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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
وجود ندارد و محمد ) بحق(جز خدا، معبودي (» ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا«

زيرا جاي ايمان، زبان و اوراق . اينها كلمات ايمان است نه خود ايمان) فرستاده خداست
قلب مسلمان است كه انعكاس آن در بازار، » ال اله اال اهللا«بلكه جاي . كتاب نيست

 خداه ايمان ب. گردد برد، پديدار مي اداره، مغازه، خانه و هر جاي ديگري كه وي بسر مي
اي كه براي مؤمن، هيچ ارزشي باالتر از  بايد در اعماق قلب مسلمان جاي گيرد بگونه

ترين و عاليترين احساسات و عواطف و اشكها  ايمان وجود نداشته باشد تا بتواند عميق
شمع ايمان بايد در دل مؤمن روشن گردد تا او پيرامون . و التهابهايش را نثار آن كند

را فدا كند و از همه چيز خود بگذرد و هر محبوب ديگري را وار خود  وجودش پروانه
  .در قربانگاه ايمان، فداي وي سازد

 دهد كه را در دامان خود پرورش مياي  انسانهاي ابراهيم گونه ، »ال اله اال اهللا« ةكلم
ي تنش  كند و كارد تيز بر حلقوم پاره اسماعيل عزيزش را در پيشگاه خدا قرباني مي

  .گذارد مي
هاي ايمان از درونش زبانه  چنان شعله آن »سميه«نام ه زني بود ب ،ولين شهيد اسالما
وي تا قيامت در بدين جهت نام . كشيد كه سراپاي وجود كفر را سوزاند و از بين برد مي

تنها سميه نبود كه در راه ايمان دست از جان . صفحات زرين تاريخ خواهد درخشيد
هاي فدائيان ايمان بود كه تا قيامت ادامه خواهد  از حلقهعزيز خود شست، بلكه او يكي 

  .داشت
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ن گذاشت تا به او د، تمام ثروتش را در اختيار مشركابراي نجات ايمان خو صهيب
در مدينه به وي افتاد، به اصحاب  اجازه هجرت دهند، هنگاميكه چشم پيامبراكرم

 ه كه يكي از ياران پيامبرابودجان. صهيب در اين تجارت، سود فراوان برد: فرمود 
از كار  است، در جنگ احد هنگاميكه دستش از فرط شمشير زدن براي دفاع از پيامبر

ساخت، سربازان دشمن،  ايستاد و خود را سپر پيامبر حضرت افتاد، در مقابل آن
سوي او پرتاب كردند كه بدنش سوراخ سوراخ شد و همچون خار پشت ه آنقدر تير ب

. كند محافظت مي د اين، خيلي خوشحال بود كه از وجود مقدس پيامبربا وجو. گشت
ي خدا و پيامبر بودند كه همه چيز خود را براي رضاي خدا، در  قدر شيفته اينها آن
  .از دست دادند حضرت ركاب آن
پس از مدتي به مدينه  امامدينه را ترك گفت ،  پس از درگذشت پيامبر بالل

كه صدايش  محض اينه ب اذان گفت؛ دستور عمره زها، ببرگشت و در يكي از رو
از آن پس بالل نتوانست اذان بگويد، زيرا صدايش . بلند شد، همگان بشدت گريستند

  .كرد ياد پيامبري را كه از ميان رفته بود، در دلها زنده مي
ثبت در دلهايشان » ال اله اال اهللا«در واقع مشتي از خرواري بودند كه  اين چند مورد،

آنچه در . كرد شده بود، و ايمان بر جسم و جان و ساير اعضا و مايملكشان حكومت مي
اي  ـ روح تازه اهللا خوانيد، آيات و احاديثي است كه خواندن آن ـ انشاء صفحات آينده مي
  .ما خواهد دميدبه ايمان پژمردة  

به طور ف كه در اين كتاب از بكارگيري احاديث ضعي ور شومياد آ بايد ،ضمندر 
 ، بخاري و مسلم ، بيشتر احاديث مطرح شده، از صحيحين . خودداري شده است يجد

اثر ارزشمند محدث بزرگ جهان » سلسلة االحاديث الصحيحة«از نيز، و برخي 
  .اقتباس شده است» )رح(شيخ محمد ناصرالدين آلباني« ،معاصر
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كنم در  عظان توصيه مينويسندگان، داعيان و وا ةعنوان يك مسلمان به همه بنده ب
و تا زماني كه به . عمل كنندباشند و با دقت بكارگيري و بيان احاديث، بسيار حساس 

  .را به پيامبر بزرگوار اسالم نسبت دهند اند، نبايد آن صحت حديثي، يقين نكرده
قدر كافي احاديث صحيح وجود دارد ه يقين براي تبليغ دين خدا و پيشبرد آن، ببه 

  .سازد نياز مي ز آوردن احاديث ضعيف، بيكه ما را ا
اي در امر  در پايان، از استاد بزرگوار حاج محمدعلي ناتوزائي كه زحمات شايسته

  .سپاسگزارم ،ويرايش و تصحيح اين كتاب متحمل شدند
  

  عبداهللا ريگي احمدي



 

  
  
  : 1 آية

 ijk ∩⊇∪ ß‰ ôϑys ø9$# ¬! > u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ 

Ç⎯≈ uΗ÷q§9 $# ÉΟŠÏm§9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ É⎥⎪Ïe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒ Î) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ 

Ú⎥⎫Ïè tGó¡nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u Å_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u ÅÀ t⎦⎪Ï%©! $# |M ôϑ yè÷Ρ r& 

öΝ Îγø‹ n=tã Î ö xî ÅUθàÒøó yϑø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9!$ Ò9 $# ∩∠∪    )7-1/  فاتحه(  
. ستايش خداي را كه پروردگار جهانيان است. مهربان نام خداوند بخشندهه ب«

تنها تو را ) پروردگارا ،. (پادشاه روز جزاست. تخدايي كه بخشنده و مهربان اس
ما را به راه راست هدايت ) خداوندا ،. (جوئيم ط از تو ياري ميپرستيم و فق مي

اي  ن خشم گرفتهايشا نه راه آنان كه بر. اي فرما، راه كساني كه بديشان نعمت داده
  ». و نه راه گمراهان

يا غالم اعملك « قال النبي: عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال :  حديث
كلمات احفظ اهللا يحفظك احفظ اهللا تجده تجاهك اذا سألت فاسأل اهللا و إذا 
استعنت فاستعن باهللا و اعلم أن األمة لو اجتعمت علي أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك 

قد كتبه اهللا لك و إن اجتمعوا علي أن يضرّوك بشئ لم يضروك االّ بشئ اال بشئ 
تعرّف علي اهللا في :  االقالم و جفت الصحف و في روايةقد كتبه اهللا عليك رفعت 

يعرفك في الشدة و اعلم أن ما اخطاك لم يكن ليصيبك و ما أصابك . الرّخا
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مع الكرب و أن مع لك يكن ليخطئك و اعلم أن النصر مع الصبر و أن الفرج 
  1.»العسر يسرا
 اي پسر،: را اينگونه نصيحت فرمود م پيامبراكرم: گويد  مي ابن عباس:  ترجمه

كن تا او را  دستورات خدا را اجرا. حفاظت كن تا خدا تو را حفاظت كنداحكام خدا را 
ر وقت و ه. هرگاه به چيزي نياز پيدا كردي، از او بخواه. ببيني) ياور(هر جا با خود 

انسانها بخواهند به تو نفعي  او كمك بخواه، و بدان كه اگر همة محتاج كمك شدي، از
و اگر همه گرد آيند تا به تو . توانند برسانند، بيشتر از آنچه خدا برايت تعيين كرده، نمي

ها  قلم. توانند ضرري وارد كنند، بيشتر از آنچه خدا برايت در نظر گرفته، باز هم نمي
  .ها خشك شده است صحيفه) دواتهاي( برداشته شده و) تقدير(

خدا را در روزهاي شادي بشناس تا او تو رادر : و در روايتي ديگر چنين آمده است  
تو ه ه از آن نجات يافتي، غير ممكن بود كه بچآن !و بدان. روزهاي غم و اندوه بشناسد

خدا پس از  ان كه ياريو بد. تو رسيد، ممكن نبود كه از تو بگذرده و آنچه ب. برسد
  .پس از مصيبت، و آساني پس از سختي خواهد بود صبر، و گشايش

در تمام نمازها از . هاست ي ما مسلمان درس روزانه ،ي فاتحه سوره:  توضيح
او را ستايش و . گوييم خوانيم و مستقيم با خدا سخن مي را مي فرايض گرفته تا نوافل آن

كه دست بسته و  و در حالي) طلبيم ياري مي(واهيم خ كنيم و از او كمك مي سجده مي
ترديد هيچ  باشيم؛ زيرا بي طالب هدايت از درگاه كبريايي او مي ،ايم عاجزانه ايستاده

  .نعمتي باالتر از نعمت هدايت، وجود ندارد
روزانه . همانا او قويترين پناهگاه است. بريم از گمراهي و ضاللت به او پناه مي

. خوانيم تا ايمان ما مستحكم شده و پژمرده نگردد ي فاتحه را مي چندين بار سوره

_________________________________________________________________________ 
 .ترمذي ـ ح ص -1
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هاي ديگري را كه در نماز  فاتحه و سوره ، اكثر نمازگزاران، معني سورةمتأسفانه
  .دانند خوانند، نمي مي

در  هميشهرا كه  يي كوچك فاتحه و چند سوره ي سورة كه حداقل، ترجمه در حالي
صورت خشوع و حالوت غيرقابل  داشته باشيم؛ كه در اين يادبه بايد  ،خوانيم نمازها مي

  .گردد وصفي در نمازهاي ما پديدار مي
 اما در واقع اين درس ايمان و ،باشد گرچه در حديث فوق، مخاطب، ابن عباس مي

شود؛ زيرا مومن فقط بايد از خدا بترسد و براي  تك افراد امت داده مي يقين به تك
خاطر او جبين بر خاك بگذارد و اگر نيازي ه راست شود و ب تعظيم در پيشگاه او خم و
چرا كه غير از خدا، هيچ كسي حتي انبيا . او دراز نمايد ه جانبپيدا كرد، دست تكدي ب

 يي عبادت و پرستش نيستند و چيزي در بساط ندارند كه به كس و فرشتگان، شايسته
  .ببخشند



 

  
  
  : 1 آية

 È≅è% ¢Οßγ̄=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7ù= ßϑø9 $# ’ ÎA÷σ è? šù=ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™!$ t±n@ äíÍ”∴ s? uρ šù=ßϑø9 $# 

⎯ £ϑÏΒ â™!$ t±n@ –“ Ïèè? uρ ⎯ tΒ â™!$ t±n@ ‘Α É‹è? uρ ⎯ tΒ â™ !$t±n@ ( x8 Ï‰uŠÎ/ ç öy‚ø9 $# ( y7 ¨Ρ Î) 4’n? tã Èe≅ä. 

&™ó© x« ÖƒÏ‰s% ∩⊄∉∪ ßkÏ9θè? Ÿ≅ øŠ©9 $# ’Îû Í‘$yγ̈Ψ9 $# ßkÏ9θè? uρ u‘$yγ ¨Ψ9$# ’Îû È≅øŠ©9 $# ( ßlÌ÷‚è? uρ 

¢‘ y⇔ø9 $# š∅ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌ÷‚ è? uρ |M Íh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# ( ä−ã— ö s? uρ ⎯ tΒ â™ !$t± n@ Î ö tóÎ/ 

5>$|¡Ïm   )27 و 26 / عمران آل(  
 ،تو هر كه را خواهي خداوندا ، اي پادشاه ملك هستي،. بگو) اي پيامبر(«

و هر كه را . بگيري) و سلطنت(ملك  ،سلطنت بخشي و از هر كه خواهي
ه هر خير و نيكويي ب. خوار گرداني ،عزت دهي و هر كه را خواهي ،خواهي

سازي و روز  را در روز نهان شب. دست توست و تنها تو بر هر چيز توانا هستي
را در شب ناپديد گرداني، زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگيزي و به هر 

  » .حساب عطا فرمايي بي كه خواهي روزي،
وحده ال  ال اله اال اله«:  صالة مكتوبةكان يقول في دبر كل  إن النبي:  حديث

اللهم ال مانع لما . قديرشريك له له الملك و له الحمد و هو علي كل شئ 
  » 1.اعطيت و المعطي لما منعت و الينفع ذاالجد منك الجد

  :خواند  بعد از هر نماز، اين اوراد را مي پيامبراكرم: ترجمه 

_________________________________________________________________________ 
 .البخاري -1
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پادشاهي براي او شايسته و شريكي ندارد . يگانه است. معبودي جز اهللا وجود ندارد
اي از   بازدارنده خداوندا ،. اناستهر چيز توو بر اوست حمد و ستايش و او بر . است

  .شود اي از آنچه تو منع فرمايي، يافت نمي آنچه تو عنايت فرمايي، وجود ندارد و دهنده
دست آورد كه خواست ه تواند با تالش و كوشش چيزي ب هيچ كس نمي خداوندا ،

  .تو نباشد
دهيم كه پادشاه  با تار و پود قلبمان پيوندبايد باور كنيم و اين حقيقت را : توضيح 

زمين، آسمان، ماه، خورشيد و . يد قدرت اوست رو همه چيز د. حقيقي خداست
  .باشند همه و همه مخلوق خدا و تابع دستور او مي ،ستارگان

و خشكي جان دريا  ها، فرشتگان و ساير موجودات جاندار وبي همچنين انسانها، جن
. ي قدرت خدا و در تصرف اويند ها موجودات عالم هستي، پديده و در يك كلمه، همة

هركس را كه بخواهد براي چند صباحي فرمانرواي . اوست ،فرمانرواي مطلق عالم هستي
كند و پس از مدتي آن قدرت را از وي  پادشاه كشوري مياي يا به تعبير امروزي،  هقمنط
ناپذير  گيرد تا به جهانيان بفهماند كه تنها خداوند، پادشاهي است كه حكومتش زوال مي
  .باشد مي

حكومت  ،ي خاكي پادشاهان مجازي بسياري دانيم كه بر روي اين كره همه نيك مي
من خداي بزرگ شما (» انا ربكم األعلي«اند؛ گاهي فرعون فرياد  كرده و از بين رفته

دست گرفته و ه زمام امور را ب ،روزگاري سليمان. و زماني نمروداست سر داده ) .هستم
باشد، و هم اوست كه در  فقط از آن خدا مي ،اما پادشاهي مطلق در دنيا. نزماني ذوالقرني

امروز چه كسي پادشاه و (» لمن الملك اليوم«: فرمايد  روز قيامت اعالم مي
د نگويي به اين سؤال را نخواه هيچيك از پادشاهان دنيا، ياراي پاسخ) فرمانرواست؟

سپس  .مانند همه و همه ساكت ميو كسري، فرعون و نمرود، هامان و قيصر . داشت
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امروز پادشاهي و حكمراني فقط متعلق  ؛ يعني،»هللا الواحد القهار«: فرمايد  خداوند مي
  .باشد به خداوند يكتا و قهار مي
 ته شود؛ زيرا تنها اوست كه بر همةست كه پادشاه گفا ي آن پس خداوند شايسته
عزت و . گيرد ور او صورت ميدسته تغيير اوضاع جهان ب. كند موجودات حكومت مي

و هم اوست كه . باشد گردش شب و روز مولود قدرت او مي. دست اوسته ذلت ب
ي  همچنانكه قادر است پرده. تواند هميشه خورشيد را ثابت و نورافشان نگهدارد مي

مرده را از زنده و زنده را از مرده، . تاريك شب را براي هميشه بر جهان بگستراند
جان پديد  بيمرغ  ، مرغ زنده و از مرغ زنده تخمبي جانمرغ  از تخم. دآور بوجود مي

ه صورت چوب بي را ب زنده و سپس آن يموسي را به اژدهاي عصاي بي جان. آورد مي
اي  يا طبق تفسيري از آذر مرده، ابراهيم زنده و از نوح زنده، پسر مرده آورد جان در مي
  ).آيد شمار ميه مرده ب ،رزنده و كاف ،زيرا مؤمن. (آورد بوجود مي

 هيچ ،بدين جهت. دست خداستبه موجودات عالم هستي، و انسانها،  رزق همة
. تواند با سعي و كوشش، بيش از آنچه خدا برايش تعيين كرده به دست آورد كس نمي

در  اما ،كنند ل و ثروت، كوشش بسيار ميدست آوردن ماه چه بسا كساني كه دائم براي ب
در مقابل، گروهي ديگر با تالش كم، صاحب و آورند؛ دست ميه ي بعوض، مال اندك
  .شوند ثروت هنگفت مي

ي روزي، فقط خداست؛ و اين كار و كوشش ظاهري  كننده پس روشن شد كه تقسيم
براي برقراري نظم دنياست و آزمايشي است براي مردم كه چه كسي ايمان، نماز و 

  كند؟ فداي ايمان ميصداقت خود را فداي مال و چه كسي مال را 



 

  
  
  1 ةآي

 öΝ s9 r& t s? y# ø‹x. z> u ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Zπ yϑÎ=x. Zπ t6ÍhŠsÛ ;ο t yft±x. Bπ t7Íh‹ sÛ $yγ è=ô¹r& ×MÎ/$ rO 

$ yγããö sùuρ ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA÷σ è? $ yγn=à2 é& ¨≅ä. ¤⎦⎫Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $ yγÎn/ u‘ 3 ÛUÎ ôØo„ uρ 

ª!$# tΑ$sWøΒ F{ $# Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟßγ ¯=yè s9 šχρã2 x‹tG tƒ ∩⊄∈∪ ã≅ sV tΒ uρ >π yϑÎ=x. 7π sW Î7yz 

>οt yf t±x. >π sV Î6yz ôM ¨VçG ô_$# ⎯ ÏΒ É− öθ sù ÇÚö‘ F{ $# $tΒ $yγ s9 ⎯ ÏΒ 9‘# t s% ∩⊄∉∪ àMÎm6 sV ãƒ 

ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ ÉΑ öθ s)ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’ Îû Íο4θ uŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íο tÅzFψ$# ( 

‘≅ÅÒ ãƒuρ ª!$# š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yèø tƒ uρ ª!$# $ tΒ â™!$ t±tƒ    )27-24/  ابراهيم(  
پاكيزه مانند  است؟ كلمة آيا نديدي كه خداوند چگونه مثل زده خدا ، ل اي رسو«

هايش  استوار است و شاخه) در زمين(آن  است كه ريشة) زيبايي(درخت پاكيزه 
خدا . دهد دستور پروردگار، هميشه ميوه ميه و آن درخت، ب. باشد در آسمان مي

ي پليد  و مثل كلمه. كند تا شايد مردم پند بپذيرند مي اينگونه مثلها را واضح بيان
، بلكه )رود به قلب زمين نمي(ي آن  است كه ريشه) ثمر بي(مانند درخت پليد 

خداوند مؤمنان را با . گيرد و هيچ ثبات و بقايي ندارد روي زمين قرار مي
كند، و  دارد و ستمكاران را گمراه مي ي ثابت در دنيا و آخرت پايدار مي عقيده

  ».دهد انجام مي ،خدا هر چه بخواهد
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شهادة : بني اإلسالم علي خمس «:   قال رسول: قال  عن ابن عمر:  حديث
اهللا و إقام الصلوة و إيتا، الزكوة و الحج و  ان ال إله إال اهللا و ان محمد رسول

  1.»صوم رمضان
  :فرمودند  پيامبرخدا: گويد  ابن عمر مي:  ترجمه

  :پايه بنا شده است  اسالم بر پنج
  .كه معبودي جز اهللا وجود ندارد و محمد پيامبر خداست گواهي دادن به اين - 1
  اداي حج - 4  پرداخت زكات - 3  ي نماز اقامه - 2
  ي ماه مبارك رمضان روزه - 5

زبان  بر» اهللا ال إله اال اهللا و محمد رسول«ي طيبه  كه كلمه محض اينه ب: توضيح 
شده زيرا او قبالً كافر بود، اكنون مسلمان شود؛  دگرگون مي جاري شود، انسان بكلي

قبالً سزاوار خشم خدا بود،  .، حاال پاك و نظيف شده استقبالً كثيف و ناپاك بود. است
ي طيبه اين است كه غير از خدا  مفهوم كلمه. اينك مستحق رحمتش گرديده است

  .آور اوست هيچكس فرمانروا و فريادرس نيست و محمد پيام
دهنده و  كسي كه مالك باشد، حاكم باشد، خالق باشد، پرورش ،يعني ؛»اله«

يد كه دنيا فقط يك خدا گذار قرار مي» ال اله اال اهللا«شما با گفتن . كننده باشد تربيت
خداي يكتا، . كس ديگر، سزاوار خدايي نيست جز او، هيچه و ب. اهللا است هم، دارد و آن

رزاق اوست، مرگ و . خالق اوست. و جهانيان است ي جهان مالك شما و مالك همه
اگر قرار باشد از كسي بترسيم، . رنج و بال هم از جانب اوست. زندگي به دست اوست

اگر قرار باشد . اگر قرار باشد از كسي بخواهيم، بايد از او بخواهيم. بايد از او بترسيم

_________________________________________________________________________ 
 .عليه متفق -1
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. كس نيستيم ي هيچ برده و بندهغير از خدا، ما . كسي را پرستش كنيم، بايد او را بپرستيم
  .كس ارباب و صاحب اختيار ما نيست و غير از او هيچ

بر دستورات او گردن ااين است كه از او اطاعت كنيم و در بر ي اصلي ما تنها وظيفه
عنوان پيامبر به سوي ما فرستاده شده ه ب حضرت و براي تحقق اين امر مهم، آن. نهيم
  .است

با » اهللا ال اله اال اله و محمد رسول«كه مؤمن با اقرار  اين است عهد و پيماني
  .بندد خداي خويش مي

در واقع درخت تنومند ايمان است كه اگر مستحكم شود و در قلب  ،ي طيبه كلمه
آن، گفتار  ةو در ساي. آيد دست ميه هاي بسيار خوبي از آن ب مؤمن ريشه بدواند، ميوه

ستودني  ،زيبا و اخالق و رفتارش ،يدن كالمششن ؛خوش يمن ،ديدارش ، شيرين؛مؤمن
هم  ردار و تلخ كه ثمري ندارد و به فرض، نهاليست خاي كفر برعكس، كلمه. گردد يم

اگر ثمري داشته باشد، قابل استفاده نخواهد بود و با وزش كوچكترين باد و تكاني از جا 
  .رود كنده شده و از بين مي



 

  
  
   1 آية

 ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة أال تخافوا إن الذين قالوا ربنا اهللا«
نحن أولياؤكم * و التحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 

في الحياة الدنيا و في االخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم و لكم 
                                 )30/ فصلت (                      »تزالً من غفور رحيم* ما تدعون 

بر ايمان (پروردگار ما خداست و بعد از آن  :تحقيق آنان كه گفتنده ب: ترجمه 
شوند و به آنها  بر آنها نازل مي) هنگام مرگ(استقامت كردند، فرشتگان ) خود

شما را به همان بهشتي كه  ،دهند كه هيچ ترس و اندوهي نداشته باشيد مژده مي
و براي . دنيا و آخرت دوستان شما هستيم ما در. شديد، بشارت باد وعده داده مي

اين . (فراهم است ،هر چه مايل باشيد يا آرزو كنيد) بهشت ابدي(جا  شما در آن
  .مهربان است آمرزندة) خداي(مهماني از جانب ) هسفر

قوالً اهللا قل لي في االسالم  يا رسول: عن سفيان بن عبداهللا الثقفي قال :  حديث
  1»قل آمنت باهللا ثم استقم«: قال  ال أسأل عنه أحداً بعدك

اسالم نصيحتي  مرا دربارة: گفتم به رسول خدا : گويد  سفيان ابن عبداهللا مي: ترجمه 
  .سپس بر آن استقامت كن ؛ايمان آوردم :بگو: فرمود . كن كه بعد از تو از كسي نپرسم

دان باطل و ي معبو درواقع پشت پا زدن به همه» ال اله اال اهللا«اقرار به : توضيح 
  :گويد  اقبال مي. هواهاي نفساني است

 كه دانم مقتضاي ال اله را   گويم مسلمانم بلرزم چو مي
_________________________________________________________________________ 

 .مسلم  -1
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عنوان رب و معبود خود پذيرفت و به او ايمان ه كه خدا را ب مسلمان بعد از اين
غم و . آورد، بايد استقامت ورزد و از دستورات او اطاعت كند و از منهيات او بپرهيزد

ي بذل جان در راه اسالم  آمادههمواره بايد . دستور خدا و پيامبر باشداش بايد تابع  شادي
و استقامت  ايداين رهگذر مشكالتي برايش پيش آيد، صبر و تحمل نم درو اگر  باشد
آيند و مناظر  بر چنين مؤمني است كه هنگام مرگ، فرشتگان فرود مي ،سرانجام. ورزد

از : گويند  دهند، و براي تسلي خاطرش مي گانش قرار ميزيباي بهشت را در برابر ديد
زيرا ما با تو بوده و  شوي، ناراحت مباش، ميكني و تنها  كه بستگانت را ترك مي اين

جا خداوند  هستيم و بهشت جاودان خدا با انواع نعمتها در انتظار توست و در آن
  .ميزبانت خواهد بود



 

  
  

  1آيه 

 Ÿ≅ÏFè% Ü=≈ ptõ¾r& ÏŠρ ß‰ ÷{W{$# ∩⊆∪ Í‘$̈Ζ9 $# ÏN# sŒ ÏŠθè% uθø9 $# ∩∈∪ øŒÎ) ö/ãφ $pκö n= tæ ×Šθãè è% 

∩∉∪ öΝ èδ uρ 4’n? tã $ tΒ tβθè= yèø tƒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $$Î/ ×Šθåκà− ∩∠∪ $ tΒ uρ (#θßϑs) tΡ öΝ åκ÷] ÏΒ HωÎ) 

β r& (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ Í“ƒÍ• yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#    )8-4/  بروج(  
آنگاه كه بر كنار آتش نشسته  .تش مايه دار همان آ. مرگ بر آدم سوزان خندق «

و هيچ عيبي در آنها . آوردند، شاهد بودند  و بر آنچه بر سر مؤمنان مي. بودند
  . »نيافتند جز آنكه به خداي غالب و ستودني ايمان آورده بودند

خاطر ه برا كه گروهي از مؤمنان  اشاره به داستان شاه ستمگري است اين آيات
هاي پر از آتش انداخت و خود و وزيرانش دور خندق نشسته و  ودالايمانشان در گ

اين داستان در حديث . كردند هاي آتش، تماشا مي سوختن اهل ايمان را در ميان شعله
  :صورت آمده است  مفصلي بدين
» ...كان ملك فيمن قبلكم و كان له ساحر فلما كبر«:  اهللا قال رسول:  حديث
  .الحديث

ساحر به شاه  ، پادشاه ستمگري بود كه ساحر پيري داشت،اريدر روزگ:  ترجمه
  .الزم است كودكي را نزدم بفرستي تا جادويم را بياموزد ؛ام من پير و ناتوان شده: گفت 

شاه، كودك باهوشي را نزد او فرستاد تا سحر و جادو را فرا گيرد و جاي استاد 
  .گرفت ز او درس ميرفت و ا كودك، هر روز پيش ساحر مي. پيرش را پر كند
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پسرك روزي در مجلس . وجود داشت) موحد(در مسير اين كودك، راهبي  ،قضا از
كه هر روز مقداري  او اندكي نشست، سخنان شيرين راهب، كودك را متأثر كرد، طوري

  .رفت گذراند و بعد با اندكي تأخير، نزد ساحر مي از وقتش را نزد وي مي
 ،از طرف ديگر ؛زد شد و او را كتك مي ت ميساحر از تأخير كودك، سخت ناراح

. ندكرد رسيد، او را بازخواست مي كه دير به خانه مي خاطر اينه ب ،خانوادة كودك نيز
پدر : به ساحر بگو : حلي برايش پيدا كرد و گفت  او نيز راه. كودك، ماجرا را به راهب گفت

چند روزي بر . مرا نگه داشته استساحر : ات بگو  فرستند و به خانواده و مادرم مرا دير مي
اي را ديد كه راه مردم را بسته و  كه روزي كودك، حيوان درنده اين منوال گذشت تا اين

كه فرصتي يافته بود تا حق را از باطل تشخيص  او از اين ،مانع رفت و آمد آنان شده است
ي بلند دم، با صداميان مردست گرفت و در ه سنگي ب. نهايت خوشحال شد دهد، بي

؛ سپس اين جانور را با اين سنگ، هالك كن ،اگر دين راهب حق است بار الها ،: گفت 
حيوان درنده پرت كرد، سنگ به حيوان اصابت كرد و او را از پاي  سنگ را به سمت

 پسرم ،: راهب گفت . راهب آمد و قضيه را برايش تعريف كرد ، نزدكودك نيز. درآورد
نظرم بزودي مورد آزمايش ه اي كه ب جائي رسيدهه ي، بتو امروز بر من فضيلت دار

  .خداوند قرار خواهي گرفت، اگر بالئي بر سرت آمد از من نزد كسي سخن مگو
دستور خدا كور ه ب. گرديد كودك، مقرب دربار خداوند شد و دعايش اجابت مي

  .كرد داد و امراض گوناگون مردم را مداوا مي مادرزاد و پيس را شفا مي
اين  ةاز همنشينان شاه كه نور چشمهايش را از دست داده بود، با شنيدن آوازمردي 

كه ديدگانش را سالم  در صورتي :كودك با هداياي هنگفتي نزد او آمد و اظهار داشت
ن اي دهم؛ من كسي را شفا نمي: ودك گفت ك. اين ثروت را بدو خواهد بخشيد، تمام كند

من از او  ،هم اگر به خداوند، ايمان بياوريد شما .دهد پروردگار من است كه شفا مي
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خداوند او را شفا . مرد نابينا ايمان آورد. كه نور ديدگانت را به تو بازگرداند مخواه مي
  .داد و او با ديدگاني سالم به دربار شاه برگشت

. پروردگارم: چه كسي نورديدگانت را برگردانيد؟ مرد گفت : شاه با تعجب پرسيد 
پروردگار هر : گر تو پروردگاري غير از من داري؟ مرد در پاسخ گفت م: شاه گفت 

 تا اين ، مرد را شكنجه داد؛نهايت از اين پاسخ برآشفته شد شاه كه بي. دوي ما خداست
شاه به . دستور شاه او را احضار نمودنده ب. كه اعتراف نمود و كودك را معرفي كرد

... دهي و  را شفا مي سرزاد و پيكورماد! عجب جادوگر ماهري شدي: كودك گفت 
دهد، شاه با شنيدن اين پاسخ پي  ام خداوند، شفا مي من كسي را شفا نداده: كودك گفت 

كودك را . بلكه استادي غير از او داشته است ،ها را از ساحر نياموخته برد كه اين گفته
  .كه راهب را معرفي كرد آنقدر زير كتك و شكنجه قرار داد تا اين

شاه از راهب خواست كه به او . تور شاه، راهب را دستگير و احضار كردنددسه ب
دست گرفت و بر فرق ه اي ب ه شاه ار. راهب نپذيرفت. ايمان بياورد و به خدا، كفر بورزد

سپس همنشين سابق خود را احضار . سر راهب گذاشت و او را از وسط، دو نيم كرد
، انكار كرد و در نتيجه، به همان او نيز و از او خواست كه از دينش برگردد،نمود 

از اين دينت دست : شاه رو به كودك كرد و گفت  ،سپس. شد سرنوشت راهب گرفتار
قوي بود، انكار كرد و حاضر نشد به پروردگارش كفر  يه داراي ايمانكودك هم ك. بردار
اگر از . ندبزرگترين كوه ببر گروهي از سربازانش سپرد تا بر قلةشاه او را به . ورزد

كودك دست  ،كوه رسيدند چون به قلة. به پائين پرتابش كنندجا  دينش برنگشت از آن
مرا از شر ايشان نجات ده، ناگاه كوه به لرزه درآمد و  ، بارالها: به دعا برد و گفت 

همراهانت چه  :و شاه گفتكودك باز نزد شاه برگشت . سربازان شاه از پا درآمدند
  .د، مرا از شرشان نجات دادخداون: شدند؟ گفت 
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اي از سربازانش سپرد تا سوار كشتي شوند و كودك  دست عدهه شاه بار ديگر او را ب
: ، كودك دعا كرد و گفت چون به ميان دريا رسيدند. را در ميان امواج دريا رها سازند

و  كشتي در ميان امواج متالطم دريا ناپديد گشت. مرا از شر اينها نجات ده بارالها ،
: همراهانت چه شدند؟ گفت : شاه گفت . كودك نجات يافت و نزد شاه برگشت

  .خداوند، مرا از شرشان نجات داد
 كه همة تواني مرا نابود سازي مگر اين تو هرگز نمي: سپس خطاب به شاه گفت 

بعد تيري از تيرهاي  ي وآنگاه مرا به شاخة درخت خرما آويزان كن ،مردم را گردآوري
  .يپروردگار اين پسر، سپس مرا نشانه بگير ، به نام اهللا:  ييو بگو يرداربرا خودم 

تيري . شاه، مردم را در ميدان بزرگي گرد آورد، كودك را به درخت خرما آويزان كرد
تير . و تير را شليك كرد ،پروردگار اين پسر،نام اهللا ه ب: از تيرهايش بيرون آورد و گفت 

دستش را بر محل زخم گذاشت و جان به جان  ؛به نرمه گوش كودك اصابت نمود
  .آفرين، تسليم كرد
: حقانيت پروردگار كودك را با چشم سر ديدند، همه يك صدا گفتند تماشاچيان كه 

شاه از اين پيشامد، .) ما به پروردگار اين كودك، ايمان آورديم(» آمنا برب هذا الغالم«
  .و در آنها آتش بيفروزند حفر كنندهايي  خشمگين شد و دستور داد كه چاله

دست از  :تندنها گفه آباهل ايمان را كنار آتش گردآوردند و  و دشدستور شاه اجرا 
آنها ايمان را بر جان، ترجيح دادند و يكي پس از ديگري در راه . ايمان خود برداريد
 دكي بر دوش داشت، اندكي كنار آتشدر ميان آنها زني بود كه كو. ايمان، فدا شدند

: ، لب به سخن گشود و گفت زبان كودك بي كه برگردد،قف كرد و نزديك بود تو
  1.تو بر حق استكه استقامت كن دين  مادرم ،«

_________________________________________________________________________ 
 .مسلم -1



 

  
  
  1 آية

   »إن اهللا اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة«
  ) 111/ توبه (                                                                      

همانا خداوند جان و مال مؤمنين را خريده تا در عوض به آنها بهشت «:  ترجمه
  ».عنايت كند

  2 آية

 Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σ ãƒ 4©®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $ yϑŠÏù t yfx© óΟßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝÎηÅ¡àΡ r& %[` tym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ç„uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@    )65/  نساء(  

شوند مگر آنكه در خصومت و  گار تو كه ايشان مؤمن نميدقسم به پرور«
اعتراض  ،آنگاه به هر حكمي كه صادر كني. نزاعشان تنها تو را حاكم كنند

   ».و از جان و دل تسليم فرمان تو باشند. نداشته باشند
  3 آية

ن يكون لهم الخيرة ما كان لمؤمن و المؤمنة إذا قضي اهللا و رسوله امراً ا«
  1»من أمرهم
دستوري  ،كه خدا و رسول بعد از اين را نرسدهيچ مرد و زن مؤمني «:  ترجمه

  ».در كارشان اختيار باشدبراي آنان  ،صادر كرد

_________________________________________________________________________ 
 . 36: احزاب  -1



 تسليم شدن در برابر دستورات اهللا

 

23

ال يؤمن احدكم حتي اكون أحب اليه «:  قال النبي: قال  عن انس:  1حديث 
  1»من والده و ولده و الناس اجمعين

يك از شما مؤمن  هيچبه : كند كه فرمود  نقل مي  از پيامبرخدا انس:  ترجمه
  .نزدش محبوبتر از پدر، فرزند و همه مردم نباشم) پيامبر(كه من  شود، تا زماني گفته نمي

ثالث من كن فيه وجد حالوة االيمان من «: قال  عن أنس عن النبي:  2حديث 
ب عبدأ اليحبه إال اهللا و من كان اهللا و رسوله أحب اليه مما سواهما و من أح

  2»يكره أن يعود إلي الكفر بعد إذا انقذه اهللا كما يكره أن يلقي في النار
سه صفت وجود دارد كه نزد : فرمود  كند كه پيامبراكرم روايت مي انس : ترجمه

  :هر كس يافت شوند، شيريني ايمان را خواهد چشيد 
  .باشندخدا و رسول نزد او محبوبتر از همه : اول 
  .خاطر رضاي خدا دوست داشته باشده بندگان خدا را فقط ب: دوم 
  .برگشتن از دين برايش مانند افتادن در آتش، دشوار و ناپسند باشد: سوم

مؤمن . باشد معني تسليم شدن در برابر دستورات خدا و رسول ميه اسالم ب:  توضيح
آزاد  ديگراو . قع خود را فروخته است، دروا»ال اله اال اهللا« ةي طيب پس از اقرار به كلمه

شم، زبان، دست، پا و شهوت و تواند از چ ديگر نمي. خدا شده استي  نيست، بلكه برده
او بايد زندگي خود را در . ساير مايملك خود، آزادانه و به ميل خود استفاده كند
بخش خدا و پيامبر، سپري  چارچوب مقررات اسالم و در پرتوي دستورات حيات

  .ايدنم

_________________________________________________________________________ 
 .البخاري -1
 .البخاري -2
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كنند و به برخي عمل  خداوند، كساني را كه به برخي از احكام اسالم عمل مي
به طور  اي مؤمنان ،» «ادخلوا في السلم كافة«: فرمايد  كند و مي كنند، خطاب مي نمي
  ».وارد اسالم شويد كامل

همين نكته است كه بايد به دستورات آنها  ،منظور از دوست داشتن خدا و رسول نيز
مسلمان بايد همواره آماده باشد تا براي تحقق اوامر خدا در . كامل عمل نمود به طور

. ي اين نوع محبت بودند بهترين نمونه ياران پيامبر. جامعه، جان و مالش را فدا كند
 و خالصه همه چيز خود را در ركاب آن كاشانهزيرا جان، مال، زن، فرزند، خانه و 

بهر شكل (پرستي  نيا شناخته شود و بساط بتاز دست دادند، تا خدا در د حضرت
  .برچيده شود) آن

نام خبيب را كه در ه ب خواستند يكي از اصحاب پيامبر ن مكه مياهنگامي كه مشرك
آيا دوست  :دار آويزند، از او پرسيدنده برت كفار در آمده بود، يكي از جنگها به اسا

اين شيرمرد مجاهد اسالم  ،بيبشد؟ خ جاي تو بدار آويخته ميه ب داري اكنون محمد
اي دشمنان كوردل «: سخ داد رسيد، پا ي دار، بوي بهشت به مشامش مي كه از چوبه

فرو رود، تا چه رسد  حضرت من حتي دوست ندارم خاري به پاي مبارك آن اسالم ،
اين سخن از اعماق قلب خبيب سرچشمه  به يقين،» .جاي من اعدام گردده كه ببه اين 
اي كه در پاي  گونهه داد، ب ي او را به خدا و پيامبر، نشان مي د و محبت خالصانهگرفته بو

  .شكني به سران كفر داد چنين پاسخ مردانه و دندان ،ي دار نيز چوبه



 

  
  
  1 آية

 ô⎯ ¨Β r& t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $# uρ tΑ t“Ρ r& uρ Ν à6s9 š∅ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ 

$ uΖ÷F u; /Ρ r' sù ⎯Ïμ Î/ t, Í←!# y‰tn šV# sŒ 7π yf ôγt/ $̈Β šχ% Ÿ2 óΟä3 s9 βr& (#θçG Î6.⊥ è? 

!$ yδt yf x© 3 ×μ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝ èδ ×Πöθ s% tβθä9 Ï‰ ÷ètƒ    )60 / نمل(  
آورد؟  دچه كسي آسمانها و زمين را خلق كرد و از آسمان براي شما آب فرو«
توانستيد  شما نمي در حالي كه. آن، باغهاي داراي مناظر زيبا را آفريديم اپس بس

كه اينگونه (آيا معبودي با خدا وجود دارد؟ بلكه آنان . را برويانيد هاي آن درخت
  ».قومي تجاوز كار هستند) .پندارند مي

  2 آية
و آية لهم الليل نسلخ منه النها فإذا هم مظلمون و الشمس تجري لمستقر لها «

* ي عاد كالعرجون القديم حت و القمر قدرناه منازل* ذلك تقدير العزيز العليم 
الالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و ال الليل سابق النهار و كلّ في فلك 

   )37 – 40/ يس (                                                                          »يسبحون
ز را از آن ، وجود شب است و ما رو)دال بر قدرت خدا( يك نشانه:  ترجمه

ديگري بر قدرت خداي داناي  نشانة(و . گيرد گيريم، ناگهان تاريكي آنان را فرامي رميب
.  هيچ اختالف در گردش است خورشيد بر مدار معين خود دايم بي) مقتدر اين است كه
  .گيري خداي بس چيره و توانا و داناست اين محاسبه و اندازه

ه صورت ته ب) پس از طي كردن آنها(ايم كه  هايي تعيين كرده منزلگاه ،براي ماه نيز
  .آيد در مي) خوشه خرما بر درخت(كهنه  ماندة
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ماه رسد و نه شب را ) مدار(به ) كه در مدار خود سريعتر شود و(نه خورشيد را سزد 
  .هر يك در مدار معيني شناورند) و مانع پيدايش آن شود(سزد كه بر روز پيشي گيرد 

خواهيم ديد كه هر موجود عالم  ،ميفرينش بينديشنظام آ بارةاگر اندكي در:  توضيح
قول اقبال ه كند و ب هستي، با زبان حال به وجود خالق تواناي خويش اعتراف مي

  :الهوري 
 هر گياهي كه از زمين رويد

  

 وحده ال شريك له گويد
  

كند تا انسانها بدانند كه  خداوند در آيات فوق، به برخي از موجوداتش اشاره مي
كنند، تصادفي بوجود نيامده است؛ بلكه همه داراي  آنچه در آن مشاهده ميجهان و 

  .خالقي توانا هستند كه آنها را از برهوت عدم، به فضاي بيكران وجود، آورده است
اند، در  ترين انسانهاي خدا بوده رو انبيا كه برجسته باالترين علم، توحيد است از اين

در آتش يا ، اره بر فرق سرشان گذاشته شد، خاطر آن كتك خوردنده راه توحيد و ب
  ... انداخته شدند و 

كردند، سپس براي تثبيت آن در  را عنوان مي» ال إله إال اهللا«خدا، نخست ان پيامبر
هاي  صورت براي اثبات گفته پرداختند و بدين دلها به شرح و بيان موجودات خدا مي

چشمي كه توان ديدن خورشيد .  شود نميديده  ،آوردند، زيرا خدا با چشم خود، دليل مي
خالق خورشيد را ببيند؟ پس همانطور كه  ،را ندارد، چگونه برايش ممكن خواهد بود

گواه عظمت خالق  ،نور خورشيد حكايت از حقيقت خورشيد دارد، مخلوقات خدا نيز
  »و هللا المثل األعلي«. ندهست خويش

هاي سر  ان و سيارات، زمين و كوه، خورشيد و ماه و ساير ستارگعظمتآسمان با آن 
  .ي بسيار نيرومند خود هستند به فلك كشيده، همه بيانگر قدرت و دانش سازنده

ي  ، توانسته به كرهكرده استسعي و تالشي كه  نسان از بدو آفرينش تاكنون با همةا
رين سياره به زمين است، راه يابد؛ هنوز خورشيد و هزاران تماه كه كوچكترين و نزديك
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عرش و كرسي و مخلوقات ناشناخته ديگري وجود دارند  ،ثوابت و سيارات ديگر و نيز
  .كه بشر به آنها راه نيافته و به حقيقت آنها پي نبرده است

كه زودتر به خالق ماه برسند،  جاي اينه اند، ب ي ماه رسيده كه به كره يمتأسفانه آنهاي(
و  است د، چشم عقلشان كورتر شدهانگيزش بهتر بشناسن و خدا را از مخلوقات شگفت

  .)اند ي بيشتري گرفته از خدا فاصله
 كامالً ينازل شدن آب از آسمان به اندازة نياز مردم، در زمان خاص، طبق نظام

خود دليل آشكار ديگري است بر ) كه زيان آور نباشد(صورت قطره ه شده و ب حساب
ه، گلهاي رنگارنگ و سبزيجات رويانيدن درختان ميو. كه اين امر، تصادفي نيست اين

  .باشد دليل ديگري بر وجود خالق دانا و توانا مي ،گوناگون نيز
باشد، رويانيدن گل و گياه كار  كار كشاورز، كاشتن، آب دادن و مراقبت از گياه مي

شود؛  خرما و فلفل در كنار هم كاشته مي، يكسان درخت ليمو  يدر زمين. خداوند است
عمل ه ي تيز و سوزان ب ي شيرين و سومي ميوه ش و دومي ميوهي تر اما اولي ميوه

اگر به چند دسته گل كه در كنار هم قرار دارند، مالحظه كنيد، خواهيد ديد  .آورد مي
باشند؛  داراي رنگهاي مختلف ميبعضي برخي از آنها قرمز، برخي سفيد و برخي زرد، و 

شي بسيار زيبا و دلربا از كجا؟ باد ها از كجا؟ و اين نقا اين رنگها از كجا؟ اين طعم
ريزد؟ سيارات گوناگون با چه كيفيتي در آسمان  وزد؟ باران چگونه فرو مي چگونه مي

؟ ماه چگونه طبق مي آيندچرخند؟ چگونه شب و روز بدون تأخير، پشت سر هم  مي
شود؟ چگونه فصول مختلف  و بالعكس بدل مي) ماه كامل(نظام معيني از هالل به بدر 

ها  رسند و كاشته ها به ثمر مي كنند؟ چگونه ميوه ال تحت قانون ثابت و دائمي تغيير ميس
اي كوتاه اينگونه بيان  كنند؟ پاسخ اين چگونه، چطور، و كجاها را قرآن در جمله رشد مي

  .آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده» فتبارك اهللا أحسن الخالقين« :فرمايد  مي



 

  
  
  1 آية

 …çν y‰ΨÏãuρ ßxÏ?$ x tΒ É=ø‹tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑ n=÷ètƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟn=÷ètƒ uρ $ tΒ †Îû Îh y9ø9 $# 

Ìós t7ø9 $# uρ 4 $ tΒ uρ äÝà)ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s%u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 ym ’Îû ÏM≈yϑ è=àß ÇÚ ö‘ F{$# 

Ÿω uρ 5=ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫ Î7•Β    )59/  انعام(  
آنچه  ،و نيز. كسي جز خدا از آنها آگاه نيست. ين غيب نزد اوستهاي خزا كليد«

، مگر آنكه افتد هيچ برگي از درخت نمي. داند در خشكي و درياست همه را مي
تر و   هاي زمين و هيچ اي در اعماق تاريكي و هيچ دانه خدا از آن آگاه است

   ».آمده است) شرح آن(خشكي نيست، مگر آنكه در كتاب روشن، 
  2 آية

 4 $tΒ uρ Ü>â“ ÷ètƒ ⎯ tã y7Îi/ ¢‘ ⎯ ÏΒ ÉΑ$s) ÷WÏiΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 

Iω uρ t tóô¹r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ uy9 ø. r& ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÏ. A⎦⎫Î7•Β    )61/  يونس(  
و كوچكتر از . ي زمين و آسمان از خداي تو پنهان نيست اي در همه هيچ ذره«

واضح، موجود ) طوره ب( يهمه در كتاب ،هر چه هست ،نذره و بزرگتر از آ
   ».است

  3 آية
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شنود و به اسرار دلها هم   و شما چه پنهان سخن بگوييد چه آشكار، خدا مي«
   ».آگاه است

خداوند كليه رويدادهاي . و كليدهاي خزاين غيب نزد خداستاسرار :  توضيح
او كسي ديگر حتي انبياء و  جز. داند گذشته، حال و آينده را با تمام جزئيات آن مي
خداوند به ذرات بسيار كوچك و ريزي . فرشتگان هم داراي چنين علمي نبوده و نيستند

داراي چنان علم وسيعي است كه . كه در اعماق زمين و درياها قرار دارند، آگاهي دارد
 ،افتد و نيز زمين مي كه روزانه چند برگ بر تعداد درختان دنيا و برگهايشان و اين

نزد او ريز و درشت، دور و . داند هاي ريگ ريگستانهاي دنيا را مي قطرات باران و دانه
ه كوچكي را ك ةخداوند، مورچ. نزديك، بلند و كوتاه و روشن و تاريك، يكسان است

  .شنود بيند و صداي راه رفتنش را مي كند، مي دردل تاريكي شب حركت مي
از آنچه در قلب بندگانش . شنود خواه بلند صحبت كنيم خواه آهسته، همه را مي

، در يك لحظه. خالصه خداوند بر همه جا و همه چيز تسلط دارد. دارد گذرد، اطالع مي
شنود و  شود، مي هاي مختلف دنيا گفته مي بندگانش را كه به زبانها و لهجه انسخن همة
موجودات عالم حكومت  شايسته است كه سجده شود و بر همة پس چنين ذاتي. داند مي

  .كند و مردم به او پناه ببرند
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ÞΟŠÏm §9 $#    )107/  يونس(  
. را دفع كند تواند آن نمي) خدا(كس جز او  هيچ ،رساندبتو ه اگر خدا ضرري ب«

تواند مانع فضل خدا  كس نمي هيچ برساند؛تو ه خير و رحمتي ب ،و اگر بخواهد
و او . رساند ، ميل و كرمش را به هر كه از بندگانش بخواهدفض) زيرا كه(شود؛ 

   ».مهربان استآمرزندة 
  2 آية

قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا و علي اهللا فليتوكل «
  »المؤمنون

. ، به ما نخواهد رسيداست ما نوشته بگو هرگز جز آنچه خدا براي: جمه تر
فقط به خدا بايد توكل ) در هر حال( البته اهل ايمان. اوست كارساز ما

  .كنند
نظرت إلي أقدام المشركين و نحن في الغار و هم : قال  بكر عن أبي:  1حديث 

ما «:  اهللا لو أن أحدهم نظر تحت قدميه ألبصرنا فقال ل يا رسو: علي رؤوسنا فقلت 
  1»ظنك باثنين اهللا ثالثهما

_________________________________________________________________________ 
 .متفق عليه -1
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در غار ثور بودم، پاهاي  خدا لزماني كه همراه رسو: گويد  مي ابوبكر:  ترجمه
اگر يكي از  خدا ، اي رسول: ، عرض كردم دديدم كه باالي سر ما قرار دار ميرا  مشركان

دو  بارةكني در چه فكر مي: پيامبر فرمود . ما را خواهد ديدآنها زيرپايش را نگاه كند، 
  )خدا با آن دو نفر همراه است. (شان خداست نفري كه سومي

اهللا معلق  ل جابر فجاء رجل من المشركين و سيف رسولقا:  2حديث 
:  فمن يمنعك مني؟ قال: الم قال «: تخافني؟ قال : بالشجرة فاختر طه فقال 

فسقط السيف من يده فأخذ : بكر اإلسماعيلي ـ قال  و في رواية أبيـ ! »اهللا«
تشهد أن « :فقال . كن خير آخذ: فقال » يمنعك مني؟ من«:  اهللا السيف فقال رسول

ال و لكني أعاهدك أن ال أقاتلك و ال : قال » اهللا؟  ال إله إال اهللا و اني رسول
جئتكم من عند خير : فخلي سبيله فأتي أصحابه فقال . أكون مع قوم يقاتلونك

  .الناس
 حضرت آن. همسفر بودم ذات الرقاع با پيامبر در غزوة: گويد  جابر مي:  ترجمه

ن ادر اين اثنا مردي از مشرك. ير درختي به استراحت پرداختقدري دورتر از قافله، ز
مرد در ) پيامبر بيدار شد. (را كه بر درخت، آويزان بود، ربود آمد و شمشير پيامبر

  .خير: ترسي؟ پيامبر فرمود  از من نمي: گفت  ،كه شمشير را بلند كرده بود حالي
. اهللا: د؟ پيامبر فرمود ده اكنون چه كسي تو را از دست من نجات مي: مرد گفت 

: را برداشت و به مرد گفت  آن آنگاه پيامبر. بالفاصله شمشير از دست او به زمين افتاد
ي آن باش  بهترين گيرنده: دهد؟ مرد گفت  اكنون چه كسي تو را از دست من نجات مي

 ،كه من پيامبر او هستم به يگانگي خدا و اين: حضرت فرمود  آن.) گذشت بفرما(
كه با  كنم كه نه با تو بجنگم و نه با كساني نه، اما با تو عهد مي: دهي؟ گفت  هي ميگوا
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من : پيامبر او را آزاد كرد، او نزد قومش برگشت و گفت . همكاري كنم ،دنجنگ تو مي
  .آيم هم اكنون از نزد بهترين انسان دنيا مي

جنگد و با  قدرت او ميمؤمن به خدا ايمان دارد، به اميد او زنده است و با :  توضيح
هيچ . (گيرد اي از حوادث روزگار قرار نمي نگرد، تحت تأثير هيچ حادثه ديد او مي

 ،يعني ؛اهللاه همواره توجه او ب) .تواند او را از اطاعت پروردگار باز دارد اي نمي حادثه
ز با چنين ايمان و يقيني و با چنين طر ياران پيامبر. باشد خالق اشياء و احوال مي

  .و از كم و كيف دشمن، هراسي نداشتند. نهادند تفكري پا به ميدان مبارزه مي
 1000در برابر لشكر ، فاقد هرگونه امكانات جنگينفر مسلمان 313 ،ي بدر در غزوه

، به نبرد پرداختند و آنها را ندترين سالح آن روز بود نفري دشمن كه مجهز به پيشرفته
يك اهللا اكبر كه از اعماق قلب . خدا از آن مؤمن استمؤمن از آن خدا و . شكست دادند

مؤمن برخيزد، كافي است كه كاخهاي مستحكم ستمگران را به لرزه درآورد و تيشه به 
  .ي كفر زند ريشه
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ما آيات قدرت و حكمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان آشكار «

  ».كنيم، تا روشن شود كه خدا بر حق است مي
كافي ) دليل. (موجودات عالم حاضر و گواه است كه خدا بر همة اينآيا  اي رسول،

  نيست؟
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 ü“ Ï%©!$# z⎯ |¡ôm r& ¨≅ ä. >™ó© x« …çμ s) n= yz ( r& y‰t/ uρ t, ù=yz Ç⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠∪ ¢ΟèO 

Ÿ≅ yèy_ …ã& s# ó¡nΣ ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &™ !$̈Β &⎦⎫ Îγ̈Β ∩∇∪ ¢ΟèO çμ1§θ y™ y‡ x tΡ uρ ÏμŠÏù ⎯ÏΒ 

⎯Ïμ Ïmρ •‘ ( Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3s9 yì ôϑ¡¡9 $# t≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øù F{$# uρ   تشكرونقليالً ما 
  )9-7/  سجده(  

آن ذاتي كه هر چيز را به نحو احسن آفريد و آفرينش انسان را نخست از گل «
آنگاه . مقرر گردانيد )نطفه(قدر  سپس تداوم نسل بشر را از آب بي. كرد آغاز

و به شما گوش و . و از روح خود در او دميد. اندامهاي او را كامل و آراسته كرد
شما كمتر شكر ) اما. تا بشنويد و ببينيد و بفهميد(د چشم و قلب عنايت فرمو

   ».آوريد را بجا مي) نعمتهاي او(

 ô⎯ ÏΒ uρ ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z$# uρ öΝ à6 ÏGoΨ Å¡ø9 r& 
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خلقت آسمانها و زمين و ) قدرت و عظمت خدا(ديگر  هاي و يكي از نشانه«
داليل  ،گمان، در اين  امور نيز بي. اختالف زبانها و رنگهاي شما انسانها است
   ».حكمت خدا براي دانشمندان آشكار است

 ،است گشاده كه با زبان حالاي  جهان، خود كتابي است سترگ و صحيفه :  توضيح
شناسد و  راحتي خدايش را ميه آن، ب ن در خالل مطالعةانسا. كند يان ميعظمت خدا را ب

  .برد به بزرگي او پي مي
حركت ه را ب چرخد؟ چه نيرويي آن چگونه در فضا مي ،ي بزرگ اين سياره،خورشيد 

تا نورافشاني كند؟ چه كسي باران است آورد؟ چه كسي در آن نور قرار داده  درمي
باشد؟ خداوند  ش در اختيار چه كسي ميكند؟ دريا با امواج خروشان رحمت نازل مي

  .ي مطلوب خود خواهند رسيد ها، به نتيجه اين نشانه ةصاحبان خرد با مالحظ :فرمايد مي
اي كه ما روي آن زندگي  بشر با تحقيقاتش تاكنون به اين نتيجه رسيده است كه كره

تخصصان م. و ناچيز استدر مقابل خورشيد و ستارگان ديگر، بسيار كوچك  ،كنيم مي
دي با آنكه اسرار زيا ،ي شمسي مطالعه دارند منظومه بارةو كساني كه در شناس ستاره

اند،  ها به آن دست يافته سفينه و ماهواره توسطاذعان دارند كه آنچه  اند، كشف كرده
هاي  همچنين، بشر با حفاري. ي موجود در نظام هستي اي است از ميلياردها ذره ذره

ي اينها حكايت از قدرت  استخراج كرده كه همه يندمعنگ هاي سزمين، نفت و گاز، 
  .خدا دارد

 وندقدرت خدا ي ازهاي جهان ديگري است كه بيانگر نشانه ،جسم كوچك انسان
ي بسيار پيچيده و تمام  ر توانسته است كالبد انسان را بشكافد و اين كارخانهشب. باشد مي

حق تعالي . ار ديگري از قدرت خدا پي ببرداتوماتيك را مورد مطالعه قرار دهد و به اسر
هايش را در معرض ديد  آيات و نشانه ،عده ايخواهد با دادن علم و دانش به  مي

  .در اختيار بندگانش بگذاردرا جهانيان قرار دهد و رازهاي بيشتري 
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ي جسم انسان انجام  دانشمندان و پزشكان، با وجود تحقيقات بسيار زيادي كه درباره
دست ه الزم را درباره آن، ب  ند كه هنوز يك هزارم از شناختكن د، باز اعتراف ميان داده

  .اند نياورده
مانند چشم، گوش، قلب، زبان، مفاصل و رگهاي ظريف  ،بدن انسان اعضاي مختلف

هاي چشم كه  عنوان مثال، اگر پلكه ب. واقعاً حيرت انگيزند... و پرپيچ و خم و 
عهده دارند، از كار بيفتند، كدام پزشك قادر ر چشم را بز اوار، كار حفاظت  اتوماتيك
  اش بازگرداند؟ حالت اوليهه آنها را ب دخواهد بو

دهد،  ميگوشت كوچكي است، كار مهم گويايي و چشايي را انجام  ن كه تكهزبا
به زبانهاي . كند هاي تلخ و شيرين، ترش و نمكين و تند را از هم جدا مي انواع طعم

  .گويد هاي گوناگون سخن مي و لهجه...) فارسي، انگليسي، عربي و (مختلف دنيا 
هاي بسياري به  آن، آگاهي اانسان ب. گوش يكي از ابزارهاي مهم شناخت است

دهد و آنها را از  شنود و جهت آنها را تشخيص مي كليه صداها را مي. آورد دست مي
ش آيند و ناخوشايند بودن ديك، بلند و آهسته، خودور و نز. سازد يكديگر متمايز مي

  .هدد ، تشخيص ميآنها را نيز
دهد و آنها  بيني، انواع بوهاي مطبوع و نامطبوع، عطرآگين و زهرآگين را تشخيص مي

  .كند را از يكديگر جدا مي
هاي قدرت خداوند است كه انسان با شناخت دقيق آنها، قادر به  اينها همه نشانه

من عرف نفسه، فقد «: اند  هت نيست كه گفتهج بي. شناخت پروردگارش خواهد بود
  ).خواهد شناخت ،كه خود را بشناسد، خدايش را نيز هر كسي(» .عرف ربه
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   ».سوي او خواهد بوده و از روزي خدا بخوريد كه بازگشت شما ب كت كنيدحر
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خواهم بجاي آوريد، حتماً آنها را براي شما افزايش ) نعمتهاي مرا(اگر شكر «
   ».اگر ناسپاسي كنيد، همانا عذاب من بسيار سخت است اما. داد

اگر . شماري در اختيار بندگانش قرار داده است خداوند، نعمتهاي بي:  توضيح
وع از كجا شر. هيم داشتبخواهيم آنها را بشماريم هرگز توانايي شمردن آنها را نخوا

وش شنوا؛ براي سخن گفتن، زبان براي شنيدن، دو گ كنيم؟ براي ديدن، دو چشم بينا؛
دو پاي استوار و قد و قامت  ،براي راه رفتنشيوا؛ براي انجام كارها، دو دست توانا؛ 

  .زيبا، عنايت فرموده است
و ساير مخلوقات،  را اصل و محور موجودات قرار داد خداوند در اين دنيا، انسان

خورشيد براي ؛انسان اشرف مخلوقات است. اند حتي فرشتگان به خدمت او گمارده شده
باد  ؛درخشند ستارگان براي او مي افكند و ه خاطر او بر جهان پرده ميتابد و شب ب او مي

حيوانات تسليم روياند؛  بارد؛ زمين براي او مي باران براي او مي. ورزد مي او ه خاطرب
زمين با تمام امكاناتش در اختيار او قرار . دريا با امواج خروشان در تسخير اوست. ينداو

كند و از كوه، دشت، جنگل  كشاورزي مي. سازد ساختمان مي. رود گرفته؛ روي آن راه مي
را  و براي بهبود كيفيت زندگي خود، آن. كند و درياي آن مطابق ميل خود استفاده مي

  .دهد تغيير مي مطابق ميلش
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

  

 ناني به كف آري و به غفلت نخوريتا تو   
  

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
  

 شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري  
  



 

  
  
  1 آية

 óΟ s9 uρ r& (# ÷ρ ttƒ $̄Ρ r& $ uΖ ø) n=yz Ν ßγs9 $£ϑÏiΒ ôM n=Ïϑ tã !$ uΖƒÏ‰ ÷ƒ r& $Vϑ≈ yè÷Ρ r& ôΜ ßγsù $ yγs9 

tβθä3Î=≈ tΒ ∩∠⊇∪ $ yγ≈ oΨ ù=©9 sŒuρ öΝ çλm; $ pκ÷]Ïϑ sù öΝæκâ5θä. u‘ $ pκ÷] ÏΒ uρ tβθè=ä. ù' tƒ ∩∠⊄∪ öΝçλ m;uρ $ pκÏù 

ßìÏ≈ oΨ tΒ Ü>Í‘$t±tΒ uρ ( Ÿξsù r& šχρ ãä3ô± o„    )73-71/  يس(  
 ست خود، چارپايان را خلق كرديم وبينند كه براي آنها با د نمي) كافران(آيا «

كه برخي را  وانات را مطيع و رام آنها ساختيمتند؟ و آن حيايشان مالك آنها هس
و ) خورند گوشت آنها را مي(كنند  تغذيه مي برخي ديگراز  شوند و سوار مي

فراوان قرار ) پشم، مو، پوست و شير(هاي  براي مردم در آنها منافع و آشاميدني
   »آيا شكر اين نعمتها را نبايد بجا آورند؟. داديم

  2 آية

 ¨βÎ) uρ ö/ä3 s9 ’Îû ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$# Zοu ö9 Ïès9 ( / ä3‹É) ó¡Σ $®ÿ ÊeΕ ’Îû ⎯Ïμ ÏΡθäÜç/ .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ 7^ ösù 

5Θ yŠuρ $ ·Ψ t7©9 $TÁÏ9% s{ $ ZóÍ←!$ y™ t⎦⎫Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9    )66/  نحل(  
) و حكمت(حال چارپايان، همه عبرت  مالحظة) هوشمندان(البته براي شما «

نوشانيم كه گواراي طبع  ر پاك مياست كه از ميان سرگين و خون به شما شي
   ».نوشندگان است

و گوسفند در مقابل انسان،  تر و گاودستور خدا، چهارپايان اعم از شه ب:  توضيح
درگذشته كه . كرده استزيرا خداوند آنها را براي انسان رام هستند؛ تسليم و مطيع 

هاي  نشده بود، مسافرتامروزي مانند ماشين، ترن، هواپيما و غيره اختراع  وسايط نقلية
  .گرفت همين چارپايان صورت مي توسطدور و نزديك 
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البته هنوز در مناطق روستايي و عشايري، براي سواري و حمل و نقل كاال و بار از (
ز پوست آنها براي ا. كنيم روزانه از شير و گوشت آنها تغذيه مي.) شود آنها استفاده مي

اينها . شود هاي گرم استفاده مي ساختن لباس و از پشم آنها براي ساختن كت و كفش
پروردگار است، و گرنه انسان ضعيف كجا و گاو و شتر نيرومند همه لطف و احسان 

ي چنين  از عهدههم اگر قرار بود شتري را به زور كنترل كنيم، ده جوان قدرتمند  !كجا
  .آمد كاري بر نمي

ه ب است،ه از صد شتر تشكيل شده كارواني را ك اگري عنايت پروردگار،  ا در سايهام
  .كند راحتي آنها را به هر سو كه بخواهد، هدايت ميه ب م؛دست كودكي خردسال بسپاري

خواست خدا از ميان خون و ه كنند، سپس ب چارپايان با كاه و علوفه تغذيه مي
از آورند كه نه رنگ خون دارد و نه اثري  مي ه دستسرگين، شير سفيد و گوارايي ب

ي توليد و تصفيه شير را درون  چه كسي اين كارخانه .شود ها در آن ديده مي يناپاك
: حيوان قرار داده و اين رنگ سفيد و شفاف را به شير داده است؟ در پاسخ بايد گفت 

  .آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده» فتبارك اهللا احسن الخالقين«
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 ª!$# uρ Ÿ≅ yèy_ Νä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ä3 Å¡àΡ r& % [`≡uρ ø— r& Ÿ≅ yèy_ uρ Ν ä3s9 ô⎯ ÏiΒ Νà6 Å_≡ uρ ø— r& 

t⎦⎫ ÏΖt/ Zοy‰x ym uρ Ν ä3s% y—u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# 4 È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î6 sù r& tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏMyϑ ÷èÏΖ Î/ uρ «! $# 

öΝ èδ tβρ ãà õ3tƒ    )72/  نحل(  
ها،  و از آن جفت. آفريد) همسر(و خدا از جنس خودتان براي شما جفت «

هاي پاكيزه و لذيذ شما را روزي  رزندان و نوه خلق كرد و از نعمتبراي شما ف
   »كنند؟ شوند و به نعمت خدا ناسپاسي مي آيا مردم باز به باطل معتقد مي. داد

نعمت بزرگي است كه خداوند به انسانها ارزاني ) همسر و فرزند(خانواده :  توضيح
  .ياد كرده است) خنكي چشم(العين  با كلمه قرة) زن و فرزند(قرآن از آنها . داشته است

كنيد، در محيط كار يا اداره با  تا ظهر يا شب كار مي دروي صبح كه از خانه بيرون مي
شويد، و حتي گاهي  ميكنيد و خسته  افراد گوناگون سر و كار داريد، انرژي مصرف مي

ته غروب در حالي كه خس كنيد؛ شويد و جر و بحث مي رگير ميبا بعضي از افراد د
مي كند و با آوردن خانم با آغوش گرم از شما استقبال  گرديد؛ ه خانه برميايد، ب شده

ي  منظره. شوند ها دور شما جمع مي بچه. كند شما پذيرايي مي چاي و ميوه و شام از
هاي شما با ديدن اين  ها و خستگي ناراحتي. آيد وجود ميه آميزي ب بسيار جالب و محبت

  .رود ن ميي زيبا از ميا منظره
ي قلبها، همانا خداوند مهربان  و پيونددهنده ي اين منظره و تشكل ه وجود آورندهب

دست آورند و از جنگ اعصاب ه بندگانش تعادل روحي خود را بخواهد  او مي. باشد يم
  .هاي رواني نجات يابند و بيماري
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اندازد  ند، ميدوستي فرزند را در قلب پدر و مادر، دوستي پدر و مادر را در قلب فرز
دهد تا خانواده، كانون آسايش جسمي  و محبت زن و شوهر را در قلب يكديگر قرار مي

  .وجود نيايده و روحي باشد و ناراحتي و جدايي ب
  ).بهترين دوست و بهترين مددكار است ،خداوند( نعم المولي و نعم النصير
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ö/ ä3Ïϑ≈ yè÷Ρ L{ uρ    )32-24/  عبس(  
را براي  كه چگونه ما آن(آن بينديشد  سان بايد به غذايش بنگرد و دربارةس انپ«

ايم و در ساختمان موادغذايي و اجزاي حياتبخش آن، چه دقت و  او فراهم كرده
. بارانيم انگيز مي اي شگفت گونهه ما آب را از آسمان ب) .ايم كار بردهه مهارتي ب

اصلي  كه پاية(را مي رويانيم ) حبوبات( ها نهشكافيم، در آن دا سپس زمين را مي
و باغ انگور و سبزيجات و درخت زيتون و خرما و باغهاي ) خوراك انسان است
انيم تا شما روي مي ،ها و علفهاي مراتع را نيز و انواع ميوهپر از درخت انبوه 

   ».مند شويد از آن بهرهآدميان و حيوانات 
جهت بدين . اي از ياد او غافل بماند لحظه خداوند دوست ندارد انسان:  توضيح

ياد شما باشم و ه ياد من باشيد تا من به ب: » فاذكروني اذكركم«: فرمايد  است كه مي

بهترين » ألذين يذكرون اهللا قياماً و قعودا و علي جنوبهم«: فرمايد  در جاي ديگر مي
  .ياد من باشنده ب) حال در هر(بندگان من، كساني هستند كه ايستاده، نشسته و تكيه زده 

اري شم هاي بي ياد خدا باشد و از نعمته شايسته است كه مؤمن هميشه ب ،بنابراين
  .اري كندكه به او ارزاني داشته، شكرگز
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انسان هنگام غذا خوردن دقت نمايد؛ كسي كه : خداوند دستور داده است  ،رو از اين
شود، نبايد  گذاشته ميها در برابرش  ي رنگين با انواع غذاها و آشاميدنيها و ميوه سفره

بلكه از  ه خوردن نمايدغدرنگ شروع ب سوي آنها دراز كند و بيه بدون تأمل دست ب
ها  ها و نوشيدني اي بينديشد كه اين خوردني ياد آورد و لحظهه ديدن غذا بايد خدا را ب

كسي  وجود آورده است؟ آب را چه كسي فرو فرستاده و گندم را چهه را چه كسي ب
چه  ،رويانيد كرد و گياه را نمي رويانيده است؟ اگر آن خالق دانا و توانا، آّب نازل نمي

  توانست تشنگي و گرسنگي را برطرف سازد؟ كسي مي
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آن كساني را كه . بدان گوش فرا دهيد) به دقت(مثلي زده شده است  اي مردم ،«

توانند مگسي را  ، هرگز نمي)ه شما كمك كنندكه ب(زنيد  به غير از خدا، صدا مي
و اگر مگس . به يكديگر كمك كنند) براي آفريدن آن(حتي اگر همه . بيافرينند

را ندارند، طالب و  چيزي از پيش آنها بردارد، قدرت بازگرفتن آن) ناتوان(
   ».در مانده و ناتوانند) عابد و معبود(مطلوب 

  2 آية

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏ øótƒ βr& x8 u ô³ç„ ⎯ ÏμÎ/ ã Ïøó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$t±o„     
  )48/  نساء(  

گناه  شد كه به او شرك ورزيده شود امابخ همانا خداوند هرگز اين را نمي«
   ».بخشد تر از شرك را براي كسي كه بخواهد، مي پايين

 ي النبيجاء أعرابي إل: عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال :  1حديث 
ثم «:  ثم ماذا؟ قال: قال » االشراك باهللا«:  ما الكبائر؟ قال: اهللا  يا رسول: فقال 

ما اليمين الغموس؟ : قلت » اليمين الغموس: ثم ماذا؟ قال : قال » عقوق الوالدين
  .»الذي يقتطع مال إمر، مسلم هو فيها كاذب«:  قال
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اي : آمد و گفت  د پيامبراكرمنشين نز عربي باديه: گويد  ابن عمر مي:  ترجمه
: عرب گفت . شرك ورزيدن به خدا: فرمود  گناهان كبيره كدامند؟ پيامبر خدا ، رسول

 بعد از آن؟ پيامبر: عرب گفت . نافرماني پدر و مادر: فرمود  بعد از آن؟ پيامبر
  .سوگند غموس: فرمود 

وگند دروغ، مال كسي با س ،يعني: فرمود  سوگند غموس چيست؟ پيامبر: گفت 
  .مسلمان را از آن خود كند

من مات يجعل هللا انداداً أدخل النار، ومن مات «:  اهللا قال رسول:  2حديث 
  1.»اليجعل هللا نداً أدخل الجنة

رود اما  هنم ميهركس در حالي بميرد كه براي خدا شريكي قائل باشد، به ج: ترجمه 
  .رود د، به بهشت ميبراي خدا شريكي قائل نباش كسي كه بميرد و

خداوند، خالق جهان و . باشد بزرگترين ظلم، شرك ورزيدن به خدا مي:  توضيح
موجودات از انسان گرفته تا جن و فرشتگان و موجودات خشكي و  ةهم. جهانيان است

كه به احدي نياز  ، يگانه ذاتي استاهللا. دريا و حتي جمادات، همه و همه به او نيازمندند
نه نياز به پدر و مادر دارد و نه به پسر و همسر . نياز است بي. د، يكتا استخداون. ندارد

از خوردن و آشاميدن و خوابيدن و خستگي و فراموشي و عجز و كسالت، . و همتايي
  .پاك و داراي تمام صفات كمال است

پيامبران و اولياء و ساير بندگان در . جز او هيچ كس داراي چنين صفاتي نيست
ن و ن و راه رفتن و زنده ماندن و مردوابيدن و نفس كشيدن و سخن گفتخوردن و خ

پس چنين ذاتي كه بر همه چيز . خالصه در هر فعل و انفعالي به خدا نياز مبرم دارند
  .ي آنست كه حاكم مطلق و معبود جهان و جهانيان قرار گيرد تصرف دارد، شايسته

_________________________________________________________________________ 
 .بخاري -1
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جاي او، بندگان عاجز و ه و بچه ظلمي بزرگتر از اين است كه خدا فراموش شود 
  بر خاك نهد؟ جبين،ي ديگردر برابر مخلوق و انسان،. اتوان، تعظيم شوندن

قدرت ندارند كه مخلوق  ،شوند آنهايي كه غير از اهللا براي رفع حاجات، صدا زده مي
اگر مگسي قدري  ه جاي خود حتيآفريدن آن ب. پست و حقيري مانند مگس را بيافرينند

جز پس اي كساني كه . را پس بگيرند توانند آن را از پيش آنها بربايد، نميقند يا شكر 
بايد بدانيد كه آنها همانند خود  خواهيد، زنيد و از آنها كمك مي ميديگران را صدا  ،خدا

  .شما ناتوان و عاجزند
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آيا  :بگو) اي رسول. (كنند گويند كه اينها نزد خدا براي ما شفاعت مي و مي
خدا از ! ؟نمي داند خواهيد اطالع دهيد خدا را به آنچه در آسمانها و زمين مي

   ».دهيد، پاك و برتر است آنچه شريك او قرار مي
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اي است كه عنكبوت  اند، مانند خانه مثال آنهايي كه غير خدا را به دوستي گرفته«

ي عنكبوت است، اگر  خانه ها، ترين خانه همانا سست. براي خود مي سازد
   ».بدانيد

» اجتنبوا السبع الموبقات«:  اهللا قال رسول: قال  عن أبي هريره:  حديث

الشرك باهللا و السحر و قتل النفس التي حرم « :اهللا؟ قال  و ما هن يا رسول: قالوا 
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اهللا إال بالحق و اكل الربا و اكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف 
  1»ات الغافالت المؤمناتالمحصن

از هفت چيز كه انسان را : كند كه فرمود  نقل مي پيامبراكرمابوهريره از :  ترجمه
  .كند، بپرهيزيد هالك مي

را ) يا كسي(با خدا چيزي  -1: فرمود  آنها كدامند؟ پيامبر: صحابه عرض كردند 
 - 5وردن ربا خ - 4ناحق ريختن ه خون ب -3سحر و جادو كردن  -2شريك ساختن 

  .تهمت زدن به زنان پاكدامن -7فرار از جهاد  - 6خوردن مال يتيم 
 از آن اما. دانيم، معبود ما اهللا است ميما بتان را اله خود ن: گفتند  ن ميامشرك:  توضيح

با خدا سخن بگوييم و نيازهايمان را با او در ميان بگذاريم،  مستقيم ،توانيم جا كه ما نمي
آنها سخن ما را . كنيم عنوان واسطه بين خود و خداوند استفاده ميه بها  از وجود اين بت

  .كنند رسانند، و ما را به خدا نزديك مي به خدا مي
كنند كه اگر  ميگويند و چنين استدالل  اي همين سخن را مي متأسفانه امروز هم عده

يم او را ببينيم؛ توان مثالً با فالن شخصيت سياسي مالقات كنيم، مستقيماً نمي ،ما بخواهيم
. با او مالقات كنيمابتدا بايد وقت بگيريم، سپس از طريق پيدا كردن واسطه و ميانجي، 

ا گناهكاريم، چون م: گويند  همين نظر را دارند و مي ،ارتباط خود با خدا نيز دربارة
نيازهايمان را با خدا در ميان بگذاريم؛ بدين جهت مشكل خود را از  توانيم مستقيم نمي

باشد كه خداوند به يمن دوستي آنها مشكل ما را . رسانيم طريق كساني ديگر، به خدا مي
. ندطلب زنند و از ايشان كمك مي براساس اين توجيه است كه آنها را صدا مي. بگشايد

با هيچ يك از  جاست، زيرا ارتباط انسان با خدا بي اين مقايسه به طور كل: بايد گفت 
: فرمايد  بقره، چنين مي ةسور 186خداوند در آيه . مقايسه نيستمعيارهاي انساني قابل 

_________________________________________________________________________ 
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) خدا(در خصوص ارتباطشان با من ) اي پيامبر(هرگاه بندگان من از تو «: ترجمه 
دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا بخواند . من به آنها نزديكم: بپرسند به ايشان بگو 

بپذيرند و به من ايمان بياورند، تا  آنان هم دعوت مرا) كه به شرط اين(كنم  اجابت مي
  »).و به رشد خود برسند(آنان راه را دريابند 

: فرمايد  شدن دعا، يك شرط وجود دارد و آن اين است كه مي پذيرفته پس دربارة
در . و به من ايمان بياورند) از دستورات من اطاعت كنند(بندگان من، مرا اجابت كنند «

گناه  فرد گناهكار و بي ،جا در اين» .كنم ان را اجابت ميهايش اين صورت دعا و خواسته
توانند با من  نمي هكار، مستقيمرا از يكديگر جدا نكرده و نفرموده است كه افراد گنا

پيدا كنند، و ) يا چيزهاي ديگر (از انسانها اي  ارتباط برقرار كنند، و بايد براي خود وسيله
اتفاقاً خداوند، گناهكاران تايب و . كنند سپس از طريق آنها با من ارتباط برقرار

 ،يعني ؛»ان اهللا يحب التوابين«: فرمايد  مي ن بارهكننده را خيلي دوست دارد و در اي رجوع
چه گناهكار (پس روشن شد كه ميان خدا و بندگانش . كنندگان را دوست دارد خدا توبه

ر صورتي كه بخواهند، هر هيچ مانع و رادعي وجود ندارد و آنها د) گناه باشند، چه بي
  .الهي قرار گيرند پناه جاذبةتوانند با آفريدگار خود رابطه برقرار كنند، و در  لحظه مي

  .هاي رحمت و بخشش، هميشه به روي بندگان باز است چرا كه دروازه
در صورتي كه صالح (شنود و نيازهايمان را  خداوند، بدون واسطه سخن ما را مي

و آنچه به ذهن . شنوا و داناست ،يعني ؛زيرا او سميع و عليم. دساز برطرف مي) بداند
هايشان وجود دارد، همه را در يك لحظه  كند و در سينه ميلياردها انسان خطور مي

نماز و اعمال (اي غير از عبادات  كه براي ايجاد ارتباط با خدا، دنبال وسيله اين. داند مي
هاي ما را  نيازها و خواسته) نعوذ باهللا( باشيم، درواقع بدين معناست كه خدا) صالح
داند و بايد شخص ديگري مشكالت ما را با خدا در ميان بگذارد، تا او از وضع ما   نمي

  .خدا، كامالً نادرست است بارةچنين قضاوت و برداشتي در :بايد گفت! باخبر شود
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نيد با انجام توا يشما م. خدا، نماز و عمل صالح است براي تقرب بهبزرگترين وسيله 
پس چرا خودمان را اصالح نكنيم و . خود را با خدا مستحكم سازيد عمل نيك، رابطة

باران رحمتش بر  تا؟ .)كه هدف خلقت است(در مسير عبادت و بندگي خدا قرار ندهيم 
  .سر ما هم نازل شود

به تار عنكبوت تشبيه كرده  ،پرستد خداوند، انسان مشرك را به عنكبوت و آنچه مي
كند، تارهاي  اطراف خود نگاه ميسازد و به  اش را مي عنكبوت هنگامي كه خانه. ستا

و با داشتن اين . كند بهترين خانه و پناهگاه را ساخته است بيند، خيال مي باريكي را مي
تر  اي در دنيا سست دانيم هيچ خانه حال آنكه مي. خانه، از هر آسيبي در امان خواهد ماند

ي جاروب، از ميان  زيرا با وزش كوچكترين باد يا اشاره. وجود ندارد ي عنكبوت از خانه
  .رود مي

كنند، مانند همان عنكبوت و تارش  پس كساني كه جز خدا، به ديگران توكل مي
بايد بدانيم و يقين حاصل كنيم كه تنها ابرقدرت عالم هستي، خداست و جز . هستند

 ؛مورچه و بمب اتم تفاوتي ندارند ،خدا نزد. خداي يگانه، ابرقدرت ديگري وجود ندارد
هر دو، مخلوق كوچك خدا هستند خدايي كه براي ابراهيم آتش را به گلستان و براي 

قادر است بمب اتم و ساير سالحهاي  ،موسي، عصا را به اژدها تبديل كرد، امروز نيز
ا ايمان كه م شرط اينه زبان تبديل كند؛ ب هاي جامد و بي مخرب ساخت بشر را به سنگ

شبيه ايمان ابراهيم و موسي داشته باشيم يا حداقل براي دستيابي به چنان ايماني، 
  :سعدي چه خوش سروده است  .مجاهده كنيم
 در پاي ريزي زرش هموحد چ

  

 چه شمشير هندي نهي بر سرش  
  
  

 اميد و هراسش نباشد ز كس
  

 بر اين است بنياد توحيد و بس  
  



 

  
  
  1 آية

  1» جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحونو توبوا إلي اهللا«
  .شايد كه رستگار شويددرگاه خدا توبه كنيد، ه همه ب اي مؤمنان،: ترجمه 

  2آيه 

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#þθç/θè? ’ n<Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθÝÁ̄Ρ    )8/  تحريم(  
   »تبازگش خالص و بي ه درگاه خدا توبه كنيد، توبةب اي مؤمنان،«

 هللا أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من«:  اهللا قال رسول:  1حديث 
أحدكم كان علي راحلته بأرض فالة فانفلتت منه و عليها طعامه و شرابه فĤيس 
منها فأتي شجرة فاضطجع في ظلها و قد آيس من راحلته هو كذلك إذا هو بها 

. اللهم انت عبدي و انا ربك: قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح 
  2»أخطا من شدة الفرح

تر  سوي خدا رجوع كند، خدا از رجوع او خوشحاله اي ب هرگاه بنده:  ترجمه
شتر در حالي كه آب و غذا همراه شترش باشد، ناگهان به كسي كه در بيابان  شود تا مي

ي به شترش روي آن قرار دارد، از پيشش فرار كند و ناپديد شود، آن مرد از دسترس
ي درختي در انتظار مرگ بخوابد، ناگاه چشم او به  و در زير سايهاست نااميد شده 

_________________________________________________________________________ 
 .البخاري -1
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دست بگيرد و از شدت ه شترش بيفتد كه در كنارش ايستاده، سپس مهارش را ب
  .ي من و من پروردگار توام تو بنده بارالها ،: چنين بگويد ) به اشتباه(خوشحالي 
إن اهللا عزوجل يقبل توبة العبد ما لم «: قال  بيو عن ابن عمر ان الن:  2حديث 

  1»يغرغر
اش را تا  خداوند توبه بنده: كند كه فرمود  نقل مي ابن عمر از پيامبراكرم:  ترجمه

  .پذيرد زماني كه روح به حلقومش نرسد، مي
انسان فرشته نيست كه خطا نكند و شيطان هم نيست كه از خطايش توبه :  توضيح

و . داردمعصيت، گرايش  ها كه انسان داراي نفس اماره است، همواره بج از آن. نكند
 ،از طرف ديگر. دهند سوق ميپرتگاه ابدي و عذاب الهي  هواهاي نفساني او را به سمت

خداوند همواره در انتظار است كه بندگان گناهكارش پشيمان شوند ودست انابت به 
عفو و بخشش خدا هميشه به روي  زيرا ابواب. سوي او دراز كننده اميد اجابت، ب

كه فرصت از دست برود و دير شود، به سوي  پس بياييد قبل از اين. بندگان باز است
  .كه او بخشاينده و مهربان است خدا برگرديم
  . واجب است) كبيره خواه صغيره باشد خواه(ه از هر گناه توب: اند  علماء گفته

. يا در رابطه با حقوق بندگان خدا وق خداينديا در رابطه با حق: د ان گناهان دو گونه
  .حال اگر معصيت در رابطه با حقوق خدا باشد، سه شرط دارد كه خدا توبه را بپذيرد

  .نخست بايد از آن  گناه دست بردارد - 1
  .پشيمان شود از گناهي كه مرتكب شده، به طور كل - 2
  .قاطعانه تصميم بگيرد كه دوباره مرتكب آن گناه نشود - 3

_________________________________________________________________________ 
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اما اگر معصيت در حق بندگان خدا باشد عالوه بر سه شرط فوق، شرط چهارمي 
 ناحق برداشته است، آنه وجود دارد و آن عبارت از اين است كه اگر مال كسي را ب ،نيز

، بايد عذرخواهي است و اگر به كسي تهمت زده يا غيبت كرده. را به صاحبش برگرداند
خواهد  گذارد؛ چون مي آنها منت مي ي بندگان بر درواقع با پذيرش توبهخداوند . كند

  .ها و فرشتگان، رسوا نكند آنها را روز قيامت در حضور انسانها، جن



 

  
  
  1 ةآي

 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ÏFø tƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# !$ yϑx. yl t÷z r& Νä3÷ƒ uθt/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ̈Ζ yfø9 $# 

äíÍ”∴ tƒ $yϑåκ÷] tã $ yϑåκ y$t7Ï9 $yϑßγ tƒ Î ãÏ9 !$yϑÍκÌE≡u™öθ y™ 3 …çμ ¯Ρ Î) öΝ ä31 ttƒ uθèδ …çμ è=‹Î6s% uρ ô⎯ ÏΒ 

ß]ø‹ ym Ÿω öΝ åκtΞ ÷ρ t s? 3 $̄Ρ Î) $uΖ ù= yèy_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9$# u™!$ u‹Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪Ï%©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ      
  )27/  اعراف(  

ر شما همانطور كه پدر و ماد. مبادا شيطان شما را فريب دهد اي فرزندان آدم،«
عزت از تن آنها بيرون آورد، تا شرمگاههايشان را  جامة. يرون كردرا از بهشت ب

بينند در صورتي كه شما آنها  و همدستانش، شما را مي) شيطان(ببينند، همانا او 
تنها بر . (آورند ايم كه ايمان نمي ما شياطين را ياران كساني ساخته. بينيد را نمي

   »).غير مؤمنان تسلط دارند
  2 ةآي

 tΑ$ s% !$ yϑÎ6 sù ‘ ÏΖoK÷ƒ uθøî r& ¨β y‰ãè ø%V{ öΝçλ m; y7 sÛ≡u ÅÀ tΛ⎧ É) tFó¡ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ §Ν èO 

Οßγ ¨Ψ u‹Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô⎯ÏΒ uρ öΝ ÎγÏ ù=yz ô⎯ tãuρ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ tãuρ öΝ ÎγÎ=Í← !$ oÿw¬ ( Ÿω uρ 

ß‰ Åg rB öΝ èδ t sVø. r& š⎥⎪Ì Å3≈ x© ∩⊇∠∪ tΑ$ s% ól ã÷z$# $ pκ÷] ÏΒ $ YΒρâ™õ‹ tΒ #Y‘θãm ô‰̈Β ( ⎯ yϑ©9 

y7 yèÎ7 s? öΝåκ÷] ÏΒ ¨βV|øΒ V{ tΛ©⎝ yγ y_ öΝ ä3ΖÏΒ t⎦⎫Ïè uΗød r&    )18-16/  اعراف(  
بندگانت را از راه راست  ،چون مرا گمراه كردي، من نيز: شيطان به خدا گفت «

آيم از پيش روي و از پشت سر و از طرف راست و از  مي پس در. كنم گمراه مي
بيرون : خداوند فرمود . طرف چپ آنها، تا  اكثر آنان شكر نعمت بجا نياورند
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 ،به يقين ،از فرزندان آدم تو را پيروي كندهركس . هستيشده شو، كه تو رانده 
  .كنم جهنم را از تو و آنها پر مي

  3 آية

 tΑ$s% Éb>u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ÏΖ oK÷ƒ uθøîr& £⎯ uΖ Îiƒ y—_{ öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝåκ̈] tƒ Èθøî_{ uρ t⎦⎫ ÏèuΗød r& 

∩⊂®∪ ωÎ) š‚yŠ$ t6Ïã ãΝ åκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9 $# ∩⊆⊃∪ tΑ$s% # x‹≈ yδ îÞ≡u ÅÀ ¥’ n? tã 

íΟŠÉ) tG ó¡ãΒ ∩⊆⊇∪ ¨βÎ) “ ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝ Íκön=tã í⎯≈ sÜù=ß™ ωÎ) Ç⎯ tΒ y7 yèt7̈? $# z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪Íρ$tó ø9$# ∩⊆⊄∪ ¨βÎ) uρ tΛ ©⎝ yγy_ öΝ èδ ß‰Ïãöθ yϑ s9 t⎦⎫ ÏèuΗød r&   )43-39/  حجر(  
كه مرا گمراه كردي، من در زمين،  خاطر اينه ب پروردگارا ،: شيطان گفت «

آنها را گمراه خواهم كرد، مگر  دهم و همة يا جلوه ممعصيت را در نظر آنان زيب
  ».بندگان پاك و مخلص تو را

و هرگز تو بر . همين اخالص و پاكي راه مستقيم به درگاه من است: خداوند فرمود 
البته . يرو تو گردندمگر آنهايي كه گمراه شده و پ. كني بندگان خالص من تسلط پيدا نمي

  .خواهد بود دوزخ ان،گمراه گاه همة وعده
البن آدم  نلو أ«: قال  اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول:  1حديث 

وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان و لن يمأل فاهه إال التراب و يتوب اهللا 
  1»علي من تاب

  :فرمود  حضرت كند كه آن عباس روايت مي ابن:  ترجمه
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كند كه اي كاش دو  ز طال داشته باشد، آرزو ميپر ا) انباري(اگر فرزند آدم يك دره 
ي كسي را  و خداوند توبه. كند مگر خاك گور و دهانش را پر نمي. داشت ي ديگر مي دره

  .پذيرد كه بازگردد، مي
كان فيمن كان قبلكم رجل «: قال  عن أبي سعيد الخدري أن النبي:  2حديث 

فدلّ علي راهب فĤتاه فقال قتل تسعة و تسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل األرض 
ال، فقتله فكمل به مائة ثم : انه قتل تسعة و تسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال 
إنه قتل مائة نفس فهل له : سأل عن أعلم أهل اآلرض فدل علي رجل عالم فقال 

نعم، و من يحول بينك و بين التوبة؟ انطلق إلي أرض كذا و : من توبة؟ فقال 
أ يعبدون اهللا تعالي فاعبداهللا معهم و الترجع إلي أرضك فإنها كذا فإن بها أناس

فانطلق حتي إذا نصف الطريق آتاه الموت فاختصمت فيه مالئكة . أرض سو
جاء تائبأ مقبال يقلبه إلي اهللا : الرحمة و مالئكة العذاب فقالت مالئكة الرحمة 

ملك في صورة فĤتاهم . إنه لم يعمل خيرا قط: تعالي و قالت مالئكة العذاب 
قيسوا ما بين األرضين فإلي أيتهما كان : حكما ـ فقال : آدمي فجعلوه بينهم أي 

  1»أدني فهو له فقاسوا فوجدوه أدني إلي االرض التي أراد فقبضه مالئكة الرحمة

  .»فأوحي اهللا تعالي إلي هذه أن تباعدي و إلي هذه أن تقربي«: و في رواية 
  :فرمود  حضرت كند كه آن ابوسعيد خدري نقل مي: ترجمه 

م نفر را كشته بود از مردم پرسيد كه بزرگترين عال 99در زمانهاي گذشته مردي كه 
 99من : نزد او رفت وگفت . سوي عابدي راهنمايي كردنده ؟ او را بروي زمين كيست
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جرمت بسيار . (خير: پذيرد؟ عابد گفت  ي مرا مي ام، آيا خداوند توبه نفر آدم كشته
  .نفر را كامل كرد 100آن مرد عصباني شد و او را نيز كشت و ) ن استسنگي

را به او عالمي  ،ترين فرد كيست؟ اين بار نيز باز دوباره از مردم پرسيد كه عالم
ام آيا راهي براي توبه  پيش او رفت و اظهار داشت كه صد نفر را كشته. راهنمايي كردند

ات مانع شود؟ به فالن  وبهتواند ميان تو و ت چه كسي مي! آري: وجود دارد؟ عالم گفت 
همراه آنها خدا را عبادت كن  ،تو نيز ند؛گروهي خداپرست وجود دار ،جا در آن جا برو؛

جا  تو در اين(جا سرزمين بدي است  چون اين دوباره به اين سرزمين مراجعت نكن؛و 
ي راه مرگش فرا  در نيمه ،راه افتاد؛ از قضاه مرد به قصد آن ديار ب) اي مرتكب گناه شده

اين مرد : فرشتگان رحمت گفتند . او اختالف نظر پيدا كردند بارةفرشتگان در. رسيد
ما بايد روحش را  ،بنابراين. (سوي خدا، رجوع كرده استه توبه نموده و با تمام وجود ب

 او هرگز عمل نيكي انجام نداده كه مستحق: اما فرشتگان عذاب گفتند ) تحويل بگيريم
آن دو  ،صورت انسان از راه رسيده اي ديگر ب در اين ميان فرشته. بخشش خدا گردد

جا  ي مبدأ و مقصد را تا اين فاصله: وي گفت . گروه او را حكَم خويش قرار دادند
كردند و ديدند به سرزميني كه  چنين. كداميك نزديكتر است حساب كنيد، ببينيد به 

و در . پس فرشتگان رحمت، روح او را تحويل گرفتند. را داشته، نزديكتر است قصد آن
دورتر رود : جا آمده بود، دستور داد  روايتي ديگر آمده كه خداوند به سرزميني كه از آن

  .تر شود نزديك :فرمود ) مقصد(آن سرزمين ديگر و به 
حضرت  ،يعني او نخستين انسان؛. ي انسانهاست دهخور شيطان دشمن قسم:  توضيح
درختي كه خداوند منع فرموده بود،  ميوة ل از همه فريب داد و به خوردنآدم را قب

چرا كه  .دشمن شماست، او را دشمن خود بدانيد: فرمايد  خداوند مي. وادارش كرد
حال . سازد دارد، آنگاه او را از لطف خدا مأيوس مي نخست انسان را به معصيت وا مي

 كار باشد، شايستةهانسان هرچند گن. اميد شودخدا ناگاه نبايد از درگاه  آنكه مؤمن، هيچ
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و هر وقت به خدا رجوع كند، او را پذيرا و مهربان . عفو و بخشش پروردگار خواهد بود
  .خواهد يافت

البته نبايد از حديث فوق برداشت سوء نمود و به اميد توبه و بخشش خدا، اقدام به 
كه غرق در  ست براي كسانيي اميدي ا بلكه حديث فوق روزنه. هر نوع جنايتي كرد

 نشوند بلكه از ظلم و ستم بيشتر بهنه تنها از رحمت خدا نااميد  اند تا ت و خيانتمعصي
  .مردم، دست بردارند



 

  
  
  1 آية

 #sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$ tãyŠ ( 

(#θç6‹Éf tGó¡ uŠù=sù ’Í< (#θãΖÏΒ ÷σ ã‹ø9 uρ ’Î1 öΝ ßγ̄= yès9 šχρß‰ ä© ötƒ    )186/  بقره(  
من به ايشان ) به آنها بگو(هرگاه بندگانم از تو سراغ مرا بگيرند  اي پيامبر«

پس آنان هم . گويم پاسخ مي ،نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا بخواند
  » .دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا راه يابند

  2 ةآي

 ö≅ è% y“ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θèù u ó™ r& #’n? tã öΝÎγ Å¡àΡ r& Ÿω (#θäÜuΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!$# 4 

¨βÎ) ©!$# ã Ïøó tƒ z>θçΡ —%!$# $ ·è‹ÏΗsd 4 …çμ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θà tóø9 $# ãΛ⎧ Ïm§9 $#    )53/  زمر(  
ب گناه مرتك(اند  به آن بندگان من كه بر نفس خويش اسراف كرده: اي رسول «

گناهان آنها  البته خدا همة. خدا نااميد نباشندهرگز از رحمت  :بگو) اند زياد شده
   ».آمرزنده و مهربان استاو بسيار  خواهد بخشيد، زيرا ) توبه كنند اگر(را 

يا عبادي إني «: فيما يروي عن اهللا أنه قال  عن النبي ذر عن أبي:  1حديث 
محرما بينكم فال تظالموا يا عبادي كلكم ضال حرّمت الظلم علي نفسي و جعلته 

إال من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته 
. فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم

يا عبادي إنكم تخطئون باليل و النهار و أما اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 
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كانوا علي أتقي كم ندي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جأغفرلكم يا عبا
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئأ يا عبادي لو أن أولكم و 
آخركم و إنسكم و جنكم كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئأ يا عبادي لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا في 

حد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي إال صعيد وا
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي اعمالكم أحصيها لكم ثم 

فمن وجد خيرأ فليحمداهللا و من وجد غير ذلك فال يلومن إال . أوفكيم إياها
  1.»نفسه

: فرمودند  روردگار عالم چنينبه نقل از پ اكرم از ابوذر روايت است كه نبي:  ترجمه
را در ميان شما  ام و آن كه من ظلم و ستم را بر خويش حرام نمودهبدانيد  اي بندگان من،

ي شما گمراه هستيد  همه اي بندگان من،. يكديگر ظلم نكنيد ام، پس به حرام ساخته ،نيز
  .ايمپس از من بخواهيد كه شما را هدايت نم. مگر كسي كه من او را هدايت كنم

ايد مگر كسي كه من غذايش دهم؛ پس از من  ي شما گرسنه همه اي بندگان من،
  .بخواهيد كه شما را سير گردانم

پس از من  ،ايد مگر كسي كه من لباسش بپوشانم ي شما برهنه همه اي بندگان من،
  .بخواهيد كه شما را بپوشانم

پس  ؛بخشم هان را ميي گنا كنيد و من همه شما شب و روز گناه مي اي بندگان من،
  .از من بخواهيد كه شما را بيامرزم

_________________________________________________________________________ 
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را داريد  نه در توان شماست كه به من ضرري برسانيد و نه قدرت آن اي بندگان من،
  .كه به من نفعي برسانيد

مانند  ،ها ي انسانها و جن و همه اگر گذشتگان و آيندگان شما اي بندگان من،
من چيزي ) فرمانروايي(د، اين امر به ملك نباش پرهيزگارترين انسان، متقي و پرهيزگار

همه مانند فاجرترين  ،ها انسانها و جنو كند و اگر گذشتگان و آيندگان شما  اضافه نمي
  .كند من ضرري وارد نمي) فرمانروايي(د، اين امر به ملك نانسان، در فسق و فجور باش

ن گرد آييد و هر يك ها در يك ميدا ي شما انسانها و جن اگر همه اي بندگان من،
كنم و اين  هاي شما را برآورده مي ي خواسته طبق نياز خود از من چيزي بخواهد، همه

  .كند كه سوزن با فرورفتن در آب دريا هاي من، آنقدر كم نمي امر از خزانه
قال اهللا تعالي يا ابن آدم «: يقول  اهللا قال سمعت رسول عن أنس:  2حديث 

ابن آدم ني غفرت لك علي ما كان منك و الأبالي يا إنك ما دعوتني و رجوت
إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني التشرك بي شيئا آلتيتك بقرابها 

  1»مغفرة
اي : داوند فرموده است خ: شنيدم كه گفت  از پيامبرخدا: گويد  انس مي:  ترجمه
بخشم و  مي ،از تو سر بزند تا وقتي كه از من بخواهي و اميدوار باشي، آنچه فرزند آدم،
  .باكي ندارم

اگر گناهانت به آسمان برسند و تو از من طلب آمرزش كني، تو را  اي فرزند آدم،
  .بخشم و باكي ندارم مي

سي را با نزد من بيايي در حالي كه ك اما ،اي فرزند آدم، اگر دنيا پر از گناهانت باشد
  .من روبرو خواهي شد همان مقدار از بخشش من شريك نساخته باشي، به

_________________________________________________________________________ 
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كند اين بنده است كه  خداوند به بندگانش لطف دارد و به كسي ظلم نمي:  توضيح
اش با او داد و ستد  خداوند طبق گمان بنده. دارد در حق خود و خدايش ظلم روا مي

. آيد سوي خدا برود، خدا يك ذراع به سوي او ميه كند؛ اگر بنده به اندازة وجبي ب مي
سوي او خواهد ه سوي خدا برود، خداوند با آغوش باز به قدر يك ذراع به اگر بنده ب

  .سوي خدا برود، خدا با سرعت به استقبال او خواهد رفته اگر بنده، قدم زنان ب. رفت
ما با . نده است كه به احسان خدا نيازمند استخداوند به احدي نياز ندارد، اين ب

همانطور كه با اعراض از عبادتش، به  ؛رسانيم طاعت و بندگي خود به خدا سودي نمي
. گردد حاصل اعمال و سود و زيان كردار ما، به خود ما برمي. كنيم او ضرري وارد نمي

هنم او را بيدار اگر كسي با اين همه عفو و بخشش خدا، بيدار نشود، سرانجام آتش ج
خواهد كرد و اگر قبل از مرگ تكان نخوريم و خود را نجات ندهيم، ديگر راه نجاتي 

  .وجود نخواهد داشت



 

  
  
  1 آية

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ 

tβθßϑÎ=ó¡•Β   )102/  عمران آل(  
، و نميريد مگر حق پروا كردن او اوستچنانكه . پروا كنيداز خدا  اي مؤمنان،«

   ».كه كامالً مسلمان شده باشيد اين
  2 آية

  1»و تزودوا فإن خير الزاد التقوي«
  .تقوي است) نزد خدا(و توشه برداريد، همانا بهترين توشه :  ترجمه

  3 آية

 ⎯ tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøg s† …ã&©! % [`t øƒxΧ ∩⊄∪ çμ ø%ã— ötƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü=Å¡ tFøts†     
  )3-2/  طالق(  

. كند راه نجات پيدا مي) از هر مصيبت(هر كسي از خدا بترسد، خداوند براي او «
   ».كند، به او خواهد داد اش را از راههايي كه گمان نمي و روزي

سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم «:  اهللا قال رسول: قال  هريره عن أبي:  1حديث 
الظل إال ظله إمامعادل و شاب نشأ في عبادة اهللا و رجل قلبه معلق في المساجد 
و رجالن تحابا في اهللا اجتمعا عليه و افترقا عليه و رجل دعته امرأة ذات منصب 
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إني أخاف اهللا و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي ال تعلم شماله : و جمال فقال 
  1»ضت عيناهما تنفق يمينه و رجل ذكر اهللا خاليأ ففا

ص را خداوند هفت شخ: كند كه فرمود  روايت مي ابوهريره از پيامبراكرم:  ترجمه
  .دهد ي خود قرار مي زير سايه،ي او وجود ندارد جز سايه اي روزي كه سايه) روز قيامت(

  .زمامدار عادل - 1
  .جواني كه با عبادت خدا بزرگ شده باشد - 2
  .باشدكسي كه به مسجد تعلق خاطر داشته  - 3
  .خاطر رضاي خدا با هم دوست شده باشنده آن دو نفري كه ب - 4
او از  ام او را به كار زشت دعوت كند اماآن مردي كه زني زيبا و صاحب مق - 5

  .ترس خدا، از آن كار اعراض نمايد
نداند كه  اي كه دست چپش دا صدقه دهد، بگونهكسي كه مخفيانه در راه خ - 6

  .دست راستش چه داده است
  .كسي كه در تنهائي خدا را ياد كند و اشك از ديدگانش جاري گردد - 7

النار رجل يكي من خشية ال يلج « اهللا قال رسول: هريرة قال  عن أبي:  2حديث 
  2».اهللا حتي يعود اللين في الضرع و ال يجتمع غبار في سبيل اهللا و دخان جهنم

هر كس از ترس خدا :  فرمود حضرت كند كه آن ابوهريره روايت مي:  ترجمه
ي شير به  اشك بريزد، ورودش به جهنم آنچنان غيرممكن است كه بازگشت دوباره

و هر كس كه در راه خدا گرد و خاك به چهره و لباسش بنشيند، دود جهنم بر او . پستان
  .حرام خواهد بود

_________________________________________________________________________ 
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لو «: خطبة ما سمعت مثلها قط فقال  اهللا خطب رسول: عن أنس قال :  3حديث 
 اهللا فغظي صحابة رسول: قال » .لمون ما أعلم لضكحتم قليال و لبكيتم كثيراتع

  1.وجوههم و لهم حنين
اي ايراد فرمود كه تا آن زمان چنان  خطبه خدا روزي رسول: گويد  انس مي:  ترجمه

دانستيد،  دانم، شما مي اگر آنچه من مي. فرمود حضرت آن. اي نشنيده بودم خطبه
 خدا ياران رسول: گويد  انس مي. شد هايتان زياد مي و گريههايتان كم  خنده
  .هايشان را پوشاندند و صداي گريه بلند شد چهره

إن الدنيا حلوة خضرة و إن اهللا «: قال  عن النبي عن أبي سعيد:  4حديث 
فإن أول فتنة . فاتقوا الدنيا و اتقوا النساء. مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون

  2».كانت في النساء بني إسرائيل
بز سدنيا شيرين و سر: فرمود  حضرت كند كه آن ابوسعيد روايت مي:  ترجمه

از دنيا و زنان . كنيد خداوند شما را در آن مستقر نموده تا ببيند كه چگونه عمل مي. است
  .وجود آمد، از طريق زنها بوده اسرائيل ب اي كه در بني زيرا اولين فتنه. بپرهيزيد

اللهم إني أسألك «: كان يقول  عنه أن النبي عن ابن مسعود : 5حديث 
  3»الهدي و التقي و العفاف و الغني

: كردند  همواره چنين دعا مي حضرت كند كه آن ابن مسعود روايت مي:  ترجمه
  ».يمجو پرهيزگاري، پاكدامني و استغنا مسئلت ميمن از شما هدايت، ! بارالها«
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ا دعوت شيطان و نفس اماره مواجه است، و از سوي سو ب انسان از يك:  توضيح
نفس و شيطان او را به تمرد و نافرماني و . ديگر با دعوت انبيا و داعيان خدا روبرو است

پيامبران او را به امتثال  اما. ندشوند، تا گرفتار جهنم و عذاب ابدي كن ظلمت دعوت مي
د، تا راهنماي او به بهشت جاودان خوانن سوي روشني هدايت، فرا ميه از اوامر الهي و ب

نهاده است تا  هوديعه خداوند در انسان نيروي تشخيص حق و باطل را ب. الهي باشند
و مختار است كه از آن دو راه، هر كدام را كه . بتواند آنها را از يكديگر متمايز سازد

  :اند  همانطور كه گفته. دوست دارد، انتخاب كند
 نيستمشتري  متاع نيك و بد بي

  

 را پسندد يكي اين را يكي آن  
  

اند خود را در اختيار خدا و رسول بگذارند، و از چنگال  متأسفانه كساني كه توانسته
هاي كاذب  ي دنيا و نورافكن مناظر فريبنده. ندهست  نفس و شيطان بگريزند، بسيار اندك

شسته و حالوت ذكر شيريني متاع دنيا در كام ما ن. آن، چشم عقل ما را خيره نموده است
 هاي آسمان مساجد زيبا با مناره. خدا و تالوت قرآن و خواندن نماز را از ما ربوده است

اندازهاي بسيار زيبايي دارند، اما چون فاقد  كنند و چشم خراش از دور جلب توجه مي
ده اي كه در آن نماز خوان زيرا مسجد و خانه؛هايي بيش نيستند نمازگزارند، درواقع ويرانه

ميان نيايد، و بازاري كه احكام خدا در آن ه نشود و قرآن تالوت نگردد و يادي از خدا ب
اجرا نشود و معامالت آن خالف دستور خدا و رسول انجام گيرد، از ديدگاه اسالم، 

  .ند و بسهستهاي زيبايي  ويرانه
خدا و  اشك ريختن از ترس اماايم  ما گريه كردن براي امور دنيا را خوب فراگرفته

خاطر ترس از ه در حالي كه فضيلت، اين است كه ب. ايم براي دين خدا را از ياد برده
هاي شب بپا خيزيم و با ريختن اشك در آن  خدا و نجات خود و ديگران، در نيمه

  .هنگام، از خدا بخواهيم كه ما و ساير انسانها را هدايت كند و از عذاب جهنم برهاند
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بهشتي كه در آن نماز و بندگي وجود نداشته «: گفتند  مي برخي از ياران پيامبر
حقا كه بهشت با تمام نعمتهايش صفاي يك سجدة خدا، در اين » باشد، چه لطفي دارد؟

قطره اشكي كه از چشم مؤمن در دل شب بر مصلي بيفتد، . ي خاكي را ندارد كره
اشك را در قطره  اي است كه از دنيا برده است؛ شايد نتوانند لطف آن حداكثر بهره

  .جا دار حساب است عمل و آن جا خانة زيرا اين نعمتهاي بهشت بيابد؛
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  )13/  حجرات(  

و . آفريديم) نام آدم و حواه ب(شما را نخست از مرد و زني  ، ما همةاي مردم «
هاي مختلف تقسيم كرديم تا يكديگر را  هاي بسيار و قبيله شما را به شعبه

همانا . ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست تحقيق گراميه ب. بشناسيد
   ».انا و باخبر استخداوند د

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل «: قال  اهللا أن رسول هريرة عن أبي:  1حديث 
المظلم يصبح الرجل مؤمنا و يمسي كافرا و يمسي مؤمنا و يصبح كافرا، يبيع 

  1»دينه بعرض من الدنيا
عمال سوي اه بشتابيد ب: كند كه فرمود  نقل مي ابوهريره از پيامبراكرم:  ترجمه

زماني كه شخص،  ،يعني ها مانند سياهي شب، آشكار شوند؛ هقبل از آنكه فتن! صالحه
شود يا بالعكس، شب مؤمن و صبح كافر  ميهنگام صبح مؤمن و هنگام شب كافر 

  .فروشد گردد و دين خود را در مقابل متاع اندك دنيا مي مي
ات و حجبت الجنة حجبت النار بالشهو«: قال  اهللا و عنه أن رسول:  2حديث 
  1»بالمكاره

_________________________________________________________________________ 
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حجابي از  دوزخ با: فرمود  حضرت كند كه آن ابوهريره روايت مي: ترجمه 
  .ها پوشانيده شده است شهوات و بهشت با حجابي از سختي

خداوند، سعادت دنيا و آخرت تمام انسانها را در گرو ايمان و اعمال صالح :  توضيح
  .گذاشته است

رفاه . آورد پادشاهي و سلطنت براي انسان خوشبختي نمي مال و ثروت، رنگ و نژاد،
و خوشبختي دايم انسان را  بلكه آنچه عزت. كند و آسايش مادي، انسان را سعادتمند نمي

ياد خدا و . باشد كند و تنها داروي سعادت بشر است، تقوا و پرهيزگاري مي تضمين مي
آرامش و اطمينان خاطر كه . با خدا بودن رمز موفقيت و كاميابي ابدي انسان است

  .گردد بزرگترين نعمت الهي است با ياد خدا و عمل به دستورات او حاصل مي
) سايه(فقط در ! يعني آگاه باشيد. »أال بذكراهللا تطمئن القلوب«: فرمايد  خداوند مي«

هاي  خدايي كه انسان را آفريده و به او نعمت .يابد ذكر خداست كه دلها آرامش مي
داند كه كداميك از نعمتهاي او باعث آرامش و  خوب مي. ارزاني داشته استشماري  بي

همه و ... و زن و فرزند، مال و ثروت و مقام موقعيت . گردد اش مي اطمينان خاطر بنده
  بخشند؟بتوانند به انسان آرامش  آيا اينها مي اما. همه نعمت خدايند

. در واقع زينت زندگي دنيا هستندهاي ياد شده  زيرا نعمت. خير: در پاسخ بايد گفت 
تنها چيزي كه  سازند، اما و روحي ما را برطرف مي گرچه بعضي از نيازهاي جسمي

اين حقيقتي است كه در . تواند به انسان اطمينان خاطر بدهد، ياد و ذكر خداست مي
را تجربه كند و يقين حاصل  آن تواند هر كسي كه بخواهد، ميعمل ثابت شده است و 

  .تواند اين واقعيت را درك كند وگرنه نمي د؛نماي
اعمال و رفتار خود ما  آيند، درواقع زائيدة اي ما پيش ميحوادث خوب و بدي كه بر

زيرا سنت خدا بر اين اصل استوار است كه اگر ما اعمال خوب انجام دهيم، . باشند مي
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ما ارزاني خواهد  هو اولين نعمتي كه ب. آورد وجود ميه خداوند حاالت خوبي براي ما ب
آن، اخوت و برادري در جامعه برقرار  نيت و آرامش خاطر است كه در نتيجةداشت، ام

كه  ديگر اين. همگان يكديگر را چون برادر خود، دوست خواهند داشتخواهد شد و 
عادل بر ما خواهد گماشت، كه جز به برقراري عدالت و رفاه ملت، به چيز  زمامداران

  .د كردديگري فكر نخواهن
ما مناعت طبع عنايت خواهد كرد تا به و به  روزي ما بركت خواهد داد همچنين به
  .قانع باشيم ،آنچه كه داريم

اگر از خدا فاصله بگيريم و نافرماني كنيم و دنبال فسق و فجور باشيم، در نتيجه،  اما
توزي و  هشويم؛ اخوت و برادري به كين شود، پريشان و مستاصل مي امنيت از ما سلب مي

  .گردد دشمني و سرانجام جنگ و خونريزي تبديل مي
 مياي كه افراد حتي ن كس امنيت جاني، شغلي و ايماني نخواهد داشت؛ بگونه هيچ

راحتي انجام دهند، هزاران مانع و رادع چه مستقيم و چه ه اعمال ديني خود را ب ند،توان
كنند، سر هم كاله  يگر خيانت ميمردم به يكد. شان بوجود خواهند آورد يغيرمستقيم برا

خاطر پول، برادران ديني خود را ه گيرند و ب خورند، رشوه مي گذارند، ربا مي مي
ترين شرايط، دست برادرش را  كس حاضر نخواهد شد كه در سخت و هيچ. كشند مي

  .بگيرد
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يتبع الميت ثالثة أهله و ماله و «: قال  اهللا عن رسول عن أنس:  1حديث 
  1»عمله فيرجع اثنان و يبقي واحد يرجع أهله و ماله و يبقي عمله

آن دو . أهل، مال و عملش: كند  همراهي مي) تا قبرستان(ميت را سه چيز :  ترجمه
  .ماند گردند و عمل، نزد وي باقي مي برمي) يعني اهل و مال(

  »اكثروا ذكر هادم اللذات الموت«:  اهللا قال رسول:  2حديث 
 ،يعني ؛ها ي شيريني كننده تلخ«: كند كه فرمود  نقل مي خدا ل انس از رسو:  ترجمه

  ».مرگ را به كثرت ياد كنيد
كن في الدنيا «: بمنكبي فقال  اهللا أخذ رسول: عن ابن عمر قال :  3حديث 

بحت فاالتنتظر اذا أص«: و كان ابن عمر يقول » كانك غريب او عابر سبيل
المساء و إذا امسيت فال تنتظر الصباح و خذ من صحتك لمرضك و من 

  2»حياتك لموتك
در : ام گذاشت و فرمود  دست روي شانه خدا رسول: گويد  ابن عمر مي:  ترجمه

چون شب نمودي، : گفت  خود ابن عمر مي .دنيا چنان زي كه گويي غريب يا رهگذري
منتظر شب مباش و از سالمتي براي بيماري و  ،نموديمنتظر صبح مباش و چون صبح 

  .گير  ات براي مرگت بهره از زندگي
اهللا بقبور بالمدينة فأقبل عليهم  مرّ رسولقال،  و عن ابن عباس:  4حديث 
السالم عليكم يا اهل القبور يغفر اهللا لنا و لكم انتم سلفنا و نحن «:  بوجهه فقال

  3»باألثر
_________________________________________________________________________ 
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از كنار چند قبر در مدينه عبور  روزي پيامبرخدا: گويد  ابن عباس مي:  ترجمه
سالم بر شما، خدا ما و شما را  اي اهل قبور،: ه آنها چنين فرمود نمود و خطاب ب

  .بيامرزد، شما جلوتر از ما رفتيد و ما بعد از شما خواهيم آمد
تنتظرون بادروا باألعمال سبعأ هل «: اهللا قال  أن رسول هريرة أبيو عن :  4حديث 

إال فقرا منسيأ، أو غني مطغيأ، أو مرضا مفسدا، أو هرمأ مفنّدا، أو موتأ مجهزّا، 
  1»أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة و الساعة أدهي و أمر

سوي اعمال ه بشتابيد ب: فرمود  اكرم كند كه رسول ابوهريره روايت مي:  ترجمه
  :نيك قبل از فرا رسيدن هفت چيز 

  مرضي كشنده -3ثروتي طغيانگر  -2كننده  اموشفقري فر - 1
  )آيد كه ناگهان مي(مرگي آماده  -5كننده  پيري نادان - 4
  .رود ظهور دجال كه بدترين غايبي است كه انتظار آن مي - 6
  .آمدن قيامت كه خود مصيبت بسيار بزرگ و تلخي است - 7

و از حياتي به حياتي انسان همواره در حال انتقال از مكاني به مكان ديگر :  توضيح
شود و پس از مدتي،  سپس وارد شكم مادر مي ارواح بودابتدا در عالم . ديگر بوده است

ميرد و وارد قبر  پس از آن، مي. كند آيد و چند صباحي در اين دنيا زندگي مي دنيا ميه ب
شود و در  جا دوباره زنده مي از آن. برد شود و مدتي در زندگي برزخي بسر مي مي
ي اعمال، سرانجام رهسپار  و پس از بررسي و محاسبه. مي يابدراي محشر حضور صح

  .شود جايگاه ابدي خويش بهشت يا جهنم مي
بايد جام تلخ  شيرين حيات را نوشيده است؛ به اجبارهر موجود جانداري كه جام 

 .خداوند، زندگي و مرگ را آفريد تا انسانها را بيازمايد. جان كند نوش  مرگ را هم

_________________________________________________________________________ 
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هاي زرين و گرانبهايي است كه بايد آنها را  بنابراين، ساعات و لحظات عمر، فرصت
  .غنيمت شمرد و حداكثر استفاده را از آنها برد

هاي  ماند كه در زير دكمه گردش ايام و گذشت شب و روز، درواقع به نواري مي
ر خود ضبط دوربين فيلمبرداري قرار گرفته باشد، اين نوار هر آواز و حركتي را د

ه در اين نوار يك لحظه غفلت، ب. كند؛ تا در روز محشر آنها را به نمايش بگذارد مي
همانطور كه يك لحظه ذكر خدا و  ؛آخرت است معني از دست دادن هزاران لحظه در

 ،رو از اين. آخرت خواهد شد و عبادت، باعث آسايش هزاران سال در تالوت قرآن
يا خداي نكرده، معصيتي را در خود ثبت  گي خالي بگذردت كه اين نوار زندنبايد گذاش

  .كند



 

  
  
  1 آية

 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# öΝä3 −/u‘ (# öθt±÷z$# uρ $YΒ öθ tƒ ω ”Ì“ øg s† ì$ Î!# uρ ⎯ tã ⎯ÍνÏ‰s9 uρ 

Ÿω uρ îŠθä9 öθtΒ uθ èδ A—% ỳ ⎯ tã ⎯ÍνÏ$ Î!# uρ $º↔ø‹ x© 4 χ Î) y‰ ôãuρ «!$# A,ym ( Ÿξsù 

ãΝ à6̄Ρ § äós? äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ÿω uρ Νà6 ¯Ρ §äó tƒ «!$$Î/ â‘ρã tóø9 $#   )33/  لقمان(  
ز آن روزي بترسيد كه پروردگارتان بپرهيزيد و ا) خشم و عذاب(از  اي مردم ،«

پذيرد و نه هيچ فرزندي  را نميفرزندش ) اعمال(وليت هيچ پدري مسؤ
) فرا رسيدن قيامت به(ي خدا  البته وعده. پذيرد وليت اعمال پدرش را ميؤمس

زندگي دنيا شما را فريب ندهد و ) كه! آگاه باشيد(پس . حق و حتمي است
اينطور نباشد كه ( .مغرور نكند) خيلي(خدا ) عفو و بخشش(شيطان شما را به 

   »).هر گناهي مرتكب شويد، بگوييد خدا بخشنده و مهربان است
  2 آية

 tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯ tΒ ’tA r& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™      
  )89-88/  شعراء(  

حال انسان ندارند و تنها كسي سود ه روزي كه مال و فرزندان هيچ سودي ب«
   ».برد كه قلب سالم و بدون عيبي نزد خدا بياورد مي

  3 آية

 tΠöθ tƒ ”Ï tƒ â™ö pR ùQ$# ô⎯ ÏΒ Ïμ‹Åz r& ∩⊂⊆∪ ⎯Ïμ ÏiΒé& uρ Ïμ‹Î/ r& uρ ∩⊂∈∪ ⎯ ÏμÏF t7Ås≈ |¹ uρ ÏμŠÏ⊥ t/ uρ ∩⊂∉∪ 

Èe≅ä3 Ï9 <›Í öΔ$# öΝ åκ÷]ÏiΒ 7‹Í× tΒöθ tƒ ×βù' x© ÏμŠÏΖ øóãƒ ∩⊂∠∪ ×νθã_ãρ 7‹Í× tΒ öθtƒ ×οt Ïó¡•Β ∩⊂∇∪ 
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×π s3Ïm$|Ê ×οu Å³ö6 tFó¡•Β ∩⊂®∪ ×νθã_ ãρ uρ >‹Í× tΒöθ tƒ $ pκön= tæ ×οu y9 xî ∩⊆⊃∪ $yγà) yδ ö s? îοu tI s% 

∩⊆⊇∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& æΛèε äοt x s3ø9 $# äοt yf xø9 $#    )42-34/  عبس(  
برادرش و مادر و پدرش همچنين همسر و نزد هر كس از ) قيامت(در آن روز «

باشد  زيرا در آن روز هركس آنقدر گرفتار كار خود مي. كند فرزندانش فرار مي
. خورد ميدر آن روز، دوگونه چهره به چشم . افتد كه به فكر ديگران نمي

 ،هاي گروهي ديگر خوشحال و خندان است و چهرهوهاي گروهي، نوراني  چهره
آنان همين كافران و . كني خاك به رويشان نشسته غبار آلود است كه خيال مي

   ».ندهست  بدكاران
  4 ةآي

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# ö ÝàΖtFø9 uρ Ó§ø tΡ $ ¨Β ôM tΒ£‰ s% 7‰tóÏ9 ( 

(#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 7Î7 yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s?    )18/  حشر(  
بنگرد كه چه عملي ) در درون خود(از خدا بترسيد و بايد هر كس  اي مؤمنان ،«

كارهاي شما  و از خدا بترسيد؛ زيرا خدا از همة. ود فرستاده استبراي فرداي خ
   ».باخبر است

ا عبد حتي التزول قدم« اهللا قال رسول: السلمي قال  برزة أبيعن :  1حديث 
يسأل عن عمره فيم افناه و عن علمه فيم فعل فيه و عن ماله من أين اكتسبه و 

  1»فيم أنفقه و عن جسمه فيم أباله
هيچ كس روز قيامت : فرمود  خدا رسول: گويد  برزه اسلمي مي ابي:  ترجمه

  :كه به چهار سؤال پاسخ دهد  تواند يك قدم بردارد مگر اين نمي

_________________________________________________________________________ 
 .ترمذي، حسن صحيح -1
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  و در چه راهي به پايان رسانيده است؟ عمرش را چگونه - 1
  ش را صرف چه كاري كرده است؟علم - 2
  دست آورده و در چه راهي خرج نموده است؟ه مالش را از چه راهي ب - 3
  ش را در چه راهي به پيري رسانيده است؟جسم - 4

يحشر الناس يوم القيامة «: اهللا يقول  سمعت رسول: قالت  ةعائشعن :  2حديث 
اهللا الرجال و النساء جميعاً ينظر بعضهم إلي  يا رسول: قلت » غرالحفاة عراة 
  1»يا عائشة األمر أشد من أن يهمهم ذلك«: بعض؟ قال 
روز : شنيدم كه فرمود  خدا گويد از رسول عائشه ـ رضي اهللا عنها ـ مي: ترجمه 

 ، خدا اي رسول: گفتم  .شوند قيامت مردم، پابرهنه و لخت و ختنه نشده حشر مي
  كنند؟ شوند و به يكديگر نگاه مي جا جمع مي مردان و زنان همه در يك

  .مسأله مهمتر از آنست كه آنها به اين نكته توجه كنند ،اي عايشه: پيامبر فرمود 
  .دنيا جاي عمل بدون حساب و آخرت جاي حساب بدون عمل است:  توضيح

جا  چه بكاريم، آن جا هر اين. ي آخرت قرار داده است خداوند دنيا را مزرعه
هاي آخرت در واقع حاصل همان  نعمتها و مصيبت. درو خواهيم كرد) آخرت(

عاقل كسي است كه همواره مناظر هولناك آخرت را مدنظر خويش . هاي دنياست كاشته
خداوند . اش حداكثر استفاده را ببرد قرار دهد و از عمرش براي مرمت زندگي جاوداني

ايم و به سوي ما برگردانيده  كنيد كه ما شما را بيهوده آفريده آيا گمان مي: فرمايد  مي
  !نخواهيد شد؟

حياتي ديگر در برابر ديدگانمان  ،يابد بلكه با مرگ زندگي با مرگ خاتمه نمي! آري
  .وجه فنا در آن راه ندارد شود؛ حياتي جاودان كه به هيچ گشوده مي

_________________________________________________________________________ 
 .عليه متفق -1
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در آخرت براي هميشه  رد؛ اماكنيم و بعد خواهيم م ي ميدر دنيا چند روزي زندگ
ي اقامت در آن،  بايد به اندازه) دنيا و آخرت(براي هر يك  ،زنده خواهيم ماند بنابراين

  .سعي و تالش كنيم



 

  
  
  1 آية

 tΠöθ u‹ø9$# ÞΟÏFøƒ wΥ #’ n? tã öΝÎγ Ïδ≡uθøù r& !$uΖ ßϑÏk= s3è? uρ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ß‰pκô¶ s? uρ Νßγ è=ã_ö‘ r& $yϑ Î/ 

(#θçΡ% x. tβθç6Å¡õ3tƒ    )65/  يس(  
گويد و  زنيم و دستهايشان با ما سخن مي امروز بر دهانهايشان مهر سكوت مي«

  . »دهند اند گواهي مي  پاهايشان بر كارهايي كه انجام داده
  2 آية

 tΠöθ tƒ ãβθä3 tƒ â¨$̈Ψ9 $# Ä¸# t xø9 $$Ÿ2 Ï^θèZ÷6 yϑø9 $# ∩⊆∪ ãβθä3 s? uρ ãΑ$ t6Éfø9 $# 

Ç⎯ ôγÏèø9 $$Ÿ2 Â\θàΖyϑø9 $# ∩∈∪ $̈Β r' sù ∅ tΒ ôM n=à) rO …çμ ãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∉∪ uθßγ sù ’Îû 

7π t±ŠÏã 7π uŠÅÊ# §‘ ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ ô⎯ tΒ ôM¤ yz …çμ ãΖƒÎ—≡uθ tΒ ∩∇∪ …çμ •Β é'sù ×π tƒ Íρ$yδ ∩®∪ !$ tΒ uρ 

y71u‘ ÷Š r& $ tΒ ÷μ u‹Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$tΡ 8π uŠÏΒ% tn    )11- 4/  قارعه(  
و پراكنده به هر س) حيران و سرگردان(ها  روزي كه مردم مانند پروانه«

) حالجي شده(مانند پشم، زده ) روز(و كوهها از هيبت آن . شوند مي
او سنگين باشد، ) هاي حسنات و نيكي(كسي كه ترازوي . شوند متالشي مي

و اما كسي كه ترازوي . بخشي بسر خواهد برد او در زندگي رضايت
چه  تو. او سبك باشد، جايگاه او در قعر هاويه است) هاي حسنات و نيكي(

هاويه همان آتش بسيار گرم و ! داني هاويه چيست و چگونه است؟ مي
   ».سوزنده است
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  3 آية

 öθ s9 uρ #“t s? ÏŒÎ) šχθãΒ Ìôf ßϑø9 $# (#θÝ¡Ï.$ tΡ öΝÎη Å™ρâ™â‘ y‰Ζ Ïã óΟÎγ În/ u‘ !$ oΨ−/ u‘ 

$ tΡ÷ |Çö/r& $ uΖ ÷èÏϑy™ uρ $oΨ ÷èÅ_ ö‘$$ sù ö≅ yϑ÷ètΡ $·sÎ=≈ |¹ $ ¯Ρ Î) šχθãΖ Ï%θãΒ     
  )12/  سجده(  

شد كه ببيني گناهكاران را در آن هنگامي كه در پيشگاه پروردگارشان  اگر مي«
از خجالت، سر به .) ند، منظره جالبي استه ابراي حساب و كتاب گرد آورد(

آنچه خود را از آن به كوري زده (ديديم  پروردگارا ،: گويند  اند و ميزير افكنده 
پس  .)اكنون پشيمانيم ،كري زده بوديمآنچه خود را از آن به (و شنيديم ) بوديم

ي  به قيامت و فرموده(به جهان باز گردان تا عمل صالح انجام دهيم؛ ما را ما 
   ».يقين كامل داريم) پيامبرانت

تدني الشمس يوم «: يقول  اهللا سمعت رسول: قال  عن المقداد:  1حديث 
علي قدر أعمالهم  القيامة من الخلق حتي تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس

في العرق فمنهم من يكون إلي كعبيه و منهم من يكون إلي ركبتيه و منهم من 
  1.اهللا إلي فيه و أشار رسول» يكون إلي حقوبه و منهم من يلجمه العرق إلجاما

ه روز قيامت خورشيد ب: فرمود  حضرت كند كه آن مقداد روايت مي:  ترجمه
ي گناهان خود در  هر كس به اندازه .گيرد دم قرار مياز مر) هزار گام(ي يك ميل  فاصله

شود؛ بعضي تا قوزك پا، و بعضي ديگر تا زانو و برخي تا كمر  ور مي عرق خويش غوطه
  .روند اي هم تا خرخره در آن فرو مي و عده

_________________________________________________________________________ 
 .مسلم رواه -1
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: قالوا » أتدرون ما المفلس؟«: قال  اهللا أن رسول هريرة أبيعن :  2حديث 
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم «: قال . م له و المتاعالمفلس فينا من ال دره

القيامة بصالة و صيام و زكاة و يأتي و قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا 
و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطي هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 

  1.»لنارا
دانيد بيچاره به چه كسي  آيا مي: فرمود  خدا رسول: گويد  ابوهريره مي:  ترجمه
نزد ما بيچاره كسي است كه مال و ثروتي نداشته : شود؟ صحابه عرض كردند  گفته مي

ي  اما از امت من، بيچاره كسي است كه در روز قيامت سرمايه: فرمود  پيامبر. باشد
هنگامي كه در  ه و ساير حسنات، همراه خود دارد اماه و صدقهنگفتي از نماز و روز
ديگري . او به من ناسزا گفته است خدايا،: گويد  شود، يكي مي پيشگاه خدا حاضر مي

مال مرا خورده است و ديگري : گويد  يكي مي. به من تهمت زده است: گويد  مي
ش بين آنها تقسيم پس اعمال نيك. خون مرا ريخته است و مرا زده است: گويد  مي
گناهان افراد طلبكار را . هايش براي پرداخت حقوق آنان كفاف نكند اگر نيكي. شود مي
  .گردد از گناه راهي جهنم ميباري  اندازند؛ و اينگونه با كوله مي ر دوششب

دستور ه ها و ساير موجودات است كه ب ي انسانها، جن قيامت، ميعادگاه همه:  توضيح
شوند و ترازوي عدل الهي جهت سنجش اعمال بندگان  جمع مي جا خداوند در آن

دار  حاكم و محكوم، ظالم و مظلوم، عرب و عجم، سياه و سفيد و سرمايه. گردد نصب مي
ي اعمال  دوزند و منتظر محاسبه بضاعت، همه و همه در كنار هم، چشم به ترازو مي و بي

_________________________________________________________________________ 
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. وزي است كه بشر خواهد ديدترين ر ترين و هولناك روز، سخت آن. مانند خويش مي
فايده اي مال و ثروت و مقام . شوند اقوام و بستگان نزديك، بيگانه مي همة در آن روز

هر كسي در پيشگاه . كاري ساخته نيست  ،از دست زن و فرزند و دوست. ندارد
  .، بازخواست خواهد شداست پروردگار از كوچكترين كاري كه در دنيا انجام داده

احبان جاه و مقام دنيوي را خواهي ديد كه خوار و ذليل و سرافكنده بسياري از ص
را به اين روز سياه  دهيچ مقام و قدرتي نداشتيم و خو !اي كاش: كنند  هستند و آرزو مي

جا دار حساب است و هيچگونه عملي از انسان كه جبران  اما چون آن. انداختيم نمي
كنند و از خود، حركاتي نشان  پشيماني مي ابراز تشدبه گيرد،  مافات كند، صورت نمي

 اما ،كه آنها هشيارند در حالي ،كند دهند كه بيننده آنها را مست و مدهوش تصور مي مي
كه راه نجاتي برايشان وجود ندارد، دست به چنين  از شدت عذاب آخرت و اين

  .ماند زنند كه به حركات ديوانگان مي حركات عجيب و غريب و ناموزوني مي
و  كنند را دگرگون مي در دنيا با ايراد يك خطابه، جهانياري از سخنوراني كه بس

توانند با سخنوري و آوردن  مي هم،جا آن كه  خيال اينه ند، برميليونها طرفدار دا
گشايند و از  هاي خود را بپوشانند، زبان به سخن مي استدالل، خود را تبرئه كنند و جرم

جا دنيا نيست كه كسي نتواند از ترس، جواب  كه آن ينكنند؛ غافل از ا خود دفاع مي
ا سخنان زيبا و خوش تراش خود، خدا را هم فريب دهند، بآنها را بدهد يا بتوانند 

بخواست  ،باشد شان مي شود و زبان گوياي آنها كه مدافع بالفاصله جلوي آنها گرفته مي
اند، گواهي   ي كه انجام دادههاي و اعضاي بدنشان يكي يكي به جرم. افتد خدا از كار مي

كنند اي كاش با مرگ،  شوند كه آرزو مي سرانجام آنقدر خجل و سرافكنده مي. دهند مي
  .شديم پذيرفت و ما تبديل به مشتي خاك مي همه چيز پايان مي



 

  
  
  1 آية

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ 

tβθßϑÎ=ó¡•Β   )102/ عمران آل(  
. چنان كه حق خداترسي است، از خدا بترسيد آن ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
و شما ) و با انجام واجبات و دوري از منهيات، گوهر تقوا را به دامان گيريد(
نميريد مگر آنكه ) سعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتار بناگاه در رسد،(

   ».ن باشيدمسلما
  2آيه 

 ãΝ ä39 yγø9 r& ã èO%s3−G9 $# ∩⊇∪ 4© ®Lym ãΛän ö‘ ã— t Î/$s) yϑø9 $# ∩⊄∪ ξx. š’ôθy™ tβθßϑ n=÷è s? 

∩⊂∪ §ΝèO ξ x. t∃ ôθy™ tβθßϑn=÷è s?    )4-1/  تكاثر(  
شما را به خود ) و نازش به مال و منال و ثروت و قدرت(طلبي  افزون مسابقة«

رويد  به گورستانها مي) ميريد و مي (كه نگاه تا بدا. مشغول و سرگرم كرده است
كه چه (خواهيد دانست ) بعد از مرگ(بس كنيد  !هان) گذرد و كار از كار مي(

زودي خواهيد ه ب. بس كنيد !هان) گويم مي(باز هم ) ايد خاكي بر سر ريخته
   »).ايد كه چگونه خود را خانه خراب و بدبخت كرده( .دانست

إذا خرجت روح العبد المؤمن «:  اهللا رسول: قال  هريرة أبيعن :  1حديث 
روح طيبة : و يقول أهل السماء « فذكر من ريحها» تلقاها ملكان يصعدان بها

جاءت من قبل األرض صلي اهللا عليك و علي جسد كنت تعمرينه فينطلق به 



 گامي به سوي ايمان    

 

84

انطلقوا به إلي آخر األجل و إن الكافر إذا خرجت روحه فذكر : إلي ربه ثم يقول 
ن نتنها و يقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل األرض فيقال انطلقوا به م

  1»إلي آخر األجل
هنگامي كه روح از تن : كند كه فرمود   نقل مي خدا ابوهريره از رسول:  ترجمه

از آن روح، بوي . برند سوي آسمان ميه را ب آيد، دو فرشته آن ي مومن بيرون مي بنده
اين روح پاكي : گويند  اهل آسمان با ديدن آن مي. شود شر ميخوش و عطرآگيني منت

سپس . درود بر تو و بر جسدي كه تو در آن قرار داشتي. است كه از زمين آمده است
او را نزد ديگر ارواح طيبه : فرمايد  حق تعالي مي. برند فرشتگان او را به بارگاه خدا مي

  .فرا رسد) قيامت(ببريد، تا روز موعود 
هنگامي . شود، بسيار بدبو و متعفن است قتي كه روح آدم كافر از بدنش جدا مياما و

اين روح پليدي : گويند  مي آسمان با ديدنشبرند، اهل  كه فرشتگان او را به آسمان مي
رسد كه او را نزد ارواح پليد بگذاريد تا روز  و دستور مي. است كه از زمين آمده است

  .موعود فرا رسد
إن العبد إذا كان في انقطاع عن «:  اهللا قال رسول: البراء قال عن :  2حديث 

الدنيا و إقبال من اآلخرة نزل إليه من السماء مالئكة بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس، معهم كفن من اكفان الجنة و حنوط من حنوط الجنة ثم يجيء ملك 

لي مغفرة من أيتها النفس الطيبة أخرجي إ: الموت حتي يجلس عند رأسه فيقول 
اهللا و رضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فيجعلوها 
في ذلك الكفن و في ذلك الحنوط و يخرج منها كأطيب تفحة مسك وجدت 

_________________________________________________________________________ 
 .مسلم -1
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ما : علي وجه االرض فيصعدون بها فاليمرون علي مأل من المالئكة إال قالوا 
نتهوا به إلي السماء التي تليها هذا الروح الطيب فيقولون فالن بن فالن حتي ي

حتي ينتهي إلي السماء السابعة فيقول اهللا اكتبوا كتاب عبدي في عليين و 
أعبدوا عبدي إلي األرض فإني منها خلقتهم و فيها أعبدهم و منها أخرجهم تارة 

ربي : أخري فتعاد روححه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك؟ فيقول 
ما دينك؟ فيقول ديني اإلسالم فيقوالن له ما هذا الرجل الذي  اهللا فيقوالن له

فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي . بعث فيكم؟ فيقول هو رسول اهللا
فافرشوه من الجنة و ألبسوه من الجنة و التحوا له بابأ من الجنة فيأتيه من 

سن روحها و طيبها و يفسح له في قبره مد بصره و يأتيه رجل حسن الوجه ح
الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرّك هذا يوك الذي كنت توعد فيقول 

أنا عملك الصالح فيقول رب : له من أنت فوجهك الوجيه يجي بالخير فيقول 
  ».أقم الساعة رب أقم الساعة

و إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا و إقبال من اآلخرة نزل إليه 
ود الوجوه معهم المسوح ثم يجي ملك الموت حتي يجلس من السماء مالئكة س

عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلي سخط من اهللا و غضب 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها حتي يجعلوها في تلك 
المسوح و يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت علي وجه اإلرض فيصعدون بها 

: ها علي مإل من المالئكة إال قالوا ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فاليمرون ب
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فالن بن فالن فاليفتح له فيقول اهللا عزوجل اكتبوا كتابه في سجين فتطرح روحه 
طرحاً فتعاد روحه في جسده و يأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك؟ 

ما : فيقوالن له . ال أدريهاها ال أدري فيقوالن له ما دينك؟ فيقول هاها : فيقول 
فينادي مناد من السماء أن . هاها ال أدري: هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول 

كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابأ إلي النار فيأتيه من حرها و 
سمومها و يفيق عليه قبره حتي تختلف أضالعه و يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح 

أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد :  الثياب نتن الريح فيقول
أنا عملك الخبيث فيقول : من أنت فوجهك الوجه يجي بالشر؟ فيقول : فيقول 

هذا الحديث بهذه الكيقية اليوجد في الكتب المعروفة لكن ( 1»رب التقم الساعة
  ).الشيخ الباني ساقه سياقاً واحداً من طرقه المختلفه الثابتة الصحيحة

خواهد  ي مومن مي وقتي بنده: كند كه فرمود  نقل مي براء از پيامبرخدا:  ترجمه
يد بر او شهاي درخشان، بسان خور دنيا را به قصد آخرت ترك گويد، فرشتگان با چهره

سپس ملك الموت وارد . آيند و با خود كفن و كافور بهشتي همراه دارند فرود مي
سوي مغفرت و رضايت ه ب اي روح پاكيزه،:  گويد نشيند و مي شود و بر بالين او مي مي

فرشتگان، او را در كفن و . چكد اي مي آيد و مانند قطره روح بيرون مي. خدا بيرون بيا
مانند بهترين مشك دنيا منتشر ، از آن روح، بوي خوشي. دهند كافور بهشتي قرار مي

از فرشتگان كه  هر گروهيو از كنار . برند آسمان مي هبعد فرشتگان او را ب. شود مي
  اين روح پاكيزه از كيست؟: پرسند  نها ميآ ،گذرند مي

_________________________________________________________________________ 
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هنگامي كه به آسمان اول . فالن ابن فالن است: گويند  فرشتگان حامل روح، مي
فرشتگان مقرب، همچنان اين . شود رويش باز ميه درنگ درهاي آسمان ب رسند، بي مي

حق . رسند نند تا به آسمان هفتم ميك روح طيبه را از آسماني به آسمان ديگر بدرقه مي
يابند  ام را در رديف كساني كه به درجات باال، دست مي نام اين بنده: فرمايد  تعالي مي

ام و دوباره به  زيرا آنها را از خاك آفريده. ثبت كنيد و او را دوباره به زمين برگردانيد
روحش به زمين  سپس. گردانم و بار ديگر از خاك بيرون خواهم آورد خاك بر مي

پروردگارت : پرسند  آيند و از او مي جا دو فرشته نزدش مي شود و در آن برگردانيده مي
اهللا : گويد  دينت چيست؟ مي: پرسند  دوباره مي. رب من است ،اهللا: گويد  كيست؟ مي

پيامبر من  حضرت محمد :گويد پيامبرت كيست؟ مي: پرسند  دوباره مي. رب من است
برايش از . گويد ام راست مي شود كه بنده آن صدايي از غيب شنيده ميبعد از . است

تا  ،و قبرش نيز. رويش باز كنيده برا اي از بهشت  بهشت فرش و لباس بياوريد و دريچه
هاي زيبا و  اي با لباس سپس مرد خوش قيافه. شود كند، بزرگ مي جائي كه چشم كار مي

تو ه اين همان روزي است كه ب! مبارك باد :گويد  شود و مي بوي خوش بر او وارد مي
شما چه كسي هستيد كه خير و سعادت از : پرسد  ي مؤمن مي بنده. وعده داده شد

پس در انتظار قيامت . من همان عمل نيك تو هستم :دهد بارد؟ پاسخ مي ات مي چهره
  .طلبد كه هر چه زودتر قيامت را برپا كند ماند و از خدا مي مي

اي  خواهد از دنيا برود، فرشتگان سياه چهره ي كافر و گناهكار مي بنده اما هنگامي كه
سپس . اي گرم و خشن به همراه دارند آيند كه با خود پارچه از آسمان بر او فرود مي

سوي خشم و غضب خدا، ه ب! اي روح پليد: گويد  نشيند و مي الموت بر بالينش مي ملك
مي تر، بيرون آورده   رداري كه از ميان پشمآنگاه روحش را مانند سيخ خا. بيرون شو
  .گذارند ي خشن مي را در پارچه كشند، و آن شود، مي
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فرشتگان، . رسد ام ميمشه ي مردار دنيا از او ب بوي بسيار بدي مانند بدبوترين الشه
گذرند، آنها  از كنار هر گروهي از فرشتگان كه مي. برند آسمان مي روحش را به

هاي  دروازه. فالن ابن فالن است: گويند  پليد از چه كسي است؟ مي اين روح :پرسند مي
ترين گروه  نام او را در رديف پست: فرمايد  خداوند مي. شوند آسمان به رويش باز نمي

كنند تا دوباره به  زمين پرت ميه سپس روحش را ب. السافلين، ثبت كنيد انسانها در اسفل
دگارت كيست؟ پرور: پرسند  آيند و از او مي دو فرشته به سراغش مي. جسدش برگردد

دينت چيست؟ : پرسند  دوباره مي. دانم نمي !واي افسوس! واي افسوس: گويد  مي
شود  آنگاه صدايي از آسمان شنيده مي. دانم نمي !واي افسوس !واي افسوس: گويد  مي

به رويش اي از آتش  گويد، برايش از جهنم فرش بياوريد و دريچه ام دروغ مي كه بنده
  .باز كنيد

هاي دو  شود كه دنده چنان تنگ مي وزد و قبرش آن مي ر اوباد گرم و سوزان جهنم ب
اي با لباسهاي كثيف و بدبو نزد او  و مرد زشت چهره. روند پهلويش در يكديگر فرو مي

 بندة. شد ه تو وعده داده مياين همان روزي است كه ب !نامباركت باد: گويد  آيد و مي مي
بارد؟ پاسخ  تو چه كسي هستي كه رذالت از سر و صورتت مي: پرسد  ر از او ميكاف
قيامت  وردگارا،پر: گويد  ي گناهكار مي اين بنده. دهد كه من همان عمل زشت توام مي

  .را برپا مگردان
شماري در سر  انسان موجودي است كه اميدها و آرزوهاي طوالني و بي: توضيح 

گوييم و  كنيم و سخن از دنيا مي ما در محيط دنيا زندگي مي جا كه از آن. پروراند مي
كنيم، عظمت و حالوت دنيا  اش مشاهده مي هاي فريبنده شنويم و دنيا را با تمام جلوه مي

  .در دل ما نشسته و هم و غم آن، ما را از ياد مرگ و آخرت غافل ساخته است
قبرستان حمل  ي آنها را به نمان هستيم و جنازهبا آنكه هر روز شاهد مرگ عزيزا

بينيم  سپاريم و مي گذاريم و با دستهاي خود، آنها را به خاك مي كنيم و بر آنها نماز مي مي
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برند، اما ديدن  همراه خود نمي )زند، خانه، ماشين، پول و غيرهزن، فر(كه چيزي از دنيا 
. آورد د نميوجوه دهد، و كوچكترين تغييري در ما ب ها ما را تكان نمي اين صحنه

جاي عبرت ه خاك سپاري عزيزان خود، به ها حتي سر قبرها و هنگام ب متأسفانه بعضي
و مكاني را كه بهترين . مي گويندگرفتن، از پول و مقام و موقعيت خود و ديگران سخن 

  .سازند تأثير بدل مي جا براي ياد مرگ و آخرت است به محيطي بي
سپارد، نه براي او بلكه براي خودش  خاك ميه انسان آگاه، هنگامي كه كسي را ب

داند كه فردا همين بال بر  گيرد و مي ها عبارت مي شود و از ديدن اين صحنه متأسف مي
  :وبه گفته سعدي . سر خودش خواهد آمد

 اش محقق كه بر مرده ريزد گل
  

 نه بر وي كه بر خود بسوزد دلش  
  

القات با پروردگار خويش و از مرگ، خود را براي مردن و م بدين جهت قبل
  .سازد حساب و كتاب آخرت آماده مي

انسان مؤمن همواره بايد به ياد مرگ باشد زيرا ياد مرگ، انسان را از افتادن در 
. رساند اش را به حداقل مي هاي مادي دهد و وابستگي مرداب زندگي دنيا نجات مي

براي مردن لحظه شماري آمادگي براي مرگ، اين نيست كه فرد دست از كار بكشد و 
بلكه آمادگي براي مرگ، عبارت از انجام كار نيك و امتثال از اوامر الهي و اجتناب . كند

و چون عصر كند، . ماند مؤمن چون صبح كند، منتظر عصر نمي. باشد از منهيات او مي
. دگير شود؛ از تندرستي براي بيماري و از زندگي براي مردنش توشه مي منتظر بامداد نمي

و از روز قيامت كه . كند همچنين يك لحظه از عمر گرانبهاي خود را بيهوده تلف نمي
و سالهائي را كه بايد در قبر روي خاك . ترسد شدت ميه ترين روز است، ب سخت

و از كرمهاي قبر كه فردا گوشت و پوست و استخوانش را . كند بخوابد، فراموش نمي
ي تاريك و روزهاي طوالني را كه تنها در زير ها شب. ماند غافل نمي ،خواهند خورد

هاي  هاي زيبا و جسم چقدر چهره .برد زمين خواهد ماند و قرنها تنهائي را از ياد نمي
  .اند هاي قشنگ زير آوار خاك متالشي شده و پوسيده نازنين و قيافه
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به برخي است و ي زندگي دنيا  ه جلو هرگز به متاع ناچيزي كه) اي رسول(«

خداي تو  روزيِ) زيرا( ؛)مدوز(ر آن بيازمائيم، چشم مگشا ايم، تا آنها را د داده
   ».بهتر و پايدارتر است

ما الدنيا في اآلخرة «:  اهللا قال رسول: قال  عن المستورد بن شداد:  1حديث 
  1»إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع

جز اين نيست كه : فرمود  حضرت كند كه آن مستورد بن شداد روايت مي: ترجمه 
مثال دنيا در مقابل آخرت مانند اين است كه يكي از شما انگشتش را در آب دريا فرو 

  .سپس بنگرد كه چقدر آب از دريا برداشته است ،برد
بجدي  مرّ بالسوق و الناس كنفتيه فمرّ اهللا عن جابر أن رسول:  2حديث 

أيكم يعجب أن يكون هذا له بدرهم؟ «: أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال 
أتحبون أنه لكم؟ قالوا و اهللا : فقالوا ما نحب أنه لنا بشئ و ما نصنع به؟ ثم قال 

فواهللا للدنيا أهون علي : لو كان حياً كان عيباً أنه أسك فكيف و هو ميت؟ فقال 
  2»اهللا من هذا عليكم

در حالي كه مردم، اطرافش را گرفته و  خدا روزي رسول: گويد  جابر مي:  ترجمه
كه در وسط خيابان (اي را ديد  كردند، از بازار عبور نمود، بزغالة مرده او را همراهي مي
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كسي از شما : گوش بزغاله را گرفت و به اطرافيانش فرمود  حضرت آن.) افتاده است
. خورد درد نميه خير، زيرا ب: رهمي بخرد؟ گفتند حاضر است كه اين بزغاله را به د

هم سوگند به خدا اگر زنده : بود؟ گفتند  دوست داشتيد مال شما مي: فرمود  پيامبر
كه مرده  خاطر كوتاه بودن گوشهايش، براي ما ارزشي نداشت، تا چه رسد به اينه بود، ب 

  .تر است ارزش ا بيخدا دنيا از اين هم نزد خده قسم ب: فرمود  پيامبر. است
الدنيا سجن المؤمن و جنة «:  اهللا قال رسول: قال  هريرة أبيعن :  3حديث 

  1»الكافر
دنيا زندان مؤمن و : فرمود  حضرت كند كه آن روايت مي ابوهريره:  ترجمه

  .بهشت كافر است
ما ذنبان جانعان أرسال «:  اهللا قال رسول: قال  عن كعب بن مالك:  4حديث 

  2»نم بافسد لها من حرص المرء علي المال و الشرف لدينهفي غ
اگر دو گرگ : فرمود  حضرت كند كه آن كعب بن مالك روايت مي:  ترجمه

رسانند كه حب جاه و مال به  قدر ضرر نمي ي گوسفندان رها كنند، آن گرسنه را در رمه
  .رساند دين انسان ضرر مي

علي حصير فقام و قد  اهللا م رسولنا: قال  عن بعداهللا بن مسعود:  5حديث 
ما لي وللدنيا؟ ما أنا «:  اهللا لو اتخذنا لك و طأ فقال يا رسول: أثر في جنبه قلنا 

  3»في الدنيا إال كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها
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بر حصيري ساخته شده از  كند كه پيامبرخدا عبداهللا بن مسعود روايت مي:  ترجمه
هنگامي كه بيدار شد، اثر حصير، بر پهلوي مبارك او . بيده بودبرگ درخت خرما، خوا

 پيامبر. اجازه فرماييد براي شما فرشي تهيه كنيم خداف اي رسول: شد؛ گفتيم ديده مي
مرا با دنيا چه كار؟ من در دنيا مانند آن سواري هستم كه از شدت گرما لحظاتي : فرمود 

  .ش ادامه دهدي درختي توقف كند و سپس به راه زير سايه
عرق . ي آن ارزش دارد هر لحظه ،جا كه دنيا كشتزار آخرت است از آن:  توضيح

دست آوردن رفاه مادي، كار ه ريختن براي دنيا و جانفشاني و صرف تمام نيروها براي ب
. براي آخرتش ببردزيرا عاقل كسي است كه از دنيا كمال بهره را . هيچ عاقلي نيست

راني نيست و اگر انسان در اين مرحله بماند، در  دن و شهوتزندگي، خوردن و خوابي
  : شاعرقول ه زيرا ب ؛يش نخواهد بودبواقع حيواني 

  خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت
  حــــيوان خــــبر نــدارد ز جـــهان آدمـــيت

كند  ه خود فكرنبايد همواره ب ،رو ي خدا بر روي زمين است؛ از اين خليفه ،انسان
خاطر آسايش بندگان خدا، از خود سلب ه و ب ي ديگران هم بايد باشد بلكه در انديشه

خاطر خود، بندگان خدا را در رنج و عذاب اندازد و آسايش ه كه بيننه ا. آسايش كند
اين زندگي و اين نوع زنده ماندن است كه نزد خدا ارزش . همه را فداي خود سازد

نيا زمين همواري است براي كشتكاراني كه بذر ايمان و عمل صالح بنابراين، د. دارد
  .ي خود را درو كنند بكارند تا در آخرت، حاصل كشته
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آنها كه . قارون در ميان قومش با زيور و تجمل بسيار، آشكار شد) روزي(«

 داشتيم؛ چه قارون دارد، ما نيز ميآن !شاي كا: گفتند  ،خواهان زندگي دنيا بودند
: گفتند ) به آن دنياپرستان(اما صاحبان علم . ي بزرگي است زيرا او صاحب بهره

 ،پاداش خدا براي كسي كه به او ايمان آورد و عمل نيك انجام دهد! واي بر شما
   ».است) از ثروت قارون(بسي بهتر 
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دهيم، ليكن به هر كه خواهيم و  هر كس متاع فاني دنيا را طلب كند به او مي«

نكوهش  كنيم كه با سپس در آخرت دوزخ را نصيب او مي. مشيت ازلي باشد
   ».و مردودي به جهنم درآيد
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لو كان الن آدم و اديان من مال «:  اهللا  قال رسول: قال  عن أنس:  1حديث 
  1»البتغي واديا ثالثاً و اليمأل جوف ابن آدم إال التراب و يتوب اهللا علي من تاب

 پر) انبار( اگر انسان دو درة: فرمود  خدا كند كه رسول روايت مي انس:  ترجمه
كند شكم  و پر نمي. ي ديگري خواهد بود از مال و ثروت داشته باشد، در جستجوي دره

  .پذيرد ي كسي را كه به او رجوع كند، مي و خدا توبه. بني آدم را مگر خاك گور
يؤتي يأنعم أهل الدنيا من أهل «:  اهللا قال رسول: قال  عن أنس:  2حديث 

هل رأيت خيراً قط؟ ! يا ابن آدم: ة ثم يقال النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغ
ال واهللا يا رب و يؤتي بأشد الناس بؤساً في الدنيا : هل مرّ بك نعيم قط فيقول 

يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط : من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له 
  2»طال واهللا ما مرّ بي بؤس قط و ال رأيت شدة ق: هل مرّ بك شدة قط؟ فيقول 

ترين و  روز قيامت مرفه: فرمود  خدا كند كه رسول انس روايت مي:  ترجمه
بار آورند و در دوزخ چند  مياست، ترين انسان دنيا را كه مستحق جهنم شده  آسوده
اي و نعمتي بتو  اي ديده آيا هرگز خوشي: پرسند  سپس از او مي. ندكن مي ورش غوطه

ترين انسان دنيا را كه  ديده پس از آن، رنج .، خيرخدا سوگنده ب: گويد  رسيده است؟ مي
كنند، سپس از او  آورند و چند لحظه او را وارد بهشت مي اكنون مستحق بهشت شده مي

 ه خدا سوگند خير؛ب: گويد  تو رسيده است؟ ميه پرسند، آيا هرگز رنج و مشقتي ب مي
  .ام گونه رنج و مشقتي نديده هيچ
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 نعمت. محدود است و زندگي آخرت دايم و نامحدود زندگي دنيا موقت و:  توضيح
اش  نعمتي كه نتيجه. هاي آخرت نيستند قابل مقايسه با نعمت ،هاي دنيا به هيچ وجه

ي دارد؟ زندگي دنيا مانند طفچه ل ،زوال باشد و حياتي كه منجر به مرگ و نابودي گردد
صاحب  رؤيا، انسان گاهي در عالم خواب و. خوابي است كه مرگ، بيداري آنست

همه سرمايه  بيند از آن شود، مي كه بيدار مي پس از اين شود اما هاي هنگفت مي سرمايه
آدمي پس از مرگ به همين صورت متوجه خواهد شد كه آنچه در دنيا در . خبري نيست

  .مالك آن بوده درواقع خواب و سرابي بيش نبوده است ظاهربه اختيار داشته و 
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جا  در آن. اند درختانش نهرها جاري است و به زيورهاي زرين آراسته شده
چه . زنند ها تكيه مي پوشند و بر تخت لباسهاي سبز و حرير و ديبا مي) بهشتيان(

  ».پاداش نيكو و چه آرامگاه خوبي است
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. ، مهيا استهر چه مايل باشيد يا آرزوي كنيد )بهشت(جا  و براي شما در آن«

   ».احسان خداوندي است كه براي شما گسترده شده است اين سفرة
اعددت لعبادي : قال اهللا «:  اهللا قال رسول: قال  عن ابي هريره:  1حديث 

اقرأوا ان . الصالحين ما ال عين رات و ال اذن سمعت و الخطر علي قلب بشر
  1»فال تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين: (شنتم 
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خداوند مهربان براي : كند كه فرمود  نقل مي از پيامبراكرم ابوهريره:  ترجمه
دگان خود چيزهايي تهيه نموده است كه نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به بن

هيچ كس : فرمايد  اين آيه را بخوانيد كه خداوند مي: سپس فرمود . آيد تصور كسي مي
  .چه چيز در نظر گرفته شده است) بندگان صالح(براي خنكي چشم آنها كه اطالع ندارد 
ينادي مناد ان لكم ان نحيوا «: قال  اهللا ان رسول عن ابي هريره:  2حديث 

فال تموتوا ابدأ و ان لكم ان تصحوا فال تسقموا ابدا و ان لكم ان تشبوا فال 
  1تهرموا ابدا و ان لكم ان تنعموا فال تيأسوا ابدا

:  شود به بهشتيان گفته مي: فرمود  اكرم كند كه رسول روايت مي ابوهريره:  ترجمه
و براي ابد تندرست باشيد و هيچ وقت . و مرگ به سراغتان نيايد هميشه زنده بمانيد

 جوان بمانيد و پير و ناتوان نشويد و براي هميشه در انواع نعمت همواره. بيمار نشويد
  .ها از شما گرفته نخواهد شد ها بسر بريد؛ چون اين نعمت

للمومن :  اهللا قال رسول: بكر بن عبداهللا بن قيس عن ابيه قال  عن ابي:  3حديث 
في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوف طولها ستون ميال للعبد المؤمن فيها اهل يطوف 

  2عليهم ال يري بعضهم بعضا
: فرمود  كند كه پيامبر اكرم ابوبكر بن عبداهللا بن قيس از پدرش نقل مي:  ترجمه

واهر كه از ج) هفتاد كيلومتر(ميل  60اي وجود دارد به طول  براي مؤمن در بهشت خيمه
 زند در حالي ها سر مي د كه به آننوجود دار در آن خيمه همسرانش. اخته شده استس

  .بينند خبرند و همديگر را نمي كه آنها از يكديگر بي
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اي كه  بگونه! خداوند در وجود انسان، هواهاي گوناگوني قرار داده است:  توضيح
سان دوست دارد با چشمهايش ان. و هواها ناميد اي از خواهش ها توان او را مجموعه يم

به هر چيز و هر سو بنگرد، و با زبانش هر سخني را كه دوست دارد، بگويد و با 
و هر جا كه و هر طوري كه دوست دارد . گوشهايش هر صدا و آواز دلخواهي را بشنود

دست آورد، و به هر ه ب ،مال را از هر راهي كه ممكن است. اطفاي شهوت كند ،بخواهد
هاي  اما خدايي كه انسان را آفريده و اين همه نعمت. خرج كند ،وست داردنحوي كه د

دست نفس اماره ه گرانبها به او عطا فرموده، اجازه نداده است كه انسان مهارش را ب
ايمان  مومن در دايرة. سوق دهندهر سو كه بخواهند، ه بسپارد و هواهاي نفساني، او را ب

و ساير ... يد چشم و گوش و زبان و قلب و بدين معني كه با ؛استشده محاصره 
  .اش ملهم از ايمان به خدا و احكام الهي باشد متصرفاتش و سرانجام، مرگ و زندگي

انساني كه بدين صورت كليه هواهاي خود را در قربانگاه اطاعت از رب زير پا 
آورده عنوان پاداش، تمام اميال وي را بره بگذارد، خداوند در زندگي جاودان اخروي ب

  .خواهد ساخت
اند هواهاي  اما كساني كه در دنيا لذت ارضاي تمايالت را چشيده و حاضر نشده

هاي آنها ارجي  خاطر رضاي خدا، زير پا بگذارند، پس از مرگ به خواستهه نفساني را ب
  .حريق خواهد گشت دوزخ، طعمة و تمام آرزوهايشان در مي شودنهاده ن
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  )74-73/  زمر(  

جا  برند و چون بدان بهشت مي ؤمن و پرهيزگار را گروه گروه بهافراد م«
شوند و نگهبانان بهشتي با  درهاي بهشت به روي آنها گشوده مي رسند، همة

 و اكنون بفرماييد ،كه پاك بوديد سالم بر شما باد: گويند تهينيت به آنها مي
آنها . مند گرديد هاي آن بهره وارد بهشت شويد و براي هميشه از نعمت

  حمد خداي را كه به وعدة خود وفا كرد و ما را وارث همة: گويند مي
پس پاداش . ميمنزل گزين ،تا هر جاي آن كه بخواهيم. بهشت گردانيد

   ».خواهد بودنيكوكاران بسيار نيكو 
  2 آية
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خار و موزهاي  درختان سدر بي ها چه خوش روزگارند در ساية و دست راستي«
دار و آبشارهاي هميشه جاري و  و درختان پربرگ سايهشده هم چيده  روي
هم شوند و  شوند و نه از خوردن آنها منع مي هاي بسيار كه نه تمام مي ميوه

  » .خوابگاني باال بلند
لبنة من : الجنة ما بناؤها؟ قال : اهللا  قلنا يا رسول: قال  هريره ن ابيع:  1حديث 

ذهب و لبنة من فضة و مالطها المسك االذخر و حصباؤها اللؤلو و الياقوت و 
تربتها الزعفران من يدخلها ينعم و ال يبأس و يخلد و اليموت و اليبلي ثيابهم و 

  1اليفني شبابهم
از چه چيزي پرسيديم كه بهشت  خدا از رسول :گويد  مي ابوهريره: ترجمه 

و . خشتي از طال و خشتي از نقره و مالط آن از مسك است :ساخته شده است؟ فرمود
هايش از جواهر و ياقوت و خاكش زعفران است هر كس در آن راه يابد  سنگريزه

ماند  شود و هميشه جوان مي لباسش كهنه نمي. ماند و هرگز نخواهد مرد هميشه زنده مي
  .و پير نخواهد شد

ان في الجنة لشجرة يسير : انه قال  اهللا عن رسول عن ابي هريره:  2حديث 
  2الراكب في ظلها ماءة عام ال يقطعها

در بهشت درختي وجود : فرمود  كند كه پيامبراكرم ابوهريره روايت مي:  ترجمه
  .ش نخواهد رسيداش را بپيمايد به انتهاي سال سايه 100دارد كه اگر سواركاري 

اذا صار اهل الجنة الي الجنة و :  اهللا قال رسول: عن ابن عمر قال :  3حديث 
اهل النار الي النار جيء بالموت حتي يجعل بين الجنة و النار ثم يذبح ثم ينادي 

_________________________________________________________________________ 
 .صحيح - ت -1
 .بخاري -2
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فيزداد اهل الجنة فرحأ الي . يا اهل الجنة ال موت و يا اهل النار ال موت: مناد 
  1النار حزنا الي حزنهم فرحهم و يزداد اهل

كه بهشتيان وارد  پس از اين: فرمود  كند كه پيامبراكرم ابن عمر روايت مي:  ترجمه
بهشت شوند و دوزخيان وارد دوزخ گردند، مرگ در ميان بهشت و جهنم ذبح خواهد 

. ديگر مرگي وجود ندارد اي اهل بهشت و اي اهل جهنم،: شود شد و سپس گفته مي
 ،شود و غم و اندوه اهل جهنم نيز شادي اهل بهشت زياد مي ،ين سخنپس از شنيدن ا

  .گردد افزون مي

_________________________________________________________________________ 
 .عليه متفق -1
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هاي  ايشان ويژه و معين است و ميوهروزي كه  دامگر بندگان با اخالص خ«

با نهايت احترام از . (اند و ايشان گرامي و محترم) براي آنها وجود دارد(گوناگون 
 برند و بر تخت در ميان باغهاي پر نعمت بهشت به سر مي )شود آنها پذيرايي مي

ر آنها و جام شراب طهور ب. نشينند ، روبروي يكديگر مي)آراسته و مزين(هاي 
نه در آن . بخش براي نوشندگان آن شرابي زالل و روشن و لذت. زند دور مي

شوند و در بزم حضورشان،  ضرري وجود دارد و نه از نوشيدن آن مست مي
 ارد كه گويي آن حوران مانند سپيدةهمسران درشت چشم، خمارآلود وجود د

   »).چشم كسي به آنها نيفتاده است( .مرغ دست نخورده هستند تخم
  2 ةآي
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باغها و درختان ) جا در آن. (شوند حب بهشت ميپرهيزگاران صا به يقين،«
در خوبي و جواني مانند  كه همه) زيبا و دلربا(و دختران . انگور وجود دارند

هرگز سخن بيهوده و دروغ ) جا در آن(و جامهاي پر از شراب طهور  يكديگرند
   ».اين پاداشي است از جانب پروردگار تو، پاداشي بزرگ. شنوند نمي

  3 آية
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# x‹≈ yδ $oΨ è%ø— Ìs9 $ tΒ …çμ s9 ⎯ ÏΒ >Š$x ¯Ρ    )54-49/  ص(  
باغهاي بهشت كه درهايشان به روي آنها باز . مردم با تقوا، سرانجام نيك دارند«

طلبند  هاي بسيار مي اند و شراب و ميوه هايي تكيه زده جا بر تخت در آنو است 
همان ) اين نعمت ابد( .دو در كنار آنان، زنان درشت چشم هم سن وجود دارن

اين است  ،وعده داده شده بود) پرهيزگاران(است كه براي روز حساب به شما 
   ».همان روزي ما كه انتهايي ندارد

اول زمرة تلج الجنة علي «: يقول  اهللا انه سمع رسول هريره عن ابي:  1حديث 
يتهم و امشاطهم صورة القمر ليلة البدر ال يمتخون و ال يبذقون و ال يتغوطون آن

ورشهم المسك لكل امرء منهم زوجتان يري مخ ) ومجاهرهم االلوة(الذهب 
ساقيها من وراء اللحم من الحسن ال اختالف بينهم و ال تباغض قلوبهم عل قلب 

  1رجل واحد يسبحون بكرة و عشيأ
_________________________________________________________________________ 
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اولين گروهي كه وارد : شنيدم كه فرمود  خدا گويد از رسول ابوهريره مي:  ترجمه
درخشد، آنها از آب دهان و  شب چهارده ميماه هايشان بسان  چهره ،شوند شت ميبه

هايشان بوي مشك  و ظروف آنها از طال و نقره است و عرق. بيني و ادرار، پاك هستند
براي هر مرد، دو زن زيبا و دلربا وجود دارد كه از شدت زيبايي، مغز . دهد مي

  .شود مياستخوانشان از وراي پوست و گوشت، ديده 
قول ه ب(جا بين بهشتيان اختالفي وجود ندارد، دلهايشان مانند دل يك انسان است  آن

  .كنند و صبح و شب خدا را به پاكي ياد مي) .ندهست معروف همه يك دل
و لو ان امراة من نساء اهل الجنة «:  اهللا قال رسول: قال  عن انس:  2حديث 

لمالت ما بينهما ريحا و لنصيفها علي اطلعت الي االرض الضاءت ما بينهما و 
  1من الدنيا و ما فيهاراسها خير 
اگر زني از زنهاي : فرمود  خدا كند كه رسول روايت مي حضرت انس: ترجمه 
زمين و آسمان را نوراني و فضاي دنيا را  اش را در دنيا آشكار كند، فاصلة رهبهشت چه

  .باشد تر مي آن است با ارزشش از دنيا و هر چه در چارقد. معطر خواهد كرد
ان في الجنة سوقا ياتونها كل «:  اهللا قال رسول: قال  عن انس:  3حديث 

جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم و ثيابهم فيزدادون حسنا و جماال 
واهللا قد : فيرجعون الي اهليهم و قد ازدادوا حسنا و جماال فيقول لهم اهلوهم 

  2و جماال فيقولون و انتم واهللا قد ازددتم حسنا و جماالازددتم بعدنا حسنا 

_________________________________________________________________________ 
 .بخاري -1
 .مسلم -2
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در بهشت بازاري : فرمود  اكرم كند كه رسول روايت مي حضرت انس:  ترجمه
بادي از  ،روند در آن اثنا هاي جمعه در آن به گردش مي وجود دارد كه بهشتيان روز

به حسن و جمال كند و  وزد كه چهره و لباس آنها را معطر مي قسمت شمال بهشت مي
سوگند به خدا از : گويند  همسرانشان به آنها مي ،پس از مراجعت به خانه .افزايد آنها مي

سوگند : گويند  آنها در پاسخ مي. تر گشتيد زيباتر و شاداب ،ايد زماني كه از ما جدا شده
  .ايد تر و زيباتر شده بعد از رفتن ما خوش تيپ ،به خدا كه شما نيز

اذا دخل اهل الجنة الجنة و اهل «:  اهللا قال رسول: قال  هيبعن ص:  1حديث 
النار النار نادي مناد يا اهل الجنة ان لكم عنداهللا موعدا يريد ان ينجزكموه 

يننا و يبيض وجوهنا و يدخلنا الجنة من النار و ما هو الم يثقل اهللا مواز: فيقولون 
 شيئا احب اليهم من النظر اليه فيكشف الحجاب فنظرون اليه فواهللا ما اعطاهم اهللا

  1و ال اقر اعينهم
كه حساب  پس از اين: كند كه فرمود  روايت مي خدا از رسول صهيب:  ترجمه

روند،  رسد و بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ مي و كتاب بندگان به پايان مي
هم اكنون اي داده است كه  خدا به شما وعده دهد كه اي بهشتيان، هاتفي آواز مي

كه خداوند عنايت  آن وعده چيست؟ مگر نه اين :گويند مي. خواهد به آن وفا كند مي
فرمود و ترازوي اعمال ما را سنگين كرد و ما را سرافراز نمود و وارد بهشت كرد؟ 

. بينند خداي خود را مي شود و آنها مستقيم كنار زده مي سپس حجاب بين بنده و خدا
متي بهتر و باالتر از ديدار خدا كه بتواند باعث خنكي چشم پس سوگند به خدا كه نع

  .گردد، وجود ندارد) بهشتيان(آنها 

_________________________________________________________________________ 
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اين نمونه كوچكي بود از خروارها نعمتي كه خداوند براي بندگان صالح و :  توضيح
ما  دركبيان شد، درواقع براي  آنچه تاكنون در اين باره. فته استنيك خود در نظر گر
هاي دنيا  قابل مقايسه با نعمت ،هاي بهشت به هيچ وجه نعمت انسانهاست و گرنه

همه نعمت  آوردن چنان حيات جاوداني با آن دسته شايسته است براي ب. نيست
و از ..) باغهاي پر از انواع ميوه، ساختمانهاي ساخته شده از طال و نقره، زنهاي زيبا و(

دا شود و سرما و گرما و تشنگي و تر ديدار با ذات اليزال الهي، جان و مال، ف همه مهم
  .گرددگرسنگي و انواع مشكالت ديگر تحمل 

مناظر ياد شده را با  ،ن راه خدا، در ميادين نبرد حق و باطلاواقعي و مجاهدمومنان 
شان  ديدند و از غبار سم اسبها و چكاچك شمشيرها، بوي بهشت به مشام چشم سر مي

بهشت  يتند كه گويا در ميان حوران زيبا و دلربارف و چنان به استقبال مرگ مي. رسيد مي
دست ه پس بايستي براي ب. خوانند زنند و ترانه مي كف مي شانو آنها براياند قرار گرفته 

 اما. گرفتيم ستيم و از هم سبقت مياخ ها، با يكديگر به رقابت برمي تآوردن اين نعم
هاي  آخرت، غافل ساخته و خانه هاي دلفريب دنيا، ما را از حيات جاودان متأسفانه جلوه

بهشت را از ياد ما برده و زنهاي دنيا، اي و گلي دنيا، ساختمانهاي طال و نقره  خشت
قول معروف شرمگاه ه و ب. فراموشي سپرده استه دوشيزگان زيبا و با وفاي بهشت را ب

تكاپو  هايمان، دائم در و شكم، ما را اسير خود ساخته، تا جايي كه براي ارضاي خواسته
  .هستيم
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Èd,ptø: $$Î/ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. usYø. r& Èd,ysù=Ï9 tβθèδ Ì≈ x.    )78-74/  زخرف(  
از  ،و به هيچ وجه. مانند جاودانه در عذاب دوزخ مي ،بدرستي كه گناهكاران«

ما به آنها ستمي . ندارند شود و اميد خالصي از عذاب عذابشان كاسته نمي
اي نگهبان : زنند  فرياد مي) آن دوزخيان. (ر بودندبلكه آنان خود ستمگ نكرديم؛

: گويد  او مي. از خدا بخواه كه ما را بميراند تا از عذاب خالصي يابيم وزخ،د
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ما راه خدا و آيين حق را براي . خير شما براي هميشه در اين عذاب خواهيد بود
   »).فتيدحق را نپذير( .اكثر شما نسبت به حق، كراهت داشتيد اماشما آورديم، 

احتجت الجنة و النار فقالت : قال  و عن أبي سعيد الخدري عن النبي:  1حديث 
في ضعفاء الناس و مساكينهم : في الجبارون و المتكبرون و قالت الجنة : النار 

فقضي اهللا بينهما انك الجنة رحمتي ارحم بك من اشاء و انك النار عذابي 
  1ملؤهااعذب اعذب بك من اشاء و لكليكما علي 

بهشت و دوزخ : فرمود  اكرم كند كه رسول روايت مي ابوسعيد خدري: ترجمه 
من جايگاه ستمگران و متكبران ) زيرا ؛من از تو بهترم(دوزخ گفت . با هم، بحث كردند

. مهست  من جايگاه مردم ناتوان و مسكين) چون ؛من از تو بهترم: (هستم و بهشت گفت 
تو  با. ، تو رحمت من هستياي بهشت: داوري كرد و فرمود سرانجام، خداوند بين آنها 

تو هر كس را  باو . تو عذاب من هستي و اي جهنم،. كنم ، رحم ميبه هركس كه بخواهم
  .كنم كه هر دوي شما را پر كنم و من ضمانت مي. دهم كه بخواهم، عذاب مي

جزء من  ناركم جزء عن سبعين: قال  اهللا ان رسول عن ابي هريره:  2حديث 
فضلت عليها بتسعة و ستين : اهللا ان كانت لكافية قال  نار جهنم قيل يا رسول
  2جزء كلهن مث لحرها

آتش دنيا درواقع يك : فرمود  خدا كند كه رسول روايت مي ابوهريره: ترجمه 
: فرمود  پيامبر. كافي بود ،همين آتش دنيا :صحابه گفتند. آتش دوزخ استاز هفتادم 

  .برابر افزايش خواهد يافت 69جا  ، در آنسوختن آتش

_________________________________________________________________________ 
 .مسلم رواه -1
 .عليه متفق -2



 

  
  
  1 آية

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ t∃ ôθ y™ öΝÍκÎ=óÁçΡ # Y‘$tΡ $yϑ ¯=ä. ôM pg¾Ö mΩ Νèδ ßŠθè=ã_ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ # ·Šθè=ã_ $ yδ u öxî (#θè%ρ ä‹u‹ Ï9 z># x‹yèø9 $# 3 χ Î) ©!$# tβ% x. # ¹“ƒÍ• tã 

$VϑŠÅ3ym   )56/  نساء(  
هر بار كه  .افكنيم زودي آنها را در آتش ميه كه به آيات ما كافر شدند، ب آنان«

تا سختي . آوريم وجود ميه پوست ديگري برايشان ب ،پوست بدن آنها بسوزد
   ».همانا خداوند مقتدر و كارش از روي حكمت است. عذاب را بيشتر بچشند

  2 آية

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ t∃ ôθ y™ öΝÍκÎ=óÁçΡ # Y‘$tΡ $yϑ ¯=ä. ôM pg¾Ö mΩ Νèδ ßŠθè=ã_ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ # ·Šθè=ã_ $ yδ u öxî (#θè%ρ ä‹u‹ Ï9 z># x‹yèø9 $# 3 χ Î) ©!$# tβ% x. # ¹“ƒÍ• tã 

$VϑŠÅ3ym   )49-43/  دخان(  
سرب  مانند ،آن عذاب. طعام گنهكاران است ،درخت تلخ زقوم به يقين،«

آب گرم و داغ و به مأموران دوزخ فرمان مانند  جوشد و گداخته در شكم آنها مي
اين فاسق را بگيريد و ميان آتش دوزخ پرتاب كنيد و آب كه شود  داده مي

فرشتگان با (سپس ) تا عذاب و دردش بيشتر شود. (جوش بر سرش بريزيد
بچش عذاب دوزخ را، كه تو عزيز و قدرتمند و بزرگوار ) گويند تمسخر مي

   »).خود عزيز و صاحب اقتدار بودي جامعة، بچش كه تو در يعني. (هستي
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  3 ةآي

 t⎦⎪Ï%©# Ï9 uρ (#ρã x x. öΝÍκÍh5 tÎ/ Ü># x‹tã zΝ ¨Ψ yγ y_ ( }§ø♥ Î/ uρ çÅÁyϑø9 $# ∩∉∪ !# sŒÎ) (#θà) ø9é& 

$ pκÏù (#θãèÏÿ xœ $oλ m; $Z)‹Íκy− }‘Éδ uρ â‘θà s? ∩∠∪ ßŠ% s3 s? ã” ¨yϑ s? z⎯ ÏΒ Åá ø‹tóø9 $# ( !$ yϑ̄=ä. u’Å+ ø9é& 

$ pκÏù Ólöθsù öΝçλ m; r' y™ !$ pκçJ tΡ t“ yz óΟ s9 r& ö/ä3 Ï?ù' tƒ ÖƒÉ‹ tΡ ∩∇∪ (#θä9$s% 4’n? t/ ô‰s% $ tΡ u™!% ỳ ÖƒÉ‹ tΡ 

$ uΖö/ ¤‹s3 sù $ uΖ ù=è%uρ $ tΒ tΑ ¨“ tΡ ª!$# ⎯ÏΒ >™ ó© x« ÷βÎ) óΟ çFΡ r& ωÎ) ’Îû 9≅≈ n=|Ê 9Î7x. ∩®∪ 

(#θä9$s%uρ öθ s9 $̈Ζ ä. ßì yϑó¡nΣ ÷ρ r& ã≅É) ÷ètΡ $tΒ $̈Ζ ä. þ’Îû É=≈ pt õ¾r& ÎÏè¡¡9 $#      
  )10-6/  ملك(  

كساني كه به پروردگار خود كفر ورزيدند براي آنان عذاب جهنم كه بسيار بد «
 يانداخته شوند، صداي) دوزخ(و وقتي كه در آن . مهياست ،جايگاهي است

. شنوند زند، مي كه آتش آن فواره مي از آن در حالي) خراشي هولناك و جان(
هربار . ران نزديك است كه بتركد و پاره پاره شوددوزخ از شدت خشم بر كاف

 و آيا پيامبر: پرسند  نگهبانان دوزخ مي. شوند كه گروهي در آن انداخته مي
) كه شما را از اين روز بترساند آنها در جواب(اي براي شما نيامد؟   دهنده بيم
وغگو ناميديم ما آنها را در اما پيش ما آمداي  دهنده بيم) پيامبران(آري  :گويند مي

چيزي را به نام وحي براي ما نفرستاده و شما  ،خداوند به هيچ وجه: و گفتيم 
اگر ما سخن انبياء را : گويند  مي) كنند و اضافه مي. (دچار گمراهي بزرگي هستيد

   ».كرديم، امروز اهل دوزخ نبوديم دستور عقل عمل ميه شنيده  يا ب
لو ان قطرة من الزقوم قطرت «:  اهللا قال رسول: عن ابن عباس قال :  1حديث 

  1في الدنيا الفسدت علي اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه

_________________________________________________________________________ 
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اي از زقوم  اگر قطره: فرمود  خدا كند كه رسول روايت مي عباس  ابن:  ترجمه
پس . مردم دنيا را نابود خواهد كرد در دنيا بچكد، همة) ك دوزخيان استكه خورا(
  !باشد؟ چگونه است حال كسي كه زقوم، خوراكش مي) تامل كنيد(

ان أهوان أهل النار عذابا «:  اهللا قال رسول: عن نعمان بن بشير قال :  2حديث 
من له نعالن و شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يري ان 

  1احد اشد منه عذابا و انه ألهونهم عذابا
آسانترين عذاب : فرمود  حضرت كند كه آن ت ميرواي نعمان بن بشير:  ترجمه

سرش ) در اثر آن. (آن به پاي كسي كنند تسمةجهنم اين است كه دو كفش آتشين با دو 
بيند، در حالي كه اين  ترين عذاب را مي كند كه سخت او گمان مي. آيد به جوش مي

  .ي دوزخ است ترين شكنجه ساده

_________________________________________________________________________ 
 .عليه متفق -1



 

  
  
  1 آية

 ¨βÎ) zΟ ¨Ψ yγ y_ ôM tΡ% x. #YŠ$|¹ó ÉΔ ∩⊄⊇∪ t⎦⎫Éó≈ ©Ü=Ïj9 $\/$t↔ tΒ ∩⊄⊄∪ t⎦⎫ ÏVÎ7≈ ©9 !$ pκÏù $\/$s) ômr& 

∩⊄⊂∪ ω tβθè%ρ ä‹tƒ $ pκÏù #YŠö t/ Ÿω uρ $¹/# u Ÿ° ∩⊄⊆∪ ωÎ) $VϑŠÏΗ xq $]%$¡¡ xîuρ ∩⊄∈∪ [™ !# t“ y_ 

$»%$sùÍρ ∩⊄∉∪ öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθã_ ö tƒ $ \/$|¡Ïm ∩⊄∠∪ (#θç/ ¤‹x. uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ $\/# ¤‹Ï. 

∩⊄∇∪ ¨≅ ä. uρ >™ó_x« çμ≈ oΨ øŠ|Áôm r& $Y7≈ tGÅ2 ∩⊄®∪ (#θè%ρ ä‹sù ⎯ n=sù öΝä. y‰ƒÌ“ ¯Ρ ω Î) 

$¹/# x‹tã    )30-21/  نبأ(  
. باشد همانا دوزخ، كمينگاه بزرگي است كه جايگاه مردم سركش و ستمگر مي«

جا هرگز هواي سرد نخواهند ديد و  در آن. كشند در آن قرنها عذاب مي
اين است . جهنميان واهند نوشيد، مگر آب جوش و خونابةنخنوشيدني گوارائي، 

اعتقاد به بازپرسي ) زيرا ايشان در دنيا. (باشد كيفري كه مناسب با اعمال آنها مي
كردند و   كلي تكذيب ميه و آيات ما را ب. و حسابرسي روز قيامت نداشتند

وديم و با دقت شمارش نم) همه اعمال آنها را(ما همه چيز را . پنداشتند دروغ مي
ما هرگز چيزي جز ) كيفر اعمال بد خود را(پس بچشيد . ثبت و ضبط نموديم

   ».افزاييم تان نميعذاب و درد و رنج براي

 ö≅è% ¨βÎ) z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: $# t⎦⎪Ï%©! $# (# ÿρç Å£ yz öΝ åκ|¦àΡ r& öΝÍκÎ=÷δ r& uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Ÿω r& 

y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ# u ô£ã‚ø9 $# ß⎦⎫ Î7ßϑø9 $# ∩⊇∈∪ Μ çλm; ⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÏ%öθ sù ×≅ n=àß z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# ⎯ ÏΒ uρ 

öΝ ÍκÉJøt rB ×≅ n=àß 4 y7Ï9≡ sŒ ß∃Èhθ sƒä† ª!$# ⎯Ïμ Î/ …çνyŠ$t7Ïã 4 ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ Èβθà) ¨?$$ sù      
  )16-15/  زمر(  
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تند كه هم خود و هم اعضاي زيانكاران واقعي كساني هس :اي پيامبر، بگو«
براستي كه زيان . در روز قيامت زيانبار كنند) ردن آنهاك با گمراه(خود را  خانوادة

باالي سر آنها و زير پاهايشان سايبانهائي از آتش وجود . آشكارا، همين است
اين چيزي است كه خداوند، ). كشد آتش از هر طرف بسوي آنها زبانه مي(دارد 

من  )عذاب آتش قهر(از  پس اي بندگان من،. ترساند ز آن ميبندگان خود را ا
   »).و با طاعت و بندگي، خود را از آتش نجات دهيد( .بترسيد

  3 آية

 §Ν èO öΝ ä3̄Ρ Î) $pκ š‰ r& tβθ—9 !$Ò9 $# tβθç/ Éj‹s3 ßϑø9$# ∩∈⊇∪ tβθè=Ï. Uψ ⎯ÏΒ 9yf x© ⎯ ÏiΒ 5Θθ—%y— 

∩∈⊄∪ tβθä↔Ï9$ yϑsù $pκ ÷]ÏΒ tβθäÜ ç6ø9 $# ∩∈⊂∪ tβθç/ Ì≈ t±sù Ïμ ø‹ n=tã z⎯ ÏΒ ËΛ⎧ ÉΚ ptø: $# ∩∈⊆∪ 

tβθç/Ì≈ t±sù z>÷ à° ÉΟŠÏλù;$# ∩∈∈∪ # x‹≈ yδ öΝçλé; â“ çΡ tΠöθ tƒ È⎦⎪Ïd‰9$#   )56-51/  واقعه(  
از درخت به يقين،) دوباره را،زنده شدن ( ،كننده سپس شما اي گمراهان تكذيب«
و آنگاه . را از آن پر خواهيد كرد) خود(هاي  و شكم. زقّوم خواهيد خورد) تلخ(
كه مبتال به ) تشنه(همانند شتران ) مو متعفن جهن(از آب جوشان ) همه شما(

) كافران و منكران(اينست مهماني آنان  .، خواهيد نوشيداند بيماري تشنگي شده
   ».در روز جزا

لما خلق اهللا الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها «: قال  عن النبي:  1حديث 
و عزتك ! ربأي : فذهب فنظر إليها و إلي ما أعداهللا ألهلها فيها ثم جاء فقال 

اذهب فانظر إليها : اليسمع بها أحد إال دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل 
و عزتك لقد خشيت أن اليدخلها أحد ! أي رب: فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال 

فذهب فنظر إليها : يا جبريل اذهب فانظر إليها قال : قال فلما خلق اهللا النار قال 
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عزتك اليسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم  أي رب و: ثم جاء فقال 
أي رب و عزتك لقد : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال : قال 

  1»خشيت أن اليبقي أحد إال دخلها
  :كند كه فرمود  روايت مي خدا از رسول ابوهريره: ترجمه 

از آن ديدن كند؛ جبرئيل  به جبرئيل دستور داد ،هنگامي كه خداوند بهشت را آفريد
ته بود، هايي كه خداوند براي وارثان آن مهيا ساخ رفت و بهشت را با تمام نعمت

سوگند به عزتت هر كس  پروردگارا،: نزد خدا برگشت و گفت سپس  مالحظه كرد؛
خداوند بهشت را  ،پس از آن. سرانجام وارد آن خواهد شد را بشنود به يقين تعريف آن

او رفت و . اكنون برو و نگاه كن: مشكالت پوشاند و به جبرئيل گفت  اي از با پرده
ترسم  مي: سوگند به عزتت  پروردگارا،: ت و گفت را بازديد كرد و برگش دوباره آن

به جبرئيل دستور داد كه  ،و زماني كه خداوند دوزخ را آفريد. كسي نتواند وارد آن شود
قسم به  پروردگارا،: د كرد و برگشت و گفت را بازدي از آن ديدن كند، جبرئيل رفت آن

سپس . به هيچ وجه وارد آن نخواهد شدرا بشنود،  ت، هر كس تعريف آنا بزرگي
جبرئيل رفت و . اكنون برو و نگاه كن: اي از هواها بر آن گسترانيد و گفت  خداوند پرده

ترسم  ات، مي يقسم به بزرگ پروردگارا،: اما اين بار گفت . را ديد و برگشت دوباره آن
  .انسانها وارد آن شوند كه همة

شود كه خداوند  ها و عذابهايي گفته مي اي از شكنجه جهنم به مجموعه:  توضيح
ه را از كم و و از پيش، هم. براي بندگان سركش و ستمگر خود در نظر گرفته است

را  م وجود آنبينند و با تما تا كساني را كه در اين دنيا، حق را مي كيف آن باخبر ساخته

_________________________________________________________________________ 
 .ت ـ حسن -1
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را ناديده  خاطر پيروي از هواي نفساني و عيش چند روزه، آنه ب اماكنند،  لمس مي
  .كيفر دهد ،شوند گيرند و نسبت به آن، كافر مي مي

زندگي و  هاي پيشين و مطالعة كساني كه با وجود آگاهي از وضع امت ،يعني
كنند، راه ديگري  ايستادگي ميشوند و در برابر حق،  سرانجام كار آنها باز هم هدايت نمي

  .جز بيدار نمودن آنها از طريق آتش جهنم وجود ندارد
نادان است كسي كه دل به اين جهان فريبكار ببندد؛ زيرا نعمتي به  ،حقيقتدر پس 
  .گيرد را باز پس مي دهد و به زشتي آن او مي

نه توصيف ن دو روز را اينگوداند و آ مي هكليم كاشاني، زندگي دنيا را دو روز
  :كند مي

 يشبدو روزي نبود  ،بدنامي حيات
  ججججج

كليم با تو بگويم چه سان هم آن  
  گذشت

  

 يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن
  جج

 ين و آن گذشتروز دگر به كندن دل ز  
  

انسان عاقل كسي است كه عيش چند روزه و مجازي دنيا را فداي عيش هميشگي و 
 ي نكند؛يابي به آن از هيچ كوششي فروگذار براي دستحقيقي جهان آخرت نمايد و 

سردي و گرمي تحمل . براي اطاعت از دستورات خدا، خود را به زحمت اندازد ،يعني
خاطر ه كند، امنيت خود را به مخاطره اندازد؛ متحمل تشنگي و گرسنگي شود، و حتي ب
ندگي روز رضاي خدا در صورت لزوم، هتك حرمت گردد تا از وحشت گور و سرافك

  .اليزال الهي نجات يابد محشر، در پيشگاه ذات
هاي دنيا قابل مقايسه  با شكنجه ،هاي جسمي و روحي آخرت، به هيچ وجه شكنجه

هاي دنيا براي برخي از افراد، قابل تحمل هستند و به  نيستند زيرا بسياري از شكنجه
. شود ت شكنجه، راحت ميميرد و با مردن از دس فرض اگر هم نباشند، فرد در اثر آن مي
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جا مرگي وجود  آن همينطور. قابل تحمل نيستند كس هاي آخرت براي هيچ اما شكنجه
  .ندارد كه فرد با مردن، از شكنجه شدن نجات يابد

شما كه  .اند ، بسيار دردآور و آزار دهندههاي روحي آخرت نيز بايد گفت شكنجه
تان فاش شود، مثالً  خصوصيات اخالقيحاضر نيستيد در دنيا برخي از رازهاي زندگي و 

نداريد حتي يك نفر هم از كار شما سر  ايد، دوست اگر در پس پرده مرتكب گناهي شده
تحمل آن براي شما واقعاً مشكل  ،طريقي از آن مطلع شوده و اگر كسي ب ورد؛در بيا

اند  ه شدهآنها آگا كه مردم از رفتار زشت خاطر اينه بعضي از افراد گاهي ب. خواهد بود
  .اند و خانه و كاشانه خود را ترك و به سرزمين ديگري مهاجرت كرده جالي وطن كرده

شاهد افشاي تمامي جنايات خود ) در روز آشكار شدن رازها(توانيد  پس چگونه مي
رسد كه همين يك  ها و فرشتگان باشيد؟ چنين به نظر مي در حضور همه انسانها، جن
ها و  آن جهان كافي خواهد بود، تا چه رسد به شكنجه مورد براي تنبيه انسان در

  .عذابهاي جسمي ديگر
باشد كه . زنيم و خود را براي روز حساب، آماده كنيمبپس بيائيم آستين همت را باال 

  .فرداي قيامت در پيشگاه خداوند متعال، سربلند و كامياب شويم
. رسوايي دنيا و آخرت، نجات دهعطا فرما و ما را از ) نيك(ما توفيق عمل ه ب خداوندا ،

  )آمين(
  

  معهد دارالسنة للدراسات االسالمية
  5/1/1377. چابهار ـ زرآباد ـ كاروان
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