفريدگان معاشرت و زندگی نمايـد .بنـابراين بايـد
دارای قانونی باشـد کـه بـين انسـانها عـدل و داد
ايجاد نمايـد و در غيـر ايـن صـورت زنـدگی جنگلـی
) (1قاعدة في وجوب اﻻعتصام در رساله شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية رحمه
ﷲ ،جـ ،19ص 102-99من مجموع الفتاوى ،نگاه شود به لوامع
اﻷنوار البهية از سفاريني ،جـ ،2ص .263-261
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حکمفرما میشود .بايد شريعت و قانونی وجـود داشـته
باشد که بدون افـراط و تفـريط حـق او حفـﻆ شـود و
قانون کامـل را جـز پيـامبران و رسـوﻻن کسـی وضـع
ننموده است.
 – 7انسان محتاج است کـه چيـزی را بشناسـد کـه
برای او اطمينان خاطر و آرامش درون ايجاد نمايد و
او را به سوی اسباب حقيقی خوشبختی راهنمايی نمايد
و اين همان چيزی است که پيامبران و رسوﻻن به سـوی
آن راهنمايی میکنند.
بعد از بيان نياز آفريدگان به پيـامبران و رسـوﻻن
ـرت و بازگشـت را يـاد کنـيم و دﻻيـل و
نيکوست کـه آخـ
برهانهايی که برای آن وجود دارد را شرح دهيم.
معـاد)آخرت(:
هر انسانی يقينا میداند که میميرد ،ولی بازگشت او
بعد از مرگ چگونه خواهد بود؟ آيا او خوشبخت خواهد
بود يا بدبخت؟
بسياری از امتها و اهل نظر ،اعتقاد دارند که آنها
بعد از مرگ مبعوث خواهند شد و بر اساس اعمالشان مورد
حساب و کتاب واقع میشوند ،اگر خير باشد ،نتيجهی آن
خير است و اگر شر باشد ،نتيجهی آن شر است ،1اين امر –
همان مبعوث شدن و مورد حساب و کتاب واقع گرديدن –
امری است که عقلهای سالم آن را اقرار میکنند و دين-
های الهی آن را تأييد مینمايند و مبنای آن بر سه اصل
است:
 – 1اقرار به كمال علم پروردگار سبحانه.
 – 2اقرار به كمال قدرت او سبحانه.
 – 3اقرار به كمال حكمت او سبحانه.2
دﻻيل عقلی و نقلی بـرای اثبـات آن بسـيار هسـتند.
قسمتی از آن دﻻيل به شرح ذيل میباشند:
 - 1استدﻻل به آفرينش آسمانها و زمين برای
اثبات زنده کردن مردگان .ﷲ تعالى میفرمايد :أولم
ِي خلق السماواتِ واﻷرض ولم يعي
الذ
يروا أن ا
ِنه على كل
ٍ على أن يحيِي الموتى بلى إ
ِر
ِقاد
ِن ب
ِه
ِخلق
ب
ِ
شيٍ
ِير] اﻷحقاف) [33 :آيا نگريستهاند که ﷲ همان
ء قد
زمين را آفريده است و از خلقت
ذاتی که آسمانها
آنها ناتوان نشده است ،توانايی آن را دارد که
مردگان را زنده نمايد .بلکه او بر هر چيزی به هر
) (1نگاه شود به الجواب الصحيح ،ج 4ص .96
) (2نگاه شود به الفوائد از ابن قيم ،ص.7-6
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ِي
شکلی تواناست( ،ﷲ تعالى میفرمايد :أوليس الذ
ِثلهم بلى
ٍ على أن يخلق م
ِر
ِقاد
خلق السماواتِ واﻷرض ب
ِيم] يس) [81 :آيا کسی که آسمانها و
وهو الخﻼق العل
زمين را آفريده است ،توانايی آن را ندارد که به
مانند آنها را بيافريند .او بسيار خلق کننده و
کامﻼ دانا میباشد(.
 - 2استدال به اين که آفرينندهای که مخلوقات
را بدون مثالی از قبل آفريده است ،توانايی آن را
دارد که به مانند آن را دوباره بيافريند .کسی که
توانايی ايجاد را داشته است ،من باب اولی برای
بازگشت آن تواناتر میباشد .ﷲ تعالی میفرمايد:
ِ ول ه
ِيده وهو أهون عليه
ِي يبدأ الخلق ثم يع
وهو الذ
المثل اﻷعلى] الروم) [27 :او کسی است که آفرينش
را شروع نموده است و سپس آن را باز میگرداند و آن
]ب ازگردان[ برای او آسانتر است و برترين وصفها
برای اوست( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :وضرب لنا
ِيم )(78
ِي رم
ِظام وه
ِي خلقه قال من يحيِ الع
مثﻼ ون س
ِيم
ٍ عل
ِ خلق
ِكل
ٍ وهو ب
ِي أنشأها أول مرة
قل يحيِيها الذ
)] (79يس[ )برای ما مثال میزند و آفرينش خودش را
فراموش نموده است و میگويد :چه کسی استخوانها را
بعد از پوسيدگی زنده میگرداند * بگو :آن را ذاتی
زنده میکند که اولين بار آن را از عدم آفريده است
و او به هر آفرينشی کامﻼ داناست(.
 – 3ﷲ تعالی انسان را در نيکوترين شکل آفريـده
است و اعضـای بـدن او ،قـوت او ،صـفات و آنچـه از
گوشت ،استخوان ،رگهای خونی و عصبی ،منافذ ،وسيله-
ها ،علوم ،ارادهها و آفريدههـايی کـه در او قـرار
داده است ،بزرگترين دليل بـر قـدرت ﷲ سـبحانه بـر
زنده کردن مردگان میباشد.
ـ ه زنـده کـردن مردگـان در زنـدگی
 - 4استدﻻل ب
دنيوی بر اين که ﷲ سبحانه توانايی آن را دارد کـه
مردگان را در آخـرت زنـده نمايـد .ايـن آگـاهی در
کتابهای الهيی که ﷲ تعالی بر رسوﻻنش نـازل نمـوده
ـه اذن
است ،وجود دارد .مواردی از اين حکايات که بـ
ﷲ تعالی مردگان به دسـت ابـراهيم و عيسـی عليهمـا
السﻼم زنده شدهاند و ديگر موارد بسـيار در تمـامی
کتابهای الهی موجود هستند.
 - 5استدﻻل به قدرت ﷲ تعالی به اموری که شـبيه
حشر و نشر میباشند و بر قـدرت ﷲ تعـالی بـر زنـده
گرداندن مردگان دﻻلت میکنند:
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الف – آفرينش انسان از نطفهای که از منيی
تشکيل میشود که از اعضای مختلف بدن میباشند – به
همين دليل تمامی اعضای بدن در جماع لذت میبرند –
ﷲ تعالی اين نطفه را از جای جای بدن در يکجا جمع
ِحم زن داخل میگرداند و از
میکند ،سپس آن را به ر
آن انسان را میآفريند؛ در اين هنگام است که نطفه
از اجزای مختلف جمع آوری میشود و از آن شخص شکل
میگيرد .بنابراين وقتی بعد از مرگ پراکنده شد،
چگونه جمع آوری آن باری ديگر غير ممکن میباشد ،ﷲ
تعالی میفرمايد :أفرأيتم ما تمنون ) (58أأنتم
ِقون )] (59الواقعة[ )آيا
تخلقونه أم نحن الخال
منيی را که میريزيد ،ديدهايد؟ * آيا شما آن را
آفريدهايد يا ما آفريننده]ی آن[ میباشيم(.
ب -بذرهای گياهان با وجود انواع آن ،وقتـی در
زمين نمناک قرار میگيرند و آب و خاک به آنها مـی-
رسد؛ عقل چنين میگويد که میپوسد و فاسـد مـیشـود؛
زيرا هر کدام از آب و خاک باعث پوسيدگی میشوند و
در اينجا هر دوی آنها وجود دارند .ولی فاسد نمـی-
شود ،بلکه حفﻆ شده باقی میماند و وقتی رطوبت زياد
میشود ،دانه میشکافد و گياه از آن بيرون مـیآيـد.
آيا دليلی بر قدرت کامل و حکمتی فراگيـر نـدارد؟.
اين معبود کـامﻼ باحکمـت چگونـه از جمـع اجـزاء و
ترکيب دادن اعضاء ناتوان مـیمانـد؟ ﷲ تعـالی مـی-
فرمايد :أفرأيتم ما تحرثون ) (63أأنتم تزرعونه أم
ِعون )] (64الواقعة[ )آيـا آنچـه را کشـت
نحن الزار
میکنيد را ديدهايد؟ * آيا شما آن را کشت مـیکنيـد
ـ ز
يا ما کشت کننده]ی آن[ هستيم( ،به ماننـد آن ني
إذا أنزلنـا عليهـا
میفرمايد :وترى اﻷرض هام
ِدة فـِ
ِيجٍ] الحـج:
ٍ به
ِ زوج
ِن كل
الماء اهتزت وربت وأنبتت م
) [5زمين را خشک و بیگياه میبينی؛ ]ولی[ وقتی بـر
آن آب نازل میکنيم ،به حرکت میافتد و رشد میکند و
انواع گياه با طراوت را میروياند(.
 – 6آفرينندهی توانای بسيار دانندهی بسيار
باحکمت از اين بینياز میباشد که آفريدکان را
بيهوده و عبث آفريده باشد و آنها را به حال خود
رها کند .ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :وما خلقنا
ِين كفروا
ِك ظن الذ
ِﻼ ذل
السماء واﻷرض وما بينهما باط
ِ] ص) [27 :ما آسمان و
ِن النار
ِين كفروا م
ِلذ
فويل ل
زمين و آنچه بين آنها میباشد را باطل نيافريده-
ايم .اين گمان کسانی است که کفر میورزند ،پس وای
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بر کفرورزندگان در برابر آتش جهنم( ،بلکه
آفريدگان را برای حکمتی باعظمت و نهايتی بزرگ
آفريده است .ﷲ تعالی میفرمايد :وما خلقت الجِن
ِيعبدونِ] الذاريات) [56 :و ما جنها و
ِﻻ ل
ِنس إ
واﻹ
انسانها را جز برای آن که مرا عبادت کنند،
نيافريدهايم( ،آنچه شايستهی اين معبود بسيار
باحکمت میباشد ،اين است که نزد او ،کسی که از او
اطاعت کند و کسی که از او نافرمانی کند ،يکسان
ِين آمنوا
نيستند .ﷲ تعالى میفرمايد :أم نجعل الذ
ض أم نجعل
ِين ف
ِد
ِحاتِ كالمفس
ِلوا الصال
وع م
ِي اﻷرِ
ِ] ص) [28 :آيا کسانی که ايمان
ِين كالفجار
المتق
آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند را به مانند
مفسدان بر روی زمين قرار دهيم؟ آيا پرهيزگاران را
به مانند افراد بیبندوبار قرار دهيم(؛ بنابراين
از کمال حکمت او و از عظمت چيرگی اوست که
آفريدگان را روز قيامت مبعوث دارد تا به هر
انسانی بر اساس عملش پاداش و مجازات بدهد .به
نيکوکار پاداش دهد و بدکار را عذاب نمايد .ﷲ
ِيعا وعد ا ِ حقا
ِ مرجِعكم جم
ِليه
تعالى میفرمايد :إ
ِين آمنوا
ِي الذ
ِيجز
ِيده ل
ِنه يبدأ الخلق ثم يع
إ
ِن
ِين كفروا لهم شراب م
ِ والذ
ِسط
ِالق
ِحاتِ ب
ِلوا الصال
وع م
ِيم] يونس) [4 :بازگشت همگی شما فقط
ٍ وعذاب أل
ِيم
حم
به سوی او میباشد .وعدهی ﷲ حق است .او آفرينش را
پديد آورده است و سپس باز میگرداند ،تا کسانی که
ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند را از
روی عدالت پاداش دهد و کسانی که کفر میورزند برای
نوشيدنيی بسيار داغ و عذابی دردناک وجود دارد(.
ايمان به آخرت – همان روز رسـتاخيز و حشـر و نشـر
شدن – اثرهای بسياری بر فرد و اجتماع میگذارد .از آن
اثرها موارد ذيل هستند:
 – 1انسان از روی اشتياق به پاداش ديـدن در آن
زمان ،بر اطاعت از ﷲ تعالی رغبت شديدتری نشان می-
دهد و از روی ترس از مجازات آن روز از نافرمانی ﷲ
تعالی دوری مینمايد.
 – 2ايمان به آخـرت و آنچـه در آن وجـود دارد،
برای مؤمن در برابر آنچه از نعتمهای دنيا و کـاﻻی
آن که از دست میدهد ،مايهی آرامشی میباشـد ،زيـرا
او به نعمتهای بسيار آخرت و ثواب بردن ]بـه دليـل
از دست دادن نعمتهای دنيـوی و صـبر کـردن بـر آن[
اميداوار میشود.
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 – 3با ايمان به آخرت است کـه انسـان مـیدانـد
بازگشت او بعد از مرگش به کجا میباشد .او میفهمـد
که به ديدار پاداش و مجازات که برای اعمـال او در
نظر گرفته شده است ،میرسد و میداند اگـر بـر خيـر
باشد به او خير میرسد و اگر بر شر باشد گرفتار شر
میشود .او میداند که مورد حساب و کتاب واقع میشود
و به زودی در قيامت ،کسی که به او ظلم نموده است،
قصاص میشود ]و او حق و حقوق خود را پس مـیگيـرد[.
همچنين میفهمد که حقوقی از بنـدگان را کـه رعايـت
نکرده است و يا به حق و حقوق آنهـا تجـاوز نمـوده
است را از او میگيرند.
 – 4ايمان به آخرت انسان را از ظلم به ديگـران
و رعايت نکردن حقوق آنها باز میدارد .اگر مردم به
آخرت ايمان بياورند ديگر به يکديگر ظلم نمینمايند
و حقوق آنها حفﻆ میشود.
 – 5ايمان به آخرت انسان را به حالتی قرار می-
دهد که به اين سرزمين دنيـا بـه چشـم مرحلـهای از
مراحل زندگی مینگرد و میفهمـد کـه آن تمـام زنـده
بودن و زندگی نمیباشد.
در پايان اين بند ،نيکوست که شاهدی از سخنان »وين
ـه در يـک
بت« مسيحی آمريکايی بيـاوريم .همـان کسـی کـ
کليسا کار میکرد و مسلمان شـد و بـه ميـوه و نتيجـهی
ايمان به آخرت دست يافت .او گفتـه اسـت» :مـن امـروز
جواب چهار سوال را میدانم که مدت بسياری را در زندگی
ـیخـواهم؟
به خود اختصاص داد .آنها :من کيسـتم؟ چـه مـ
برای چه آمده ام؟ و بازگشت من به سوی کجاست؟«.1
اصول دعوت رسوﻻن:
تمامی پيامبران و رسوﻻن بر حرکتی بودند که به سوی
اصول جامع فراگير فرا میخواندند؟ به مانند ايمان بـه
ﷲ تعالی و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش و آخرت و ايمان
به قضا و قدر و خير و شر آن .آنان به عبادت ﷲ تعـالی
به صورتی يکتا و بدون شريک و تبعيت از راه او و عـدم
تبعيت از راههای مخالف او ،امر مینمودند .آنها چهـار
چيز را حرام میدانستند :فحشاء چه آشکار و چـه نهـان،
گناه ،ستم به ناحق و شرک ورزيدن به ﷲ تعالی و عبـادت
بتها .ﷲ تعالی را در برابر داشتن همسر ،فرزند ،شريک،
همتا و همانند داشتن پاک میدانستند و پاک معرفی مـی-
نمودند .همچنين او را باﻻتر از آن میدانستند که سـخن
به ناحقی به او نسبت داده شود .آنان کشتن فرزنـدان و
) (1مجلة الدعوة السعودية ،عدد  1722في 1420/9/19هـ ص .37
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کشتن شخصی به ناحق را حرام نمودند .از خـوردن ربـا و
خوردن مال يتيم نهی میکردند .به وفای به عهد و پيمان
و به رعايت وزن و پيمانه و نيکـی بـه پـدر و مـادر و
عدالت بين مردم و راستگويی در سـخن و عمـل امـر مـی-
نمودند .همچنين از حيف و ميل کردن نعمتهـا و تکبـر و
خوردن اموال مردم از روی باطل نهی میکردند.
ابن قيم 1رحمه ﷲ گفته است» :دينها همگی در
اصولشان – اگر روشن شده باشد – اتفاق دارند .نيکويی
آنها در عقلها جای گرفته است .اگر از آن چيزی که
قرار داده شدند ،تغيير يابند از حکمت ،مصلحت و رحمت
جدا میشوند و بلکه به هيچ وجه امکان ندارد به چيزی
جز آنچه برای آن نازل شدهاند تغيير يابند ]و در صورت
ِ اتبع
تغيير ديگر خاصيت خود را از دست میدهند[ .ولو
ِن
ِيه
الحق أهواءهم لفسدتِ السماوات واﻷرض ومن ف
]المؤمنون) [71 :اگر حق از هوای آنها تبعيت کند،
آسمانها و زمين و آنچه در آنها میباشند ،فاسد می-
گردند( .پس چگونه برای شخص عاقل جايز میباشد که
شريعتی را که حکم کنندهترين حکم کنندهها وضع کرده
است را بر خﻼف آنچه وضع شده است ،تغيير دهد؟!«.2
به همين دليل دين پيامبران تنها يکی بوده است .ﷲ
ِن الطيِباتِ
تعالی میفرمايد :ياأيها الرسل كلوا م
ِ
ِه
ِن هذ
ِيم ) (51وإ
ِما تعملون عل
ِي ب
ِن
ِحا إ
واعملوا صال
أمتكم أمة واحِدة وأنا ربكم فاتقونِ )] (52المؤمنون[
)ای رسوﻻن! از پاکیها بخوريد و اعمال صالح انجام
دهيد .من به آنچه انجام میدهيد ،کامﻼ دانا هستم *
اين امت شما ،يک امت میباشد و من پروردگار شما هستم.
پس از من تقوا پيشه داريد( ،ﷲ صاحب عزت میفرمايد:
ِليك
ِي أوحينا إ
ِ نوحا والذ
ِه
ِينِ ما وصى ب
ِن الد
شرع لكم م
ِين
ِيموا الد
ِيسى أن أق
ِيم وموسى وع
ِبراه
ِ إ
ِه
وما وصينا ب
ِ] الشوری) [13 :دين و آيينی را برا
ِيه
وﻻ تتفرقوا ف
شما قرار داده است که نوح را به آن سفارش نمود .آنچه
به تو وحی نموديم و آنچه ابراهيم ،موسی و عيسی را به
آن سفارش نموديم آن است که دين را برپا داريد و در
آن فرقه فرقه نشويد(.
) (1محمد بن ابي بكر بن ايوب زرعي ،سال  691متولد شد و در سال
 751هجری قمری وفات يافت .او از بزرگان علمای اسﻼم بوده
است و دارای تأليفاتی بزرگ میباشد.
) (2مفتاح دار السعادة ،جـ ،2ص  ،383نگاه شود به الجواب
الصحيح لمن بدل دين المسيح ،جـ ،4ص  ،322و لوامع اﻷنوار از
سفاريني ،جـ ،2ص.263
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بله ،هدف از دين رساندن بندگان به آن چيزی است که
برای آن آفريده شدهاند و آن عبـادت پروردگارشـان بـه
صورتی يکتا و بیشريک مـیباشـد ،1همچنـين وضـع نمـودن
قوانينی برای حقوق آنها میباشد که بايـد آن را برپـا
ـرر شـده اسـت و وسـايلی
دارند .واجباتی برای آنها مقـ
برای آنها قرار داده شده است که به ايـن نهايـت مـی-
رسانند؛ تا آن که رضايتمندی ﷲ تعالی برای آنان تحقـق
يابد و به خوشبختی دنيا و آخرت برسند و اين بايد بـر
اساس منهج الهيی باشد که بنـده را تکـه تکـه و پـاره
پاره نمینمايد و بنده را دچار بيماری بدبختی و عـذاب
نمینمايد که آن بيماری او را در حالتی قرار میدهد که
فطرت و روحش در تضاد با جهـان دور و اطـراف او قـرار
میگيرند.
تمامی رسوﻻن به سوی دين الهيی فرا میخواندند که
به بشريت اساس عقيدهای که به آن ايمان آورده است را
تقديم میکند و قانونی را برای او قرار میدادند که
زندگی را برای او آسان میکند .به همين دليل تورات
عقيده و قانون بود و برای اهلش واجب شده بود تا به
ِنا أنزلنا التوراة
آن حکم کنند .ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِين
ِلذ
ِين أسلموا ل
ِيون الذ
ِها النب
ِيها هدى ونور يحكم ب
ف
ِيون واﻷحبار] المائدة) [44 :ما تورات
هادوا والربان
را نازل نموديم که در آن هدايت و نور وجود داشت.
پيامبرانی که مسلمان ]و تسليم امر ﷲ تعالی[ بودند و
افراد خدايی و بزرگان دينی توسط آن برای يهوديان حکم
مینمودند( ،سپس مسيح آمد و به همراه او انجيل وجود
داشت که در آن هدايت و نور بود و تصديق کنندهی آنچه
بود که از قبل به صورت تورات آمده بود .ﷲ سترگ ستايش
ِقا
ِيسى ابنِ مريم مصد
ِع
ِم ب
ِه
میفرمايد :وقفينا على آثار
ِ هد ى
ِيه
ِنجِيل ف
ِ وآتيناه اﻹ
ِن التوراة
ِ م
ِما بين يديه
ل
ونور] المائدة) [46 :در پی آنان عيسی پسر مريم را که
تصديق کنندهی تورات قبل از خود بود را فرستاديم و به
او انجيل را داديم که در آن هدايت و نور وجود داشت(،
سپس محمد با شريعت پايانی و ملتی کامل آمد .گواهی
برای دينهای قبل از خود و تصديق کنندهی آنچه از
کتابهايی بود که قبل از او نازل شده بودند .ﷲ تعالی
ِما بين
ِقا ل
ِ مصد
ِالحق
ِتاب ب
ِليك الك
میفرمايد :وأنزلنا إ
ِما أنزل
ِ فاحكم بينهم ب
ِنا عليه
ِتابِ ومهيم
ِن الك
ِ م
يديه
ِ] المائدة[48 :
ِن الحق
ِع أهواءهم عما جاءك م
ا وﻻ تتب
)کتاب)قرآن( را از روی حق بر تو نازل نمودهايم.
) (1مجموع فتاوى ابن تيميه ،جـ ،2ص.6
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تصديق کنندهی آنچه از کتابهايی است که قبل از آن
آمدهاند و گواه و حافﻆ آنها میباشند .بر اساس آنچه ﷲ
نازل نموده است ،بين آنها حکم کن و در برابر آنچه از
حق برای تو آمده است از هوای ]نفس[ آنان تبعيت نکن(،
ﷲ سبحانه و تعالى بيان میفرمايد که محمد و مؤمنان
به آن ايمان دارند همان گونه که پيامبران و رسوﻻنی
که قبل از آنها بودند به آن ايمان داشتند .ﷲ سترگ
ِ
ِه
ِن رب
ِ م
ِليه
ِل إ
ِما أنز
ستايش میفرمايد :آمن الرسول ب
ِق
ِ ﻻ نفر
ِه
ِ ورسل
ِه
ِ وكتب
ِه
ِكت
ِا ِ ومﻼئ
ِنون كل آمن ب
والمؤم
ِعنا وأطعنا غفرانك ربنا
ِ وقالوا سم
ِه
ِن رسل
ٍ م
بين أحد
ِير] البقرة) [285 :رسول به آنچه بر او از
ِليك المص
وإ
جانب پروردگارش نازل شده است ،ايمان آورده است و
مؤمنان همگی به ﷲ ،مﻼئکش ،کتابهايش و رسوﻻنش ايمان
آوردهاند] .آنها میگويند [:بين هيچکدام از رسوﻻنش
فرق نمیگذاريم و میگويند» :شنيديم و اطاعت کرديم ،ای
پروردگارمان! آمرزش تو ]را خواهانيم[ و بازگشت فقط
به سوی توست«(.
رسالت باقﻲ:1
آنچه دربارهی اديان يهودی ،مسيحی ،زرتشـتی و بـت-
پرستی گفته شد ،حالت بشر در قرن ششم مـيﻼدی را بيـان
میدارد .وقتی دين فاسد شود ،حاﻻت سياسـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی نيز فاسد مـیگـردد ...در نتيجـهی آن جنگهـای
ويرانگر فراگير میشود و استبداد به مرحلهی ظهور مـی-
رسد و بشريت در تاريکی مطلق قرار میگيرد و قلبهـا از
روی تاريکی کفر و جهل ،سياه میشود .اخﻼق پليد میگردد
و از ناموس هتک حرمت میشود .حقوقها ضايع مـیگردنـد و
فساد در خشکی و دريا فراگير میشود .تا آنجا کـه اگـر
فرد عاقل تفکر و درنگ نمايد ،میفهمد کـه در آن زمـان
بشريت در حالت بين زندگی و مرگ قرار داشـته اسـت .آن
درحال از بين رفتن بود ولی ﷲ تعـالی بـرای آن مصـلحی
باعظمت را تدارک ديد که مشعل نبوت را حمـل مـیکـرد و
نور هدايت در دسـت او بـود؛ تـا توسـط آن راه بشـريت
نورانی شود و آنها به سوی راه درست هدايت يابند.
در آن زمان بود که ﷲ تعالی اجازه داد تا نور
جاويدان پيامبری از مکه مکرمه ،نور افشانی نمايد .در
همان جايی که خانهای باعظمت در آن قرار دارد و محيط
آن به مانند ساير محيطهای بشری در شرک ،جهل ،ظلم و

 - 1برای اطﻼعات بيشتر رجوع شود به "الرحيق المختوم" تأليف
صفي الرحمن مباركفوري.
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استبداد قرار داشت .جز آن که آن از ديگر مکانها
تمايزات بسياری داشت .از آنها:
 – 1آن محيطی پاک در برابر اثرگيری از فلسـفه-
های يونانی يا رومانی يا هندی بود و نفـرات آن از
بيانی استوار ،ذهنی روشن و سرشتی آمـاده پـذيرفتن
چيز جديد برخوردار بودند.
 – 2آن در قلب جهان قـرار داشـت و مکـانی وسـط
اروپا ،آسيا و آفريقا بود .اين امر باعث شد تا به
سرعت در اين مکانها انتشار يابد و در مدتی کم اين
اتفاق بيافتد.
 – 3آن سرزمينی امن بود .به گونهای که وقتی
ابرهه خواست آن را ويران کند ،از آن حمايت نمود و
امپراطوريهای ايران و روم بر آن تسلط نداشتند،
بلکه مکانی امن بود تا آنجا که تا شمال و جنوب در
آن تجارت وجود داشت و آن آمادهی مبعوث شدن
پيامبری گرامی بود .ﷲ تعالی اهل آن سرزمين را به
ِن لهم
اين نعمت متذکر شده و میفرمايد :أولم نمك
ِ شيٍ
ء] القصص[57 :
ِ ثمرات كل
ِليه
ِنا يجبى إ
حرما آم
)آيا برای آنها در حرمی امن تمکين نداديم در حالی
که ميوههای هر چيزی به آنجا میرسد(.
 – 4آن محيطی صحرائی بود و بسياری از خصـلتهای
ستوده در آن حفﻆ شده بود .بـه ماننـد :جـوانمردی،
محافظت از پناه خواهنده ،غيرت بـر نـاموس و ديگـر
مواردی جدا کنندهای که آنها را اهل شايستهای برای
رسالت جاويدان قرار میداد.
در اين مکان باعظمت ،قبيلهی قريش وجود داشت که به
فصاحت ،بﻼغت و اخﻼق واﻻ مشهور بودند و اين برای آنها
شرف و سروری به ارمغان آورده بود ...ﷲ تعالی پيامبرش
محمد را برگزيد تا پايان دهندهی پيامبران و رسوﻻن
باشد؛ او در قرن ششم ميﻼدی ،تقريبا سال  570ميﻼدی به
دنيا آمد .به يتيمی بزرگ شد و وقتی در شکم مادرش
بود ،پدرش وفات يافت .بعد از آن مادرش و پدر بزرگ
پدریاش وفات يافتند و او در آن هنگام شش ساله بود.
عمويش ابوطالب کفالت او را عهدهدار شد و به صورت
پسربچهای يتيم بزرگ شد .در او نشانههای نبوغ آشکار
شد و عادات ،خصلتها و اخﻼقش بر خﻼف قوم او شکل گرفت.
او دروغ نمیگفت و احدی را آزار نمیداد و به
راستگويی ،عفت و امانتداری مشهور شده بود .اين تا
بدانجا بود که افراد بسياری از قومش او را امانتدار
اموال فراوان خود قرار داده بودند و آنها را نزد وی
به وديعه میگذاشتند .او از آن اموال به مانند جان و
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مال خودش محافظت مینمود .اين باعث شد تا ملقب به
»اﻻمين« )امانتدار( شود .از وقتی بالغ شد ،از روی
حيای زياد او کسی بدن عريان وی را نديد .او پاک و
منزه بود و وقتی عبادت بتها و نوشيدن شراب و ريختن
خون را توسط قومش میديد ،دردناک میشد .وقتی قومش کار
نيک انجام میدادند با آنها معاشرت مینمود و در حالت
ِ آنها ،از آنان گوشهگيری مینمود .او
فسق و بدکاری
يتيمان و بردگان را ياری میداد و به گرسنگان غذا می-
داد ...وقتی به سن چهل سالگی رسيد ،آنچه از فساد در
اطراف او بود ،وی را به تنگ آورده بود و به بريدن از
آنان با عبادت پروردگارش روی آورده بود و از او می-
خواست تا وی را به راه مستقيم هدايت نمايد .در همين
حال بود که هاتف)فرشتهای( از مﻼئک وحی را از جانب
پروردگارش بر او نازل نمود تا اين دين را به مردم
برساند و آنها را به سوی عبادت پروردگارش و ترک
بندگی و پرستش هر چيزی غير از او فرا بخواند .شريعت
و احکام روزی بعد از روز ديگر و سالی بعد از سال
ديگر دائما بر وی وحی شد .تا آن که ﷲ تعالی اين دين
را برای بشريت کامل نمود و نعمت خود را برای آنها به
شکلی کامل به اتمام رساند .وقتی وظيفهی پيامبر به
شکلی کامل انجام شد ،ﷲ تعالی او را وفات داد و سن او
در آن هنگام  63سال بود .چهل سال از آن عمر ،قبل از
نبوت واقع شده بود و بيست و سه سال از آن ،در
پيامبری و رسول بودن او واقع شد.
کسی که در احوال پيامبران تفکر و تأمل نمايد و به
آموختن تاريخچهی زندگی آنان بپردازد ،به يقين خواهـد
دانست که راهـی کـه آن پيـامبر پيمـوده اسـت ،در راه
رسيدن به نبوت وی بوده است و برای او ثابت میشود کـه
راهی که محمد برای نبوت پيمود ،بـه طريـق اولـی بـه
همين شکل بوده است.
اگر شخصی بنگرد که نبوت موسى و عيسى عليهما السﻼم
چگونه نقل و روايت شده است ،خواهد ديد که اين امر به
شکل متواتر 1نقل شده است و صد البته تواتری که نبـوت
محمد توسط آن نقل شده است ،تواتری بزرگتر و مطمئنتر
و از نظر زمانی نزديکتر بوده است.
همچنين به تواتری دست میيابد که در بيان معجزات و
نشانههای آنها بوده اسـت .و ايـن نيـز در حـق محمـد
بيشتر میباشد ،زيرا نشانههای او بيشـتر بـوده اسـت و
 - 1متواتر به نقلی میگويند که آنقدر تعداد راويان آن زياد
باشد که احتمال دست به يکی کردن آنها برای تحريف آن نقل وجود
نداشته باشد).مترجم(
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بزرگترين معجزه و نشانهی او همين قرآن باعظمت است که
دائما به صورت متواتر چه در نوع خوانـدن آن و چـه در
رسم الخط آن نقل شده است.
کسی که آنچه را کـه موسـى و عيسـى عليهمـا السـﻼم
آوردند را بر آنچه محمد آورده اسـت را تطبيـق دهـد،
خواهد ديد که آن عقيدهای صحيح ،قوانين محکـم و علـوم
دارای منفعتی میباشند که همگی از يک منبع ساطع شـده-
اند و آن منبع نبوت میباشد.
کسی که تبعيت کنندگان از پيـامبران را بـا تبعيـت
کنندگان از محمد تطبيق دهد ،میبيند که آنها بهتـرين
مردم برای خود مردم بودند و بلکه تبعيـت کننـدگان از
محمد بزرگترين تبعيت کنندگان پيامبران بودند و آنها
توحيد را نشر دادند و عدل را اشاعه دادند و نسبت بـه
ضعيفان و فقيران بسيار مهربان بودند.1
اگر میخواهيد دﻻيل بيشتری را دربارهی برحـق بـودن
ـ ايی را
نبوت محمد بدانيد ،برای شما دﻻيـل و نشـانهه
بيان میدارم که على بن ربن طبري آنها را پيدا کـرد و
از مسيحيت به اسﻼم گرويد .آن دﻻيل اين موارد هستند:
 – 1او به سوی عبادت ﷲ تعالی به شـکلی يکتـا و
ترک بندگی و پرستش هر چيزی غير از او فراخوانـد و
اين موافق و سازگار با تمامی پيامبران بوده است.
 – 2او معجزات و آيـاتی را ارائـه داد کـه جـز
توسط پيامبران ﷲ تعالی ،آوردن چنين چيزهايی ممکـن
نمیباشد.
 – 3او از آينده خبر داد و به همان شکل کـه او
خبر داده بود ،اين موارد انجام پذيرفتند.
 – 4او از حوادث زيادی از حوادث دنيا و دولتها
خبر داد و همان گونه که او خبر داده بـود ،اتفـاق
افتاد.
 – 5کتابی که محمـد آن را آورده اسـت – همـان
قرآن – نشانهای از نشانههای نبوت میباشد؛ زيرا آن
بليغترين کتاب میباشد و ﷲ تعـالی آن را بـر مـردی
بيسواد نازل نمود که خواندن و نوشـتن نمـیدانسـت.
ـ ا
همچنين اين کتاب فصيحان را به مبـارزه طلبيـد ت
يکی به ماننـد آن و يـا سـورهای بـه ماننـد آن را
بياورند؛ همچنين ﷲ تعالی خود عهدهدار حفﻆ آن شـده
است و توسط آن عقيدهی صحيح را حفﻆ نموده است و آن
) (1نگاه شود به مجموع فتاوى شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية جـ ،4ص
 ،201،211و إفحام اليهود ،تأليف سموأل مغربي ص  58،59او
يهودی بود و مسلمان شد.
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را تضمين کنندهی کاملترين شريعت قرار داده اسـت و
توسط آن برترين امت را برپای داشته است.
 – 6او آخرين پيامبر میباشد و اگر بر فرض محال
او مبعوث نمیشد ،نبوت پيامبرانی که به مبعوث شـدن
او بشارت داده بودند ،باطل میشد.
 – 7پيامبران عليهم السـﻼم از گذشـتهی دور بـه
ظهور او خبر داده بودند .همچنين مبعـوث شـدن او و
سرزمينش و پايين آمدنِ امتها و پادشاهان در برابـر
او و امتش را توصيف نموده بودند و انتشار دينش را
ذکر کرده بودند.
 – 8پيروزی و ياری شدن او در برابر امتهايی که
با او به جنگ پرداختند ،نشانهای از نشانههای نبوت
میباشد؛ زيرا غير ممکن اسـت کـه کسـی از روی دروغ
خود را فرستاده شده از جانب ﷲ تعالی بيـان دارد و
در پس آن ﷲ متعال او را ياری دهـد و بـه او قـدرت
عطا نمايد و او را بر دشمنانش غلبه دهـد و راه او
را انتشار دهـد و تبعيـت کننـدگان از او را زيـاد
نمايد .چنين چيزی ممکن نمیباشد ،مگر برای پيامبری
راستگو] .بايد خاطر نشان کرد کـه در جنگهـای صـدر
اسﻼم هيچ جنگی وجود نداشته است که مسلمانان بيشتر
از نصف دشمنان خود بوده باشند و اين در حالی اسـت
که جز در تعداد معدودی اندک در همهی جنگهـا و بـا
فرماندهای تمامی صحابهی بزرگ از نظر ايمان ،پيروز
شدند و دشمنِ دارای علم جنگ و وسايل پيشرفته را به
زانو در آوردند .چنين چيزی بدون ياری دادن خـاص ﷲ
تعالی امکان پذير نمیباشد[.
 – 9آنچه در او از عبادت ،عفت ،راستگويی ،سيرت
ستوده ،سنتهايش و قوانينش وجـود دارد ،دﻻلتـی بـر
اين امر هستند .تمامی اين موارد در کسی يکجا جمـع
نمیشود ،مگر آن که پيامبری به حق باشد.
اين فرد هدايت يافته بعد از بيان اين شواهد ،گفته
است» :اين خصلتهای نورانی و شـواهد کـافيی کـه وجـود
دارد ،به اين راهنمايی میکنـد کـه نبـوت را بـرای او
واجب کرده است و سيرهی او را پيروز گردانده است و حق
او را رستگار کرده است و تصديق او را واجـب گردانـده
است .کسی که آن را رد کند و انکار نمايد ،همـان شـخص
بدبختی است که در دنيا و آخرت زيانکار شده است«.1

) (1الدين و الدولة في إثبات نبوة نبينا محمد صلى ﷲ عليه
وسلم ،تأليف علي بن ربن طبري ص ،47نگاه شود به اﻹعﻼم
قرطبي ،ص  263و بعد از آن.
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در پايان اين بنـد ،دو گـواهی دادن را بـرای شـما
بيان می دارم .گواهی پادشاه روم که معاصر محمد بود و
گواهی جان سنت دعوتگر معاصر انگليسی.
گواهی دادن هرقل پادشاه روم :بخاري)بخارايی( رحمـه
ﷲ از ابوسفيان ،وقتی پادشاه روم او دعـوت کـرد آورده
است :از ابويمان حكم بـن نـافع از شـعيب از زهـري از
عبيدﷲ بن عبدﷲ بن عتبه بن مسعود از عبدﷲ بن عبـاس از
ابوسفيان بن حرب آمده است :هنگامي كه با كـارواني از
ِرقـل؛ پادشـاه روم؛
تجار قريش ،در شام بسر ميبـردم ،ه
سفيري را نـزد مـن فرسـتاد و مـرا بـه دربـار خـويش،
فراخواند) .اين جريان متعلق به دوراني است كـه رسـول
ﷲ با ابوسفيان و كفار قريش معاهدهي صـلح حديبيـه را
بسته بود( .در ايليا به دربار هرقل رسـيديم در حـالي
ـز آنجـا حضـور داشـتند.
كه همه بزرگان وسـرانِ روم نيـ
ِ خود را احضار نمود و خطـاب بـه سـرداران
هرقل ،مترجم
قريش ،گفت :كدام يك از شما با كسي كه مدعي نبوت اسـت
از لحاظ خويشاوندي نزديكتر ميباشد؟ ابوسفيان ميگويد:
گفتم :من از بستگان بسيار نزديك او هستم .هرقل گفـت:
ابوســفيان را بگوييــد ،تــا در كنــار مــن بنشــيند و
همراهانش را پشت سر او بنشانيد .سپس ،به مترجم خـود
گفت :به همراهان او بگو :ميخواهم در مورد كسي كـه در
حجاز ،ادعاي نبوت كرده است ،از ابوسفيان اطﻼعاتي كسب
كنم .اگر او)ابوسفيان( با من دروغ گفت ،او را تكـذيب
ـيترسـيدم
كنيد .ابوسفيان ميگويد :اگر از همراهانم نمـ
كه مرا متهم به دروغگوئي نمايند ،حتما عليه آنحضـرت
دروغ ميگفتم .نخست ،هرقل از نسبش پرسيد؟ گفتم :او در
ميان ما ،از نسب باﻻيي برخوردار اسـت .سـپس ،پرسـيد:
ـاي نبـوت
آيا غير از او ،كسي ديگر از ميـان شـما ادعـ
كرده است؟ گفتم :خير .گفت :آيا اشراف و بزرگان از وي
ـد يـا فقـراء ومستضـعفان؟ جـواب دادم:
پيروي مـي كننـ
مستضعفان .گفت :كسي از نياكان وي ،پادشاه بوده اسـت؟
گفتم :خير .پرسيد :آيا پيروانش روز به روز بيشتر مي-
شوند يا كمتر؟ گفتم :بيشتر ميشوند .هرقل پرسيد :آيـا
كسي كه دين محمد را پذيرفتـه ،بخـاطر ناپسـند شـمردن
دينش ،دوباره منحرف شده است؟ گفتم :خير .پرسيد :آيـا
او پيمان شكني ميكند؟ گفتم :خير ،و در حال حاضـر مـا
با وي پيمان صلحي بستهايم و نميدانيم چه خواهد كـرد؟
ابوسفيان ميگويد :جز جملهی فوق ،چيز ديگري نتوانسـتم
عليه پيامبر بگويم .هرقـل پرسـيد :آيـا شـما بـا وي
ـ هی جنـگ
جنگيدهايد؟ گفتم :آري .پرسـيد :حاصـل و نتيج
چگونه بوده است؟ گفتم :گاهي او پيروز شده و گاهي مـا
پيروز شدهايم .هرقل پرسيد :پيام او براي شـما چيسـت؟
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گفتم :اين است كه ﷲ را عبادت كنيد ،و بـه وحـدانيت و
يگانگي او ايمان داشته باشـيد ،و از اعمـال و عقايـد
شركآميزي كه نياكان شما داشتهاند ،دست برداريد .عﻼوه
بر اين ،ما را به اقامهی نماز ،راستگويي ،صلهی رحم و
پاكدامني امر ميكند .ابوسفيان ميگويد :بعـد از ايـن،
هرقل به مترجم خود گفت :به ابوسفيان بگو :من از نسـب
او پرسيدم ،تو او را از لحاظ نسب از خود بهتر معرفـي
كردي .آري ،هر پيامبري ]كه مبعـوث شـده[ از واﻻتـرينِ
ـ يدم:
نسب ،در ميان قوم خود ،برخوردار بوده اسـت .پرس
از ميان شما قبﻼ كسي ادعاي نبوت كرده است؟ جواب منفي
دادي .اگر كسي قبﻼ از شما ادعاي نبوت كرده بود ،مـي-
توانستم بگويم او از همان مدعي قبلي تقليـد مـيكنـد.
پرسيدم :كسي از نياكان او سلطان و پادشاه بوده اسـت؟
گفتي خير .اگر چنين ميبود مـيتوانسـتم بگـويم كـه او
مدعي ميراث پدران خويش است .پرسيدم كه او قـبﻼ عـادت
به دروغ گفتن داشته است؟ جواب دادي :خير .يقين نمودم
كه كسي كه به مردم دروغ نگفته است ،نميتواند دربارهی
ﷲ تعالی دروغ بگويد .سؤال شد :كه پيروان او از ضـعفا
هستند يا از مستكبران؟ گفتي  :از ضـعفا هسـتند .آري،
ـد .سـؤال
پيروان انبياي گذشته نيز از همين قشـر بودنـ
ـ ي
شد :كه پيروان او رو به افزايش هستند يا كاهش؟ گفت
كه روز به روز زياد ميشوند .سؤال شد :كسي كه به ديـن
او گراييده است دوباره ،بخاطر ناپسـند شـمردن ديـنش،
ـل ايمـان
ـود .يقينـا اصـ
منحرف شده است؟ جواب ،منفي بـ
چنين است وقتي كـه نـور آن كامـل شـد ،ديگـر از بـين
ـرده اسـت؟ جـواب ،منفـي
نميرود .سؤال شد :عهد شكني كـ
ـؤال شـد:
بود .آري ،هيچ پيامبري عهد شكني نميكنـد .سـ
شما را به چه چيز فرا ميخواند .گفتي :كـه مـا را بـه
پرستش ﷲ ،فرا ميخواند و از شرك و بتپرستي باز ميدارد
و به نماز ،راستگويي ،درستكاري و پاكدامني دعوت مـي-
دهد .ابوسفيان ميگويد :در پايان گفتگـو ،هرقـل گفـت:
اگر آنچه را كه گفتي ،حقيقت داشـته باشـد ،روزي فـرا
ميرسد كه همين جاي پاي مرا تصرف كند .همانا مـن مـي-
دانستم كه چنين پيامبري ظهور خواهد كـرد .امـا نمـي-
دانستم كه او از ميان شما خواهد بود .اگر مـيدانسـتم
كه ميتوانم با او مﻼقات كنم ،از هم اكنون ،امـور ﻻزم
را براي ديدار او ترتيب مـيدادم .اگـر بتـوانم او را
دريابم شخصا پاهاي )مباركش( را خواهم شست .بعد ،هرقل
نامهاي را كه رسول ﷲ به وسيلهی دحيه كلبي بـه حـاكم
بصره فرستاده بـود و مخاطـب آن هرقـل بـود ،خواسـت و
قرائت نمود .در آن نامه چنين نوشته شده بود:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
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از جانب محمد بنده و پيـامبر ﷲ بـه هرقـل پادشـاه
روم :سﻼم بر كسي كـه هـدايت را برگزينـد .امـا بعـد:
بدانيد كه من به اسﻼم دعوت ميكنم .اگر دعوت اسـﻼم را
بپذيري ،در امان خواهي بود و نزد ﷲ پاداشي دو چنـدان
خواهي داشت .و اگر ]از قبول دعوت من[ روي بگردانـي،
گناه رعيت و زيردستانت برگردن تو خواهد بـود .ياأهـل
ٍ سواٍ
ء بيننا وبيـنكم أﻻ نعبـد
ِمة
ِلى كل
ِتابِ تعالوا إ
الك
ِن
ِ شيئا وﻻ يتخِذ بعضنا بعضا أربابا م
ِه
ِك ب
ِﻻ ا وﻻ نشر
إ
ِمون] آل
ِأنـا مسـل
إن تولوا فقولـوا اشـهدوا ب
دونِ ا ِ فِ
عمران) [64 :اي اهل كتاب! بياييد بسوي چيزي كه ميـان
ما و شما مشترك است .آن كه جـز ﷲ را بنـدگی و پرسـتش
نکنيم و چيزي را برای وي شريك نگردانيم .و هيچ يك از
ـ اي ﷲ ،خـدای خـود قـرار ندهـد .اگـر
ما ديگـري را بج
روگرداني نمودند ،بگوييد) :اي اهل كتاب!( گواهی دهيد
كه ما مسلمانيم(.1
گواهی دادن دعوتگر انگليسی معاصر همان جـان سـنت:
بعد از اطﻼع پيوسته از شرح اسـﻼم و مبـادی آن کـه در
خدمت فرد و جامعه میباشـد و عـدالت آن کـه بـر اسـاس
ـ افتم
مساوات و توحيد قرار دارد ،اسﻼم را به گونهای ي
که تمامی عقل و روح مرا به سوی خود میکشـد .از همـان
روز با ﷲ سبحانه پيمان بستم که دعوتگری برای اسـﻼم و
بشارت دهندهای به هدايت آن در هر سرزمينی باشم.
او بعد از آن که مسـيحيت را آموخـت و در آن تعمـق
نمود ،به اين يقين رسيد .آن را به گونـهای يافـت کـه
بسياری از سواﻻتی کـه در زنـدگی مـردم وجـود دارد را
پاسخ نمیدهد؛ در نتيجه دچار شک شد ،سـپس بـه آمـوختن
کمونيست و بودايی مشـغول شـد و در آن دو جـز گمراهـی
ـد و در آن
چيزی نيافت ،سپس به آموختن اسـﻼم مشـغول شـ
عميقا فکر نمود و در نتيجه ايمـان آورد و ديگـران را
به سوی آن دعوت داد.2
پايان پيامبری:
در آنچه در قبل آمد ،حقيقـت پيـامبری و عﻼمتهـا و
نشانههای آن و دﻻيل نبوت پيامبر ما برای شـما بيـان
شد .قبل از سخن گفتن از پايان نبوت ،گريزی نيست که ﷲ
سبحانه و تعالى رسولی را نمیفرستد ،مگـر بـه يکـی از
دﻻيل زير:
 – 1آن که رسالت پيامبری ،مخصوص قومی خاص باشد
و آن رسول امر نشده باشـد کـه رسـالت خـود را بـه
) (1صحيح بخاري)بخارايی( در كتاب بدء الوحي باب .1
) (2الدين الفطري اﻷبدي  ،تأليف مبشر طرازي حسيني ،جـ ،2ص.319
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امتهای ديگر نيز برساند .در نتيجه ﷲ تعالی رسـولی
ديگر میفرستد تا دارای رسالت به سوی اقـوام ديگـر
نيز باشد.
 – 2رسالت پيامبر قبلی ناپديد شـده باشـد و در
ـ تد تـا ديـن
نتيجه ﷲ تعالی پيـامبری ديگـر مـیفرس
انسانها را برای آنها برگرداند.
 – 3شريعت پيامبری برای زمان خـودش خـوب بـوده
است و برای زمانهای ديگر مناسب نمیباشد ،در نتيجه
ﷲ تعالی رسولی را میفرستد تا رسـالت را بـر عهـده
گيرد و شريعتی متناسب با مکان و زمان خود را بيان
دارد.
ولی حکمت ﷲ سبحانه بر اين قرار گرفت تا محمد را
برای رسالت تمـامی اهـل زمـين مبعـوث نمايـد و آن را
مناسب با هر زمان و مکانی قرار دهد و آن را از تغيير
و تحريف حفﻆ نمايد؛ تا رسـالتی زنـده بـاقی بمانـد و
مردم توسـط آن زنـده گردنـد و آن رسـالت از تحريـف و
تغيير پاک بماند و به همين دليل آن را پايان دهنـدهی
رسالتها قرار داد.1
از آنچه ﷲ تعالی برای محمد مخصوص داشته است ،آن
است که او پايان دهندهی پيامبران میباشد و پيامبری
بعد از او وجود نخواهد داشت؛ زيرا ﷲ تعالی رساﻻت را
ب ا او کامل کرده است و با او شريعت و قوانين دين را
پايان داده است .با او ساختمانی را به پايان رسانده
است که تحقق بشارت مسيح میباشد که گفت]» :آنچه[ در
هيچ کتابی نخواندهايد ]را میگويم [:سنگی که بنای
ساختمان از آن استفاده نمیکند ،همان سنگی است که در
کنج ساختمان قرار میگيرد و آن را کامل میکند« ،2کشيش
ابراهيم خليل – کسی که بعدا مسلمان شد – اين عبارت
را موافق با سخن محمد میداند که دربارهی خودش
ِياِ
ٍ بنى
ِ رجل
ِي كمثل
ِن قبل
ء م
ِي ومثل اﻷنب
ِن مثل
فرمود» :إ
ٍ فجعل
ِية
ِن زاو
ٍ م
ِنة
ِع لب
ِﻻ موض
بيتا فأحسنه وأجمله إ
ِ
ِه
ِعت هذ
ِ ويعجبون له ويقولون هﻼ وض
ِه
الناس يطوفون ب
ِيِين« )مثال من
ِم النب
ِنة وأنا خات
ِنة قال فأنا اللب
اللب
در برابر پيامبران قبل از خودم به مانند مردی است که
ساختمانی را به نيکويی میسازد و آن را زيبا مینمايد
و جز يک خشت آن در کنج ساختمان باقی نمیماند .مردم
دور آن میگردند و از آن به شگفت میافتند و میگويند:
) (1نگاه شود به العقيدة الطحاوية ،ص  ،156و لوامع اﻷنوار
البهية ،جـ ،2ص  ،269،277و مبادئ اﻹسﻼم ،ص .64
) (2إنجيل متى .42 : 21
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»ای کاش اين خشت گذاشته شود« فرمود :من آن خشت می-
باشم و من پايان دهندهی پيامبران هستم(.1
به همين دليل ﷲ سبحانه کتابی را کـه محمـد آورده
است را گواه کتابهای قبلـی قـرار داده اسـت و منسـوخ
کنندهی آنان میباشد .همـان گونـه کـه ديـن او منسـوخ
کنندهی تمامی دينهای قبلی میباشد .ﷲ تعالی خود ،حفـﻆ
رسالت او را عهدهدار شده اسـت و در نتيجـه اسـﻼم بـه
صورت متواتر نقل شـده اسـت و نقـل قـرآن کـريم نقلـی
متواتر هم در صوت آن و هم در رسم الخـط آن مـیباشـد.
همان گونه که سـنت قـولی و فعلـی پيـامبر بـه صـورت
متواتر نقل شده است .همچنين تطبيق دادن عملی قـوانين
اين دين و عبادات آن و سنتها و احکام آن نقلی متواتر
میباشد.
کسی که از کتابهای سيره و سنت اطﻼع داشـته باشـد،
میداند که صحابهی پيامبر رضوان ﷲ عليهم بـرای بشـريت
ساير حالتهـای او و تمـامی سـخنان و اعمـالش را نقـل
کردهاند .عبادت پروردگارش توسط او و جهـاد او و ذکـر
گفتن او برای ﷲ سبحانه و طلب آمـرزش او ،جـوانمردی و
شجاعت او ،رفتار او با اصحابش و سفيرانی که به نـزدش
میرسيدند را نقل کردهاند .همان گونه کـه شـادی و غـم
او ،سفر و اقامت او ،وصـف خـوردن و آشـاميدن و لبـاس
ـردهانـد.
پوشيدن و بيداری و خواب او و  ...را نقـل کـ
وقتی اين امر درک شود ،يقين حاصل میشود که ايـن ديـن
با عنايت ﷲ تعالی حفﻆ شده است و به يقين رسيده میشود
که او پايان دهندهی پيامبران و رسوﻻن میباشد؛ زيرا ﷲ
سبحانه ما را مطلع گردانده است که اين رسـول ،پايـان
دهندهی پيامبران میباشد .ﷲ سبحانه میفرمايد :ما كـان
يـين
ِن رسول ا ِ وخاتم النب
ِكم ولك
ِجال
ِن ر
ٍ م
محمد أبا أحد
ِِ
]اﻷحزاب) [40 :محمد پدر هيچ يک از مـردان شـما نمـی-
باشد ،ولی فرستادهی ﷲ و پايان دهندهی پيـامبران مـی-
باشد( ،2همچنين پيامبر دربـارهی خـودش فرمـوده اسـت:
) (1نگاه شود به محمد صلى ﷲ عليه وسلم في التوراة واﻹنجيل
والقرآن ،تأليف المهتدي إبراهيم خليل أحمد ص  .73و حديث
صحيح بخاري)بخارايی( در كتاب المناقب ،باب  18و لفﻆ برای
اوست ،صحيح مسلم در كتاب الفضائل حديث  2286از ابوهريره
از پيامبر ،آدرس آن در المسند بدين شرح است ،ج ،2ص
.256،312
 - 2عدهای گفتهاند منظور از »خاتم« پايان دهنده نمیباشد .بلکه
به معنای نگين انگشتر است و معنای آيه میشود» :او زيباترين
پيامبر است« .اين نظر آنها به دو دليل دروغ و غلط میباشد :اول
آن که هيچ وقت داستانی به مانند داستان يوسف پيامبر و زنان
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ِيون« )به سـوی
ِى النب
ِم ب
ِ كافة  ،وخت
ِلى الخلق
ِلت إ
»وأرس
تمامی آفريدگان نازل شـدهام و پيـامبران بـا مـن بـه
پايان رسيدهاند(.1
حاﻻ زمان آن رسيده است که اسﻼم را معرفـی کنـيم و
حقيقت ،منابع ،ارکان و مراتب آن را بيان داريم.
معناى كﻠمهی اسﻼم)اﻹسﻼم(:
اگر به لغتنامهها رجوع شـود ،معلـوم مـیگـردد کـه
کلمهی »اﻹسﻼم« همان گردن نهادن ،فروتنی ،قبول کـردن،
ِ امر کنندهای و نهـی او
تسليم شدن و عمل نمودن به امر
بدون هيچ اعتراضی میباشد .ﷲ تعالی دين حق را »اﻹسﻼم«
نامگذاری نموده است زيرا آن اطاعت از ﷲ متعال ،گـردن
نهادن به امر او بدون اعتراض و خالص کردن عبادت برای
او سبحانه و تصديق خبرهای او و ايمان به او میباشـد.
در پس آن اسﻼم ،اسم خاصی برای دينی گرديـده اسـت کـه
محمد آن را آورده است.
معرفی اسﻼم:2
چرا اين ديـن ،اسـﻼم نامگـذاری شـده اسـت؟ تمـامی
دينهای مختلفی که بر روی زمين هستند به شخص يا چيـزی
خاص نامگذاری شدهاند ،گاهی آن اسم از روی نسـبت دادن
آن اسم به مردی خاص يا نسبت دادن آن بـه امتـی مشـخص
ـارى«
ـرانية( از روی »النصــ
ـد .مسيحيت)النصــ
ـیباشــ
مــ
نامگذاری شده است» .بوديسم« از روی نام بنيانگذار آن
»بودا« نامگذاری شده است» .زرتشت« از روی نام موسس و
ـده اسـت.
ـرچم آن »زرتشـت« نامگـذاری شـ
حمل کننـده ی پـ
همچنين يهودی از نام قبيلهای به نام »يهـوذا« گرفتـه
شده است و آن را »اليهودية« ناميدهاند .دينهای ديگـر
نيز به همين ترتيب بودهاند .ولی اسﻼم اين گونه نمـی-
باشد و نه به مردی خاص نسبت داده شده اسـت و نـه بـه
امتی مشخص .آن فقط اسﻼم ناميده شده است ،زيرا تضـمين
مصر دربارهی پيامبر روايت نشده است تا بيانگر آن باشد که
محمد از يوسف زيباتر و يا در حد او بوده است .دوم آن که به
اين علت به نگين می گويند» :خاتم« چون با آن پايانِ نامه را مهر
میکردند و نامه را به انتها میرساندند و نه اين که معنای زيبا
داشته باشد .برای اطﻼعات بيشتر رجوع شود به کتاب »ماجرای باب
و بهاء« نوشتهی مصطفی حسينی طباطبايی .اين کتاب در سايت
کتابناک موجود میباشد و کتابی مستند و برگرفته از  46کتاب
بابیها و بهائيان میباشد).مترجم(
)(1امام احمد در مسندش ،ج  ، 2ص  ،411،412و صحيح مسلم در كتاب
المساجد و لفﻆ برای اوست حديث شماره .523
 - 2برای اطﻼعات بيشتر رجوع شود به كتاب "مبادئ اﻹسﻼم" تأليف
شيخ حمود بن محمد ﻻحم و كتاب "دليل مختصر لفهم اﻹسﻼم" تأليف
ابراهيم حرب.
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کننــدهی معنــای کلمــهی »اﻹســﻼم« مــیباشــد .آنچــه از
نامگذاری آن مشخص است اين است که اين دين توسط مـردی
از بنیآدم تأسيس نشده است ]تا بـا نـام او نامگـذاری
ـای ديگـر
شود[ .همچنين مخصوص امتی خاص جـدای از امتهـ
نمیباشد .بلکه فقط هدف آن زينت دادن تمامی مردم زمين
به صفت »اﻹسﻼم« میباشد .هر کسی که به اين صفت ،زينـت
داده شود ،چه وفات نموده باشد و چـه حاضـر باشـد ،او
مسلمان است و هر کسی در آينده به آن زينت داده شـود،
او مسلمان خواهد بود.
حقيقت اسﻼم:
آنچه که معلوم است اين میباشد که هر چيزی در ايـن
دنيا وجود دارد ،به قاعدهای معين و سنتی ثابـت گـردن
نهاده است .خورشيد ،ماه ،ستارگان و زمين همگی تسـخير
قاعدهای طراحی شده هستند .جز آن حرکتـی نداشـته و از
اين قاعده به اندازهی دانهای جويی خارج نمیشوند .حتی
خود انسان اگر تدبر نمايد ،برای او روشن میشود که او
به شکلی تام ،سنتهای ﷲ تعالی را قبول نموده اسـت .او
نفس نمیکشد و نياز خود به آب ،غذا ،نـور و حـرارت را
حس نمیکند ،مگر بر اسـاس تقـدير الهـی .ﷲ تعـالی بـه
زندگی او نظم داده است و تمامی اعضای بدن او به ايـن
تقدير گردن نهادهاند .وظايفی که بر عهدهی اين اعضـای
بدن وجود دارند ،انجام نمیگيرند ،مگر بر اساس آنچه ﷲ
تعالی برای آنها مقرر نموده است.
اين تقدير شموليت دارد .همان چيزی که در برابر آن
ـود دارد و چيـزی از اطاعـت آن در ايـن
تسليم کامل وجـ
جهان رويگردان نمیشود .شامل بزرگترين سـتارهی آسـمان
میشود و کوچکترين ذرهای بر روی زمـين از آن خـودداری
نمیکند .آن همان تقدير پادشاه بزرگ و مقتدر میباشـد.
وقتی هر چه در آسمانها و زمين و بين آنها وجود دارد،
بر اين تقدير گردن مینهند و تمامی ايـن جهـان اطاعـت
کنندهی آن پادشاه مقتدری میباشد که آن را پديد آورده
است و همگی اين جهان از امر او تبعيت میکند ،اين امر
ـد .زيـرا
روشن میشود که اسﻼم دين تمامی جهـان مـیباشـ
ــ ادن و فرمــانبرداری از امــر
معنــای اســﻼم گــردن نه
ـد ،همـان
امرکننده و نهی او ،بدون هيچ اعتراضی میباشـ
گونه که کمی قبلتر به آن اشاره نموديم .خورشيد ،مـاه
و زمين تسليم شده میباشند .هوا ،آب ،نـور ،تـاريکی و
ـده هسـتند .درخـت ،سـنگ ،و چهارپايـان
حرارت تسليم شـ
ـ ند .بلکـه حتـی انسـانی کـه
تسليم امر ﷲ تعالی میباش
پروردگارش را نمیشناسد و او را انکار میکند و آيات و
نشانههای او را منکر میشـود يـا غيـر او را بنـدگی و
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پرستش میکند و برای او شريک قرار میدهـد نيـز تسـليم
فطرتی است که بر اساس آن آفريـده شـده اسـت] .البتـه
بايد خاطرنشان کرد که مسلمان تسليم ﷲ تعالی میباشد و
نه تسليم طبيعت که خود مخلوقی از ﷲ تعالی است[.
وقتی اين امر درک شد ،پس بياييد تا در امر انسـان
بنگريم .خواهيد يافت که انسان در کشمکش دو امـر مـی-
باشد:
اول :فطرتی که ﷲ تعالی انسان را بر آن آفريده است
و آن شامل تسليم شدن در برابر ﷲ متعال و دوست داشـتن
او و روحيهی بندگی و بردگی نسبت به او داشتن و تقـرب
جستن به سوی وی و دوست داشتن آنچه ﷲ تعالی دوست مـی-
دارد ،به مانند حق ،خير و راستگويی و تنفر داشـتن از
ـد باطـل،
آنچه ﷲ تعالی نسبت به آن خشم دارد ،به ماننـ
شر  ،ستم و ظلم .همچنين آنچه فطرت از آن تبعيت میکنـد
و شامل دوست داشـتن مـال ،خـانواده و فرزنـد و نيـاز
داشتن به خوردن ،آشاميدن و ازدواج کردن و آنچه فطـرت
خواستار آن است و آن شمال انجام وظايف اعضای جسم می-
باشد و برای آن ملزوم شده است.
دوم :خواست و اختيار انسان .ﷲ تعالی رسوﻻن را به
سوی وی فرستاده است و کتابهايی را نازل نموده است که
بين حق و باطل ،هدايت و گمراهی و خير و شر جدايی می-
اندازند .او را با عقل و فهم ياری نموده اسـت تـا در
اختيار خود ،بصيرت داشته باشد؛ اگر خواسـت ،راه خيـر
ـ ق و هـدايت برسـد و اگـر
را پيمايد و در نتيجه بـه ح
خواست ،راه شر را پيمايد و به شر و هﻼکت برسد.
اگر به انسان از روی امر اول نگريسته شـود ،او را
بر فطرت تسليم شدن و آفريده شدن برای التزام به ديـن
می يابيد و او از شأن هيچ يـک از مخلوقـات غيـر خـودش
خارج نمیشود.
اما اگر به اعتبار امر دوم به او نگريسته شود ،او
ـه بخواهـد
را شخصی دارای اختيار مـیيابيـد کـه هـر چـ
انتخاب میکند ،اگر بخواهد مسلمان میشود و اگر بخواهد
ِما كفورا] اﻹنسان) [3 :يا
ِرا وإ
ِما شاك
کافر میگردد :إ
شکرگزار و يا کافر(.
به همين دليل انسان را بر دو نوع میيابيد:
انسانی که آفريدگار خود را میشناسـد و بـه او بـه
عنوان پروردگار و مالک ايمان دارد و ايمـان دارد کـه
ـق مـیباشـد و او را بـه
او معبود و پرستش شوندهی برحـ
ـه از روی
شکلی يکتا بندگی و پرستش مینمايد و در نتيجـ
اختيار از دين و قانون او در زندگیاش تبعيت مـیکنـد.
فطرت او بر تسليم شدن در برابر پروردگارش مـیباشـد و
از تبعيت از تقدير او منحرف نمـیگـردد .ايـن مسـلمان
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کاملی است که اسﻼم او کامل شده است و به علم و آگاهی
صحيح دست يافته است؛ زيرا او ﷲ تعـالی همـان خـالق و
پديد آورندهی خود را میشناسد ،همان کسی که رسوﻻنش را
به سوی آن انسان فرستاده اسـت و بـه او قـدرت علـم و
آموختن داده است و برای او عقلی صحيح و نظری اسـتوار
قرار داده است؛ به او فکر کردن را عطا نمـوده اسـت و
بعد از آن حکم نموده است که جز ﷲ تعالی که به او فهم
و نگريستن در امور را بخشيده است را بنـدگی و پرسـتش
نکند و زبان او به شکلی صحيح گويندهی حق باشـد و بـه
پروردگاری يکتا اقرار نمايد که همان ﷲ تعالی میباشـد
که به او قدرت نطق و کـﻼم و  ...داده اسـت .همچنـين
زندگی او به طور کامل بر راستگويی استوار باشد؛ زيرا
ـه بـه او
او گردن نهاده بر ديـن ﷲ تعـالی مـیباشـد کـ
دربارهی آن اختيار داده است و به او در برابـر سـاير
ـت .زيـرا
مخلوقات ،شناختن و نگريستن را عطا نموده اسـ
جز ﷲِ بسيار باحکمت و کـامﻼ دانـا را نبايـد بنـدگی و
ـد و امـر
پرستش کند ،همان کسی که او را عبادت مینمايـ
ـد .همـان
او را قبول میکند و بر تقدير او گردن مـینهـ
کسی که تمامی مخلوقات بر تقدر او گردن نهادهانـد .ای
انسان! تـو همـان کسـی هسـتی کـه ﷲ تعـالی تمـامی آن
مخلوقات را برای تو تسخير نموده است.
حقيقت كفر:
در برابر او انسانی ديگر وجود دارد .تسليم شده به
دنيا میآيد و در طول حياتش تسليم شده زندگی مـیکنـد،
بدون آن که آن را احسـاس کنـد يـا متوجـهی آن گـردد.
پروردگارش را نمیشناسد و به ديـن و شـريعت او ايمـان
نمیآورد و از رسوﻻن او تبعيـت نمـیکنـد و از آنچـه ﷲ
تعالی از علم و عقل که بـه او داده اسـت و شـنوايی و
بينايی که به او عطا نموده است ،استفاده نمیکنـد تـا
آفريدگار خود را بشناسد .در نتيجه وجود او را انکـار
میکند و در برابر بندگی و پرستش او تکبر میورزد و از
اين که به دين و شريعت ﷲ تعالی گردن نهد ،با حق تصرف
و اختياری که در امور زندگیاش دارا میباشد ،ابا مـی-
ورزد و يا برای او شريک قـرار مـیدهـد .او از ايمـان
آوردن به نشانههای ﷲ تعالی که دﻻلـت بـر وحـدانيت او
ـافر مـی-
دارد ،خودداری میکند .چنين شخصی همان شخص کـ
ـش دادن و
باشد .زيرا معنای کفـر همـان پوشـاندن ،پوشـ
نهان داشتن است .گفته میشود» :كفر درعه بثوبـه« )بـا
لبايش ،زرهاش را پوشاند( و اين وقتی است که آن را با
لباسش میپوشاند و لباس خود را بر روی زرهاش قرار می-
دهد .به مانند چنين شخصی »کافر« گفته میشود .زيرا او
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فطرت خود را میپوشاند و آن را با پوشش جهـل و حماقـت
پوشش میدهد .دانستيم کسی به دنيا نمیآيد مگر بر فطرت
اسﻼم و اعضای بدن او به چيزی عمل نمیکند ،مگر مطـابق
با فطرت اسﻼم .دنيايی که در اطراف اوست ،حرکـت نمـی-
ـا پـردهی
کند ،م گر بر سنتهای تسليم شدن .ولی آن را بـ
جهل و حماقت میپوشاند .در بصيرت او سرشت دنيا و سرشت
خودش پوشيده میماند .او را به گونهای میبينيد کـه از
قدرتهای فکری و علمی استفاده نمیکند مگـر در مخالفـت
با فطرت خود و جز چيزی که با آن تناقض دارد را نمـی-
بيند و جز برای باطل کردن آن نمیکوشد.
حاﻻ وقت آن رسيده است که بدانی اين کافر چگونه در
گمراهيی دور و دراز و شری آشکار خود را نگونسار کرده
است.1
اين اسﻼمی که از شما میخواهد به آن عمل کنيد ،کار
سختی نمیباشد .بلکه آن برای هر کسی که ﷲ تعالی آن را
آسان نموده است ،آسان میباشد .اسﻼم همان چيزی است که
فـي
تمامی جهان بر آن حرکـت مـیکنـد :ولـه أسـلم مـن ِ
ض طوعا وكرها] آل عمران) [83 :هر که در
السماواتِ واﻷرِ
ـته ،فقـط
آسمانها و زمين مـیباشـد ،خواسـته و ناخواسـ
تسليم امر او میباشد( .آن دين ﷲ تعالی است همان گونه
ِسﻼم] آل عمران[19 :
ِند ا ِ اﻹ
ِين ع
ِن الد
که میفرمايد :إ
)دين نزد ﷲ ،اسﻼم است( ،آن تسليم نمودن صورت به سـوی
ﷲ تعالی میباشد ،همان گونـه کـه ﷲ سـترگ سـتايش مـی-
ِي ِِ ومنِ اتـبعنِ] آل
إن حاجوك فقل أسلمت وجه
فرمايد :فِ
عمران) [20 :و اگر با تو به جـدل و سـتيز پرداختنـد،
بگو :من و پيروانم صورت خود را تسليم ﷲ نمـودهايـم(،
پيامبر معنای اسﻼم را بيـان داشـته و فرمـوده اسـت:
ِلـى ا ِ تعـالى
جـه وجهـك إ
»يسل
ِم قلبك ِِ تعـالى وأن تو ِ
2
ِي الزكاة المفروضة« )قبلت
ِي الصﻼة المكتوبة وتؤد
وتصل
تسليم ﷲ تعالی شود و صـورت رو بـه ﷲ تعـالی نمايـد و
ـات واجـب را ادا کنـی(.
نماز واجب را بجـا آوری و زکـ
مردی از رسول ﷲ پرسـيد» :اسـﻼم چيسـت؟« فرمـود» :أن
ِك
ِسـان
مـن ل
ِمون ِ
ِم قلبك ِِ عز وجـل وأن يسـلم المسـل
يس ل
ِك« )قلبت تسـليم ﷲ شـود و مسـلمانان از زبانـت و
وي د
دستت ،سالم بماننـد( .گفـت :کـدام اسـﻼم برتـر اسـت؟
ِن
ِيمان« .گفت» :ايمان چيست؟« فرمـود» :تـؤم
فرمود» :اﻹ

) (1مبادئ اﻹسﻼم ص .3،4
) (2امام احمد جـ ،5ص ،3و ابن حبان ،جـ ،1ص.377
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ِ والبعثِ بعد الموتِ«) 1بـه ﷲ،
ِه
ِ ورسل
ِه
ِ وكتب
ِه
ِكت
ِا ِ ومﻼئ
ب
مﻼئکش ،کتابهايش ،رسوﻻنش و برانگيخته شدن بعد از مرگ
ِسـﻼم
ايمان بياوری( .همچنين رسول ﷲ فرموده اسـت» :اﻹ
قـيم
ِﻻ ا وأن محمـدا رسـول ا ِ وت ِ
ِلـه إ
أن تشهد أن ﻻ إ
ِى الزكـاة وتصـوم رمضـان وتحـج البيـت إ
الصﻼة وتـؤت
ِنِ
ِيﻼ«) 2اسﻼم آن است که گواهی دهـی هـيچ
ِ سب
ِليه
استطعت إ
معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و محمـد
فرستادهی ﷲ می باشد و آن که نماز برپـای داری و زکـات
بدهی و ماه رمضان روزه بگيری و اگر توانستی حـج بيـت
ِم من
الحرام را بجا آوری( .همچنين فرموده است» :المسل
ِ«) 3مسلمان کسـی اسـت کـه
ِه
ِ ويد
ِه
ِسان
ِن ل
ِمون م
ِم المسل
سل
مسلمانان از زبانش و دستش سالم بمانند(.
اين دين است و اين دين اسﻼم است که ﷲ تعالی دينی
غير از آن را قبول نمیکند؛ نه از نفرات اوليه و نه
از نفرات آخر .تمامی پيامبران بر دين اسﻼم بودند .ﷲ
ِذ
ٍ إ
ِم نبأ نوح
تعالی دربارهی نوح میفرمايد :واتل عليه
ِي
ِير
ِي وتذك
ِن كان كبر عليكم مقام
ِ إ
ِ ياقوم
ِه
ِقوم
قال ل
ِن
ِرت أن أكون م
ِآياتِ ا ِ فعلى ا ِ توكلت  ...وأم
ب
ِين] يونس) [72 -71 :برای آنها ماجرای نوح را
ِم
المسل
بخوان ،هنگامی که به قومش گفت :ای قوم من! اگر مقام
من و يادآوری من به نشانههای ﷲ برای شما بزرگ و
سنگين به نظر میرسد ،پس فقط بر ﷲ توکل مینمايم  ...و
امر شدهام که از مسلمانان)تسليم امر پروردگار شدگان(
ِذ
باشم( .ﷲ سترگ ستايش دربارهی ابراهيم میفرمايد :إ
ِين] البقرة:
ِربِ العالم
ِم قال أسلمت ل
قال له ربه أسل
) [131وقتی پروردگارش به او فرمود» :مسلمان شو)تسليم
امر من شو(« گفت :اسﻼم آوردم)تسليم شدم( برای
پروردگار جهانيان( ،خداوند با عزت منزلت دربارهی
ِا ِ
ِن كنتم آمنتم ب
ِ إ
موسی میفرمايد :وقال موسى ياقوم
ِين] يونس) [84 :و موسی
ِم
ِن كنتم مسل
ِ توكلوا إ
فعليه
گفت» :ای قوم من! اگر به ﷲ ايمان آوردهايد ،پس فقط
بر او توکل نماييد ،اگر مسلمان)تسليم امر پروردگار(
ِذ
شده میباشيد( ،دربارهی عيسی مسيح میفرمايد :وإ
) (1امام احمد در مسندش ،جـ ،4ص ،114هيثمي در المجمع جـ ،1ص59
گفته است :آن را احمد و طبراني در الكبير روايت کردهاند و
رجال آن ثقه هستند .نگاه شود به رسالة فضل اﻹسﻼم از امام
محمد بن عبدالوهاب رحمه ﷲ ،ص .8
) (2صحيح مسلم در كتاب اﻹيمان ،حديث.8
) (3صحيح بخاري)بخارايی( در كتاب اﻹيمان ،باب المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده ،و لفﻆ برای اوست .صحيح مسلم كتاب
اﻹيمان ،حديث.39
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ِي قالوا آمنا
ِرسول
ِي وب
ِنوا ب
ِين أن آم
ِي
ِلى الحوار
أوحيت إ
ِمون] المائدة) [111 :و هنگامی ]را
ِأننا مسل
واشهد ب
يادآور شو[ که به حواريون الهام نمودم ،به من و به
رسول من ايمان بياوريد .گفتند» :ايمان آورديم و
گواهی بده که ما مسلمان)تسليم امر پروردگار شده( می-
باشيم«(.
اين دين اسﻼم است .قوانين ،عقايد و احکام آن با
قرآن و سنت است ،ياری داده شده
وحی الهی که همان
است و بعد از اين ،مختصری از آن قرآن و سنت را برای
شما ياد خواهم کرد.
اصول اسﻼم و منابع آن:
تبعيت کنندگان دينهای باطل و عقايدی که توسط بشـر
ايجاد شدهاند ،پای بند آن هستند که کتابهـايی را کـه
به آنان رسيده است را مقدس بشمارند .کتابهايی کـه در
زمانهای خيلی قبلتر نوشته شدهاند و گاهی حقيقـت کسـی
که آن را نوشته است و کسی که آن را ترجمه کرده است و
اين که در چه زمانی نوشته شدهاند ،معلـوم نمـیباشـد.
آنان را فقط انسانهايی نوشتهاند که همان چيزی که بشر
را مبتﻼ میکند ،آنها را نيز مبتﻼ میسـازد و آن شـامل
ضعف ،نقصان ،هوای نفس و فراموشی میباشد.
اما اسﻼم از ديگر عقايد اين چنين متمايز میشود که
منبع آن حق ،همان وحی الهی میباشد کـه شـامل قـرآن و
سنت است .آن دو به طور خﻼصه ،به شرح ذيل معرفـی مـی-
شوند:
الف :قرآن باعظمت:
در آنچه از قبل ديديم ،اسﻼم همان دين ﷲ تعالی می-
باشد و برای همـين ﷲ متعـال قـرآن را بـر فرسـتادهاش
محمد نازل نمود .آن هدايتی برای پرهيزگاران و قانون
اساسيی برای مسلمانان و شفائی برای سـينههـای کسـانی
است که ﷲ تعالی خواهان شفای آنها شـده اسـت و چراغـی
برای کسانی است که ﷲ تعالی خواهان روشـنی و رسـتگاری
آنها شده است .آن شامل اصولی است کـه ﷲ تعـالی بـرای
آنها رسوﻻن را مبعوث داشته است .1قرآن کتاب آسـمانيی
نيست که قبل از آن کتاب آسمانيی وجـود نداشـته اسـت،
همان گونه که محمد اولين پيامبر نبوده است و قبل از
او پيامبرانی بودهاند .ﷲ تعالی بر ابـراهيم صـحف را
نازل نمود و با تورات موسی را گرامی داشـت و مسـيح
با انجيل آمد .اين موارد کتابهای وحی بودهانـد کـه ﷲ
) (1السنة ومكانتها في التشريع اﻹسﻼمي ،تأليف مصطفى السباعي،
ص .376
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تعالی آنان را بر پيامبرانش و رسوﻻنش وحی نموده بود.
ولی اين کتابهای پيشين ،مقدار زيادی از خودشان را از
دست دادهاند و مقدار زيادی از آنها ناپديد شدهانـد و
در آنها تحريف و تغيير ايجاد شده است.
اما قرآن باعظمت همان چيزی است که ﷲ تعالی محافظت
از آن را به عهده گرفته است و آن را گواه و منسوخ
کننده ی کتابهای قبل از خودش قرار داده است .ﷲ تعالی
ِما بين
ِقا ل
ِ مصد
ِالحق
ِتاب ب
ِليك الك
میفرمايد :وأنزلنا إ
ِ] المائدة) [48 :قرآن را
ِنا عليه
ِتابِ ومهيم
ِن الك
ِ م
يديه
از روی حق بر تو نازل نمودهايم] .آن[ تصديق کنندهی
آنچه از کتاب میباشد که قبل از آن بوده است و گواهی
برای آن میباشد( ،ﷲ تعالی آن را بدين شکل توصيف
نموده است که روشنگری برای هر چيزی میباشد .ﷲ سترک
ِ شيٍ
ء
ِكل
ِبيانا ل
ِتاب ت
ستايش میفرمايد :ونزلنا عليك الك
]النحل) [89 :کتاب)قرآن( را بر تو نازل نمودهايم تا
روشنگر هر چيزی ]که بشر به نياز دارد[ باشد( ،آن
هدايت و رحمت میباشد .ﷲ باعزت میفرمايد :فقد جاءكم
ِكم وهدى ورحمة] اﻷنعام) [157 :همانا
ِن رب
بيِنة م
روشنيی و هدايت و رحمتی از جانب پروردگارتان به شما
رسيده است( ،قرآن همان کتابی است که به محمکترين
ِي
ِي ه
لل ت
ِي ِ
ِن هذا القرآن يهد
شکل ،هدايت مینمايد :إ
أقوم] اﻹسراء) [9 :اين قرآن به استوارترين شکل هدايت
مینمايد( ،اين قرآن ،بشريت را در هر گوشهای از گوشه-
های حياتش به استواترين شکل و محکمترين نحو هدايت
مینمايد.
اين قرآن همان معجزهی جاويد و باقی محمد میباشد.
آيات باقی آن تا روز قيامت تضمين کننده هستند و ايـن
در حالی است که معجزات پيامبران گذشته با عمـر آنـان
به انتها میرسيد؛ ولی اين قرآن را ﷲ تعالی حجتی باقی
برای تمامی موجودات قرار داده است.
آن حجتی رسا و معجزهای روشن میباشد کـه بشـريت را
به مبارزه طلبيده است تا به مانند آن يا ده سوره بـه
مانند آن و يا يک سوره به مانند آن را بياورند .ولـی
آنها ناتوان ماندهاند با آن که قرآن فقـط از حـروف و
ـازل شـد،
کلمات شکل گرفته است و امتی که بـر آنـان نـ
امتی صاحب فصاحت و بﻼغت بودند .ﷲ تعالی میفرمايد :أم
لـه
ِث ِ
ٍ م
ِسـورة
يقولون افتـراه قـل فـأتوا ب
ِ وادعـوا مـنِ
ِين] يـونس) [38 :يـا
ِق
ِن كنتم صـاد
ِن دونِ ا ِ إ
استطعتم م
می گويند :آن را به دروغ افترا بسته است .بگـو» :اگـر
راستگو هستيد ،پس سورهای به مانند آن بياوريـد و هـر
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که را توانستيد ]برای کمک به خودتان[ فرا بخوانيد«(.
]وقتی فصاحت و بﻼغت مردم قوی بود ،قرآن بـا فصـاحت و
بﻼغت ،آنان را به مبارزه طلبيد .وقتی علم پيشرفت کرد
و دانش نشانهی فخر و قـدرت شـد ،معجـزات علمـی قـرآن
نمايان شد .وقتی افتخار بشر بر قدم گذاشـتن بـر مـاه
قرار گرفت ،دو نيمه شدن ماه به عنوان معجـزه نمايـان
شد و فضانوردان ماه را به گونهای ديدند که گويی قبـل
از آن به دو نيم شده بود و اين همان چيزی است کـه در
سوره ی قمر به آن اشاره شده است .وقتی کامپيوتر باعـث
افتخار بشر شد ،در آن هنگام بود که معجزات عددی قرآن
ـز نکـرده
کريم که کسی قبل از آن دربـارهی آن فکـر نيـ
بود ،مطرح شد .عدهای میگويند» :اين معجـزات عـددی در
هر کتابی قابل يافت است« در جواب بايد گفت :شـما يـک
کتاب بياوريد که بدون برنامهريـزی کـامپيوتر در قبـل
نوشته شده باشد و دارای چنين معجزهی عددی باشد[.
آنچه گواهی میدهد که اين قرآن وحيی از جانب ﷲ
تعالی میباشد ،وجود زياد ماجراهای امتهای گذشته و
خبر دادن به حوادث آينده به همان شکلی که بعد از آن
دانشمندان
اتفاق افتاد .آمدن معجزات علمی که
امروزه و در اين زمان به بعضی از آنها دست يافتهاند
میباشد .آنچه گواهی میدهد که اين قرآن وحيی از جانب
ﷲ تعالی میباشد اين است که پيامبری که اين قرآن بر
او نازل شد ،به مانند آن را در قبل نگفته بود و قبل
از آن که قرآن نازل شود ،از او به مانند آن نقل نشده
بود .ﷲ تعالی میفرمايد :قل لو شاء ا ما تلوته عليكم
ِلون
ِ أفﻼ تعق
ِه
ِن قبل
ِيكم عمرا م
ِثت ف
ِ فقد لب
ِه
وﻻ أدراكم ب
]يونس) [16 :بگو :اگر خواست ﷲ نبود ،آن را برای شما
نمیخواندم و شما را به درک آن نمیرساندم .اين با
وجود آن است که قبل از آن عمری را در بين شما بودم
]و به مانند آن را نگفتم[ .پس چرا تعقل نمیورزيد؟!(.
بلکه او بيسواد بود و توانايی خواندن و نوشتن نداشت.
به نزد استادی نرفت و در مجلس هيچ معلمی حاضر نشد،
ولی با اين وجود در فصاحت و بﻼغت خود ،به مبارزه می-
طلبد که به مانند آن را بياورند ]و بعد از گذشت 1400
سال هنوز کسی توانايی آن را نداشته است[ :وما كنت
ِذا ﻻرتاب
ِك إ
ِين
ِيم
ِتابٍ وﻻ تخطه ب
ِن ك
ِ م
ِه
ِن قبل
تتلو م
ِلون] العنکبوت) [48 :تو قبل از آن کتابی
المبط
نخواندهای و آن را با دستت ننوشتهای تا باطلگرايان
به شک بيافتند( ،اين همان مرد بيسوادی است که تورات
و انجيل توصيف شده است به اين که او بيسواد میباشد و
ت وانايی خواندن و نوشتن ندارد .بزرگان دينی يهود و
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مسيحی به نزد او میرسيدند – همان کسانی که بقايای
تورات و انجيل در نزد آنان بود – دربارهی آنچه در آن
اختﻼف نظر داشتند ،از او سوال میکردند و دربارهی
آنچه با يکديگر مشاجره داشتند او را داور قرار می-
دادند .ﷲ تعالی خبر دادن دربارهی او را در تورات و
ِعون الرسول
ِين يتب
انجيل بدين شکل واضح میفرمايد :الذ
ِ
ِي التوراة
ِندهم ف
ِي يجِدونه مكتوبا ع
ِي الذ
ِي اﻷم
النب
ِ ويحِل لهم
ِالمعروفِ وينهاهم عنِ المنكر
ِ يأمرهم ب
ِنجِيل
واﻹ
ِث] اﻷعراف) [157 :کسانی
ِم الخبائ
ِم عليه
الطيِباتِ ويحر
که از پيامبری بيسواد تبعيت میکنند که آن را نوشته
شده نزد خودشان در تورات و انجيل يافتهاند .آنها را
به نيکی امر مینمايد و آنها را از بدی نهی میکند و
پاکیها را برای آنها حﻼل نموده است و پليدیها را
برای آنان حرام کرده است( ،ﷲ تعالی سواﻻت و خواسته-
های يهوديان و مسيحيان از محمد را بيان داشته و می-
ِن
ِتابا م
ِم ك
ِل عليه
ِتابِ أن تنز
فرمايد :يسألك أهل الك
السماِ
ء] النساء) [153 :اهل کتاب از تو میخواهند تا
کتابی از آسمان بر آنها نازل نمايی( ،ﷲ سترگ ستايش
ِ] اﻹسراء) [85 :و از تو
میفرمايد :ويسألونك عنِ الروح
دربارهی روح القدس)جبرئيل (میپرسند( ،ﷲ سبحانه می-
ِي القرنينِ] الکهف) [83 :از تو
فرمايد :ويسألونك عن ذ
ِن
دربارهی ذوالقرنين میپرسند( ،ﷲ سبحانه میفرمايد :إ
ِ
ِيه
ِي هم ف
ِيل أكثر الذ
ِسرائ
ِي إ
هذا القرآن يقص على بن
ِفون] النمل) [76 :اين قرآن برای بنیاسرائيل،
يختل
بيشتر آنچه را که در آن اختﻼف میورزند را حکايت می-
نمايد(.
کشيش ابراهيم در رسالهی دکترا خواست به قرآن عيـب
وارد کنــد و ســرکوفت بزنــد و از آن نــاتوان مانــد و
حجتها ،برهانها و دﻻيل قرآن او را نـاتوان سـاخت .در
نتيجهی آن ناتوانی خود را اعﻼن نمود و تسـليم خـالقش
شد و اسﻼم خود را اعﻼن کرد.1
وقتی يکی از مسلمانان ترجمـهی قـرآن را بـه دکتـر
آمريکايی جفری ﻻنک داد .او اين قـرآن را بـه گونـهای
يافت که او را مورد خطاب قرار داده و به سـوالهای او
پاسخ میدهد و پردهای که بين او و نفسش وجود داشـت را
کنار میزند .در نتيجه گفت» :کسی که اين قرآن را نازل
نموده است بيشتر از آنچه دربارهی خودم میدانـم ،خـود
) (1نگاه شود به المستشرقون و المبشرون في العالم العربي و
اﻹسﻼمي ،تأليف ابراهيم خليل احمد.
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شناسی را به من میشناساند« .1چگونه اين گونه نباشـد؟
کسی که قرآن را نازل نموده است ،همان ذاتـی اسـت کـه
انسان را آفريده است .ﷲ سبحانه میفرمايد :أﻻ يعلم من
ِير] الملک) [14 :آگاه باشـيد کـه
ِيف الخب
خلق وهو اللط
آنچه آفريده است را مـیشناسـد و او بسـيار ريـزبين و
کامﻼ آگاه است( .در پس خوانـدن ترجمـهی قـرآن کـريم،
مسلمان شد و سبب شد تا اين کتابی که از آن مطلبی نقل
کرديم را تأليف نمايد.
قرآن باعظمت شامل هر چيزی است که بشر به آن نيـاز
دارد .آن شامل اصول قواعد ،عقايد ،احکـام ،معـامﻼت و
ِي الك
آداب میباشد .ﷲ تعالى میفرمايد :ما فرطنا ف
ِتـابِ
ِن شيٍ
ء] اﻷنعام) [38 :ما در کتاب)قرآن( هـيچ چيـز را
م
فروگذار ننموديم( ،در آن به سوی توحيد ﷲ تعـالی فـرا
می خواند در آن اسمها ،صفات و افعال او ذکر شده اسـت.
به سوی آنچه پيامبران و رسوﻻن برای آن آمدهانـد فـرا
می خواند .معاد ،پاداش و مجازات ،برپا داشتن حجتهـا و
برهانها در آن وجود دارد .از امتهای گذشته و آنچه از
عذاب که در دنيا بـه آنـان رسـيد و آنچـه از عـذاب و
بدبختيی که در آخرت انتظـار آنهـا مـیباشـد ،حکايـات
زيادی را بيان میدارد.
در آن نشانهها ،دﻻيل و برهانهـايی وجـود دارد کـه
دانشمندان را حيران میکند و مناسب با هر زمـانی مـی-
باشد .دانشمندان و پژوهشـگران در آن متوجـهی گمراهـی
خود میشوند .برای اين امر سه مثال را بيـان مـیدارم
تا از اين حقيقت پرده برداشته شود:
ِي مرج البحرينِ هذا عذب
 - 1قوله تعالى :وهو الذ
ِلح أجاج وجعل بينهما برزخا وحِجرا محجورا
فرات وهذا م
]الفرقان) [53 :او ذاتی است که دو دريا را به يکديگر
آميخت .اين يکی شيرين و گوارا و ديگری شور و تلخ و
بين آن دو ،مانع و پردهای استوار قرار داد( ،ﷲ صاحب
ِن
ٍ لجِيٍ يغشاه موج م
ِي بحر
عزت میفرمايد :أو كظلماتٍ ف
ِذا أخرج
ض إ
ِه
ِن فوق
ِ موج م
ِه
فو ق
ِ سحاب ظلمات بعضها فوق بعٍ
ِن
ِ ا له نورا فما له م
يده لم يكد يراها ومن لم يجعل
ٍ] النور) [40 :يا به مانند تاريکیهايی است که در
ن ور
ديگر
دريايی طوفانی قرار دارد .موجی بر باﻻی موجی
آن را می پوشاند و باﻻی آن ابری قرار دارد ،تاريکی-
هايی که بر يکديگر متراکم شدهاند و وقتی دستش را ]از
گريبان[ بيرون میآورد ،نزديک است که آن را نبيند.
) (1الصراع من أجل اﻹيمان ،تأليف د.جفري ﻻنگ ترجمهی د .منذر
عبسي نشر دار الفكر ،ص .34
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کسی که ﷲ برای او نوری قرار ندهد ،هيچ نوری برای او
وجود نخواهد داشت(.
آنچه معلوم است اين میباشد که محمد سوار بر کشتی
در دريا حرکت نکرده اسـت و در زمـان او وسـايل مـادی
وجود نداشته است که به اکتشاف اعماق دريا برسـد .پـس
چه کسی جز ﷲ تعالی اين اطﻼعات را در اختيار او قـرار
داده است.
ٍ
ِن سﻼلة
ِنسان م
 – 2ﷲ تعالی میفرمايد :ولقد خلقنا اﻹ
كـينٍ ) (13ثـم
ٍ مِ
فـي قـرار
ِينٍ ) (12ثم جعلناه نطفة ِ
ِن ط
م
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة
ِظـام لحمـا ثـم أنشـأناه خلقـا آخـر
ِظاما فكسونا الع
ع
ِين )] (14المؤمنـون[ )و انسـان
لق
فتبارك ا أحسن الخاِ
ِل آفريديم * سپس او را نطفـهای در
را از چکيدهای از گ
ِحم مادر( قرار داديم * سپس از نطفـه
جايگاهی استوار)ر
خو ن بسته را آفريديم و از خون بسته ،گوشت جويده شـده
را آفريــديم و از گوشــت جويــده شــده اســتخوانها را
آفريديم و استخوانها را با گوشت پوشانديم ،سپس او را
به صورت آفرينشی ديگر در آورديم .پس پربرکـت اسـت ﷲ،
]همان[ نيکوترين خالق( ،دانشمندان از مراحل جنـين در
طول تاريخ مطلع نبودهاند ،مگر در عصر حاضر.
ِح الغيبِ ﻻ
ِنده مفات
 – 3ﷲ تعالی میفرمايد :وع
ِن
ِ وما تسقط م
ِ والبحر
ِي البر
ِﻻ هو ويعلم ما ف
يعلمها إ
ض وﻻ رطبٍ وﻻ ياب
ٍ ف
ِﻻ يعلمها وﻻ حبة
ٍ إ
ورقة
ِي ظلماتِ اﻷرِ
ِسٍ
ِينٍ] اﻷنعام) [59 :کليدهای غيب ،فقط نزد
ِتابٍ مب
ِي ك
ِﻻ ف
إ
او میباشد و کسی جز او آنها را نمیداند .آنچه در
خشکی و درياست را میداند و هر برگی که میافتد جز اين
نيست که آن را میداند و نه دانهای در تاريکیهای زمين
و نه تر و نه خشکی نيست ،مگر آن که در کتابی آشکار
]نوشته شده[ است( ،اين فکر کامل را بشريت نداشته است
و در آن تفکر نکرده است .حتی اگر توانايی آن را
داشته باشد .اگر گروهی از دانشمندان گياهی يا حشرهای
را مورد بررسی قرار دهند و آنچه دربارهی آن است را
به ثبت برسانند ،ما دچار شگفتی میشويم و اين با علم
به آن است که آنچه از آنها پنهان میباشد خيلی بيشتر
از آن چيزی است که آن را بررسی کردهاند.1
) (1دربارهی معجزات علمی قرآن کتابهای بسيار و محکمی نوشته
شده است و حتی هيئت جهانی معجزات علمی قرآن و سنت وجود دارد.
اين دليلی که در اين بند آمده است ،يا ضعيف میباشد و يا
اينجانب متوجهی اصل مطلب نشدهام .برای فهميدن معجزات علمی
قرآن به کتابهای زيادی که در اين باره نوشته شده است ،رجوع
شود).مترجم(
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دانشمند فرانسوی موريس بوكاي تطبيقی بـين تـورات،
انجيل و قرآن داد و آن را با اکتشافات جديـدی کـه در
ـود دارد،
آفرينش آسمانها و زمين و آفـرينش انسـان وجـ
مقايسه نمود؛ او اين گونه يافت که اکتشافات جديد بـا
آنچه در قرآن آمده است ،موافقت میکند؛ ولی در تـورات
و انجيلی که امروزه در دسـت مـردم مـیباشـد ،اطﻼعـات
بسياری را يافـت کـا بـا آفـرينش آسـمانها و زمـين و
آفرينش انسان و حيوان تضاد دارند.1
ب :سنت نبوي.
ﷲ تعالی قرآن کريم را بر رسول نازل نمود و به
مانند آن را نيز بر او وحی نمود که همان سنت نبويی
میباشد که شرح دهنده و روشن کنندهی قرآن میباشد.
ِثله
ِيت القرآن وم
ِي أوت
ِن
پيامبر فرموده است» :أﻻ إ
معه«) 2آگاه باشيد که قرآن به من داده شده است و به
مانند آن نيز به همراه آن ]به من داده شده است[( ،ﷲ
تعالی نيز برای او حکم نموده است تا آنچه در قرآن به
صورت عموم يا خصوص يا اجمالی آمده است را روشن
ِتبيِن
ِكر ل
ِليك الذ
نمايد .ﷲ تعالی میفرمايد :وأنزلنا إ
ِم ولعلهم يتفكرون] النحل) [44 :و
ِليه
ِل إ
ِلناسِ ما نز
ل
ذکر را بر تو نازل نموديم ،تا برای انسانها آنچه را
که بر آنها نازل شده است را شرح دهی تا آن که تفکر
نمايند(.
سنت منبع دوم از منابع اسـﻼم مـیباشـد .آن تمـامی
چيزی است که از پيامبر با سند صـحيح و متصـل روايـت
شده است و شامل سخنان يا عمل يا تقرير يـا توصـيف او
بوده است.
آن وحيی از جانب ﷲ تعالی بر فرستادهاش محمد بوده
است .زيرا پيامبر از روی هوا و بیحساب و کتاب سخن
ِﻻ وحي يوحى
ِن هو إ
نمیگفته است .ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِيد القوى )) (5آن جز وحيی نيست که بر وی
) ( 4علمه ش د
وحی میگردد * ]هاتفی)فرشتهای([ بسيار توانمند به او
آموزش داده است( ،او فقط چيزی را به انسانها میرساند
که توسط ﷲ متعال به آن امر شده بود .ﷲ تعالی می-
ِير
ِﻻ نذ
ِلي وما أنا إ
ِﻻ ما يوحى إ
ِع إ
ِن أتب
فرمايد :إ
) (1نگاه شود به كتاب التوراة واﻹنجيل والقرآن في ضوء المعارف
الحديثة .ص  ،283-133تأليف موريس بوكاي ،او پزشکی مسيحی
بود که اسﻼم آورد.
)(2امام احمد در مسندش جـ ،4ص  ،131و ابوداود در سننش در كتاب
السنة ،باب لزوم السنة ،حديث  ،4604جـ ،4ص .200
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ِين] اﻷحقاف) [9 :جز از آنچه به من وحی میشود،
مب
تبعيت نمیکنم و من جز بيم دهندهای آشکار ]از مجازات
ﷲ تعالی[ نمیباشم(.
سنت پاک تطبيق فعلی برای اسﻼم میباشد و شامل
احکام ،عقايد ،عبادات ،معامﻼت و آداب میباشد.
پيامبر به چيزی عمل مینمود که به آن امر شده بود و
آن را برای مردم روشن مینمود .به آنها امر مینمود که
اعمال دينی را به مانند او انجام دهند .به مانند آن
ِى«) 1نماز
ِى أصل
که فرموده است» :صلوا كما رأيتمون
بخوانيد به همان شکلی که ديديد من نماز میخوانم( .ﷲ
تعالی به مؤمنان امر نموده است که در افعال و اقوالش
به او اقتدا کنند تا آن که به کمال ايمان برسند .ﷲ
ِ ا ِ أسوة حسن ة
ِي رسول
تعالی میفرمايد :لقد كان لكم ف
ِيرا] اﻷحزاب:
ِمن كان يرجو ا واليوم اﻵخِر وذكر ا كث
ل
) [21برای شما در رسول ﷲ ،الگويی نيکو وجود دارد.
برای کسی که به ﷲ و آخرت ايمان دارد و ﷲ را بسيار
ياد میکند( ،صحابهی گرامی رضوان ﷲ عليهم ،سخنان و
اعمال پيامبر را به نفرات بعد از خود انتقال دادند
و آنان نيز به همين شکل آن را به نفرات بعدی انتقال
دادند تا آن که متون حديث تدوين شد .نقل کنندگان سنت
در اين سخت گيری میکردند که آن سنت را چه کسانی نقل
کردهاند .کسی که حديث برای او نقل شده بود بايد با
کسی که حديث را نقل میکرد در يک زمان بوده باشند تا
آن که سند حديث به صورت متصل به رسول ﷲ برسد.2
همچنين بايد تمامی افرادی که حديث را روايت کردهاند،
مورد اعتماد ،عادل ،صادق و امانتدار بوده باشد] .شرط
ديگری که برای صحيح بودن حديث ﻻزم است آن میباشد که
تمامی راويان دارای حافظهی قوی بوده باشند و يا آن
که حديث را نوشته باشند و اگر حتی يکی از آنها دارای
حافظهی قوی نبوده باشد ،آن حديث صحيح نمیباشد و
اصطﻼحا میگويند» :سند آن حسن است«[.
سنت همان گونه که تطبيق عملی برای اسﻼم مـیباشـد،
همچنين روشن کنندهی قرآن کريم و شرح دهندهی آيـات آن
می باشد و مسائل مجملی که در احکـام آن وجـود دارد را
با شرح و تفصيل شرح میدهد .پيامبر روشن کننده و شـرح
ـده اسـت،
دهندهی آن چيزی بوده است که بر وی نازل میشـ
) (1صحيح بخاري)بخارايی( در كتاب اﻷذان باب  ،18جـ 1ص .155
) (2برای اين امر منهج علمی يکتايی وجود دارد .برای نقل سنت
نبوی در نزد مسلمانان علم »جرح و تعديل« و علم »مصطلح
حديث « ايجاد شد و اين دو علم از خصوصيات خاص امت اسﻼمی
میباشند که در قبل وجود نداشته است.
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گاهی اين کار را با سخن انجام میداد و گاهی با عمل و
گاهی با هر دو .همچنين سنت در بيان بعضی از احکـام و
قانون گذاریها از قرآن استقﻼل داشت.
واجب است به قرآن و سنت به عنوان دو منبع اساسی
برای دين اسﻼم ايمان آورد .واجب است تا از آن دو
تبعيت صورت گيرد و مسائل به آن دو بازگشت داده شود و
از امر هر دوی آنها تبعيت صورت پذيرد و از نهيی که
در هر دو وجود دارد ،خودداری شود .آنچه در آن دو
آمده است ،تصديق گردد و به اسمهای ﷲ تعالی و صفات و
افعال او که در آن دو آمده است ،ايمان آورده شود.
همچنين اين ايمان بايد به آنچه ﷲ تعالی برای دوستانش
مهيا نموده است و آنچه دشمنانش  -همان کافران  -را
از آن ترسانده است ،وجود داشته باشد .ﷲ تعالی می-
ِيما شجر بينهم
ِموك ف
ِنون حتى يحك
ِك ﻻ يؤم
فرمايد :فﻼ ورب
ِيما
ِموا تسل
ِما قضيت ويسل
ِم حرجا م
ِه
ِي أنفس
ثم ﻻ يجِدوا ف
]النساء) [65 :نه و قسم به پروردگارت ،ايمان نمی-
آورند تا آن که تو را در آنچه بين آنها اختﻼف وجود
دارد ،داور قرار دهند و ]برای اين کار[ در جانهايشان
بر آنچه حکم میکنی ،تنگيی نيابند و به شدت تسليم
گردند( ،ﷲ سبحانه میفرمايد :وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا] الحشر) [7 :و آنچه رسول به
شما داده است را برگيريد و از آنچه شما را نهی کرده
است ،خودداری کنيد(] .همچنين برای منبع رفع اختﻼف
ِي شيٍ
ِلى ا ِ والرسول
ء فردوه إ
إن تنازعتم ف
ِ
میفرمايد :فِ
ِيﻼ
ِك خير وأحسن تأو
ِ ذل
ِ اﻵخِر
ِا ِ واليوم
ِنون ب
ِن كنتم تؤم
إ
]النساء) [59 :پس اگر به ﷲ و آخرت ايمان داريد در
صورتی که در چيزی اختﻼف ورزيديد آن را به ﷲ)سخن او
قرآن( و به رسول)سخن او سنت( بازگردانيد ،اين بهترين
و نيکوترين تأويل میباشد([.
بعد از معرفی منابع اين دين نيکوست کـه مراتـب آن
را بيان داريم و آنها اسﻼم ،ايمان و احسان میباشند و
به طور مختصر هر کدام از ايـن مراتـب را بيـان مـی-
داريم.
مرتبهی اول) 1اسﻼم(:
 - 1برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به كتاب "التوحيد" و "اﻷصول
الثﻼثة" و كتاب "آداب المشي إلى الصﻼة" ،تأليف امام مجدد محمد
بن عبدالوهاب رحمه ﷲ ،و كتاب "دين الحق" تأليف شيخ عبدالرحمن
عمر ،و كتاب "ما ﻻبد من معرفته عن اﻹسﻼم" تأليف شيخ محمد بن
علي عرفج ،و كتاب "أركان اﻹسﻼم" تأليف شيخ عبدﷲ بن جار ﷲ جارﷲ
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اسﻼم دارای پنج رﮐـن مـیباشـد .آنهـا :شـهادتين،
نماز ،زﮐات ،روزه و حج هستند.
اول :گواهی دادن به »ﻻ إله إﻻ ﷲ« و محمد رسـول ﷲ
است.
معناى گواهی دادن به »ﻻ إله إﻻ ﷲ« :بـه معنـای آن
است هيچ معبود و پرستش شوندهی برحقی ،نـه در زمـين و
نه در آسمان جز ﷲ تعالی به شکلی يکتا وجود ندارد .او
معبود حق میباشد و هر اله و معبود و پرسـتش شـوندهای
غير از او باطل است .1اين امر حکم میکنـد کـه عبـادت
برای ﷲ تعالی به شکلی يکتـا خـالص گـردد و آن عبـادت
برای غير از او انجام نگيرد .گويندهی آن نفعـی نمـی-
برد ،مگر آن که دو امر تحقق يابد:
اول :گفتن »ﻻ إله إﻻ ﷲ« از اعتقاد ،آگاهی ،يقـين،
تصديق و محبت داشتن نسبت به ﷲ تعالی باشد.
دوم :کفر ورزيدن به هر آنچه غير از ﷲ تعالی بندگی
و پرستش میشود .کسی که اين گواهی را بگويد و به آنچه
غير از ﷲ تعالی بندگی و پرستش میشود ،کفر نورزد ،اين
سخن به او سودی نمیرساند.2
معناى گواهی دادن به »محمد رسول ﷲ« آن است کـه در
آنچه امر نموده است ،اطاعت گردد و به آنچه خبـر داده
است ،تصديق گردد و از آنچه نهی نمـوده و بـاز داشـته
است ،خودداری صورت گيرد و ﷲ تعالی جـز بـا شـريعت او
عبادت نگردد .همچنين دانسته شود و اعتقاد وجود داشته
باشد که محمد فرستادهی ﷲ به سوی تمامی انسانها مـی-
باشد و اين که او بندهای اسـت کـه عبـادت نمـیشـود و
رسولی است که تکذيب نمیشود .بلکه فقط اطاعت میگردد و
از او تبعيت صورت میپذيرد .کسی که از او اطاعت کنـد،
داخل بهشت میشود و کسی که از او نافرمانی کند ،داخـل
ـاد وجـود
آتش جهنم میگردد .همچنين دانسته شود و اعتقـ
داشته باشد که هر چيزی که در شريعت وجود دارد ،چه در
ـه ﷲ تعـالی بـه آن امـر
عقيده و يا شعائر عبـاداتی کـ
نموده است و يا در نظام حکم و قانون گـذاری و يـا در
مجال اخﻼق و يا در مجال ساختار خانواده و يا آنچه در
مجال حﻼل نمودن و حرام کردن وجود دارد و يا  ...وجود
خارجی نخواهد داشت ،مگر از راه اين رسـول گرامـی کـه

رحمه ﷲ ،و كتاب "شرح أركان اﻹسﻼم و اﻹيمان" ،تأليف جماعتی از
طلب کنندگان علم و مراجعهی شيخ عبدﷲ جبرين.
) (1دين الحق ،ص.38
) (2قرة عيون الموحدين ،ص.60
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محمد میباشد .زيرا او فرستادهی ﷲ تعالی اسـت و ديـن
او او را وی به انسانها رسانده است.1
دوم :نماز :2آن رکن دوم از ارکان اسـﻼم مـیباشـد.
بلکه آن ستون دين اسـت ،زيـرا رابطـهی بـين بنـده و
پروردگارش میباشد .آن در روز پنج بار تکرار میشـود و
با آن ايمان بنده تجديد عهد میيابد .با آن خود را از
ناپاکیهای گناهان پاک میکند و آن بـين او و فحشـاء و
گناهان قرار میگيرد .وقتی بنده صـبح از خـواب بيـدار
می شود ،پاک و تميز و قبل از آن که بـه کاﻻهـای دنيـا
ـرد .سـپس
مشغول شود ،در پيشگاه پروردگارش قرار مـیگيـ
پروردگارش را به بزرگی ياد مـیکنـد و بـه عبوديـت او
اقرار مینمايد و از او کمک میطلبد و از او طلب هدايت
مینمايد  .سپس سجده کننـده ،ايسـتاده و رکـوع کننـده،
آنچه از پيمان که بين او و پروردگـارش وجـود دارد را
تجديد می نمايد .اين کار را پنج بار در روز انجام می-
دهد .برای انجام اين نماز ﻻزم است کـه قلـبش ،بـدنش،
لباسش و مکان نمازش پاک باشد .آن را مسلمان به صـورت
جماعت در بين برادران مسلمان خود بـرای پروردگارشـان
انجام میدهد .آن به سوی کعبه که بيت ﷲ در آنجا قـرار
دارد ،ادا مــینمايــد .بنــابراين نمــاز کــاملترين و
نيکوترين شکلی از عبادت است که بنده ،بنـدگی خـود را
به خالق تبارك و تعالى به اجرا میگـذارد .ايـن بـرای
کسی است که با انجام انواع اعضای بدن ،شامل گفتن بـه
زبان ،عمل با دستها ،پاها ،سر و حواس و سـاير اجـزای
بدن به ﷲ تعالی عظمت میدهد و با هر کـدام بهـرهای از
اين عبادت باعظمت میبرد.
حواس و جوارح بهرهی خـود را از آن مـیبرنـد ،قلـب
بهرهی خود را از آن کسب میکند و آن شامل ستايش ،شکر،
بزرگداشت ،پاک و منزه دانسـتن ،گـواهی دادن بـه حـق،
خواندن قرآن کريم و ايستادن در پيشگاه پروردگار مـی-
باشد و اين کار بيان مقام بندهای ذليل و فروتن بـرای
پروردگار مدبر میباشد .او در ايـن مقـام ،خـود را در
برابر ﷲ تعالی کوچک مینمايد و در برابر او زاری مـی-
کند و از او تقرب میجويد ،سپس رکوع ،سجده و نشستن را
از روی فروتنی و خشوع و کوچک شـدن در برابـر عظمـت ﷲ
تعالی و ذلت در برابر عزت او انجام میدهد .قلب خـود
را در برابر او کوچک میکنـد و جسـمش را در برابـر او
ذليل میکند و اعضای بدنش در برابر او فروتن میگـردد،
) (1دين الحق ،ص.52-51
) (2برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به كتاب "كيفية صﻼة النبي صلى
ﷲ عليه وسلم" تأليف شيخ عبدالعزيز بن باز ،رحمه ﷲ.
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سپس نمازش را با ستايش ﷲ تعالی و با صلوات و سﻼم بـر
پيامبر او  -محمـد - بـه پايـان مـیرسـاند ،سـپس از
پروردگارش خيرهای دنيا و آخرت را طلب میکند.1
سوم :زكات :2آن رکن سوم از ارکان اسﻼم مـیباشـد و
بر مسلمان ثروتمند واجب است تا زکات مالش را جدا کند
و به فقيران و مساکين و ديگر افرادی بدهد که پرداخـت
آن به آنان جايز است .آن مقدار بسياری کمی از مال او
میباشد.
بر مسلمان واجب است تا آن را بـا فـراغ خـاطر بـه
مستحقش بدهد و برای آن منت نگذارد و به خاطر آن آزار
ندهد .واجب است تا مسلمان برای رضايتمندی ﷲ تعالی آن
را پرداخت کند و برای آن خواسـتار پـاداش و تشـکر از
مخلوقات نباشد؛ بلکه برای آن را خـالص بـرای صـورت ﷲ
تعالی پرداخت کند و نه ريايی در آن وجود داشته باشـد
و نه خوب گويی مردم.
با دادن زکات برکت ايجـاد مـیشـود و جانهـا بـرای
فقيران و نيازمندان پاک میگردد و باعث میشود تا آنها
برای درخواست مال خود را ذليل ننمايند .رحمتـی بـرای
ـا کننـد،
آنان میباشد که اگر ثروتمنـدان آنهـا را رهـ
بدون آن دچار تلف شدن و نـابودی مـیگردنـد .بـا دادن
زکات شخص به صفات جوانمردی ،بخشـش ،ايثـار ،انفـاق و
رحمت توصيف میشود و از اهل خساست ،حرص و آز و پليـدی
خود را پاک میکنـد .بـا آن نيازهـای مسـلمانان توسـط
يکديگر بر طرف میشود و ثروتمندان آنها به فقيرانشـان
ـن عبـادت
مهربانی میکنند .در نتيجه در جامعهای که ايـ
انجام شود ديگر فقير بیچيز ،بـدهکار بـدبخت و مسـافر
مال از دست دادهای يافت نمیشود.
چهارم :روزه :آن روزهی ماه رمضان از طلوع فجر تـا
غروب خورشيد میباشد .روزه دار در آن خوراکی ،نوشيدنی
و جماع را برای عبادت ﷲ سبحانه و تعالى ترک میکنـد و
نفسش را از شهوات لذتها باز میدارد .ﷲ تعالی در ايـن
روزه برای مريض ،مسافر ،زن حامله ،زن شيرده ،زن حـيض
و زنی که در حالت نفاس است تخفيـف قائـل شـده اسـت و
برای هر کدام از اين موارد ،حکمی مناسب بـا آن وجـود
دارد.
در اين ماه مسلمان نفسش را از شهوات باز مـیدارد.
او با اين عبادت نفسش را از شبيه بودن به چهارپايـان
به شبيه بودن به مﻼئک مقرب خارج میکند .تا آنجـا کـه
) (1مفتاح دار السعادة  ،ج 2ص .384
) (2برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به كتاب "رسالتان في الزكاة
والصيام" تأليف شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه ﷲ.
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روزهدار به حالتی دست مـیيابـد کـه او در ايـن دنيـا
نيازی جز کسب نمودن رضايت ﷲ تعالی ندارد.
روزه قلب را زنده میکند و انسان را نسبت به دنيـا
بیرغبت مینمايد .او به آنچه نزد ﷲ تعالی است اشـتياق
پيدا میکند .توسط آن ثروتمندان ،فقيران را يـاد مـی-
کنند و حالت آنان را در میيابند؛ مهربانی بـين آنهـا
زياد میشود و آنچه از نعمـت ﷲ تعـالی کـه در اختيـار
آنان است را ياد میکنند و در نتيجه بر شکرگزاری آنان
افزوده میشود.
روزه نفس را تزکيه میدهد و آن را بر تقوا اسـتوار
می سازد .فرد و اجتماع را در حالتی قـرار مـیدهـد کـه
احساس می کنند ﷲ تعالی در خوشی و ناراحتی ،و آشـکار و
نهان آنان را زير نظر دارد؛ بـه گونـهای مـیشـود کـه
جامعه يک ماه کامل را از اين عبادت ،محافظت میکنند و
خود را زير نظر پروردگارشان میيابند .اين امـر باعـث
ايجاد ترس از ابهت و عظمت از ﷲ تعالی و باعـث ايمـان
به ﷲ تعالی و آخرت میشود و يقين حاصل مـیگـردد کـه ﷲ
تعالی رازها و پنهانتر از آن را میداند و گريزی نيست
که روزی میرسد که بنده در پيشگاه پروردگارش قرار می-
گيرد و او دربارهی تمامی اعمالش ،چه کوچک و چه بـزرگ
مورد سوال و جواب واقع میشود.1
ـ هی
پنجم :حج :2آن حج نمودن در بيت ﷲ الحرام در مك
مكرمه میباشد .بر هر مسلمان بالغ ،عاقل و توانا واجب
است تا وسيلهای را بدست بياورد و يا آن را اجاره کند
تا به بيت الحرام برود .اين همچنين شـامل در اختيـار
داشتن هزينهی اياب و ذهاب تا مکه میباشد .اين هزينـه
شامل غذايی که در راه استفاده مـیکنـد و آنچـه بـرای
خانوادهی خود که میگذارد ،نيز میباشد .او بايد بـرای
راهی که میپيمايد ،امنيت داشته باشد و اهلش در زمـان
غيبت او نيز امنيت داشته باشـند .حـج بـرای هـر کسـی
يکبار در طول عمر واجب است و اين برای کسـی اسـت کـه
توانايی آن را داشته باشد.
شايستهی کسی که میخواهد حج کند اين است که به سوی
ﷲ تعالی توبه نمايد؛ تا نفسش را از پليدی گناهان پاک
کند .وقتی به مکه و مشاعر مقدس رسـيد ،اعمـال حـج را
برای عبوديت و بزرگداشت ﷲ تعالی انجام دهد .او بايـد
ـیشـوند و
بداند که نه کعبه و نه ساير مشاعر عبادت نمـ
) (1نگاه شود به مفتاح دار السعادة ج  ،2ص .384
) (2برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به کتاب "دليل الحاج
والمعتمر" تأليف مجموعة من العلماء ،و كتاب "التحقيق واﻹيضاح
لكثير من مسائل الحج و العمرة" تأليف شيخ عبدالعزيز بن باز
رحمه ﷲ.
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عبادت خاص ﷲ تعالی است .همچنين بايد بداند کـه آنهـا
نه نفعی میرسانند و نه ضرری میزنند و اگر ﷲ تعالی به
حج امر ننموده بود ،برای مسلمان درسـت نبـود کـه حـج
نمايد.
حاجی در زمان حج دو تکـه پارچـهی سـفيد مـیپوشـد.
ـیشـوند و
مسلمانان از همه جای زمين در يک مکان جمع مـ
همگی به يک شکل لباس میپوشند .يک پروردگار را بنـدگی
و پرستش میکنند و بين رئيس و زيردست ،يا ثروتمند و و
ـی
ـدارد .همگـ
ـود نـ
ـی وجـ
ـياه فرقـ
ـفيد و سـ
ـا سـ
ـر ،يـ
فقيـ
آفريدگان ﷲ تعالی و بندگان او میباشند .مسـلمان هـيچ
برتری بر ديگری ندارد مگر در تقوا و عمل صالح.
بين مسلمانان همکاری و شناختن انجام میگيرد .روزی
را ياد میکنند که ﷲ تعالی همگی را برانگيخته مینمايد
و همه را بر تپهای واحد حشر مینمايد .آنان خود را با
ـود دارد،
اطاعت از ﷲ تعالی برای آنچه بعد از مـرگ وجـ
آماده میکنند.1
عبادت در اسﻼم:2
آن عبوديت برای ﷲ تعالی در معنا و حقيقت میباشـد.
ﷲ تعالی خالق است و تو مخلوق میباشی .تو بنده هستی و
معبود تو ﷲ متعال میباشد .وقتی امر ايـن گونـه اسـت،
شايستهی فرد اين میباشـد کـه در ايـن زنـدگی بـر راه
مستقيم ،تبعيت کننده از دين و پيرو رسوﻻن بـودن قـدم
بردارد .ﷲ تعالی برای بنـدگانش قـوانين بـاعظمتی را
قرار داده است .به مانند :تحقق يافتن توحيـد بـرای ﷲ
همان پروردگار جهانيان ،نماز ،زکات ،روزه و حج.
ولی اين موارد تمامی عبادات در اسـﻼم نمـیباشـند.
عبادت در اسﻼم دارای فراگيری بيشتری میباشد .آن شامل
هر چيزی است که ﷲ تعالی دوست دارد و از آن راضی مـی-
شود و شامل اعمال و سخنانِ ظـاهری و بـاطنی اسـت .هـر
عملی را که انجام دهيم يا هر سـخنی را بگـوييم کـه ﷲ
تعالی آن را دوست داشته باشد و از آن رضايتمند شـود،
عبادت میباشد .بلکه هر عادت نيکويی که به نيـت تقـرب
به ﷲ تعالی انجام گيرد ،همان عبادت است .معاشرت نيکو
با پدر ،همسر ،فرزندان و همسايگان ،اگر به نيـت کسـب
رضايت ﷲ تعالی انجام گيرد ،عبادت میباشـد .معاملـهای
نيکو در خانه ،يا بازار يا دفتر کـار ،اگـر بـه نيـت
صورت ﷲ تعـالی باشـد ،همـان عبـادت اسـت .ادا نمـودن
امانت ،وادار کردن خود به راستگويی ،عدالت و خودداری
) (1نگاه شود منبع قبلی جـ  ،2ص  ،385و دين الحق ،ص .67
) (2برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به كتاب "العبودية" تأليف شيخ
اﻹسﻼم ابن تيميه رحمه ﷲ.

105

س ب حـﻼل و
کردن از آزار دادن و کمک کردن به ضعيف و کـ
خرج کردن مال برای خـانواده و فرزنـدان و يـاری دادن
فقيران و عيادت بيمار و غذا دادن بـه گرسـنه و يـاری
دادن مظلوم ،همگی عبادت هستند؛ البته اگر به نيت کسب
رضايت ﷲ تعالی باشند .پس تمامی آنچه انسان برای خودش
يا خانوادهاش يا اجتماعش يا سرزمينش انجام مـیدهـد و
هدف آن رضايتمندی ﷲ تعالی باشد ،آن عبـادت مـیباشـد.
ـد و
ـس در حـ
ـهوات نفـ
ـودن از شـ
ـتفاده نمـ
ـی اسـ
ـه حتـ
بلکـ
مرزهايی که ﷲ تعالی مباح داشته است ،نيز عبـادت مـی-
باشند .به شرطی که در آن نيت نيک وجود داشـته باشـد.
ِكم صدقة« )همخوابگی
ِ أح د
ِى بضع
پيامبر فرموده است» :وف
يکی از شما صدقه میباشد( .گفتند :ای رسول ﷲ! آيا دفع
شهوت توسط يکی از ما صدقه میباشد؟ فرمود» :أرأيتم لو
ِذا وضـعها
ِك إ
ِزر فكـذل
ِيها و
ِ ف
ٍ أكان عليه
ِى حرام
وضعها ف
ِ كان له أجر« )اگر آن در حالت حرام انجـام -
ِى الحﻼل
ف
شو د ،آيا بار ]گناهی[ بر چنين شخصی نخواهد بـود .پـس
اگر آن را در راه حﻼل به اسـتفاده برسـاند ،بـرای او
اجر وجود دارد(.1
ٍ صدقة« )بـر هـر
ِم
ِ مسل
پيامبر فرموده است» :على كل
مسلمانی صدقه واجب است( .گفته شد :اگر چيـزی نيابـد؟
ِ فينفع نفسه ويتصـدق« )بـا دسـتش
ِيديه
ِل ب
فرمود» :يعتم
کار کند و به خودش نفع برساند و صدقه دهد( .گفته شد:
ِ المله ـوف«
ِـين ذا الحاج ـة
ـود» :يع
ـت؟ فرمـ
ـر نتوانسـ
اگـ
)نيازمند درد کشيده را ياری نمايد( .گفتـه شـد :اگـر
ِ« )به نيکـی
ِ الخي ر
ِالمعروفِ أو
نتوانست؟ فرمود» :يأمر ب
يا خير امر نمايد( .گفته شد :اگر آن را انجام نـداد؟
إنها صـدقة« )از شـر خـودداری
ِك عنِ الشر
فرمود» :يمس
ِ فِ
2
کند که آن صدقه میباشد( .
مرتبهی دوم )ايمان(:3

) (1مسلم در صحيحش در كتاب الزكاة ،حديث .1006
) (2صحيح بخاري)بخارايی( در كتاب الزكاة ،باب  ،29و صحيح مسلم
در كتاب الزكاة ،حديث  ،1008لفﻆ برای اوست.
) (3برای اطﻼعات بيشتر نگاه شود به "شرح أصول اﻹيمان" تأليف
شيخ محمد بن صالح عثيمين ،و كتاب "اﻹيمان" ،تأليف شيخ اﻹسﻼم
ابن تيميه رحمه ﷲ ،و كتاب "عقيدة أهل السنة والجماعة" تأليف
شيخ محمد بن صالح العثيمين] .همچنين کتاب »پايههای ايمان
کامل« ،مختصر شعب اﻻيمان امام بيهقی میباشد و مواردی که اسﻼم
را به ايمان تبديل میکنند ،در آن شمرده شده است .اين کتاب
توسط انتشارت آراس چاپ شده است).مترجم([.
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ايمان دارای شش رﮐن میباشـد .آنهـا :ايمـان بـه ﷲ
تعالی ،مﻼئکش ،ﮐتابهايش ،رسوﻻنش و آخرت و ايمـان بـه
قضا و قدر ]و خير و شر◌ آن[ میباشند.
اول :ايمان به ﷲ تعالی :آن است کـه بـه ربوبيـت ﷲ
تعالی ايمان آورده است ،بدين معنا کـه او پروردگـار،
خالق ،مالک و تدبير کنندهی همهی امور میباشد .همچنين
ـا کـه او
ايمان آوردن به الوهيت ﷲ تعالی ،به اين معنـ
معبود و پرستش شوندهی برحـق مـیباشـد و هـر معبـود و
پرستش شوندهی ديگر باطل است .همچنين آن اسـت کـه بـه
اسمهای او و صفات او ايمان آورده شود ،به ايـن معنـا
که دارای اسمهای نيک و صفات واﻻ و کاملی میباشد.
ـوارد.
همچنين ايمان آوردن به وحدانيت او در اين مـ
بدين شکل که نه در ربوبيت ،و نه در الوهيت ،و نـه در
اسمها و صفاتش شريکی برای او وجود نـدارد .ﷲ تعـالی
ض ومـا بينهمـا فاعبـده
میفرمايـد :رب السـماواتِ واﻷرِ
ِيا] مــريم[65 :
ِ هــل تعلــم لــه ســم
تــه
ِباد ِ
لع
ِر ِ
واصــطب
)پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در آن دو است ،مـی-
باشد ،پس او را بندگی و پرستش نما و بـرای عبـادت او
به شدت صبر کن .آيا برای او همتايی میشناسی؟!(.
همچنين ايمان آورده شود که چرت و خواب او را فرا
نمیگيرد و او دانای آشکار و نهان میباشد و پادشاهی
ِح
ِنده مفات
آسمانها و زمين فقط در اختيار اوست .وع
ِ وما
ِ والبحر
ِي البر
ِﻻ هو ويعلم ما ف
الغيبِ ﻻ يعلمها إ
ٍ ف
ِﻻ يعلمها وﻻ حبة
ٍ إ
ِن ورقة
تسقط م
ِي ظلماتِ اﻷرِ
ض وﻻ رطبٍ
ِينٍ] اﻷنعام) [59 :کليدهای غيب،
ِتابٍ مب
ِي ك
ِﻻ ف
ِسٍ إ
و ﻻ ي اب
فقط نزد او میباشد و کسی جز او آنها را نمیداند.
آنچه در خشکی و درياست را میداند و هر برگی که می-
افتد جز اين نيست که او آن را میداند و نه دانهای در
تاريکیهای زمين و نه تر و نه خشکی نيست ،مگر آن که
در کتابی آشکار ]نوشته شده[ است(.
همچنين ايمان آورده شود که ﷲ تعالی بـر روی عرشـش
در باﻻی تمامی مخلوقات قرار دارد؛ ولی با ايـن وجـود
او به همراه مخلوقاتش میباشد و حالتهای آنها را مـی-
داند و سخنان آن را میشنود و مکان آنها را میبينـد و
امور آنها را تدبير میکند و به فقير روزی میدهد و هر
شکستهای را اصﻼح مینمايـد و پادشـاهی را بـه هـر کـه
بخواهد میدهد و پادشاهی را از هر کس بخواهد میگيرد و
او بر هر چيزی به هر شکلی تواناست.1
از ثمرات و نتايج ايمان به ﷲ تعالی اين موارد می-
باشند:
) (1نگاه شود به عقيدة أهل السنة والجماعة ،ص.11، 7
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 – 1برای بنده دوست داشتن ﷲ تعالی و بزرگداشـت
او حاصل میشود و در نتيجه امر او را برپای میدارد
و از نهی او خودداری مینمايـد .وقتـی بنـده چنـين
چيزی را به اجرا میگـذارد ،توسـط آن بـه خوشـبختی
دنيا و آخرت میرسد.
 – 2ايمان به ﷲ تعـالی بـرای انسـان عـزت نفـس
ايجاد میکند؛ زيرا او میداند کـه ﷲ تعـالی مـالکی
حقيقیِ تمامی آنچه در اين جهان است ،میباشـد .هـيچ
منفعت رساننده و ضرر رسانندهای جز او وجود ندارد.
همين آگاهی است که او را از غير ﷲ تعالی بـینيـاز
میدارد و ترس از غير او را قلبش خارج میکند و بـه
چيزی جز ﷲ تعالی اميد ندارد و از غير او نمیترسد.
 – 3ايمان به ﷲ تعالی در نفس فروتنی ايجاد می-
کند؛ زيرا او میداند که هيچ نعمتـی وجـود نـدارد،
مگر از جانب ﷲ تعالی .در نتيجه شيطان او را فريـب
نمیدهد و او دچار تکبر و خودپسندی نمـیشـود و بـا
قدرت و مالش خودنمايی نمینمايد.
 - 4مؤمن به ﷲ تعالی با علم يقين مـیدانـد کـه
رستگاری و نجات جز با عمل صالحی که ﷲ تعالی از آن
راضی میشود ،حاصل نمیگردد و میداند که هر عقيـدهی
باطلی به مانند اعتقاد به اين که فرزنـد ﷲ تعـالی
به صليب کشيده شده است ،باعث پاک شدن بدیها میشود
و يا به بتها و طاغوت ايمان داشته باشد و اعتقـاد
داشته باشد که آنها خواستهی او را محقق مینماينـد
و اين در حالی است که حقيقت آن است کـه آنهـا نـه
سود میرسانند و نه ضرر و يا آن که ملحد باشد و به
وجود خالق ايمان نداشته باشد ...تمامی اين مـوارد
خواب و خيال میباشند و وقتی در روز قيامـت نـزد ﷲ
تعالی حاضر شدند و حقيقت به آنهـا رسـيد ،خواهنـد
دانست که در گمراهی آشکاری میباشند.
 – 5ايمان به ﷲ تعالی در انسان قدرت عظيمـی را
پرورش می دهد که همان اراده ،شجاعت ،صبر ،ثابت قدم
بودند و توکل میباشد .وقتی برای رضايت ﷲ تعالی در
امور دنيا چيره میشود ،به يقين میداند کـه او بـر
پادشاه آسمانها و زمين توکل نموده است و او وی را
ياری میدهد و دسـت او را مـیگيـرد ،در نتيجـه بـه
مانند کوهها صبور ،باثبات و توکل کننده میشود.1
دوم :ايمان به مﻼئك :به اين که ﷲ تعالی آنها را
برای اطاعت از خودش آفريده است و آنان را بدين شکل
) (1نگاه شود به عقيدة أهل السنة والجماعة ،ص  .44و مبادئ
اﻹسﻼم ص .80،84
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ِالقول
ِقونه ب
ِباد مكرمون ) (26ﻻ يسب
توصيف نموده است :ع
ِ
ِم وما خلفهم
ِيه
ِ يعملون ) (27يعلم ما بين أيد
ِه
ِأمر
وهم ب
ِقون )(28
ِ مش ف
ِه
ِن خشيت
ِمنِ ارتضى وهم م
ِﻻ ل
وﻻ يشفعون إ
]اﻷنبياء[ )بندگانی گرامی هستند * در سخن از او پيشی
نمیگيرند و آنها به امر او)ﷲ تعالی( عمل مینمايند *
آنچه پيشگاه و در پس آنها است را ]ﷲ تعالی[ میداند و
برای کسی شفاعت نمیکنند ،مگر کسی که ]ﷲ تعالی[ از او
راضی باشد و آنها از ابهت و عظمت او ترسناک هستند(،
ِرون
ِ وﻻ يستحس
ِه
ِبادت
ِرون عن ع
همچنين میفرمايد :ﻻ يستكب
ِحون الليل والنهار ﻻ يفترون )] (20اﻷنبياء[
) (19يسب
)در برابر بندگی و پرستش او تکبر نمیورزند و خسته
نمیشوند * شب و روز او را به پاکی ياد میکنند و سستی
نمیورزند( ،ﷲ تعالی آنها را از ما پنهان داشته است و
ما آنها را نمیبينيم .گاهی ﷲ متعال آنها را به بعضی
از پيامبران و رسوﻻنش نشان داده است.
مﻼئک دارای اعمالی میباشند که بر آنها تکليف شده
است .يکی از آنها جبرئيل است که نگهبان وحی میباشد.
از جانب ﷲ تعالی بر هر کدام از بندگان رسولش که
بخواهد ،نازل گردانده میشود .بعضی از آنها مسئول قبض
روح میباشند و بعضی از آن مﻼئک نگهبان جنينها در رحم
مادرانشان هستند .بعضی از آنها عهدهدار حفﻆ فرزندان
آدم هستند و بعضی از آنها مسئول نوشتن اعمال بندگان
می باشند .برای هر شخص دو هاتف)فرشته( وجود دارد .ﷲ
ِيد ) (17ما
ِ قع
ِمال
ِينِ وعنِ الش
تعالی میفرمايد :عنِ اليم
ِيد )] (18ق[ )سمت راست و
ِيب عت
ِ رق
ِﻻ لديه
ٍ إ
ِن قول
ِﻆ م
يل ف
سمت چپ ]انسان[ نشستهاند * ]انسان[ سخنی را نمیگويد،
مگر آن که نزد او نگهبانی ]برای نوشتن[ حضور دارد(.
از نتايج ايمان به مﻼئك:
 - 1عقيدهی مسلمان از شرک و پليديهای آن پـاک
میشود؛ زيرا وقتی مسلمان به وجود مﻼئک ايمان مـی-
آورد که مسئول انجام اين وظايف باعظمت ]به امـر ﷲ
تعالی[ هستند ،اعتقاد او از وجود مخلوقات خيـاليی
که در گردش جهان سهم دارند ،پاک میگردد.
 - 2مسلمان میداند که مﻼئک سـود و ضـرر نمـی-
رسانند .آنها فقط بندگان گراميی برای ﷲ تعالی می-
باشند و در آنچه ﷲ متعال به آنان امـر مـینمايـد،
نافرمانی نمیکنند و آنچه را که امر میشوند ،انجام
میدهند .در نتيجه آنان را پرسـتش نمـیکننـد و بـه
آنها روی نمیگردانند و خود را متعقل به آنان نمی-
دانند.
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] -3وقتی مسلمان بـه مﻼئـک ايمـان بيـاورد ،از
آنجا که میداند توسط مﻼئـک ديـده مـیشـود و آنهـا
اعمال او را ثبت میکنند ،از انجام گنـاه خـودداری
مینمايد[.
سوم :ايمان به كتابهای آسمانی :ايمان به آن است
که ﷲ تعالی بر پيامبران و رسوﻻنش کتابهايی را نازل
نموده است .تا حق او را بيان دارند و به سوی او
فرابخوانند .همان گونه که ﷲ تعالی میفرمايد :لقد
ِيزان
ِتاب والم
ِالبيِناتِ وأنزلنا معهم الك
أرسلنا رسلنا ب
ِ] الحديد) [25 :به راستی رسوﻻنمان
ِسط
ِالق
ِيقوم الناس ب
ل
را با روشنیها فرستاديم و به همراه آنها کتاب و
وسيلهی سنجش نازل نموديم تا مردم به عدالت رفتار
کنند( ،اين کتابها بسيار بودهاند .از آنها :صحف
ابراهيم ،توراتی که به موسى داده شد ،زبور که برای
داود ارسال شد و انجلی همان کتابی که مسيح آن را
آورد.
اين کتابهايی که ﷲ تعالی از آنان خبـر داده اسـت،
يا به مانند صحف ابراهيم باقی نماندهاند و در دنيـا
موجود نيستند و يا به مانند تورات ،انجيل و زبور فقط
نامی از آنها نزد يهوديان و مسيحيان باقی مانده است،
زيرا آنها تحريف رفتهاند و تغيير يافتهانـد و مقـدار
زيادی از آنها نابود شدهاند و به آنها چيزهايی اضافه
شده است که از آن نبودهاند و به اهل خـود نسـبت داده
ِفر
شدهاند .در مورد عهد قديم آن دارای بيشتر از چهل س
میباشد و فقط پنج عدد از آنها بـه موسـی نسـبت داده
ـیباشـند،
شدهاند .همچنين انجيلهايی که امروز موجود مـ
حتی يکی از آنها به عيسی مسيح نسبت داده نشدهاند.
ايمان به کتابهای پيشين آن اسـت کـه ايمـان آورده
شود به اين که ﷲ تعالی آنها را بر رسوﻻنش نازل نموده
است و آنان شامل دين ﷲ تعالی بودهاند کـه او خواسـته
است در آن زمان به مردم رسانده شود.
آخرين کتابی که از جانب ﷲ تعالی نـازل شـده اسـت،
همان قرآن باعظمت میباشد کـه آن را بـر محمـد نـازل
نمود .آن دائما از جانب ﷲ متعال حفﻆ شده است و در آن
تغيير يا دگرگونی در حروف ،کلمات ،حرکات و معـانی آن
ايجاد نشده است.
ـادی دارد
قرآن باعظمت با آن کتابهای پيشين فرقهای زيـ
که برخی از آنها اين موارد میباشند:
 – 1کتابهای گذشته ضايع شده است و در آن تحريـف و
تغيير ايجاد شده است و به کسانی غير از صاحبان آنهـا
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نسبت داده شـده اسـت و بـه آنهـا شـرحهـا ،اضـافات و
تفسيرهايی اضافه شده اسـت و در آنهـا مسـائل بسـياری
مخالف وحی الهی ،عقل و فطرت وجود دارد.
ولی قرآن كريم با محافظت ﷲ تعالی دائما حفـﻆ شـده
است و دقيقا همان حروف و کلماتی میباشد کـه ﷲ تعـالی
آنها را بر محمد نازل نموده است .در آن تحريف وجـود
ندارد و چيزی به آن اضافه نشده است؛ زيـرا مسـلمانان
جديت کامل بر اين داشتهاند که قرآن از هر عيبی خـالص
بماند و چيزی به آن از سيرهی رسول يا سيرهی صـحابه
يا تفسير قرآن کريم يا احکام و عبادات را نيـافزوده-
اند] .و اگر از تفسير يا سيرهای استفاده کردهاند ،آن
را جدای از متن قرآن قرار دادهاند[.
 – 2برای کتابهای قديمی امروزه سند تاريخيی وجـود
ندارد .تا آنج ا که بعضی از آنها معلوم نيسـت بـر چـه
کسی نازل شدهاند و ]برای اولين بـار[ بـه چـه زبـانی
ـ ر از
نوشته شدهاند و بلکه بعضی از آنها به افرادی غي
]پيامبری[ که بر آن نازل شده است ،نسبت داده شدهاند.
ولی قرآن را مسلمانان از محمد به صورت متواتر چه
به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی آن را نقل کردهاند.
نزد مسلمانان در هر زمان و مکانی هزاران حـافﻆ قـرآن
وجود داشته است و هزاران نسخه از آن نوشته شده است و
هيچ نسخهی حفﻆ شدهای از آن با نسخهی نوشتهای از آنها
تضاد نداشته است و جز اين نبوده است که قرآنی کـه در
سينهها بوده است با قرآنی کـه روی کاغـذ نوشـته شـده
بوده است ،توافق و هماهنگی داشتهاند.
بعد از تمامی اين موارد ،قرآن به صورت شـفاهی بـه
گونه ای حفﻆ شده است که هيچ کتـابی از کتابهـای دنيـا
اين گونه حفﻆ نشدهاند و به مانند چنين حفﻆ نمودنی جز
در امت محمد وجود نداشته است .آن بدين شکل بوده است
ـينهاش از
که دانش آموز و دانشـجو قـرآن را در پشـت سـ
استادش میآموخته است و حرف به حرف حفﻆ مینموده است و
استادش نيز به همين گونه از اسـتاد قبلـی آن را فـرا
ـرف قـرآن
گرفته بوده است .سپس بعد از حفﻆ حـرف بـه حـ
استاد به دانش آموز گواهی نامهای میداده است کـه بـه
آن »إجازه« میگفتند و استاد در آن گـواهی مـیداد کـه
دانش آموزش آن قرآن را به همان شـکلی کـه خـود او از
استادش آموخته بود ،آموخته است .هر کدام از اسـتادان
به ترتيب در گواهی نامه ذکر میشدند تا آن که سـند آن
به رسول ﷲ می رسيد .اين سند حفﻆ شفاهی قرآن از دانـش
آموختگان تا رسول میباشد.
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دﻻيل قوی و شواهد تاريخی بـه سـند مسلسـل وار بـه
يکديگر کمک میکنند تا هر سوره از قرآن و هـر آيـه از
آن شناخته شود که چه زمانی و کجا بر محمد نازل شـده
است.
 – 3زبانهايی که کتابهای گذشته بر اسـاس آن بيـان
شدهاند در طول زمان از بين رفتهاند و کسی پيدا نمـی-
ـيار کمـی
شود که به آن زبانها سخن بگويد و افـراد بسـ
هستند که در حال حاضر آنها را بفهمند .اما زبانی کـه
قرآن بر آن نازل شده است ،زبانی زنده میباشد و دههـا
ميليون نفر ]و بلکه بسيار بيشتر[ با آن سخن میگويند.
ـ ای زمـين
آن زبانی است که تدريس میشـود و در جـای ج
آموخته میشود و هر کسی که متوجهی معنای آن نمـیشـود،
حتما کسی را میيابد که معـانی قـرآن کـريم را بـه او
تفهيم نمايد] .زبان قرآن ،همان زبان عربيی مشترک بين
تمامی عرب زبانان و تمامی علمای دين اسﻼم میباشد[.
 – 4کتابهای قديمی برای زمـانی معـين بـودهانـد و
مخصوص امتی جدای از ديگر انسانها بوده است؛ به همـين
دليل احکام آن خاص آن امت و آن زمان بـودهانـد و بـه
مانند قرآن نبودهاند که مناسب بـرای تمـامی انسـانها
باشد.
ولی قرآن باعظمت کتابی است که مناسب برای هر زمان
و هر مکان میباشد .آن شامل احکـام ،معـامﻼت و اخﻼقـی
ـ ود و بـرای هـر زمـانی
است که باعث اصﻼح هر امتی میش
مناسب است؛ به همين دليل خطاب آن به گونهای اسـت کـه
متوجهی تمامی انسانها میباشد ]و به طـور مثـال در آن
نيامده است» :ای عربها!«[.
از اين مسائل روشن میشود که حجت ﷲ تعالی برای بشر
در کتابی نمیباشد که نسخهی اصلی آن يافت نمیشود و بر
روی زمين کسی يافت نمیشود که به آن زبانی که آنها
نوشته شدهاند سخن بگويد و اين با وجود تحريف آنها
میباشد ...حجت ﷲ تعالی بر مخلوقاتش فقط در کتابی است
که حفﻆ شده است و از زياد شدن ،نقصان و تحريف سالم
مانده است .آن نسخهای نشر داده شده در هر مکان بوده
است و به زبانی نوشته شده است که ميليونها انسان به
آن سخن میگويند و رساﻻت ﷲ تعالی را به انسانها می-
رسانند .اين کتاب همان قرآن باعظمتی است که ﷲ تعالی
آن را بر محمد نازل نموده است .آن گواهی بر کتابهای
گذشته و تصديق کنندهی ]اصل[ آنها و شاهدی بر آنان
می باشد .آن همان کتابی است که بر تمامی بشر واجب است
تا از آن تبعيت کنند؛ تا نور ،شفا ،هدايت و رحمتی
ِتاب
برای آنها باشد .ﷲ تعالی میفرمايد :وهذا ك
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ِعوه واتقوا لعلكم ترحمون] اﻷنعام:
أنزلناه مبارك فاتب
) [155اين کتابی است که پربرکت آن را نازل نمودهايم،
پس از آن تبعيت کنيد و تقوا پيشه سازيد تا آن که
مورد رحمت قرار گيريد( ،ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :قل
ِيعا] اﻷعراف[158 :
ِليكم جم
ِي رسول ا ِ إ
ِن
ياأيها الناس إ
)بگو :ای انسانها! من فرستادهی ﷲ به سوی تمامی شما
میباشم(.
چهارم :ايمان به رسوﻻن صلوات ﷲ و سﻼمه عليهم:
ﷲ تعالی رسوﻻنی را به سوی مخلوقاتش فرسـتاده اسـت
تا به آنها در صورتی که به ﷲ ايمان بياورند و رسـوﻻن
را تصديق کنند ،بشـارت بـه نعمـت فـراوان دهنـد و در
صورتی که نافرمانی کنند ،آنان را از عذاب بترسـانند.
ِ أمـة
فـي كـل
ﷲ تعالی میفرمايد :ولقد بعثنا ِ
ٍ رسـوﻻ أنِ
ِبوا الطاغوت] النحل) [36 :در هر امتی
اعبدوا ا واجتن
ـه ﷲ را بنـدگی و پرسـتش
رسولی مبعوث نموديم بر اين کـ
کنيد و از طاغوت اجتناب ورزيد( ،ﷲ سـترگ سـتايش مـی-
ِلنـاسِ علـى ا ِ
ِئﻼ يكون ل
ِين ل
ِر
ِين ومنذ
ِر
فرمايد :رسﻼ مبش
ِ] النساء) [165 :رسوﻻنی بشارت دهنـده و
حجة بعد الرسل
ترساننده بودند تا برای انسانها بعد از رسـوﻻن حجتـی
باقی نماند(.
آن رسوﻻن زياد بودهاند .اولين آنها نوح و آخرين
آنها محمد بوده است .از بعضی از آنها ﷲ تعالی خبر
داده است ،به مانند :ابراهيم ،موسى ،عيسى ،داود،
يحيى ،زكريا و صالح و  ...عليهم السﻼم و دربارهی
بعضی ديگر ﷲ تعالی خبری از آنها بيان نداشته است:
ِن قبل ورسﻼ لم نقصصهم عليك
ورسﻼ قد قصصناهم عليك م
]النساء) [164 :و رسوﻻنی که قبل از تو برای تو ماجرای
آنها را حکايت نمودهايم و رسوﻻنی که حکايتی از آنان
برای تو بيان نداشتهايم(.
تمامی آن رسوﻻن ،همگی بشر و مخلوق ﷲ تعالی بوده-
اند و هيچ خصلتی از خصلتهای ربوبيت و الوهيت را
نداشتهاند .آنها به هيچ شکلی عبادت نمیشوند و برای
خودشان صاحب منفعت و ضرر نبودهاند .ﷲ تعالی دربارهی
اولين آنها نوح میفرمايد که به قومش گفت :ﻻ أقول
ِي
ِن
ِن ا ِ وﻻ أعلم الغيب وﻻ أقول لكم إ
ِي خزائ
ِند
لكم ع
ملك] اﻷنعام) [50 :نمیگويم :خزاين ﷲ نزد من میباشد و
من علم غيب نمیدانم و نمیگويم که من هاتف)فرشتهای(
ِي
ِنفس
ِك ل
هستم( ،همچنين ]از قول او[ میفرمايد :ﻻ أمل
ِﻻ ما شاء ا ] اﻷعراف) [188 :برای خودم
نفعا وﻻ ضرا إ
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]به شخصه[ مالک نفع و ضرری نمیباشم] ،فقط[ آنچه ﷲ
بخواهد ]اتفاق میافتد[(.
پيامبران بندگانی گرامی بودند .ﷲ تعالی آنان را
برگزيد و آنها را با رسالت و فرستادن گرامی داشت.
آنان را به بنده بودن توصيف نموده است و دين آنها
اسﻼم بوده است و ﷲ تعالی دينی جدای آن را قبول نمی-
ِسﻼم] آل
ِند ا ِ اﻹ
ِين ع
ِن الد
کند .ﷲ تعالی میفرمايد :إ
عمران) [19 :دين نزد ﷲ اسﻼم است( .رسالت آنها در
اصول يکی بوده است و قوانين ظاهری آنها فرق داشته
ِرعة
ِنكم ش
ٍ جعلنا م
ِكل
است .ﷲ تعالی میفرمايد :ل
ِنهاجا] المائدة) [48 :برای هر کدام از شما شريعت و
وم
منهجی قرار داديم( ،پايان دهندهی اين قوانين ظاهری
همان دين محمد میباشد و آن منسوخ کنندهی قوانين
ظاهری قبل بوده است و رسالت او پايان دهندهی رسالتها
میباشد و او آخرين رسول است.
کسی که به يک پيامبر ايمان بياورد ،بر او واجب
است تا به تمامی آنها ايمان بياورد و کسی که پيامبری
را تکذيب کند ،همگی آنها را تکذيب کرده است؛ زيرا
تمامی پيامبران و رسوﻻن به سوی ايمان به ﷲ تعالی،
مﻼئکش ،کتابهايش و آخرت فرا میخواندند .دين همگی
آنها يکی بوده است و کسی که بين آنها فرق بگذارد و
به بعضی ايمان آورد و به بعضی کفر بورزد ،به تمامی
آنها کفر ورزيده است .زيرا هر کدام از آنها به ايمان
آوردن به تمامی پيامبران و رسوﻻن دعوت داده است .1ﷲ
ِ
ِه
ِن رب
ِ م
ِليه
ِل إ
ِما أنز
تعالى میفرمايد :آمن الرسول ب
ِق
ِ ﻻ نفر
ِه
ِ ورسل
ِه
ِ وكتب
ِه
ِكت
ِا ِ ومﻼئ
ِنون كل آمن ب
والمؤم
ِ] البقرة) [285 :رسول به آنچه از
ِه
ِن رسل
ٍ م
بين أحد
پروردگارش بر او نازل شده است ،ايمان آورده است و
مؤمنان همگی به ﷲ و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش ايمان
آوردهاند] .و اعتقاد دارند و میگويند [:بين هيچکدام
از رسوﻻنش فرق نمیگذاريم( .ﷲ سترگ ستايش میفرمايد:
ِقوا بين ا ِ
ِيدون أن يفر
ِ وير
ِه
ِا ِ ورسل
ِين يكفرون ب
ِن الذ
إ
ِيدون أن
ض وي ر
ض ونكفر ب
ِن ب
ِ ويقولون نؤم
ِه
ورسل
ِبعٍ
ِبعٍ
ِرون حقا
ِك هم الكاف
ِيﻼ * أولئ
ِك سب
يتخِذوا بين ذل
]النساء) [151 -150 :کسانی که به ﷲ و رسوﻻنش کفر می-
ورزند و میخواهند بين ﷲ و رسوﻻنش جدايی بياندازند.
میگويند به بعضی ]از آنها[ ايمان میآوريم و به بعض
) (1نگاه شود به العقيدة الصحيحة وما يضادها ،ص  ،17و عقيدة
أهل السنة والجماعة ،ص .25
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ديگر کفر میورزيم و میخواهند بين آن راهی را در پيش
بگيرند * آنان همان کافران حقيقی میباشند(.
پنجم :ايمان به آخرت:
نهايت هر مخلوقی در دنيا میميرد! پس بازگشت انسان
بعد از مرگ چه میباشد؟ عاقبت آن کسـانی کـه در دنيـا
ظلم نمودند و از عذاب سالم ماندند چه میباشد؟ آيا از
نتيجهی ظلمشان سالم میمانند؟ همچنين نيکوکـارانی کـه
نصيبی و پاداشی برای نيکوکاری خود در دنيـا نداشـته-
اند ،آيا اجر آنها ضايع میگردد؟
بشريت پی در پی در حال مرگ بوده است و نسـلی بعـد
از نسلی ديگر آمدهاند تا آن که ﷲ تعـالی بـه انقضـای
دنيا حکم نمايد و هر مخلوقی نابود شـود .ﷲ تعـالی در
روزی قابل مشاهده تمامی مخلوقـات را برانگيختـه مـی-
نمايد .ﷲ تعالی از اولين نفرات تا آخرين نفرات را در
آن جمع مینمايد .سپس بندگان را بر اساس خير و شری که
در دنيا کسب کرده بودند ،مورد محاسبه و حساب و کتـاب
قرار میدهد .در پس آن ،مؤمنان به سوی بهشت سـوق داده
میشوند و کافران به سوی جهنم رانده میشوند.
بهشت :همان نعمتهای سرشاری است که ﷲ تعـالی بـرای
دوستان مؤمنش مهيا ديده است .در آن انـواع نعمتهـايی
وجود دارد که شخصی نمیتواند آنها را توصيف نمايد .در
آن صد طبقه وجود دارد و در هـر طبقـه سـاکنان آن بـر
اساس ايمانشان به ﷲ تعالی و ميزان اطاعت از او قـرار
ـه بـه او
دارند .کمترين نعمت در بهشت برای کسی است کـ
به اندازهی پادشاهی از پادشاهان دنيا و ده برابـر آن
نعمت داده میشود.
آتش جهنم ،عذابی است که ﷲ تعالی برای هر کسـی کـه
به او کفر بورزد ،مهيا نموده است .در آن انواع عذابی
وجود دارد که ياد آن ترس ايجاد میکند .اگـر در آخـرت
اجازه مرگ به کسی داده شود ،اهل آتش جهنم درست وقتـی
که آن عذاب را میبينند ،خواهان آن مرگ میشوند.
ﷲ تعالی در بر اساس علم خدايی خود در قبل میداند
که هر انسا نی چه خواهد گفت و چه انجام خواهد داد؛
خير انجام خواهد داد يا شر و آنچه را که پنهانی و
آشکار انجام خواهد داد را میداند .برای هر انسانی دو
هاتف)فرشته( قرار خواهد داد که يکی نيکیهای او را
مینويسد و ديگر بدیهای او را ثبت میکند .هيچ چيز از
ِن
ِﻆ م
آن دو پنهان نمیماند .ﷲ تعالی میفرمايد :ما يلف
ِيد] ق]) [18 :انسان[ سخنی را
ِيب عت
ِ رق
ِﻻ لديه
ٍ إ
قول
نمیگويد ،مگر آن که نزد او نگهبانی ]برای نوشتن[
حضور دارد( ،اين اعمال در کتابی تدوين میشود و آن در
روز قيامت به انسان داده میشود .ﷲ تعالی میفرمايد:
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ِ ويقولون
ِيه
ِما ف
ِين م
ِق
ِين مشف
ِم
ِتاب فترى المجر
ِع الك
ووض
ِﻻ
ِيرة إ
ِيرة وﻻ كب
ِر صغ
ِتابِ ﻻ يغاد
ِ هذا الك
ياويلتنا مال
ِم ربك أحدا
ِرا وﻻ يظل
ِلوا حاض
أحصاها ووجدوا ما عم
]الکهف) [49 :پروندهی اعمال گذاشته میشود و مجرمان
را میبينی که از آنچه در آن است میترسند و میگويند:
»اين کتاب را چه شده است ،کوچک و بزرگی را فروگذار
ننموده است مگر آن که آن را شمرده است« و آنچه انجام
میدادند را حاضر میبينند و پروردگارت به احدی ظلم
نمینمايد( ،او پروندهی اعمال خود را میخواند و هيچ
چيز از آن را انکار نمیکند .اگر چيزی از اعمالش را
انکار کند ،ﷲ تعالی گوش،چشم ،دستان ،پاها و پوستش را
به زبان میآورد و آنها تمامی اعمال او را بيان می-
ِلى
دارند .ﷲ تعالی میفرمايد :ويوم يحشر أعداء ا ِ إ
ِم
ِد عليه
ِذا ما جاءوها شه
ِ فهم يوزعون ) (19حتى إ
النار
ِما كانوا يعملون )(20
سمعهم وأبصارهم وجلودهم ب
ِي
ِدتم علينا قالوا أنطقنا ا الذ
ِم شه
ِم ل
ِه
ِجلود
وقالوا ل
أنطق كل شيٍ
ِ ترجعون )(21
ِليه
ٍ وإ
ء وهو خلقكم أول مرة
ِرون أن يشهد عليكم سمعكم وﻻ أبصاركم وﻻ
وما كنتم تستت
ِما تعملون
ِيرا م
ِن ظننتم أن ا ﻻ يعلم كث
جلودكم ولك
)] (22فصلت[ )روزی که دشمنان ﷲ به سوی آتش جهنم حشر
داده میشوند و ]در آنجا برای رسيدن ديگران[ نگه
داشته میشوند * وقتی به آنجا میرسند ،گوششان و
چشمانشان و پوستهايشان بر عليه آنها به واسطهی آنچه
انجام میدادند ،گواهی میدهند * به پوستهايشان می-
گويند» :برای چه بر عليه ما گواهی میدهيد؟« میگويند:
ما را کسی که به سخن آورده است که هر چيزی را به سخن
میآورد و او در ]آفرينش[ اوليه شما را آفريد و فقط
به سوی او بازگشت داده میشويد * شما ]گناهانتان را[
پنهان نمی داشتيد تا گوشتان و چشمانتان و پوستهايتان
بر عليه شما گواهی ندهند ،بلکه فقط برای آن بود که
میپنداشتيد ،ﷲ بسياری از آنچه انجام میدهيد را نمی-
داند(.
ايمان به آخرت – همان روز قيامت و روز رستاخيز و
نشر دادن – همان چيزی است که تمامی پيامبران و رسوﻻن
ِ أن ك
ِه
ِن آيات
برای آن آمدهاند .ﷲ تعالی میفرمايد :وم
إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
ترى اﻷرض خاش
ِعة فِ
ِ شيٍ
ِير
ء قد
ِنه على كل
ِي أحياها لمحيِ الموتى إ
ِن الذ
إ
]فصلت]) [39 :يکی[ از نشانههای ]قدرت[ او آن است که
تو زمين را خشکيده میبينی و وقتی بر آن آب نازل می-
کنيم ،میجنبد و رشد میکند .همان ذاتی که آن را زنده
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میکند ،مردگان را ]نيز[ زنده مینمايد .او بر هر چيزی
به هر شکلی تواناست( ،همچنين ﷲ سبحانه و تعالى می-
ِي خلق السماواتِ واﻷرض
فرمايد :أولم يروا أن ا الذ
ٍ على أن يحيِي الموتى] اﻷحقاف:
ِر
ِقاد
ِن ب
ِه
ِخلق
ولم يعي ب
) [33آيا نگريستهاند که ﷲ همان ذاتی که آسمانها
زمين را آفريده است و از خلقت آنها ناتوان نشده است،
توانايی آن را دارد که مردگان را زنده نمايد( .اين
همان چيزی است که حکمت الهی آن را حکم مینمايد؛ زيرا
ﷲ تعالی بندگانش را بيهوده نيافريده است و آنها را
بيهوده رها نمینمايد .انسان حتی اگر در نهايت بیعقلی
قرار داشته باشد ،وقتی بداند که چيزی فايدهای ندارد،
و هدفی در آن کار وجود ندارد ،آن کار را انجام نمی-
دهد .پس چگونه انسان چنين تصوری داشته باشد و
بپندارد که ﷲ تعالی مخلوقات را عبث و بيهوده آفريده
باشد و بعد آنها را رها کند .ﷲ تعالی خيلی باﻻتر از
آن چيزی است که آنها میگويند .ﷲ تعالی میفرمايد:
ِلينا ﻻ ترجعون
ِبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إ
أفحس
]المؤمنون) [115 :آيا پنداشتهايد که شما را بيهوده
آفريدهايم و شما به سوی ما بازگشت داده نمیشويد(،
همچنين ﷲ سترگ ستايش میفرمايد :وما خلقنا السماء
ِين كفروا فويل
ِك ظن الذ
ِﻼ ذل
واﻷرض وما بينهما باط
ِ] ص) [27 :ما آسمانها و زمين و
ِن النار
ِين كفروا م
ِلذ
ل
آنچه در آن دو است را باطل نيافريدهايم .اين گمان
کسانی است که کفر میورزند ،پس وای بر کسانی که کفر
میورزند ،در برابر آتش جهنم(.
تمامی عاقﻼن به ايمان به آن گواهی میدهند .آن
چيزی است که نيازمند عقل میباشد و فطرت سالم تسليم
آن میباشد؛ اگر انسان به روز قيامت ايمان بياورد،
درک خواهد نمود که بايد چه چيزی را ترک کند و بايد
چه چيزی را از روی اميد به آنچه نزد ﷲ تعالی میباشد،
انجام دهد .همچنين درک مینمايد که شخصی که به مردم
ظلم نمايد ،گريزی وجود ندارد که نصيب خود از عذاب را
میکشد و در برابر مردم در روز قيامت قصاص میشود.
گريزی نيست که انسان بايد نتيجهی کار خود را ببيند،
اگر خير انجام داده باشد ،به خير میرسد و اگر در پی
شر بوده باشد ،گرفتار شر میشود .تا هر شخصی به
واسطهی آنچه انجام داده است ،پاداش و مجازات داده
شود و عدل الهی محقق گردد .ﷲ تعالی میفرمايد :فمن
ٍ شر ا
ِثقال ذرة
ٍ خيرا يره ) (7ومن يعمل م
ِثقال ذرة
يعمل م
يره )] (8الزلزلة[ )پس کسی که ذرهای خير انجام داده
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باشد ،آن را میبيند * و کسی که ذرهای شر انجام داده
باشد ،آن را میبيند(.
]به غير از فطرت سالم که بر آخرت گواهی میدهد،
بايد دانست کسی نمیتواند از آخرت خبر بياورد ،زيرا
بعد از مرگ انسان به دنيا باز نمیگردد .ولی ذاتی
وجود دارد که زندگی بعد از مرگ باخبر میباشد و او ﷲ
تعالی است .حتی در دينهای تحريف رفته نيز صحبت از
عذاب و نعمتهای آخرت وجود دارد .بنابراين در جواب
کسانی که بر خﻼف قلبشان ،آخرت را تکذيب میکنند و می-
گويند» :مگر به آن دنيا رفتهای که چنين میگويی؟«
بايد گفت» :مگر تو رفتهای که میگويی وجود ندارد؟«
کسی از وجود آخرت خبر داده است که از آن خبر دارد و
خود آن را آفريده است و او ﷲ تعالی میباشد[.
هيچکدام از مخلوقات نمیداند ،قيامت چه زمانی فرا
می رسد .آن روزی است که پيامبری فرستاده شده و
هاتفی)فرشتهای( مقرب زمان آن را نمیداند ،بلکه علم و
آگاهی به آن را ﷲ تعالی به خود اختصاص داده است .ﷲ
ِ أيان مرساها قل
تعالی میفرمايد :يسألونك عنِ الساعة
ِﻻ هو] اﻷعراف:
ِها إ
ِوقت
ِيها ل
ِي ﻻ يجل
ِند رب
ِلمها ع
ِنما ع
إ
) [187از تو دربارهی قيامت میپرسند که وقت آن چه
زمانی میباشد؟ بگو علم آن فقط نزد پروردگارم است و
در زمان آن ،کسی جز او ،آن را آشکار نمیسازد .ﷲ
ِ] لقمان:
ِلم الساعة
ِنده ع
ع
ِن ا
سبحانه میفرمايد :إ
) [34به راستی دانش ]زمان قيامت[ نزد ﷲ است(.
ششم :ايمان به قضاء و قدر:
آن است که ايمان آورده شود که ﷲ تعالی آنچه بوده
است و آنچه خواهد بود را میداند .او احوال بندگان،
اعمالشان ،اجلهايشان و روزیهايشان را میداند .ﷲ
ِ شيٍ
ِيم] البقرة[231 :
ء عل
ِكل
تعالی میفرمايد :أن ا ب
[62
]العنکبوت:
[115
]التوبة:
[75
]اﻷنفال:
]المجادلة) [7 :ﷲ به هر چيزی کامﻼ داناست( ،ﷲ سترگ
ِﻻ هو
ِح الغيبِ ﻻ يعلمها إ
ِنده مفات
ستايش میفرمايد :وع
ِﻻ يعلمها
ٍ إ
ِن ورقة
ِ وما تسقط م
ِ والبحر
ِي البر
ويعلم ما ف
اب
ِت
ك
ِي
ف
ﻻ
إ
ِس
ب
ا
ي
ﻻ
و
ب
ط
ر
ﻻ
و
ض
ر
اﻷ
ِ
ات
م
ل
ظ
ِي
ٍ ف
وﻻ حبة
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ِ
ِينٍ] اﻷنعام) [59 :کليدهای غيب ،فقط نزد او میباشد
مب
و کسی جز او آنها را نمیداند .آنچه در خشکی و درياست
را میداند و هر برگی که میافتد جز اين نيست که آن را
میداند و نه دانهای در تاريکیهای زمين و نه تر و نه
خشکی نيست ،مگر آن که در کتابی آشکار ]نوشته شده[
است( ،همچنين تمامی اين موارد در کتابی نزد او نوشته
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شده است .ﷲ تعالی میفرمايد :وكل شيٍ
ِمام
ِي إ
ء أحصيناه ف
ٍ
ِينٍ] يس) [12 :و هر چيزی را در امامی آشکار ،شمرده-
مب
ِي
ايم( ،ﷲ سبحانه میفرمايد :ألم تعلم أن ا يعلم ما ف
السماِ
ِير
ِك على ا ِ يس
ِن ذل
ِتابٍ إ
ِي ك
ِك ف
ِن ذل
ض إ
ء واﻷرِ
]الحج) [70 :آيا نمیدانی ﷲ آنچه در آسمان و زمين است
را می داند] .تمامی[ آن در کتابی موجود میباشد .اين
برای ﷲ آسان است( .همچنين وقتی ﷲ تعالی خواستار چيزی
میشود .به آن میفرمايد» :بشو« و آن میشود .ﷲ تعالى
ِذا أراد شيئا أن يقول له كن
ِنما أمره إ
میفرمايد :إ
فيكون] يس) [82 :امر او فقط اين گونه است که وقتی
خواستار چيزی میشود ،به آن میفرمايد» :بشو« و آن می-
شود( ،ﷲ سبحانه همان گونه که هر چيزی را به اندازه
قرار داده است ،او خالق هر چيزی نيز میباشد .ﷲ سترگ
ِنا كل شيٍ
ٍ] القمر[9 :
ِقدر
ء خلقناه ب
ستايش میفرمايد :إ
)ما هر چيزی را به اندازه آفريدهايم( ،ﷲ تعالی می-
ِ شيٍ
ء] الرعد] [16 :الزمر) [62 :ﷲ
ِق كل
فرمايد :ا خال
خالق هر چيزی میباشد( .بندگان را برای اطاعت از خودش
آفريده است .آن را برای آنها روشن نموده است و آنها
را به آن امر کرده است و آنها را از نافرمانی خود
نهی نموده است و آن را برای آنان بيان داشته است.
همچنين برای آن قدرت و خواستی قرار داده است که توسط
آن میتوانند ،اوامر ﷲ تعالی را انجام دهند و در
نتيجه ثواب کسب کنند و يا مرتکب نافرمانیها شوند و
مستحق عذاب گردند.
وقتی انسان به قضا و قدر ايمان میآورد ،امور ذيـل
برای او تحقق میيابد:
 -1در انجام اسباب ،تکيهی او بر ﷲ تعـالی مـی-
شود؛ زيرا او میداند که سـبب و مسـبب ،هـر دو بـر
اساس قضا و قدر ﷲ تعالی میباشد.
 -2راح تی جان و اطمينان خاطر قلب؛ زيـرا وقتـی
او میداند که هر امری بر اساس قضا و قدر ﷲ تعـالی
میباشد و آنچه از آن بدش میآيد ،نبودش غيـر ممکـن
است ]زيرا بر اساس قضا و قـدر ﷲ تعـالی مـیباشـد[
جانش آرام میگيرد و به حکم ﷲ تعالی راضی مـیشـود.
هيچ کسی بيشتر از کسی که بـه تقـدير ايمـان دارد،
دارای زندگی راحتتر و دارای اطمينان خاطری قویتـر
نمیباشد.
 – 3وقتی انسان به هدف میرسـد ،از خـودش شـگفت
ـ ی از جانـب ﷲ
زده نمیشود؛ زيرا حاصل شدن آن ،نعمت
تعالی میباشد و بر اساس تقدير او خيـر و رسـتگاری
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ـ ه بـه سـبب آن از ﷲ تعـالی
ايجاد میشـود ،در نتيج
شکرگزاری مینمايد.
 – 4وقتی هدف از دست میرود و يا امری ناپسند
حاصل میشود ،اضطراب و بیتابی او از بين میرود؛
زيرا آن بر اساس حکم ﷲ تعالی میباشد که رد کننده-
ای برای امر او وجود ندارد و نقض کنندهای برای
حکم او موجود نمیباشد .آن اتفاقی است که نبودن آن
غير ممکن است .در نتيجه شخص در برابر آن صبر می-
نمايد و در پی کسب ثواب قرار میگيرد .ﷲ تعالی می-
ِكم
ِي أنفس
ض وﻻ ف
ٍ ف
ِيبة
ِن مص
فرمايد :ما أصاب م
ِي اﻷرِ
ِير
ِك على ا ِ يس
ِن ذل
ِ أن نبرأها إ
ِن قبل
ِتابٍ م
ِي ك
ِﻻ ف
إ
ِما
ِكيﻼ تأسوا على ما فاتكم وﻻ تفرحوا ب
) (22ل
ٍ )] (23الحديد[
ٍ ف خ ور
ﻻ يحِب كل مختال
آتاكم وا
)هيچ مصيبتی بر روی زمين و در جانهايتان وجود
ندارد ،مگر قبل از آن که آن را پديد بياوريم ]در
کتابی موجود است[ و اين بر ﷲ آسان میباشد * تا آن
که برای چيزی که از دست دادهايد ،غمگين نشويد و
به واسطهی آنچه به شما دادهايم ،شاد نگرديد و ﷲ
هر پرمدعای فخر فروشی را دوست نمیدارد(.
 - 5توكل کامل بر ﷲ سبحانه؛ زيرا مسلمان می-
داند که هر نفع و ضرری فقط به دست ﷲ سبحانه به
صورت يکتا میباشد .در نتيجه از قدرتِ قدرتمندی
نمیترسد و از ترس هيچ بشری ،کار خير را رها نمی-
نمايد .پيامبر به ابن عباس رضي ﷲ عنهما فرموده
ِ اجتمعوا على أن ينفعوك لم
است» :واعلم أن اﻷمة لو
ِشيٍ
ء قد كتبه ا لك ولو اجتمعوا على أن
ِﻻ ب
ينفعوك إ
1
ِشيٍ
ء قد كتبه ا عليك« )بدان
ِﻻ ب
يضروك لم يضروك إ
که اگر امت جمع شوند تا به تو سودی برسانند ،هيچ
سودی به تو نمیرسانند ،مگر آنچه را که ﷲ برای تو
نوشته باشد و اگر بر فرض محال جمع شوند تا به تو
ضرری برسانند ،هيچ ضرری به تو نمیرسانند ،مگر
آنچه را که ﷲ برای تو نوشته باشد(.
مرتبهی سوم :احسان.
آن فقط يک رکن دارد و آن اين است کـه ﷲ تعـالی را
ـی و اگـر
به گونهای عبادت نمايی که گويی او را میبينـ
تو او را نمیبينی ،او تـو را مـیبينـد .وقتـی انسـان
پروردگارش را با اين صفت عبـادت مـینمايـد ،آن همـان
حاضر شدن نزديکی او در قلب و احساس آن است کـه او در
ِرمذي در سننش في
) (1امام احمد در مسندش ،جـ  ،1ص  ،293و ت
أبواب القيامة ،جـ  ،4ص .76
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پيشگاه وی وجود دارد و اين امر باعـث ايجـاد تـرس از
ابهت و عظمت و ترس از گناه و باعث بزرگداشت پروردگار
ـیگيـرد و
میشود .در انجام عبادت کوشش بيشتری صـورت مـ
باعث میشود برای نيکويی و کامل بودن آن سختی به خـرج
دهد.
ـام
ـام انجـ
ـارش را در هنگـ
ـده ،پروردگـ
ـه بنـ
در نتيجـ
عبادت ،مراقب خود میبيند و او را به حدی نزديک احساس
میکند که گويی او را میبيند .اگر آن برايش سخت بـود،
از او کمک میطلب تا ايمان به آن که او وی را میبيند،
برای او تحقق يابد و اين که او از نهـان و آشـکارش و
درون و بيرونش مطلع میباشد و هيچ امر بنده از نزد او
پنهان نمیماند.1
وقتی بنده به ايـن منزلـت مـیرسـد ،پروردگـارش را
خالصانه عبادت میکند و متوجهی کسی غير از او نمیشود.
ـ وهش آنهـا
او در انتظار ستايش مردم نمیمانـد و از نک
نمیترسد و اين وقتی است که برای او کافی میباشـد کـه
ـتايش
ـوﻻيش او را سـ
ـد و مـ
ـی باشـ
ـارش از او راضـ
پروردگـ
نمايد.
او انسانی میشود که آشکار و نهانش يکی میباشد .او
عبادت کنندهی پروردگارش در خلوت و جمع مـیشـود و بـا
تمام يقين میداند که ﷲ تعالی از آنچه قلبش پنهان می-
دارد و آنچه نفسش او را به آن وسوسه وا میدارد ،اطﻼع
دارد .ايمان ،نگهبان و مراقب قلب او میشود و نزديکـی
ـ ه اعضـای بـدن او
پروردگارش را احساس میکند؛ در نتيج
تسليم پروردگارش میشود و توسط آنهـا عملـی را انجـام
ـت داشـته
نمیدهد ،مگر آن که ﷲ تعـالی آن عمـل را دوسـ
باشد و از آن راضی باشد و تسليم پروردگارش میگردد.
ـ د ،ديگـر از
وقتی قلبش به پروردگارش تعلـق مـیياب
مخلوق کمک نمیطلبد و فرياد خواهی او از ﷲ تعالی مـی-
شود و نزد انسانی شکايت نمیکند .زيـرا بـرآورده شـدن
نيازش را نزد ﷲ سبحانه میبيند و او را برای کمک کردن
کافی میداند .او از کسی نمیترسد ،زيرا او میداند کـه
ﷲ تعالی در هر حالی به همراه اوست و او بـرايش کـافی
ـت .هـيچ امـری را کـه ﷲ
میباشد و نيک ياری رسـانی اسـ
تعالی به او امر نموده باشـد را تـرک نمـیکنـد و بـه
ـالی ارتکـاب نمـیيابـد؛ زيـرا او از ﷲ
نافرمانی ﷲ تعـ
تعالی شرم مینمايد و زشت میداند که امر او را ناديده
بگيرد و به نهی او عمل کند .او متجاوز از حق نمیشـود
و به مخلوقی ظلم نمینمايد و حق او را نمیگيرد؛ زيـرا
می داند که ﷲ تعالی بر آن اطـﻼع دارد و ﷲ سـبحانه بـر
) (1نگاه شود به جامع العلوم والحكم ،ص .128
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اساس اعمالش او را مورد حساب و کتاب قرار میدهـد .او
بر روی زمين به فساد و تباهی نمیپردازد؛ زيرا میداند
آنچه در آن قرار دارد از خيرات پادشاهی ﷲ تعـالی بـه
مخلوقاتش میباشد .در نتيجه به انـدازهی حـاجتش از آن
ـرای آن کـه پروردگـارش آن را بـرای او
بر میدارد و بـ
مهيا ساخته است ،او را شگرگزاری مینمايد.
* * *
آنچه برای شما ذکر شد و به پيشگاه شما در اين
کتاب عرضه شد ،جز امور مهم و ارکان باعظمت اسﻼم نمی-
باشند .وقتی بنده به اين ارکان ايمان بياورد و آنها
را انجام دهد ،مسلمان میشود .البته بايد توجه داشت
که اسﻼم – همان گونه که بيان شد – دين و دنيا ،عبادت
و راه و روش زندگی میباشد .آن نظامی الهی میباشد که
در قانون گذاری آن ،هر آنچه را که فرد و امت به طور
کامل در مجاﻻت زندگی اعتقادی ،سياسی ،اجتماعی و
امنيتی به آن احتياح دارند را به صورت تام پاسخ می-
دهد ...انسان در آن قواعد ،اصول و احکامی را میيابد
ِ واجب نظم میدهد .از کرامت
که به صلح و جنگ و حقوق
انسان ،پرنده ،حيوان و محيط حول او محافظت میکند و
برای او حقيقت انسان ،زندگی ،مرگ و رستاخيز بعد از
مرگ را روشن میسازد .همچنين در آن راه و روشی کامل
را در رفتار با انسانهای اطرافش میيابد .به مانند آن
ِلناسِ حسنا] البقرة:
که ﷲ تعالى میفرمايد :وقولوا ل
) [83و با مردم به نيکی سخن بگوييد( ،ﷲ تعالى می-
ِين عنِ الناسِ] آل عمران) [134 :و
فرمايد :والعاف
]پرهيزگاران[ مردم را عفو مینمايند( ،ﷲ تعالى می-
ِلوا
ِلوا اعد
ٍ على أﻻ تعد
ِمنكم شنآن قوم
فرمايد :وﻻ يجر
ِلتقوى] المائدة) [8 :دشمنی با قومی شما را
هو أقرب ل
به جرم وادار نکند ،تا آن که عدالت را رعايت نکنيد،
عدالت پيشه کنيد که آن به تقوا نزديکتر است(.
ِي أحسن السيِئة
ِي ه
ِالت
]همچنين میفرمايد :ادفع ب
]المؤمنون) [96 :بدی را به نيکوترين شکل پاسخ بده([.
نيکوست بعـد از آن کـه مراتـب ايـن ديـن را بيـان
داشتيم و ارکان هر مرتبه را که ذکر کـرديم ،بـه طـور
خﻼصه از نيکیهای آن نيز ياد کنيم.
از نيکیهای اسﻼم:1
) (1برای اطﻼعات بيشتر دربارهی اين بند نگاه شود به الدرة
المختصرة في محاسن الدين اﻹسﻼمي ،تأليف شيخ عبدالرحمن سعدي
رحمه ﷲ ،و محاسن اﻹسﻼم تأليف شيخ عبدالعزيز سلمان.
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قلم از بيان نيکیهای اسﻼم ناتوان میماند و و برای
باقی
ادعای به بيان فضايل اين دين وفای به عهدی
نمیماند .آنچه است اين میباشد که اين دين ،همان دين
ﷲ سبحانه و تعالى میباشد .همان گونه که چشم قابل
احاطه يافتن به ﷲ تعالی نمیباشد و علم بشر به آن
محيط نمیباشد ،به همين ترتيب دين ﷲ سبحانه چيزی نيست
که قلم به توصيف آن احاطه يابد .ابن قيم رحمه ﷲ گفته
است» :اگر در حکمت دارای فخر اين دين استوار ،امتی
حق گرا و شريعت محمدی که بيان عبارت کامل بودن آن
ممکن نمیباشد و توصيف نيکويی آن قابل درک نيست و
عقلهای عاقﻼن ،اگر جمع شوند و در يک فرد قرار گيرند
به باﻻی آن نمیرسد ،در آن تفکر و تأمل صورت گيرد و
برای اين کار عقلهای کامل و با فضليت مورد استفاده
قرار گيرند و همگی به فضيلت آن گواهی دهند ،ديده می-
شود که در اين دنيا راهی کاملتر و بزرگتر و باعظمتتر
از آن وجود ندارد ...اگر رسولی برای اثبات آن نيايد،
آن خودش به تنهايی برهان ،معجزه و گواهی بر آن است
که از جانب ﷲ تعالی میباشد .تمامی آن گواهی به کمال
علم ،كمال حكمت ،وسعت رحمت و نيکوکاری و احسان،
احاطه داشتن به نهان و آشکار ،دانش به شروع و انتهای
]ﷲ تعالی[ میباشد .آن از بزرگترين نعمتهای ﷲ تعالی
می باشد که بر بندگانش ارزانی داشته است .هيچ نعمتی
بزرگتر از اين وجود ندارد که آنها را به آن هدايت
نمايد و آنها را از اهل آن قرار دهد و برای آنها به
آن راضی شود؛ به همين دليل بر بندگانش منت مینهد
که آنها را بدان هدايت کرده است و میفرمايد :لقد من
ِم يتلو
ِه
ِن أنفس
ِم رسوﻻ م
ِيه
ِذ بعث ف
ِين إ
ِن
ا على المؤم
ِن
ِتاب والحِكمة وإ
ِمهم الك
ِم ويعل
ِيه
ِ ويزك
ِه
ِم آيات
عليه
ِينٍ] آل عمران) [164 :به
ٍ مب
ِي ضﻼل
ِن قبل لف
كانوا م
راستی ﷲ بر مؤمنان منت نهاده است که فرستادهای از
خودشان را در بين آنها مبعوث نمود تا آيات او را
برای آنها بخواند و آنها را تزکيه دهد و به آنها
کتاب و حکمت بياموزد و اين در حالی است که قبل از آن
در گمراهی آشکاری بودند( ،او برای معرفی به بندگانش
و ياد آوری عظمت نعمتش و برای آن که شگرگزاری آنها
را بر انگيزد که آنها را به آن هدايت نموده است ،می-
ِينكم] المائدة) [3 :امروز
فرمايد :اليوم أكملت لكم د
دين شما را برای شما کامل نمودم(] .بدين معنا که دين
کامل شد و تمام شد و نه اين که کسی انتخاب شده است
که دين شما را کامل میکند[.
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از شکرگزاری ﷲ تعالی به دليل اين دين ،اين میباشد
که قسمتی از نيکیهای آن را ياد کنيم:
 - 1آن دين ﷲ تعالی است:
دينی است که ﷲ تعالی برای خودش بـه آن راضـی شـده
است و رسـوﻻنش را بـرای آن مبعـوث نمـوده اسـت و بـه
مخلوقات امر نموده است تا توسط آن او را عبادت کنند.
همان گونه که خالق به مخلوق شبيه نمیباشد ،بـه همـين
ترتيب دين او – همان اسـﻼم – بـا قـوانين مخلوقـات و
ـ ه
اديان آنها شبيه نمیباشد .همان گونه که ﷲ سبحانه ب
كمال مطلق توصيف میشود ،به همين ترتيب بـرای ديـن او
نيز کمال مطلق وجـود دارد و دارای قـوانينی اسـت کـه
زندگی و آخرت انسانها را اصﻼح مینمايد و آنها را بـه
حقوق خالق خودشان سبحانه و اموری که بر بندگان نسـبت
به ﷲ تعالی واجب میباشد و حقوقی کـه بعضـی نسـبت بـه
بعضی ديگر دارند ،آشنا میسازد.
 – 2فراگير بودن آن:
از آشکارترين نيکیهای اين دين فراگير بودن آن بـر
فـي
هر چيزی میباشد .ﷲ تعالی مـیفرمايـد :مـا فرطنـا ِ
ِن شيٍ
ء] اﻷنعام) [38 :ما هيچ چيز را در کتـاب
ِتابِ م
الك
ـ ه
فروگذار ننموديم( ،اين دين دربارهی هر چيـزی کـه ب
خالق ارتباط دارد نيز فراگير است و آن شامل اسمهای ﷲ
تعالی ،صفات و حقوق او میباشد .همچنـين شـامل تمـامی
ـ ند و شـامل
چيزهايی است که بـه مخلـوق مربـوط مـیباش
قوانين ،تکاليف ،اخﻼق و تعامل با ديگران میباشد .اين
دين به اولين نفرات تا آخرين نفرات ،مﻼئک ،پيـامبران
و رسوﻻن احاطه دارد .دربارهی آسـمان ،زمـين ،فلکهـای
نجومی ،درياها ،درختان و تمامی جهان سخن میگويد .سبب
آفريدن آنها و نهايت و غايت آنها را ذکـر مـینمايـد.
ـد و آتـش
همچنين از بهشت ،جايگاه مؤمنان ياد مـینمايـ
جهنم و نهايت کافران را ذکر مینمايد.
 – 3آن مخﻠوق را به خالق ارتباط میدهد:
هر دين باطل و هر ملتی اختصـاص بـه ايـن دارد کـه
انسان را به انسان متصل میکند و ايـن در حـاﻻت مـرگ،
ضعف ،ناتوانی و بيماری میباشد .تا آنجا که گـاهی بـه
انسانی ارتباط میدهد که صدها سال است ،وفات کرده است
و تبديل به استخوان و خاک شده است ...ولی ديـن اسـﻼم
به اين اختصاص دارد که انسـان را مسـتقيم بـه خـالقش
اتصال میدهد و نه از کشيشی استفاده مـیکنـد و نـه از
پيری و نه از شخص مقدسی؛ آن اتصال مستقيم بين مخلـوق
و خالق میباشد .عقل را به پروردگارش اتصال مـیدهـد و
در نتيجه از او نور میگيرد و رشد مینمايد و باﻻ مـی-
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رود و کمال را طلب مینمايد و از نااسـتواری و کـوچکی
خود را جدا میکند .در واقع بايد گفت :هر قلبی که بـه
خالقش ارتباط داده نشود ،او از چهارپايـان گمـراهتـر
است.
آن اتصالی که بين مخلوق و خـالق وجـود دارد باعـث
ـالی از او را بشناسـد و
میشود تا مخلوق خواستهی ﷲ تعـ
در نتيجه مسائلی که رضايتمندی او را حاصل مـیکنـد را
ـائلی کـه
بفهمد و در طلب بدسـت آوردن آن بکوشـد و مسـ
باعث خشم او میشود را نيز متوجه شود و از آن خودداری
کند.
ــ ت و مخلــوق ضــعيف و
آن اتصــالی بــين خــالق باعظم
نيازمند میباشد و در نتيجه باعث میشود کـه مخلـوق از
خالقش طلب کمک ،ياری و توفيق يـافتن نمايـد .همچنـين
باعث میشود تا خالق از توطئهی توطئهگـران و بيهـودگی
شياطين به او پناه ببرد.
 – 4وجود مصﻠحتهای دنيوی و اخروی در آن:
دين اسﻼم بر اساس مراعات مصلحتهای دنيا و آخـرت و
کامل نمودن اخﻼق واﻻ ،بنا شده است.
بيان مصلحتهای آخرت :ايـن شـرع وجـوه آن را روشـن
ـام قـرار
نموده اسـت و چيـزی از آن را در پـردهی ابهـ
نداده است .بلکه آن را شرح داده است و واضح گردانـده
است تا چيزی از آن مجهول نماند و به نعمتهای آن وعده
داده است و برای عذاب آن وعيد مقرر نموده است.
در مورد بيان مصلحتهای دنيوي :ﷲ تعالی در اين دين
قوانينی را قرار داده است کـه توسـط آن ديـن انسـان،
نفسش ،مالش ،نسبش ،ناموسش و عقلش حفﻆ میشود.
در مورد بيان اخﻼق واﻻ :به آن چه در امور ظاهری و
چه باطنی امر نموده است و از پليدیها و پستیهای اخﻼق
نهی کرده است .از اخﻼق واﻻی ظاهری نظافت ،پاکی ،پـاک
بودن از پليدیها و چرکیها و توصيه بـه پـاک نمـودن و
ـه ماننـد
نيک کردن ظاهر میباشد ،همچنين امور خبيـث بـ
زنا ،نوشيدن شراب ،خوردن مردار ،خون و گوشـت خـوک را
حرام نموده است .آن به خوردن چيزهای پـاک امـر کـرده
است و از اسراف و حيف و ميل کردن نهی نموده است.
در مورد نظافت باطنی اين گونه است کـه نفـس را از
اخﻼق نکوهيده پاک میگرداند و آن را بـا اخـﻼق سـتايش
شده و پاک شده زيور مـیدهـد .اخـﻼق نکوهيـده ماننـد:
دروغ ،بی بند و باری ،خشم ،حسادت ،خساسـت در انفـاق،
خفت نفس ،دوست داشتن جاه ،دوست داشتن دنيا ،تکبر ،به
شگفت آمدن از خود و ريا میباشـند .اخـﻼق سـتايش شـده
مانند :خوش اخﻼقی ،معاشرت نيکو بـا مخلوقـات و نيکـی
کردن به آنها ،عدالت ،فروتنی ،راستگويی ،کرامت نفـس،
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بخشش ،توکل بر ﷲ تعالی ،اخﻼص ،ترس از ﷲ تعالی ،صبر و
شکرگزاری میباشند.1
 – 5آسان و ممکن بودن:
از ديگر صفاتی که اين دين را جدا میکند ،آسانی در
آن است؛ در هر يک از شعائر آن آسانی وجود دارد و هـر
عبادتی از آن آسان و ممکن میباشد .ﷲ تعالی میفرمايد:
ٍ] الحج) [78 :و بـرای
ِن حرج
ِينِ م
ِي الد
وما جعل عليكم ف
شما در دين تنگی قرار نـداده اسـت( ،اولـين آسـانی و
امکان پذير بودن است که وقتی شخصی میخواهـد بـه ايـن
دين داخل شود ،به واسطه کـردن بشـری يـا اعتـراف بـه
گذشته خود احتياجی ندارد .بلکه تمامی چيزی که بـر او
واجب میباشد ،اين است که پاک و نظيف شود و گواهی دهد
که معبود و پرستش شوندهای جز ﷲ تعالی وجـود نـدارد و
محمد فرستادهی ﷲ متعال میباشد .همچنين بايد به معنای
آن اعتقاد داشته باشد و به مقتضای آن عمل کند.
بعد از آن تمامی عبادات آسان و ممکن میباشد .وقتی
انسان سفر میکند يا مريض میشود ،در پروندهی اعمال او
همان چيزی نوشته میشود که در حالت سالم بودن و مقيم
بودن انجام داده است .بلکه زندگی مسلمان آسان و با
اطمينان خاطر انجام میشود .بر خﻼف زندگی کافر که
دارای تنگی و سختی میباشد .مرگ مؤمن نيز اين گونه
میباشد .روح او به مانند قطرهای که از ظرفی خارج می-
شود ،از بدن او بيرون میآيد .ﷲ تعالی میفرمايد:
ِين يقولون سﻼم عليكم
ِكة طيِب
ِين تتوفاهم المﻼئ
الذ
ِما كنتم تعملون] النحل) [32 :کسانی که
ادخلوا الجنة ب
مﻼئک به پاکی آنها را وفات میدهند] .به آنها[ می-
گويند» :سﻼم و سﻼمتی بر شما باشد ،به واسطهی آنچه
انجام میداديد به بهشت داخل شويد«( ،اما كافر توسط
مﻼئکی سنگدل و سرسخت وفات داده میشود و آنها او را
قرار میدهند .ﷲ تعالی می-
مورد آماج شﻼقهای خود
ِي غمراتِ الموتِ
ِمون ف
ِ الظال
ِذ
فرمايد :ولو ترى إ
ِجوا أنفسكم اليوم تجزون
ِم أخر
ِيه
ِطو أيد
ِكة باس
والمﻼئ
ِ وكنت م
ِما كنتم تقولون على ا ِ غير الحق
عذاب الهونِ ب
ِرون] اﻷنعام) [93 :ای کاش ستمگران را
ِ تستكب
ِه
عن آيات
در سختیهای مرگ میديدی که مﻼئک دستهايشان را به سوی
آنها دراز میکنند ]و به آنها میگويند» :پس اگر می-
توانيد [،امروز خودتان را از عذابِ خواری بيرون
بياوريد .اين به واسطهی آنچه به ناحق است که دربارهی
) (1انظر اﻹعﻼم بما
للقرطبي ص .445- 442

في

دين
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النصارى

من

الفساد

واﻷوهام،

ﷲ میگفتيد و ]به واسطهی آن است که[ از آيات و نشانه-
های او تکبر میورزيديد«( ،ﷲ تعالى میفرمايد :ولو ترى
ِبون وجوههم
ِكة يضر
ِين كفروا المﻼئ
ِذ يتوفى الذ
إ
ِ] اﻷنفال) [50 :ای کاش
ِيق
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحر
کافران را هنگامی که مﻼئک آنها را وفات میدهند را
میديدی ،بر صورتهايشان و پشتهايشان میزنند و ]به
آنها میگويند [:عذاب آتش را بچشيد(.
 - 6عدالت:
تنها کسی که قوانين اسﻼمی را وضع نموده است ،همان
ﷲ تعالی به تنهايی میباشـد .او کسـی اسـت کـه تمـامی
مخلوقات را آفريده است .سفيد و سياه و همچنين مذکر و
مؤنث .همگی آنها در پيشگاه حکم او ،عدالت او و رحمـت
او يکسان میباشند .برای هـر مـذکر و مـؤنثی چيـزی را
قرار داده است که مناسب او میباشد .غير ممکن است کـه
شريعت اسﻼمی مردان را در برابر زنان پشتيبانی کند يا
زنی را برتر بداند و به مردی ظلم نمايـد .يـا آن کـه
ـت اختصـاص دهـد و آن را
اموری را به انسان سـفيد پوسـ
برای انسان سياه پوست ممنوع گرداند .همگی در پيشـگاه
شريعت ﷲ تعالی يکسان هستند و فرق بـين آنهـا جـز بـا
تقوا سنجيده نمیشود] .البته اين نبايد فقط يـک ادعـا
باشد و شخص حکومت خود را از روی عدل ﷲ تعالی بداند و
در کوچکترين امور مملکت خـود بـه قـرآن و سـنت رجـوع
ننمايد[.
 - 7امر به نيکی و نهﻲ از بدی:
اين شريعت شامل مزيتی شريف و خصوصـيتی بـزرگ مـی-
باشد .آن فقط امر به نيکی و نهی از بدی میباشـد .بـر
هر مسلمان مرد و زن بالغ و عاقلی واجـب اسـت تـا بـر
اساس توان خود امر و نهی نمايد و آن بـر حسـب مراتـب
امر و نهی میباشد .آن اين است که با دستش امر و نهـی
نمايد و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست باقلبش.
به اين ترتيب تمامی امت نگهبان يکديگر میشوند .بر هر
فردی واجب است تا در برابر کسـی کـه در انجـام نيکـی
کوتاهی میکند يا مرتکب بديی میشـود ،او را بـه نيکـی
امر نمايد و از بدی نهی کند .يکسان اسـت کـه آن شـخص
حاکم باشد يا زيردست بلکه بايد بر اساس توان خود آن
را انجام دهد و آن بايد بر اساس ضوابط شرعيی باشد که
در دين بيان شدهاند.
اين امر – همان گونه که میدانيد – بر هر فردی بـر
اساس توانش واجب مـیباشـد .در حـال حاضـر بسـياری از
نظامهای سياسی معاصر به اين افتخار میکنند کـه بـرای
احزاب مخالف خود فرصت ايجاد نمودهاند که مراقـب عمـل
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حکومت باشند و از وسايل رسمی برای آن استفاده کننـد.
]اين در حالی است که در اسﻼم خصوصـا در زمـان خلفـای
راشدين به مردم اجازه داده میشد که حکومت را به نيکی
امر کنند و از بدی نهی نمايند[.
اين قسمتی از نيکیهای اسﻼم میباشد .اگـر بخـواهيم
ـ ر
آن را کامل کنيم ،بايد در برابر هـر شـعائر آن و ه
واجب آن و هر امر و نهی آن وقـوف نمـاييم و آنچـه از
حکمتهای واﻻ ،قانون گذاری محکم ،نيکی رساندن و کمـال
بی نظری که در آن وجود دارد را بيان کنيم .کسی کـه در
اين قوانين تفکر نمايد به علم يقين خواهد دانسـت کـه
آن از جانب ﷲ تعالی میباشد و آن حقی است که هيچ شـکی
در آن وجود ندارد و هدايتی است که گمراهـی در آن راه
ندارد.
پس اگر خواستيد که رو به سوی ﷲ تعالی نماييد و از
ـوﻻن او
ـامبران و رسـ
ـرو پيـ
ـد و پيـ
ـت کنيـ
ـن او تبعيـ
ديـ
باشــيد ،درب توبــه در پيشــگاه شــما بــاز مــیباشــد و
پروردگار شما بسيار آمرزنده و مهربان اسـت و شـما را
به اين فرا میخواند که رو به سوی او نماييد تـا شـما
را بيامرزد.
توبه:
پيامبر فرمـوده اسـت» :كـل ابـنِ آدم خطـاء وخيـر
ِين التوابون«) 1همهی فرزندان آدم بسيار خطاکار
الخطائ
میباشند و بهترين بسـيار خطاکـار همـان شـديدا توبـه
کننده میباشد( .انسان دارای نفسی ضعيف مـیباشـد و در
همت و تصميم خود ضعيف ظاهر میشود .او توانايی مقابله
با گناهانش و خطاهايش را ندارد ،در نتيجه ﷲ تعالی از
روی رحمتش به او تخفيف داده است و درب توبه را بـرای
او باز گشاده است .حقيقت توبه آن است که گناه به علت
زشتیاش ترک شود و آن از روی ترس از ﷲ تعـالی و اميـد
آنچه به بندگانش وعده داده است میباشد .بنده بايد از
کوتاهيی که انجـام داده اسـت ،پشـيمان گـردد و کوشـش
نمايد تا دوباره به آن امر ترک شده ،باز نگردد و خود
را مهيا سازد تا بقيهی اعمال صـالح را انجـام دهـد.2
همان گونه که میبينيـد ،آن عملـی قلبـی بـين بنـده و
پروردگارش میباشد .نه در آن خسـتگی وجـود دارد و نـه
سختی و نه انجام عملی سخت؛ آن فقط عمل قلب مـیباشـد.

ِرمذي در سننش في أبواب
)(1امام احمد در مسندش ،جـ ،3ص  ،198ت
صفة القيامة جـ ،4ص ،49ابن ماجه در كتاب الزهد ،جـ ،4ص .491
) (2المفردات في غريب القران ،ص  ،76با تصرف اندک.

128

از گناهانی که در آيندهی وجود دارد و خودداری شما از
ترک ]عمل صالح[ را منع میکند و موجب راحتی میشود.1
احتياجی وجود ندارد که توبه بـه دسـت بشـری ديگـر
انجام گيرد و باعث شود تا مسألهی شـما آشـکار شـود و
پرده از آن برداشته شود و ضعف شما مورد بهره بـرداری
قرار گيرد؛ آن فقط مناجاتی بين شما و پروردگار شما و
طلب آمـرزش از او و طلـب هـدايت از او مـیباشـد و در
نتيجهی آن توبه شما را میپذيرد.
در اسﻼم گناهی ارثی وجود ندارد و رهايی با انتظار
موجودی از بشر انجام نمیگيرد .همـان گونـه کـه شخصـی
يهودي و نمساوي که به اسﻼم هدايت شده بـود و نـام او
محمد اسد بود گفته است» :نتوانستهام در جايی از قرآن
چيزی بيابم که در آن نيازی به »الخﻼص« )رهايی يافتن(
وجود داشته باشد .زيرا در اسﻼم گناهی وجود ندارد کـه
به ارث رسيده شده باشد و در در راه فرد و بازگشـت او
قرار داده شده باشد] .بلکـه در اسـﻼم[ آن ايـن گونـه
ِﻻ ما سعى] النجم) [39 :برای انسان
ِنسانِ إ
ِﻺ
است :ليس ل
جز آنچه ]برای آن[ کوشش نموده است ،وجود نـدارد( ،از
انسان خواسته نشده است تا قربانيی تقديم کند يا خودش
را بکشد تا درب توبه برای او باز شود و از خطای خـود
رهايی يابد« ،2بلکه همان گونه که ﷲ تعالى میفرمايـد:
ِزر أخرى] اﻷنعـام] [164 :اﻹسـراء[15 :
ِرة و
ِر واز
وﻻ تز
]فاطر] [18 :الزمر) [7 :حمل کنندهای بار ]گناه[ ديگری
را حمل نمیکند(.
برای توبه ]و توجه به گناه نکردن[ آثار و نتـايجی
وجود دارد که قسمتی از آنها را ياد میکنيم:
 – 1بنــده وســعت بردبــاری ﷲ تعــالی ]در تحمــل
گناهان او[ و بزرگواری پوشاندن گناهان توسط او را
میشناسد .اگر ﷲ تعالی برای گناه زود مؤاخـذه مـی-
نمود ،او را در بين بندگانش نابود مینمود و ديگـر
زندگی راحتی نداشت ،بلکه او به بزرگی خود آن گناه
را میپوشاند و با بردباریاش آن را پنهان میسازد و
به او با دادن قدرت ،نيرو و رزق و روزی کمـک مـی-
کند.
 – 2بنده حقيقت نفس خود را میشناسد و مـیفهمـد
که نفس بسيار به بدی امر میکند .آن فقط چيزی اسـت
که از آن خطا ،گناه و کوتاهی سر میزند و آن دليلی
بر ضعيف بودن نفس و ناتوانی در صبر بـر شـهوتهـای
حرام میباشد .همچنين میفهمد که او حتی به اندازهی
) (1الفوائد  ،از ابن قيم  ،ص .116
) (2الطريق إلى اﻹسﻼم ،محمد اسد ،ص  ،140با تصرف اندک.

129

يک چشم بهـم زدن از ﷲ تعـالی بـرای تزکيـه دادن و
هدايت نفسش بینياز نمیگردد.
 – 3ﷲ سبحانه توبه را قانونی قرار داد تا توسط
آن بزرگترين سببهای خوشبختی بنده ايجاد گردد و آن
پناه بردن به ﷲ تعالی و کمک خواستن از وی میباشد.
ـا ،زاری،
ـواع دعـ
ـاد انـ
ـث ايجـ
ـه باعـ
ـه کـ
ـان گونـ
همـ
التماس ،احساس نيازمندی ،محبت ،ترس ،اميد و نزديک
شدن نفس به خالقش میشود .همـان نزديکـی خاصـی کـه
بدون توبه و پناه بردن بـه ﷲ تعـالی امکـان پـذير
نمیباشد.
 – 4باعث میشود تا گناهان گذشتهی شخص توسط ﷲ
ِين
ِلذ
تعالی آمرزيده شود .ﷲ تعالی میفرمايد :قل ل
ِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] اﻷنفال[38 :
كفروا إ
)به کسانی که کفر میورزند ،بگو» :اگر ]کفر خود
را[ پايان دهند ،گذشتهی ]آنها[ برايشان آمرزيده
میشود(.
 – 5باعث میگردد تا بدیهای انسان به نيکیها
ِﻻ من تاب وآمن
تبديل شوند .ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِم حسناتٍ
ِه
سيِئات
ِل ا
ِك يبد
ِحا فأولئ
ِل عمﻼ صال
وعم
]الفرقان) [79 :مگر کسی که توبه نمايد و عمل صالح
انجام دهد .آنان ]کسانی هستند که[ ﷲ بدیهايشان را
به نيکیها تبديل مینمايد(.
 – 6انسان در مقاب هم جنس خود – وقتی آنها به
او بدی میکنند و در برابر او لغزش مینمايند –
همان رفتاری را مینمايد که دوست دارد ﷲ تعالی در
بدی نمودن او و لغزشش و گناهانش با او رفتار می-
نمايد؛ پاداش و مجازات از جنس عمل میباشد .وقتی
چنين رفتاری با مردم مینمايد ،به همين ترتيب
پروردگارش با او اين گونه رفتار مینمايد .ﷲ
سبحانه در برابر بدی نمودن و گناه کردن آن بنده،
با نيکوکاری رفتار مینمايد ،همان گونه که او با
بدی نمودن مردم اين گونه رفتار مینمايد.
 – 7میفهمد که نفس دارای لغزشهای بسيار و عيوب
میباشد ،پس واجب است تا در عيبگيری از مخلوقات
خودداری صورت گيرد و اين که شخص به جای آن که در
عيوب ديگران تفکر نمايد ،به اصﻼح نفس خويش مشغول
شود.1
اين بند را با آگاه نمودن دربارهی مردی به پايان
میرسانم که نزد پيامبر آمد و گفت» :ای رسول ﷲ! نياز
) (1نگاه شود به مفتاح دار السعادة ،جـ  1ص .358،370
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بزرگ و کوچکی نداشتهام ،مگر آن که به من عطا شده
است«] .پيامبر سه مرتبه[ فرمود» :أليس تشهد أﻻ إله
إﻻ ﷲ ،وأن محمدا رسول ﷲ« )آيا گواهی نمیدهی که هيچ
معبود و پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ وجود ندارد و محمد
فرستادهی ﷲ است؟( گفت :بله .فرمود» :ذاك يأتي على
ذاك« )به اين علت آن ]به تو[ داده شده است( ،در
روايتی ديگر آمده است» :فإن هذا يأتي على ذلك كله«
)تمامی اين چيزی ]که به تو[ داده شده است ،برای آن
میباشد(.1
در روايتی ديگر آمده است که او نزد رسول ﷲ رسيد
و گفت» :نظرت دربارهی مردی که به گناهان زيادی مرتکب
میشود چيست و اين در حالی است که نياز بزرگ و کوچکی
ندارد ،مگر آن که برآورده میشود ،آيا برای او توبه
ﻻزم میباشد؟« فرمود» :فهل أسلمت« )آيا مسلمان شده-
ای؟( گفت» :گواهی میدهم که معبود و پرستش شوندهی
برحقی جز ﷲ وجود ندارد و يکتا و بیشريک است و تو
فرستادهی ﷲ میباشی« فرمود» :نعم  ,تفعل الخيراتِ،
لك خيراتٍ كلهن« )بله،
وتترك السيِئاتِ ،فيجعلهن ا
]توبه ﻻزم دارد[ امور خير را انجام بده و بدیها را
رها کن ،ﷲ تمامی ]آنها را[ برای تو به خيرات تبديل
مینمايد( .گفت :پليدیها و فجور من نيز اين گونه می-
شود؟ فرمود» :نعم« .گفت» :ﷲ اكبر« )ﷲ بزرگترين است
يا ﷲ بزرگتر از آن است که توصيف شود( .دائما ﷲ اکبر
گفت ،تا آن که از چشمها پنهان شد.2
اسﻼم آوردن ماقبل خود را از بين میبرد و توبهی
صادقانه ،ماقبل خود را پاک میکند ،همان گونه که در
حديث صحيح از پيامبر اين امر به ثبت رسيده است.
عاقبت ﮐسی ﮐه به اسﻼم التزام نداشته باشد:
همان گونه که در اين کتاب برای شما روشن شد که
اسﻼم همان دين ﷲ تعالی میباشد و آن دين حق است و آن
) (1ابويعلى در مسندش ،جـ  ،6ص  ،155طبراني در المعجم اﻷوسط
جـ  ،7ص ،132و الصغير ،جـ  ،2ص  ،201ضياء در المختارة جـ
 ،5،151،152و گفته است :سند آن صحيح میباشد] ،هيثمی[ در
المجمع جـ  ،10ص  83گفته است :آن را ابويعلى و بزار و
طبراني در الصغير و اﻷوسط روايت کردهاند و رجال آنها ثقه
میباشند.
) (2ابن ابي عاصم در اﻵحاد و المثاني ،جـ  ،5ص  ،188طبراني در
الكبير جـ ،7ص ،53وص ،314هيثمي در المجمع جـ  ،1ص  32و گفته
است :آن را طبراني و بزار روايت کردهاند و رجال بزار،
رجال صحيح هستند ،غير محمد بن هرون ابي نشيط و او ثقه می-
باشد.
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دينی است که تمامی پيامبران و رسوﻻن آن را آوردهاند،
ﷲ تعالی نيز اجری باعظمت در دنيا و آخرت برای کسی
قرار داده است که به آن ايمان بياورد و به کسی که به
آن کفر بورزد ،عذابی شديد را وعيد داده است.
از آنجا که ﷲ تعالی همان خالق و مالک اين جهان
می باشد و تمامی آن در تصرف اوست و تو ای انسان
مخلوقی از مخلوقات او میباشی .تو را آفريده است و
تمامی آنچه در اين جهان وجود دارد را مسخر تو نموده
است و برای تو دينش را قانون قرار داده است و تو را
به تبعيت از آن امر نموده است؛ پس اگر ايمان بياوری
و از آنچه تو را به آن امر نموده است ،اطاعت کنی و
از آنچه تو را نهی نموده است ،خودداری نمايی ،با
وعدهی ﷲ تعالی به آنچه در آخرت از نعمتهای بسيار
دائمی وجود دارد ،رستگار شدهای .همچنين در دنيا به
واسطه ی انواع نعمت خوشبخت خواهی شد .در اين حالت است
که تو شبيه به کاملترين مخلوق در عقل و تزکيه يافته-
ترين مخلوق در نفس و جان میشوی و آنها همان
پيامبران ،رسوﻻن ،صالحان و مﻼئک مقرب هستند.
ولی اگر کفر بورزی و از پروردگارت نافرمانی کنی؛
در دنيا و آخرت زيانکار میشوی و در معرض خشم و عذاب
ﷲ تعالی در دنيا و آخرت قرار میگيری .در اين حالت
است که به خبيثترين مخلوقات و بیعقلترين آنها و
منحطترين نفسها و جانها شبيه میشوی .آنها همان
شيطانها ،ستمگران ،مفسدان و طاغوتها هستند .اين حالت
کلی دارد.
برای شما بعضی از عواقب کفر شرح داده میشود .آنها:
 – 1ترس و عدم امنيت:
ﷲ تعالی به کسانی که به او ايمان آوردهاند و از
رسوﻻنش تبعيت میکنند ،وعده به عدم وجود ترس در زندگی
ِين
دنيوی و آخرت داده است .ﷲ تعالی میفرمايد :الذ
ِك لهم اﻷمن وهم
ٍ أولئ
ِظلم
ِيمانهم ب
ِسوا إ
آمنوا ولم يلب
مهتدون] اﻷنعام) [82 :کسانی که ايمان آوردهاند و
ايمانشان با ظلمی)شرکی( نياميخته است ،آنان برايشان
امن خواهد بود و آنان هدايت يافتگان هستند( ،ﷲ تعالی
همان ايمن دهنده و نگهبان میباشد .او مالک تمامی
آنچه است که در جهان وجود دارد .اگر بندهای را دوست
بدارد ،به او امن ،آرامش و اطمينان خاطر میبخشد و
اگر شخصی به او کفر بورزد اطمينان خاطر و امن را از
او می گيرد .در نتيجه او را در مسير بازگشت به آخرت
ترسان میيابيد و او برای خودش از آفات و بيماریها در
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هراس خواهد بود و از آنچه در ادامهای زندگی او وجود
دارد ،در ترس خواهد بود؛ در نتيجه در صدد بيمه نمودن
خودش و آنچه مالک آن است بر میآيد و اين از روی عدم
امنيت و عدم توکل بر ﷲ تعالی میباشد.
 – 2زندگی تنگ:
ﷲ تعالی انسان را آفريده است و برای او تمامی
جهان را مسخر نموده است .برای هر مخلوقی بهرهی او از
رزق و عمر را قرار داده است .شما پرنده را به حالتی
میبينيد که صبحگاه برای رزق و روزی از ﻻنه بيرون می-
آيد و رزق خود را میيابد و آن را به منقار میگيرد.
از شاخهای به شاخهای ديگر حرکت میکند .با زيباترين
صداها آواز سر میدهد .انسان نيز مخلوق از مخلوقات
است که رزق و اجل او مشخص شده است .اگر به پروردگارش
ايمان بياورد و در دين او اسقامت ورزد ،خوشبختی و
آرامش را به او عطا مینمايد و اگر نه او را در پست-
ترين گذران زندگی قرار میدهد.
اگر به پروردگارش کفر بورزد و در برابر عبادت او
طلب تکبر نمايد؛ زندگی او را تنگ قرار میدهد و حتی
اگر مالک تمامی وسايل راحتی و انواع کاﻻهای دنيوی
باشد ،مشکﻼت و غمها را بر او جاری مینمايد .آيا نمی-
بينيد که بيشترين خودکشی در دولتهايی است که برای
افراد آنها تمامی وسايل رفاهی در نظر گرفته شده
است؟ 1آيا نمیبينيد که در انواع نعمتها اسراف میکنند
و سفرهای بسياری انجام میدهند تا از زندگی خود بهره
ببرند؟ کسی که اين چنين اسراف مینمايد ،او دارای
قلبی خالی از ايمان میباشد و او در خود تنگی و
اختناق را حس میکند و برای بر طرف کردن اين اضطراب
از انواع وسايل برای تغيير و تجديد آن ياری میطلبد.
ﷲ تعالی راست گفته است که میفرمايد :ومن أعرض عن
ِ أعمى
ِيامة
ِيشة ضنكا ونحشره يوم الق
إن له مع
ِكر
ذ
ِي فِ
]طه) [124 :و کسی که از ياد من رويگردان شود ،برای او
زندگی تنگی خواهد بود و او را روز قيامت نابينا
محشور میگردانيم(.
 – 3او در حالت جنگ با خودش و با جهان اطراف خودش،
زندگی میﮐند:
زيرا نفس او بر اساس توحيد آفريده شده است .ﷲ
ِي فطر الناس عليها
ِطرت ا ِ الت
تعالی میفرمايد :ف
 - 1برای اطﻼعات بيشتر رجوع شود به کتاب »خوشبختی خيالی يا
خوشبختی حقيقی« در سايت کتابناک).مترجم(
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]الروم) [30 :دين ﷲ همان چيزی است که انسانها را بر
فطرت آن آفريده است( ،بدن او تسليم خالقش میباشد و
بر اساس نظام او حرکت میکند .کافر ابا نمیورزد ،مگر
آن که در تضاد با فطرتش قرار میگيرد و در امور
اختياری زندگیاش در تضاد با پروردگارش قرار میگيرد.
بدين شکل که بدن او تسليم و مسلمان میشود؛ ولی
اختيار او در تعارض و تضاد قرار میگيرد.
او با جهان اطراف خود در جنگ میباشد؛ زيرا اين
جهان از بزرگترين اجرام آن تا کوچکترين حشرات آن بر
تقديری حرکت میکنند که پروردگارشان برای آنها قرار
ِلى السماِ
ء
داده است .ﷲ تعالی میفرمايد :ثم استوى إ
ِيا طوعا أو كرها قالتا
ض ائت
ِي دخان فقال لها ول
وه
ِﻸرِ
ِين] فصلت) [11 :سپس آفرينش آسمان را کامل
ِع
أتينا طائ
نمود در حالی که ]قبل از آن[ دود بود .به آن و به
زمين فرمود] :برای فرمانبرداری من[ خواسته يا
ناخواسته پيش آييد .آن دو گفتند :خواسته پيش میآييم
]و تسليم میگرديم[( ،بلکه اين جهان کسی را دوست دارد
که در تسليم شدن به ﷲ تعالی ،با او همراه باشد و از
کسی که با آن مخالفت کند ،کراهت میورزد .کافر خود را
نافرمان و مخالف اين آفرينش قرار میدهد و آن وقتی
است که خودش را در تضاد و معارض پروردگارش قرار می-
دهد و آن را آشکار میکند؛ به همين دليل آسمانها و
زمين و ساير مخلوقات حق دارند که نسبت به او و نسبت
به کفر و الحاد او بغض و نفرت نشان دهند .ﷲ تعالی
میفرمايد :وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) (88لقد جِئتم
ِنه وتنشق اﻷرض
ِدا ) (89تكاد السماوات يتفطرن م
شيئا إ
ِلرحمنِ ولدا ) (91وما
وتخِر الجِبال هدا ) (90أن دعوا ل
ِي
ِن كل من ف
ِلرحمنِ أن يتخِذ ولدا ) (92إ
ِي ل
ينبغ
ِي الرحمنِ عبدا )] (93مريم[ )و
ِﻻ آت
ض إ
السماواتِ واﻷرِ
ِ[ بسيار رحمتگر فرزندی برگرفته
می گويند]» :خداوند
است« * به راستی ]سخن[ بسيار زشتی آورديد * چيزی
نمانده است تا از اين ]سخن زشت[ آسمانها پاره پاره
شوند و زمين شکاف بخورد و کوهها درهم فرو ريزد * از
ِ[ بسيار رحمتگر نسبت فرزند میدهند
اين که به ]خداوند
* ]خداوند[ بسيار رحمتگر شايستهی اين نمیباشد که
فرزندی برگيرد * هر آن که در آسمانها و زمين است جز
اين نيست که بندهوار نزد ]خداوند[ بسيار رحمتگر می-
آيند( ،ﷲ سبحانه دربارهی فرعون و سربازانش میفرمايد:
ِين
ِم السماء واﻷرض وما كانوا منظر
فما بكت عليه
]الدخان) [29 :آسمان و زمين به حال آنها گريه نکردند
و مهلت داده نشدند(.
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 – 4او نادانوار زندگی میﮐند:
کفر همان جهل میباشد و بلکه بزرگترين جهل است؛
زيرا کافر در برابر پروردگارش جهل میورزد .کافر اين
جهان را مینگرد و میبيند که پروردگارش آن را آفريده
است و ابداع کرده است .در نفس خودش عظيمترين آفرينش
و بزرگترين خلقت را میبيند ،سپس نسبت به خالق اين
جهان و کسی که نفس او را آفريده است ،جهل میورزد.
آيا اين بزرگترين جهل نمیباشد؟؟
 – 5او در حالت ظﻠم به خودش و ظﻠم به ﮐسانی ﮐه اطراف
او هستند ،زندگی میﮐند:
زيرا او نفسش را بر چيزی غير از آنچه برای آن
آفريده شده است ،قرار داده است .او پروردگارش را
عبادت نمیکند و بلکه غير از او را بندگی و پرستش می-
نمايد .اين در حالی است که ظلم همان قرار دادن چيزی
در غير جايگاهش میباشد .چه ظلمی بزرگتر از اين است
که عبادت متوجهی کسی يا چيزی که سزاوار آن نمیباشد،
قرار داده شود .لقمان حكيم برای روشن نمودن زشتی شرک
ِيم
ِرك لظلم عظ
ِن الش
ِا ِ إ
ِك ب
میفرمايد :يابني ﻻ تشر
]لقمان) [13 :ای پسرم! برای ﷲ شريک قرار مده که شرک
ظلمی بسيار بزرگ میباشد(.
او به افراد و مخلوقات اطراف خـود نيـز ظلـم مـی-
نمايد؛ زيرا حق هر چيزی را نمیداند و نتيجهی آن ايـن
است که در روز قيامت هر انسان يا حيوانی که مورد ظلم
واقع شده است ،از پروردگارش میخواهد تـا ظـالم قصـاص
شود.
 – 6او خودش را در معرض خشم و غضب ﷲ تعـالی در دنيـا
قرار میدهد:
در نتيجهی آن مصيبتها بر وی فرود میآيند و
طوفانهای بﻼ برای او قرار میگيرند .اين مجازات نزديک
]و در همين دنيا[ میباشد که ﷲ سترگ ستايش میفرمايد:
ِم اﻷرض أو
ِه
ِف ا ب
ِين مكروا السيِئاتِ أن يخس
ِن الذ
أفأم
ِي
ِن حيث ﻻ يشعرون ) (45أو يأخذهم ف
ِيهم العذاب م
يأ ت
إن
ِمعجِز
ِم فما هم ب
ِه
تقلب
ِين ) (46أو يأخذهم على تخوفٍ فِ
ربكم لرءوف رحِيم )] (47النحل[ )آيا کسانی که مکر بد
به کار میبرند ،ايمن شدهاند که ﷲ آنان را در زمين
فرو نبرد يا عذابی از آنجائی که احساسی به آن
ندارند ،به آنها نرسد * يا آن که در رفت و آمدشان
]عذابی[ آن را فرا گيرد و ديگر هيچ کاری از آنان
ِين
ساخته نباشد( ،ﷲ سبحانه میفرمايد :وﻻ يزال الذ
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ِم
ِه
ِن دار
ِيبا م
ِعة أو تحل قر
ِما صنعوا قار
ِيبهم ب
كفروا تص
ِيعاد] الرعد[31 :
ِف الم
ِن ا ﻻ يخل
ِي وعد ا ِ إ
حتى يأ ت
) پيوسته بﻼيی کوبنده به سزای اعمال کافران به آنها
میرسد و يا ]عذابی سخت[ بر نزديکی خانههايشان فرود
میآيد تا آن که وعدهی ﷲ فرا برسد .به راستی ﷲ خلف
ِن أهل
وعده نمینمايد( ،ﷲ صاحب عزت میفرمايد :أوأم
ِيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون] اﻷعراف[98 :
القرى أن يأت
)آيا اهل سرزمينها از اين امينت يافتهاند که چاشتگاه
در حالی که مشغول بازيچه هستند ،عذاب ما به آنها
نرسد؟!( ،اين منزلت هر کسی است که از ياد ﷲ تعالی
رويگردان میشود .ﷲ تعالی دربارهی مجازات امتهای
گذشتهی کافر آگاه میسازد و میفرمايد :فكﻼ أخذنا
ِنهم من أخذته
ِبا وم
ِ ح اص
ِنهم من أرسلنا عليه
ِ فم
ِه
ِذنب
ب
ِنهم من أغرقنا وما
ِ اﻷرض وم
ِه
ِنهم من خسفنا ب
الصيحة وم
ِمون] العنکبوت:
ِن كانوا أنفسهم يظل
ِمهم ولك
ِيظل
كان ا ل
 ) [40همه را بر اساس گناهشان مؤاخذه نموديم .بر بعضی
از آنها طوفان فرستاديم و بعضی را با صدايی بلند فرا
گرفتيم و بعضی را در زمين فرو برديم و بعضی را غرق
نموديم .ﷲ به آنها ظلم نمینمود ،بلکه خودشان ]به
خود[ ظلم میکردند( ،به همين ترتيب مصائبی که در دور
و اطراف آنها وجود دارد را میبيند که چگونه مجازات و
عذاب ﷲ تعالی بر آنان فرود میآيد.
 – 7برای او بدبختی و زيانکاری نوشته میشود:
به دليل ظلمش از بزرگترين چيزی که قلبها و جانها
از آن بهرهمند میشوند ،بینصيب و زيانکار میشود .آن
همان شناخت ﷲ تعالی و انس گرفتن به مناجات با او و
آرامش گرفتن به نزد وی و زيانکاری دنيا میباشد؛ زيرا
او در زندگيی قرار دارد که بدبختی و سرگردانی در آن
وجود دارد .در نتيجه نفسش از چيزی زيانبار میشود که
برای آن آفريده شده است؛ زيرا آن را بر چيزی مسخر
می نمايد که برای آن خلق نشده است و در نتيجه در دنيا
توسط آن خوشبخت نمیشود؛ او بدبخت زندگی میکند و
بدبخت می ميرد و به همراه افراد بدبخت برانگيخته می-
ِك
ِينه فأولئ
شود .ﷲ تعالی میفرمايد :ومن خفت مواز
ِروا أنفسهم] اﻷعراف] [9 :المؤمنون) [103 :و
ِين خس
الذ
کسی که ترازوی او سبک باشد ،آنان همان کسانی هستند
که خودشان را زيانکار کردهاند( ،همچنين خانوادهی
خودشان را نيز زيانکار کردهاند؛ زيرا او به همراه
آنها بر کفر به ﷲ تعالی زندگی کرده است و آنان نيز
به مانند او در بدبختی و تنگی میباشند و بازگشت همگی
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ِن
آنها به سوی آتش جهنم است .ﷲ تعالی میفرمايد :إ
ِيامة
ِم يوم الق
ِيه
ِروا أنفسهم وأهل
ِين خس
ِين الذ
ِر
الخاس
]الزمر] [15 :الشوری) [45 :زيانکاران کسانی هستند که
خودشان و خانوادهشان را در روز قيامت زيانکار می-
کنند( ،روز قيامت در آتش جهنم جمع آوری میشوند و بد
ِين
جايگاهی میباشد .ﷲ تعالی میفرمايد :احشروا الذ
ِن دونِ ا ِ
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ) (22م
ِ )] (23الصافات[ )کسانی که
ِ الجحِيم
ِراط
ِلى ص
فاهدوهم إ
ظلم نمودهاند و همسرانشان و آنچه غير ﷲ عبادت می-
کردند را جمع نماييد * و آن را به سوی راه آتش جهنم
هدايت نماييد(.
 – 8او در حالت ﮐفر بـه پروردگـارش و انکـار ﮐننـدهی
نعمت او زندگی میﮐند:
ﷲ تعالی او را از عدم به وجود آورده است و تمـامی
نعمتها را بر او تمام نموده است؛ ولی او غير ﷲ تعالی
را بندگی و پرستش میکند و با غير او دوستی مینمايد و
از غير او شکرگزاری میکنـد ...چـه انکـاری و تکـذيبی
باﻻتر از اين میباشد؟ و چه چه چيـزی زشـتتـر از ايـن
است؟
 – 9او زندگی حقيقی را حرام میﮐند:
انسانی که دارای زندگی سزاوار و شايسته است ،همان
کسی میباشد که به پروردگارش ايمان بياورد ،نهايت خود
را بشناسد ،بازگشتش برايش روشن شود ،به رستاخيز خود
يقين حاصل کند ،حق هر صاحب حقی را بشناسد ،به کسی
تکبر نورزد ،مخلوقی را آزار ندهد ،به مانند افراد
خوشبخت زندگی کند و به زندگيی پاک در دنيا و آخرت
ٍ أو
ِن ذكر
ِحا م
ِل صال
برسد .ﷲ تعالی میفرمايد :من عم
ِن فلنحيِينه حياة طيِبة] النحل) [97 :کسی
أنثى وهو مؤم
که مؤمنانه عمل صالح انجام دهد ،چه مرد باشد يا زن،
زندگيی پاک را نصيب او مینماييم( ،در آخرت نيز:
ِيم] الصف:
ِك الفوز العظ
ِي جناتِ عدنٍ ذل
ِن طيِبة ف
ومساك
) [12و خانه هايی پاک در بهشتهای جاوديان ]برای آنها[
خواهد بود و آن کاميابيی باعظمت میباشد(.
اما کسی که در اين دنيا به مانند چهارپايان زندگی
نمايد .پروردگارش را نشناسد و نهايت خود را نداند و
نداند بازگشت او به کجا میباشد ،چگونه انسانی است؟
نهايت او آن است که بخورد و بياشامد و بخوابد ...پس
چه فرقی بين او و ديگر حيوانات وجود دارد؟ بلکه او
از آنها گمراهتر میباشد .ﷲ سترگ ستايش میفرمايد:
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ِنسِ لهم قلوب ﻻ
ِن الجِنِ واﻹ
ِيرا م
ِجهنم كث
ولقد ذرأنا ل
ِها ولهم آذان ﻻ
ِرون ب
ِها ولهم أعين ﻻ يبص
يفقهون ب
ِك هم
ِ بل هم أضل أولئ
ِك كاﻷنعام
ِها أولئ
يسمعون ب
ِلون] اﻷعراف) [179 :بسياری از جنها و انسانها
الغاف
را برای جهنم آفريدهايم .برای آنها قلبهايی وجود
دارد که توسط آنها نمیفهمند و برای آنها چشمهايی
وجود دارد که توسط آنها نمیبينند و برای آنها
گوشهايی وجود دارد که توسط آنها نمیشنوند .آنان به
مانند چهارپايان هستند و بلکه گمراهتر میباشند .آنان
همان غافﻼن هستند( ،ﷲ صاحب عزت میفرمايد :أم تحسب أن
ِ بل هم أض ل
ِﻻ كاﻷنعام
ِن هم إ
ِلون إ
أكثرهم يسمعون أو يعق
ِيﻼ] الفرقان) [44 :آيا میپنداری بيشتر آنها بشنوند
سب
ي ا تعقل نمايند .آنان جز به مانند چهارپايان نيستند
و بلکه گمراهتر میباشند(.
 -10او در عذاب جاويدان میشود:
اين گونه است که کافر از عذابی به سوی عذابی ديگر
سوق داده میشود .او از دنيا خارج میشود – در حالی که
غصهها و سختیهای آن را چشيده است – و به سرزمين آخرت
سوق داده میشود .اولين مرحلهی آن اين گونه است که
مﻼئک مرگ او را به مﻼئک عذاب تحويل میدهند ،تا عذابی
که سزاوار آن است را به او بچشانند .ﷲ تعالی می-
ِكة
ِين كفروا المﻼئ
ِذ يتوفى الذ
فرمايد :ولو ترى إ
ِبون وجوههم وأدبارهم] اﻷنفال) [50 :ای کاش کافران
يض ر
را هنگامی که مﻼئک آنها را وفات میدهند را میديدی،
بر صورتهايشان و پشتهايشان میزنند( ،سپس وقتی روحش
بيرون آورده میشود و در قبرش قرار میگيرد ،به ديدار
عذابی شديدتر میرسد .ﷲ تعالی دربارهی آل فرعون می-
ِيا ويوم تقوم
فرمايد :النار يعرضون عليها غدوا وعش
ِرعون أشد العذابِ] غافر) [46 :آتش
الساعة أدخِلوا آل ف
بر آنان صبحگاه و شامگاه عرضه میشود و روزی که قيامت
برپا میشود ،آل فرعون به شديدترين عذاب داخل می-
شوند( ،سپس وقتی قيامت برپا میشود و مخلوقات مبعوث
میگردند و اعمالشان به آنها نشان داده میشود ،کافر
میبينيد که تمامی اعمال او در نوشتهای شمرده شده
ِتاب فترى
ِع الك
است .ﷲ تعالی دربارهی آن میفرمايد :ووض
ِ هذ ا
ِ ويقولون ياويلتنا مال
ِيه
ِما ف
ِين م
ِق
ِين مشف
ِم
المجر
ِﻻ أحصاها ووجدوا ما
ِيرة إ
ِيرة وﻻ كب
ِر صغ
ِتابِ ﻻ يغاد
الك
ِم ربك أحدا] الکهف) [49 :پروندهی
ِرا وﻻ يظل
ِلوا حاض
عم
اعمال گذاشته میشود و مجرمان را میبينی که از آنچه
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در آن است میترسند و میگويند :اين کتاب را چه شده
است ،کوچک و بزرگی را فروگذار ننموده است مگر آن که
آن را شمرده است و آنچه انجام میدادند را حاضر می-
بينند و پروردگارت به احدی ظلم نمینمايد( ،در آنجاست
که کافر دوست میدارد که ای کاش خاک باشد :يوم ينظر
ِي كنت ترابا
ِر ياليتن
المرء ما قدمت يداه ويقول الكاف
]النبأ) [40 :روزی که شخص آنچه دستهای او از پيش
فرستاده است را میبيند و کافر میگويد» :ای کاش خاک
بودم«(.
شدت ترس آن جايگاه آنقدر زياد است که اگر انسان
تمامی آنچه بر روی زمين است را مالک میبود ،آن را
فديه میداد تا از عذاب آن روز نجات يابد .ﷲ تعالی
ِيعا
ض جم
ِين ظلموا ما ف
ِلذ
میفرمايد :ولو أن ل
ِي اﻷرِ
ِ] الزمر) [47 :اگر بر فرض محال
ِه
ِثله معه ﻻفتدوا ب
وم
برای کسانی که ظلم میکنند ،تمامی آنچه در زمين است و
ب ه مانند آن وجود داشته باشد ،آن را برای فديه ]نجات
ِم
از عذاب جهنم[ میدهند( ،همچنين میفرمايد :يود المجر
ِ
ِ وأخِيه
ِه
ِ ) (11وصاحِبت
ِيه
ِبن
ٍ ب
ِذ
ِئ
ِن عذابِ يوم
ِي م
لو يفت د
ِيعا ثم
ض جم
ِ ) (13ومن ف
ِيه
ِي تؤو
ِ الت
ِه
ِيلت
) (12وفص
ِي اﻷرِ
ِ )] (14المعارج) [11 :مجرم دوست دارد برای عذاب
ينجِيه
آن روز پسرش را فديه دهد * و همسرش و برادرش * و
قبيلهای که از او حمايت میکرد * و تمامی کسانی که بر
روی زمين میباشند ،تا آن که ]آن فديه[ او را نجات
دهد(.
زيرا آن سرزمين ،سرزمين پاداش و مجازات میباشد و
نه سرزمين آرزوها .پس گريزی نيست که انسان بايد
پاداش و مجازات عملش را ببيند .اگر خير انجام داده
است ،خير ببيند و اگر شر انجام داده باشد ،شر ببيند.
شر همان چيزی است که کافر عذاب آتش جهنم را در
سرزمين آخرت میبيند .ﷲ تعالی انواع آن را به اهلشان
میرساند تا نتيجهی امرشان را بچشند .ﷲ تعالی می-
ِمون )(43
ِها المجر
ِب ب
ِي يكذ
ِ جهنم الت
ِه
فرمايد :هذ
ٍ آنٍ )] (44الرحمن[ )اين جهنمی
ِيم
يطوفون بينها وبين حم
است که مجرمان آن را تکذيب میکردند * بين آن و آبی
بسيار داغ ،میگردند( ،در مورد نوشيدنی و لباس آنها
ِن
ٍ يصب م
ِن نار
ِياب م
ِعت لهم ث
ِين كفروا قط
میفرمايد :فالذ
ِم
ِه
ِي بطون
ِ ما ف
ِه
ِيم ) (19يصهر ب
ِم الحم
ِه
ِ رءوس
فوق
ٍ )] (21الحج[ )کسانی
ِيد
ِن حد
ِع م
والجلود ) (20ولهم مقام
که کفر میورزند ،برايشان لباسی از آتش بريدهاند .بر
سرهای آنها آبی بسيار سوزان ريخته میشود * آنچه
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درونشان میباشد و پوستها با آن گداخته میشود * و
برای ]ضربه زدن به[ آنها پتکهايی از آهن وجود دارد(.
خاتمه

ای انسان!
تو کامﻼ عدم و بدون وجود بودی .ﷲ تعالی میفرمايد:
ِن قبل ولم يك شيئا
ِنسان أنا خلقناه م
أوﻻ يذكر اﻹ
]مريم) [67 :آيا انسان به ياد نمیآورد که ما او را
از قبل آفريدهايم و هيچ چيزی نبوده است ]و وجودی
نداشته است[( ،سپس ﷲ تعالی تو را از نطفهای آفريد و
تو را شنوای بينا قرار داد .ﷲ تعالی میفرمايد :هل
ِ لم يكن شيئا مذكورا )(1
ِن الدهر
ِنسانِ حِين م
أتى على اﻹ
ِ فجعلناه
ِيه
ٍ نبتل
ٍ أمشاج
ِن نطفة
ِنسان م
ِنا خلقنا اﻹ
إ
ِيرا )] (2اﻹنسان[ )آيا ]جز اين نبوده است
ِيعا بص
سم
که[ برای انسان مدت زمانی از دهر گذشته است که چيزی
قابل ذکر نمیباشد؟ ]و مدت خيلی بيشتر از آن دنيا
بدون انسان آفريده شده بود؟[ ما انسان را از نطفهای
آميخته آفريديم تا او را آزمايش نماييم و او را
شنوای بينا قرار داديم( ،سپس درجه به درجه از ضعف
]کودکی[ به قوت ]جوانی[ گراييدی و دوباره به ضعف
ِي خلقكم
]پيری[ باز میگردی .ﷲ تعالی میفرمايد :ا الذ
ٍ
ِ قوة
ِن بعد
ِ ضعفٍ قوة ثم جعل م
ِن بعد
ِن ضعفٍ ثم جعل م
م
ِير] الروم:
ِيم القد
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العل
 ) [54ﷲ ذاتی است که شما را از ضعف آفريد ،سپس بعد از
ضعف ،قدرت قرار میدهد و بعد از قدرت ،ضعف و پيری
قرار میدهد .هر چه را بخواهد میآفريند و او بسيار
دانای کامﻼ تواناست( ،سپس بدون شک نهايت مرگ خواهد
بود .تو در آن مراحل از ضعف به ضعفی ديگر انتقال
داده شدی .نمیتوانی ضرری را از خودت دفع نمايی و
نفعی را به خود برسانی مگر با کمک گرفتن از نعمتهايی
که ﷲ تعالی برای تو قرار داده است و شامل توانايی،
قوت و قدرت میباشد .تو بر اساس فطرتت ]نسبت به ﷲ
تعالی[ نيازمند و فقير میباشی .در اينجاست که چه
بسيار چيزهايی وجود دارند که برای زندگیات به آنها
نياز داری و برای بدست آوردن آنها تﻼش میکنی و به
بعضی میرسی و بعضی ديگر را از دست میدهی .چه بسيار
چيزهايی وجود دارند که به تو نفع میرسانند و خواهان
بدست آوردن آنها میباشی و گاهی به آنها کامياب میشوی
و گاهی پيروزيی برای تو وجود ندارد .چه بسيار
چيزهايی هستند که به تو ضرر میرسانند و آرزوهايت را
بر باد میدهند و کوشش تو را ضايع میگردانند و برای
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تو سختیها و آفات را پديد میآورند و خواهان دفع
نمودن آنها از خودت میباشی ،ولی گاهی آن را دفع می-
نمايی و گاهی از آن ناتوان میمانی ...آيا فقر و
نيازمندیات را به ﷲ تعالی احساس نمیکنی؟ ﷲ متعال می-
ِلى ا ِ وا هو
فرمايد :ياأيها الناس أنتم الفقراء إ
ِيد] فاطر) [15 :ای انسانها! شما نيازمند
ِي الحم
الغن
به ﷲ میباشيد و اين ﷲ است که همان بینياز بسيار
ستوده میباشد(.
ويروسی ضعيف که با چشم غير مصلح ديده نمیشود ،بـه
تو میرسد .تو را بيمار میگردانـد و نمـیتـوانی آن را
دفع نمايی .به نزد انسانی ضعيف به مانند خـود مـیروی
ـ اهی
تا تو را معالجه کند؛ گاهی به تو دارو میدهد و گ
آن پزشک از آن ناتوان میماند و پزشک و بيمـار حيـران
میمانند.
ای انسان! تو چه ضعيف هستی که اگر مگسی چيزی از
تو بربايد ،توانايی بازپس گيری از آن را نداری .ﷲ
ِب
تعالی راست گفته است که میفرمايد :ياأيها الناس ضر
ِن دونِ ا ِ لن يخلقوا
ِين تدعون م
ِن الذ
ِعوا له إ
مثل فاستم
ِن يسلبهم الذباب شيئا ﻻ
ِ اجتمعوا له وإ
ذبابا ولو
ِب والمطلوب] الحج) [73 :ای
ِنه ضعف الطال
ِذوه م
يستنق
انسانها! مثالی زده میشود ،پس به آن گوش فرا دهيد:
آنچه غير از ﷲ بندگی و پرستش میکنيد ،هرگز مگسی
نيافريدهاند و اگر بر فرض محال ]همگی آنها[ برای آن
جمع شوند ]توانايی چنين کاری را ندارند[ .اگر مگس
چيزی از آنها بربايد ،نمیتوانند آن را از او نجات
دهند .طلب کننده و طلب شده چقدر ضعيف میباشند( ،وقتی
توانای نجات چيزی را از مگس نداری ،پس چگونه مالک
امر خود میباشی؟ پيشانی تو در دست ﷲ است و جان تو در
دست او میباشد .قلب تو بين دو انگشت از انگشتان
]خداوند[ بسيار رحمتگر است؛ هر گونه بخواهد آن را
تغيير میدهد و زندگی و مرگ تو در دست او میباشد و
خوشبختی و بدبختیات در دست اوست .حرکات ،سکنات و
سخنانت به اذن و خواست ﷲ تعالی انجام میگيرد .حرکتی
نمینمايی ،مگر به اذن و اجازهی او .عملی انجام نمی-
دهی ،مگر به خواست او .اگر تو را به حال خودت بسپارد
تو را در ناتوانی ،ضعف ،کوتاهی ،گناه و خطا رها
نموده است .اگر تو را به حال کسی غير از خودت
بسپارد ،تو را کسی سپرده است که ]به نفسه[ مالک نفع،
ضرر ،مرگ ،زندگی و رستاخيز تو نمیباشد .به اندازهی
يک چشم بهم زدن از او بینياز نمیشوی ،بلکه تو در
ظاهر و باطن به تعداد نفسهايت سخت نيازمند او می-
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باشی .نعمتها را برای تو کامل نموده است ولی با اين
وجود تو با نافرمانیها و کفر با وجود شدت نيازی که
در تمامی امور به او داری ،نسبت به وی بغض میورزی.
او را فراموش میکنی در حالی که بازگشت تو به سوی وی
میباشد و در پيشگاه او حاضر خواهی شد.1
ای انسان! با نگريستن به ضعف و ناتوانیات از تحمل
ِق
ِف عنكم وخل
أن يخف
ِيد ا
تبعات گناهانت بدان :ير
ِيفا] النساء) [28 :ﷲ میخواهد تا برای شما
ِنسان ضع
اﻹ
آسان بگيرد و انسان ضعيف آفريده شده است( ،در نتيجه
ﷲ تعالی رسوﻻن را فرستاد و کتابها را نازل نمود و
قوانين را وضع کرد و در برابر تو راه مستقيم را قرار
داد .روشنیها ،حجتها ،شاهدها و برهانها را برپا داشت
تا آن که برای تو در هر چيزی نشانهای قرار دهد که
دﻻلت بر وحدانيت ،پروردگار بودن و پرستش شوندهی برحق
بودن او داشته باشد .ولی با اين وجود تو حق را با
باطل از خود دور میکنی و شيطان را دوستی غير از ﷲ
تعالی برای خود بر میگزينی و از روی باطل جدل می-
ِنسان أكثر شيٍ
ء جدﻻ] الکهف) [54 :و
نمايی .وكان اﻹ
انسان بيش از همه چيز به جدل میپردازد( ،آيا نعمتهای
که ﷲ تعالی تو را در آنها از شروع تا پايان قرار
داده است را فراموش کردهای؟ آيا به ياد نمیآوری که
تو را از نطفهای آفريد؟! و تو را به حفرهی قبر باز
میگرداند و تو را به سوی بهشت يا آتش جهنم برانگيخته
ِنسان أنا
خواهد نمود .ﷲ تعالی میفرمايد :أولم ير اﻹ
ِين ) (77وضرب لنا مثﻼ
ِيم مب
إذا هو خص
ِن نطفة
خلقناه م
ٍ فِ
ِيم ) (78قل
ِي رم
ِظام وه
ِي خلقه قال من يحيِ الع
ون س
ِيم )(79
ٍ عل
ِ خلق
ِكل
ٍ وهو ب
ِي أنشأها أول مرة
يحيِيها الذ
]يس[ )آيا انسان نديده است که ما او را از نطفهای
آفريدهايم و با اين وجود دشمنی آشکار میباشد * برای
ما مثالی میزند و آفرينش خود را فراموش کرده و می-
گويد :چه کسی استخوانها را در حالی که پوسيدهاند،
زنده مینمايد؟ * بگو :کسی آنها را زنده مینمايد که
اولين بار آنها را آفريد و او به هر مخلوقی کامﻼ
ِنسان ما غرك
داناست( ،ﷲ متعال میفرمايد :ياأيها اﻹ
ِي خلقك فسواك فعدلك ) (7ف
ِ ) (6الذ
ِيم
ِك الكر
ِرب
ب
ِي أيِ
ٍ ما شاء ركبك )] (8اﻹنفطار[ )ای انسان چه چيزی
صورة
تو را نسبت به پروردگار گرامیات فريب داد؟ * ذاتی که
تو را آفريد و استوار ساخت و معتدل گرداند * و ]تو
را[ در هر شکلی که خواست ترکيب بندی کرد؟!(.
) (1با تصرف از الفوائد ،از ابن قيم ،ص .56
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ای انسان! برای چه ايستادن در پيشـگاه ﷲ تعـالی و
مناجات کردن با او را برای خودت حرام میکنی؟! تا تـو
را از فقر نجات دهد و از بيماری شفا دهـد و در بﻼيـت
گشايش ايجاد کند و گناهت را بيامرزد و ضرر تو را بـر
طرف سازد و اگر به تو ظلم شد ،تو را ياری دهد و اگـر
سرگردان و گمراه شدی ،تو را راهنمايی نمايـد و آنچـه
را به آن جهل داری به تو بياموزد و اگر ترسيدی به تو
ـ د و
ـورد مرحمـت قـرار ده
امنيت دهـد و ضـعف تـو را مـ
دشــمنانت را از تــو دور بــدارد و رزق و روزی تــو را
برايت فراهم نمايد.1
ای انسان! بزرگترين نعمتی که ﷲ تعالی به انسان
داده است ،بعد از نعمت دين ،همان نعمت عقل میباشد تا
بين چيزی که به تو سود میرساند و چيزی که به تو ضرر
میزند ،جدايی بیاندازی .همچنين در امر و نهی ﷲ تعالی
تعقل بورزی تا بزرگترين نهايت را بشناسی که همان
عبوديت ﷲ يکتای بیشريک میباشد .ﷲ تعالی میفرمايد:
ِ
إليه
ِن ا ِ ثم إ
ٍ فم
ِعمة
ِن ن
ِكم م
وما ب
ِذا مسكم الضر فِ
ِنكم
ِيق م
ِذا فر
ِذا كشف الضر عنكم إ
تجأرون ) (53ثم إ
ِكون )] (54النحل[ )هر نعمتی که برای شما
ِم يشر
ِه
ِرب
ب
وجود دارد از جانب ﷲ است ،سپس وقتی ضرری به شما می-
رسد ،به سوی او پناه میبريد * سپس وقتی ضرر را از
شما بر طرف مینمايد ،گروهی از شما به پروردگارشان
شرک میورزند(.
ای انسان! انسان عاقل موارد واﻻی امور را دوست
میدارد و از پايين آنها کراهت دارد .دوست دارد از هر
شخص صالح و باکرامتی از پيامبران و صالحان تبعيت کند
و دوست دارد به آنها ملحق شود .اگر به آن دست
نيابند ،ولی راهی به سوی آن وجود دارد که ﷲ سبحانه
ِن كنتم تحِبون ا
به آن راهنمايی میکند و میفرمايد :إ
ِبكم ا ] آل عمران) [31 :اگر ﷲ را دوست
ِي يحب
ِعون
فاتب
میداريد ،پس از من تبعيت کنيد که در نتيجهی آن ،ﷲ
شما را دوست میدارد( ،اگر انسان به چنين چيزی عمل
کند ،ﷲ تعالی او را به پيامبران ،رسوﻻن ،شهداء و
ِ ا
ِع
صالحان ملحق میسازد .ﷲ تعالی میفرمايد :ومن يط
ِيِين
ِن النب
ِم م
ِين أنعم ا عليه
ِك مع الذ
والرسول فأولئ
ِين والشهداِ
ِيقا
ِك رف
ِحِين وحسن أولئ
ء والصال
ِيق
ِد
والص
]النساء) [69 :و کسی که از ﷲ و رسول اطاعت نمايد،
آنان به همراه کسانی هستند که ﷲ به ايشان نعمت داده

) (1نگاه شود به مفتاح دار السعادة ،جـ 1ص .251
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و

است و شامل پيامبران ،بسيار راستگويان ،شهيدان
صالحان هستند و آنان نيک دوست و همراهی میباشند(.
ای انسان! فقط تو را به اين توصيه میکنم که با
خودت خلوت نما ،سپس دربارهی آنچه از حق به تو رسيده
اس ت ،تفکر کن و به دﻻيل آن بنگر و در برهانهای آن
تدبر نما .اگر ديدی حق است به تبعيت از آن بکوش ،ولی
اسير عادت و چيزی که به آن خوی گرفتهای نباش .بدان
که خودت برای خودت عزيزتر از نزديکان ،دوستان و
ميراث نياکانت میباشی .ﷲ تعالی کافران را به آن پند
میدهد و آنان را به سوی آن فرا میخواند .ﷲ سبحانه
ٍ أن تقوموا ِِ مثنى
ِواحِدة
ِظكم ب
ِنما أع
میفرمايد :إ
ِير
ِﻻ نذ
ِن هو إ
ٍ إ
ِن جِنة
ِكم م
ِصاحِب
وفرادى ثم تتفكروا ما ب
ٍ] سبأ) [46 :شما را فقط به يک
ِيد
لكم بين يدي عذابٍ شد
چيز پند میدهم و آن اين است که به تنهايی و دوتا
دوتا برای ﷲ برخيزيد ،سپس تفکر نماييد که دوست
شما)پيامبر ( هيچگونه ديوانگيی ندارد .او فقط بيم
دهندهای برای شما در پيشگاه عذابی شديد میباشد(.
ای انسان! اگر مسلمان شوی ،هرگز زيانکار نمیشوی.
ِا ِ واليوم
ِم لو آمنوا ب
ﷲ تعالی میفرمايد :وماذا عليه
ِ
ِيما
ِم عل
ِه
ب
وكان ا
ِما رزقهم ا
ِ وأنفقوا م
اﻵخِر
]النساء) [39 :و چه زيانی برای آنها وجود میداشت،
اگر به ﷲ و آخرت ايمان میآوردند و از آنچه ﷲ به آنان
روزی میداد ،انفاق مینمودند .ﷲ به آنها کامﻼ
داناست( ،ابن كثير رحمه ﷲ ]در تفسير آن[ گفته است:
»بدين معناست که چه ضرری به آنها میرسيد ،اگر به ﷲ
تعالی ايمان میآوردند و راه ستوده را طی میکردند و
به ﷲ تعالی ايمان میآوردند تا اميدی به وعدهی او در
آخرت برای کسی که عملش را نيک گرداند ،داشته باشند و
از آنچه ﷲ تعالی به آنها رزق و روزی داده است در
مواردی که ﷲ متعال از آن راضی میشود و آن را دوست
میدارد ،آن را انفاق میکردند .او به نيتهای صالح و
فاسد کامﻼ داناست و به کسی از آنها که استحقاق توفيق
دارد را به خوبی میداند و به او توفيق میدهد و
راهيافتگیاش را به او الهام میکند و او را بر عمل
صالحی قرار میدهد که خود از آن راضی میگردد .همچنين
به کسی که مستحق بدبختی و طرد شدن از جانب عظيم الهی
او را دارد نيز کامﻼ داناست و کسی که از درب او طرد
گردد ،بدبخت شده است و در دنيا و آخرت زيانکار می-
باشد« ،1اسﻼم آوردن تو فاصلهای بين تو و آنچه می-
) (1با تصرف اندک از تفسير القرآن العظيم ،ج ،1ص .497
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خواهی انجام دهی يا به آن برسی که ﷲ تعالی برای تو
حﻼل کرده است ،ايجاد نمیکند .بلکه ﷲ تعالی به هر
عملی که برای رضايتمندی او انجام دهی به تو اجر می-
دهد و توسط آن دنيايت را اصﻼح مینمايد و بر مال يا
جاه يا شرفت میافزايد .بلکه اين حتی در استفاده از
مباحاتی میباشد که به آنان اکتفا میکنی و از حرام
خودداری مینمايی و برای تو در آن اجر وجود دارد،
]زيرا کاری مباح را انجام میدهی که گرفتار حرام
ِكم صدقة«
ِ أحد
ِى بضع
نشوی[ .پيامبر فرموده است» :وف
)همخوابگی يکی از شما صدقه میباشد( .گفتند :ای رسول
ﷲ! آيا دفع شهوت توسط يکی از ما صدقه میباشد؟ فرمود:
ِك
ِزر فكذل
ِيها و
ِ ف
ٍ أكان عليه
ِى حرام
»أرأيتم لو وضعها ف
ِ كان له أجر« )اگر آن در حالت
ِى الحﻼل
ِذا وضعها ف
إ
حرام انجام میشد ،آيا بار ]گناهی[ بر چنين شخصی
نبود .پس اگر آن را در راه حﻼل به استفاده برساند،
برای او اجر وجود دارد(.1
ای انسان! رسوﻻن با حق آمدهاند و خواستهی ﷲ تعالی
را رساندهاند .انسان به شناخت دين ﷲ تعالی محتاج می-
باشد؛ تا در اين زندگی با بصيرت حرکت نمايد و در
آخرت از رستگاران باشد .ﷲ تعالى میفرمايد :ياأيها
ِنوا خيرا
ِكم فآم
ِن رب
ِ م
ِالحق
الناس قد جاءكم الرسول ب
ض وكان ا
إن ِِ ما ف
لكم وإ
ِي السماواتِ واﻷرِ
ِن تكفروا فِ
ِيما] النساء) [170 :ای انسانها! رسول از روی
ِيما حك
عل
حق از جانب پروردگارتان به نزد شما آمده است .پس
ايمان بياوريد که برای شما خير میباشد .اگر کفر
بورزيد ،آنچه در آسمانها و زمين است فقط برای ﷲ است
]و نيازی به ايمان شما ندارد[ و ﷲ کامﻼ دانا و بسيار
باحکمت است( ،ﷲ صاحب عزت میفرمايد :قل ياأيها الناس
ِ
ِه
ِنفس
ِي ل
إنما يهتد
ِن رب
قد جاءكم الحق م
ِكم فمنِ اهتدى فِ
ٍ] يونس:
ِيل
ِوك
ِل عليها وما أنا عليكم ب
إن م ا ي ض
ومن ضل فِ
) [108بگو :ای انسانها! حق از جانب پروردگارتان به
شما رسيد ،پس کسی که هدايت يابد ،فقط برای خودش
هدايت يافته است و کسی که گمراه شود ،فقط بر عليه
خود گمراه شده است و من نگهبان شما نيستم(.
ای انسان! اگر تو اسﻼم بياوری ،فقط به خودت منفعت
رساندهای و اگر کفر بورزی فقط به خودت ضرر رساندهای.
ﷲ تعالی از بندگانش بینياز است و نافرمانی نافرمانان
به او ضرر نمیرساند و اطاعت اطاعت کنندگان به او
سودی نمیرساند .هرگز نافرمانی نمیشود ،مگر آن که آن
)(1تخريج آن در قبل آمد.
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را میداند و هرگز اطاعت نمیگردد جز آن که خود به آن
اجازه میدهد .ﷲ تعالی همان گونه که پيامبرش خبر داده
ِى
ِى حرمت الظلم على نفس
ِن
ِى إ
ِباد
است ،میفرمايد» :يا ع
ِﻻ
ِى كلكم ضال إ
ِباد
وجعلته بينكم محرما فﻼ تظالموا يا ع
ِﻻ من
ِع إ
ِى كلكم جائ
ِباد
ِكم يا ع
ِى أهد
من هديته فاستهدون
ِﻻ من
ٍ إ
ِى كلكم عار
ِباد
ِمكم يا ع
ِى أطع
ِمون
أطعمته فاستطع
ِالليل
ِئون ب
ِنكم تخط
ِى إ
ِباد
ِى أكسكم يا ع
كسوته فاستكسون
ِ
ِر لكم
ِى أغف
ِرون
ِيعا فاستغف
ِر الذنوب جم
ِ وأنا أغف
والنهار
ِى ولن تبلغوا
ِى فتضرون
ِنكم لن تبلغوا ضر
ِى إ
ِباد
يا ع
ِنسكم
ِى لو أن أولكم وآخِركم وإ
ِباد
ِى يا ع
ِى فتنفعون
نف ع
ِك
ِنكم ما زاد ذل
ٍ م
ٍ واحِد
وجِنكم كانوا على أتقى قلبِ رجل
ِنسكم
ِى لو أن أولكم وآخِركم وإ
ِباد
ِى شيئا يا ع
ِى ملك
ف
ِن
ِك م
ٍ ما نقص ذل
ٍ واحِد
ِ قلبِ رجل
وجِنكم كانوا على أفجر
ِنسكم وجِنكم
ِى لو أن أولكم وآخِركم وإ
ِباد
ِى شيئا يا ع
مل ك
ِنسانٍ مسألته
ِى فأعطيت كل إ
ٍ فسألون
ٍ واحِد
ِيد
ِى صع
قاموا ف
ِذا أدخِل
ِخيط إ
ِﻻ كما ينقص الم
ِى إ
ِند
ِما ع
ِك م
ما نقص ذل
ِيها لكم ثم
ِى أعمالكم أحص
ِنما ه
ِى إ
ِباد
البحر يا ع
ِ ا ومن وجد غي ر
ِياها فمن وجد خيرا فليحمد
ِيكم إ
أوف
ِﻻ نفسه«) 1ای بندگانم! من ظلم را بر
ِك فﻼ يلومن إ
ذل
خودم حرام و ممنوع نمودهام و آن را بين شما حرام
قرار دادهام ،پس به يکديگر ظلم نکنيد .ای بندگانم!
تمامی شما گمراه میباشيد ،مگر کسی که من هدايتش
نموده باشم ،پس از من طلب هدايت نماييد ،در نتيجهی
آن ،شما را هدايت مینمايم .ای بندگانم! همگی گرسنه
می باشيد ،مگر کسی که من به او غذا دهم .پس ]با دعا و
کار[ از من طلب طعام نماييد ،در نتيجهی آن ،به شما
طعام میدهم .ای بندگانم! همگی شما عريان میباشيد،
مگر کسی که من لباس بر او بپوشانم .پس از من طلب
لباس نماييد تا شما را بپوشانم .ای بندگانم! شما
شبانه روز گناه میکنيد و من گناهان را میآمرزم .پس
از من طلب آمرزش نماييد ،در نتيجهی آن شما را می-
آمرزم .ای بندگانم! هرگز نمیتوانيد ضرری به من
برسانيد و هرگز نمیتوانيد نفعی به من برسانيد .ای
بندگانم! اگر اولين نفر شما تا آخرين نفر شما و
انسانهای شما و جنهای شما بر پرهيزگارترين قلب قرار
گيريد ،چيزی به پادشاهی من نمیافزايد .اين بندگانم!
اگر اولين نفر شما تا آخرين نفر شما و انسانهای شما
و جنهای شما بر بیبند و بارترين قلب قرار گيريد،
چيزی از پادشاهی من نمیکاهد .ای بندگانم! اگر اولين
) (1صحيح مسلم نيشابوری در كتاب البر والصلة ،باب تحريم الظلم
ح .2577
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نفر شما تا آخرين نفر شما و انسانهای شما و جنهای
شما بر يک بلندی قرار گيريد و از من طلب نماييد ،به
هر انسانی خواستهی او را میدهم و اين چيزی از آنچه
نزد من میباشد ،نمیکاهد همان گونه که اگر سوزن در
دريا داخل شود ،چيزی ]از آن[ نمیکاهد .ای بندگانم!
اعمال شما کامﻼ برای شما شمرده میشود ،سپس عوض آن به
شما داده میشود .پس اگر کسی خيری يافت ﷲ را شکر
نمايد و اگر غير آن را يافت ،جز خودش را مﻼمت نکند(.
ستايش شکرگونه بـرای ﷲ پروردگـار جهانيـان اسـت و
صﻠوات و سﻼم بر شريفترين پيامبر و رسول ،پيـامبر مـا
محمد و بر آل و تمامی اصحابش.
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برای شناخت بيشتر اسﻼم میتوانيد با آدرسهايی که در زير داده شده است ،در
عربستان سعودی مکاتبه نماييد
اسم

صندوق پستی

فاكﺲ

وزارة الشﺆون اﻹسﻼمية واﻷوقاف

الرياض 11232

4358349

والدعوة واﻹرشاد
رابﻄة العالم اﻹسﻼمﻲ

ص .ب  537مﻜة المﻜرمة
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الندوة العالمية لﻠشباب اﻹسﻼمﻲ

ص .ب  10845الرياض

4641710
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ص.ب  69606 :الرياض

مﺆسسة الحرمين
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ص.ب  20824الرياض
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دار السﻼم
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