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 گفتار مترجم پیش

َْمدَ 
ْ
وِر  إِنَّ احل ِ ِمْن رُشُ ُه، َوَ�ُعوُذ بِا�َّ ِ �َْستَِعينُُه َو�َْستَْغِفُرُه َو�َْستَْهِديِه َو�َْستَنرِْصُ َّ�ِ

 ،ُ
َ

ُ، َوَمْن يُْضِلْل فَال َهاِدَي هل
َ

ُ فَال ُمِضلَّ هل ْ�َمانِلَا، َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ
َ
ْ�ُفِسنَا، َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
أ

َ إِ 
َ

ْن ال إِهل
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  .١ال ا�َّ

 و بعد:
نادانی، فسق و  و بدبختی، شور و شر، جھالت وعصر کنونی عصری است که فتنه 

ھای  کشد، چه شیطان ھا از ھر سو زبانه می خره تمام رذالتو باال فجور، کفر و نفاق
سرتاسر جھان سیطره حاصل نمایند، از  اند تا بر اق قیام نمودهفی و انسی به اتجنّ 

ھا و  و با استفاده از جال ورزند و مقام شب و روز دریغ نمی قربانی جان، مال، وقت
ا و اشکال گوناگون در ھ و به نام اند اسالمی کمر بستهاّمت  در شکارھای مختلف  دام

حالت او ای که مناسب وضعیت و  اند، تا ھر مسلمان را به شیوه کرده قلب آن نفوذ
اق ایشان از قبیل: عدالت اجتماعی، مساوات شعارھای بّر شکار فکر خود گردانند،  ،باشد

ھا ھمه  و مانند این وق بشر، مبارزه با فقر و بیسوادیحقوق زن، آزادی فکر و بیان، حق
شمار دارند، زیرا که آن  ی است که در کشورھای اسالمی مشتریان بییھا بضاعت

دانند که این ھمه شعارھا، جز  و نمی ندخبر ھا بی بضاعت مشتریان از حقیقت آن
 چیزی دیگر نیست. ،ھای شکار مسلمانان دام

گاه و  ی و انسی گھی بدعتھای جنّ  شیطان ھا و خرافات را در بین مسلمانان ناآ
و  زار کفر و شرک سرنگونش کنند دھند، تا رفته رفته به لجن ساده لوح رواج می

سازند. لذا برای آنکه حقیقت را درک  ،رسندابلیس را ُخ یس خود یوسیله ر  بدین
ھا  پیروان شیطان از پیروان رحمان شناخته باشیم باید بدانیم که تمام انسان ند،نمود

 شوند: به دو گروه تقسیم می
 شوند. پیروان راه راست اسالم که بنام اولیاء الله شناخته می -١
 اند. یطان معروفپیروان ابلیس و اتباع آن که بنام اولیاء الش -٢

                                           

 .ج از نبی اکرم ب از ابن عباس ٢٦، ص٢مسند امام شافعی، ج -١
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 ،تفکیک بین دو گروه کار آسانی نیست، چه بسا کسانی ھستند که در حقیقت
اند، ولی پوستین خویش را وارونه پوشیده، دعوای ولی الله بودن را  اولیای شیطان

و ایشان را اولیاء الله  اند ھا پی نبرده جاھالن و فریب خوردگان به تزویر آن کنند و می
 نمایند. یر و احترام میتقد اند و خوانده

کنیم، به  (جدا)ھا را از اولیای شیطان فرق الله را بشناسیم و آن اگر بخواھیم اولیاء
ی آن دو منبع علم ییم، تا در روشنایباید مراجعه نما ج کریم و احادیث رسول الله قرآن

 شرعی به تعریف و شناخت: اولیاء الله و اولیاء الشیطان، موفق شویم.
و تابعین  ج و به ویژه یاران پیامبر بزرگوار گرامیاطالع بر احوال اولیای بدون شک  

 نقش عمده دارد. ،خواھیم ایشان در معرفت آنچه می
 الفرقان بین أولیاء«مقّصر الله تعالی چندین سال قبل کتابی موسوم به:  ی من بنده

الله  از تألیفات شیخ االسالم احمد بن عبدالحلیم رحمه» الرحمن و أولیاء الشیطان
و فکر  در موضوع خود جامع و شامل یافتم و آن کتاب را مرا مطالعه نمودتعالی 

سخت نیاز دارند، لیکن برگردان آن از  یکتاب نکردم بیماران کشور ما به ھمچو می
استفاده از آن در سال  ارسید، ھمان بود که ب یعربی به فارسی برایم دشوار به نظر م

زیر عنوان (اولیاء الله چه کسانند)؟ اکتفا نمودم،  ی ھـ.ش به تحریر مقاله١٣٨٦
ھـ.ش نشر  ١٣٨٧دعوت، سال  ی ه) مجل٩٥( ی مذکور در شماره ی الحمدلله مقاله

 ھـ.ش) ١٣٨٧ل سال گذشته (یدر اوا دسترس خوانندگان قرار گرفت. درگردید و 
به عمر محمد اشرف (رحمه الله وجعل الجّنة مثواه) جوانی که  )(برادرخانممام خسربره

ت بود لیکن غم ملّ  و در حالی که با مرگ دست و گریبان سی و پنج سالگی رسیده بود
کرد، دو سه مرتبه  تر از تکلیف خود احساس می و آن را ناراحت کننده را فراموش نکرد

ھا ثبت نمود: اگر این کتاب به فارسی ترجمه شود  ن حرفبه گوشم آرزوی خود را بدی
 به مردم ما بس مفید خواھد بود.

ت بخش یافتم، ّم و آرزویش را ھ جار زندگی را پر چمِن  ی هپژمرد ھای آن گِل  حرف
و فقدان صحت کامل، در زمستان  ھای گوناگون زندگی بناء با قلم کوتاه و مصروفیت

و خواستم با این کار آرزوی  ی آن کتاب بستم ترجمهت را برای کمر ھّم  ،سپری شده
 آن عزیز را ولو بعد از رحلتش برآورده سازم.

آثار علمای قدیم چون  ی در ذات خود کار دشوار است، اما ترجمه  از اینکه ترجمه
و  که شیخ االسالم یک عالم جامع استدشوارتر است، چرا  / آثار شیخ االسالم احمد



 ٣  مترجم گفتار شیپ

کند که در برابر یک بحر متالطم از معرفت و دانش  احساس میکتاب او  ی هخوانند
 قرار دارد.

خطاھا یافتم که به فکر من از سوی  یاز جانب دیگر در کتاب ترجمه شده بعض
ی که در یھا نویسندگان و چاپ کنندگان رخ داده است، بناء من بعد از مراجعه به نسخه

و بنابر ھدف اصلی که ام  هیی نمودقصدًا در چند جای تصرفات جز ،دست داشتم
ھا از قبیل  زیادت یباشد، بعض برگرداندن مفھوم و محتوای کتاب به زبان فارسی می

 یو بعض ھا آیات و اکثر احادیث در پاورقیتعلیقات مختصر، تخریج  ،ھا گذاشتن عنوان
 یام و اکتفاء به بعض ھا مانند حذف نظیر و آنچه را ضعیف االرتباط پنداشته حذف
 ام. ھا در ترجمه نموده دلیل
ھم من اصرار ندارم که اشتباھی از من وقوع نپیوسته است، زیرا که خطا و  با آن 

باشد، لیکن از الله تعالی پوزش تمام سھو و  فراموشی در سرشت انسانی نھفته می
و  ی این کتاب رخ داده است خواھانم خطاھای خویش را و به خصوص آنچه در ترجمه

مالحظه نمودند با   ترم تقاضا دارم که اگر اشتباھی را در این ترجمهاز خوانندگان مح
 ت نھند.ی خویش بر بنده منّ یھنمااتنبیه و ر

کنم که این عمل ناچیز را قبول و در ترازوی حسنات من،  از الله تعالی التماس می 
قرار دھد، چه در حقیقت این کار با  / و ترازوی حسنات عزیزم محمد اشرف

، و طوری که در حدیث شریف آمده است دعوت وی صورت گرفته است یشنھاد وپ
 ج اند، پیامبر آن ھردو در اجر یکسان ی و تنفیذ کننده دعوت دھنده به سوی خیر

 َ�نُْقُص َذلَِك ِمْن «اند:  فرموده
َ

ُجوِر َمْن تَِبَعُه، ال
ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ ْ
ُ ِمَن األ

َ
 ُهًدى، اَكَن هل

َ
َمْن َداَع إِىل

ُجورِهِ 
ُ
 .١»ْم َشيْئًاأ

آنکه به سوی ھدایتی و کار مشروعی دعوت کند، برای او مزد کسانی که «ترجمه: 
 ».بدون اینکه از مزدشان چیزی کم شود .شود داده می ،کنند از او پیروی می

گاھان از  لت دارم که این ترجمه راأھمچنان از الله تعالی مس  مشعل راه زندگی ناآ
 مغفرت بپوشاند. ی هعاجزش را حل ی هو بند و فریب خوردگان گرداند دین

                                           

 .س روایت امام مسلم از ابو ھریره -١
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استاد معتصم بالله اکرامی) سپاسگذارم که از برادر محترم و دانشمندم ( انتھادر  
شان را  الله تعالی اخالص .این ترجمه را مراجعه و با مالحظات خویش رونق بخشیدند

 و ھمه مان را جنات الفردوس نصیب گرداند. در ترازوی اعمال ایشان قرار دھد قبول و
 است.الله تعالی ذات قدیر و رحیم 

 وصىل اهللا تعاىل وسلم عىل خري خلقه حممد وآله وصحبه أمجعني.

 شاوریپ -ر محمد ابراھیم بلخی دکت
 ھـ.ش ٥/٢/١٣٨٨



 

 

 مؤلف مقدمۀ

ْ�ُفِسنَا، َوِمْن َسيِّئَ 
َ
وِر أ ِ ِمْن رُشُ ِ �َْستَِعينُُه َو�َْستَْهِديِه َو�َْستَْغِفُرُه، َوَ�ُعوُذ بِا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
اِت احل

ُ، َوَمْن 
َ

ُ فَال ُمِضلَّ هل ْ�َمانِلَا، َمْن َ�ْهِدهِ ا�َّ
َ
ُ، وَ أ

َ
َ يُْضِلْل فَال َهاِدَي هل ُ ْشَهُد � َ ِإال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
 أ

َ وَ  � ُ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
 ...ْشَهُد أ

است که او را از  پیامبر خویش بیان فرمودهسّنت  و در الله تعالی در قرآن کریم
و بین اولیای خود و اولیای  ستبوده است و شیطان را اولیایی ا یاولیای ،مردمان

ۡوِ�َآَء ﴿شیطان تفکیک نموده است، طوری که فرموده است: 
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ َ� َخوٌۡف  ٱ�َّ

ِينَ  ٦٢َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ ْ َوَ�نُوا ىٰ لَُهُم  ٦٣َءاَمُنوا ۡ�يَا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱۡلبُۡ�َ  ٱ�ُّ
ِ� َوِ�  ِۚ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  ٱ�ِخَرة  .]٦٤-٦٢[یونس:  ﴾٦٤يمُ ٱۡلَعظِ  ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ

گاه باشید«ترجمه:  ھا غمگین  ھاست، و نه آن ! ھمانا دوستان خدا، نه ترسی بر آنآ
برای آنان در زندگی دنیا . کردند (ھمان) کسانی که ایمان آوردند، و پرھیزگاری می. شوند می

 ».و در آخرت بشارت است، سخنان خدا تغییر ناپذیر است، این ھمان کامیابی بزرگ است

ُ ﴿الله تعالی فرموده است:   ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ لَُ�ِٰت َءاَمُنوا  ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ
ِينَ وَ  ۡوِ�َآؤُُهُم  ٱ�َّ

َ
ُٰغوُت َ�َفُرٓواْ أ لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱل�َّ ۡصَ�ُٰب  ٱلظُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
أ

ونَ ُهۡم �ِيهَ  ٱ�َّارِ�   .]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧ا َ�ِٰ�ُ
ھا  ھا را از تاریکی اند، آن خداوند یاور (و سرپرست) کسانی است که ایمان آورده«ترجمه: 

ھا طاغوت است که  برد. و کسانی که کافر شدند یاور و سرپرست آن به سوی نور بیرون می
آتشند و جاودان در آن خواھند ھا اھل  برد، آن ھا بیرون می آنان را از نور، به سوی تاریکی

 ».ماند

َها ﴿ھمچنان الله تعالی فرموده است:  ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنوا

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
َ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥأ  َ�  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ َ�ۡهِدي   .]٥١[المائدة:  ﴾٥١ٱل�َّ
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ای کسانی که ایمان آوردید! یھود و نصاری را به دوستی بر نگزینید، آنان «ترجمه: 
خداوند  ھا ھستند، ھمانا ھا دوستی کنند، از آن دوستان یکدیگرند، و کسانی که از شما با آن

 ».کند گروه ستمکار را ھدایت نمی

َت فَإَِذا قَرَ ﴿
ۡ
ِ  ٱۡستَعِذۡ فَ  ٱلُۡقۡرَءانَ أ ِ ب ۡيَ�ٰنِ ِمَن  ٱ�َّ ُسۡلَ�ٌٰن  ۥلَيَۡس َ�ُ  ۥإِنَّهُ  ٩٨ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ

ِينَ َ�َ  ُونَ  ٱ�َّ ٰ َرّ�ِهِۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ ِينَ َ�َ  ۥإِ�ََّما ُسۡلَ�ُٰنهُ  ٩٩َءاَمُنوا ِينَ وَ  ۥَ�َتَولَّۡونَهُ  ٱ�َّ ُهم  ٱ�َّ
 .]١٠٠-٩٨[النحل:  ﴾١٠٠ُمۡ�ُِ�ونَ  ۦبِهِ 

خوانی، از (شر) شیطان رانده شده، به خدا پناه  پس ھنگامی که قرآن می«ترجمه: 
کنند، (ھیچ) تسلطی  اند و بر پروردگارشان توکل می گمان او بر کسانی که ایمان آورده بی ر.بب

اند، و  خود برگزیده تسلط او تنھا بر کسانی است که او را به دوستی (و سرپرستی). ندارد
 ».ورزند ) شرک میاللهکسانی که (به پیروی از وی) به او (= 

ِينَ ﴿ھمچنان الله تعالی فرموده است:   ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِۖ َءاَمُنوا ِينَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ُٰغوتِ َ�َفُروا ۡوِ�َآَء  ٱل�َّ

َ
ْ أ ۡيَ�ِٰن� فََ�ٰتِلُٓوا ۡيَ�ٰنِ إِنَّ َكۡيَد  ٱلشَّ َ�َن  ٱلشَّ

 .]٧٦[النساء:  ﴾٧٦َضعِيًفا
کنند، و آنان که کافرند در راه  اند در راه خدا پیکار می کسانی که ایمان آورده«ترجمه: 

کنند، پس شما با یاران شیطان پیکار کنید، قطعًا نیرنگ  طاغوت (= بت و شیطان) پیکار می
 .»است (و نقشه) شیطان ضعیف

ۡيَ�ٰنَ َوَمن َ�تَِّخِذ ﴿ و ھکذا الله تعالی فرموده است: ِ َوِ�ّٗا ّمِن ُدوِن  ٱلشَّ َ�َقۡد َخِ�َ  ٱ�َّ
بِيٗنا اٗنا مُّ  .]١١٩[النساء:  ﴾١١٩ُخۡ�َ

و ھر کس شیطان را به جای خدا ولی و دوست خود بگیرد، قطعًا زیانی آشکار «ترجمه: 
 .١»کرده است

                                           
ھای زیادی را ذکر نموده است،  ی طوالنی آغاز و آیه ی خویش را با خطبه یادداشت: شیخ مقدمه -١

 ھا اکتفا نمودم. (مترجم) ی او را اختصار و به بعضی آیه من خطبه



 

 

 بخش نخست:
 صفات اولیای الله تعالی

اند،  و بعضی دیگر اولیای شیطان ی مردم اولیای رحمانوقتی دانسته شد که بعض
 اند. و رسولش آن تفکیک را نموده گروه طوری فرق شود که الله تعالیپس باید بین دو 

َ�ٓ ﴿فرماید:  اولیای الله تعالی تنھا مسلمانان پرھیزگارند، چنانکه الله تعالی می
َ
�

ۡوِ�َآَء 
َ
ِ إِنَّ أ ِينَ  ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيهِۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ٱ�َّ ْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ ْ َوَ�نُوا  ﴾٦٣َءاَمنُوا

 .]٦٣-٦٢[یونس: 
گاه باشید! ھمانا دوستان خدا، نه«ترجمه:  ھا غمگین  ھاست، و نه آن ترسی بر آن آ

 ».کردند (ھمان) کسانی که ایمان آوردند، و پرھیزگاری می. شوند می

اند،  روایت کرده س ر محدثین از ابوھریرهیصحیح که امام بخاری و سادر حدیث 

َ قَاَل: َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذْ�تُُه «اند:  فرموده ج پیامبر َّ إِنَّ ا�َّ بِاحلَْرِب، َوَما َ�َقرََّب إيِلَ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ  ا اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه، َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إِيلَ َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ

َ
ٍء أ  َ�بِْدي �يَِشْ

ي ُ�بْ  ِ
َّ

هُ اذل ي �َْسَمُع بِِه، َوَ�رَصَ ِ
َّ

ْحبَبْتُُه: ُكنُْت َسْمَعُه اذل
َ
ِحبَُّه، فَإَِذا أ

ُ
رِصُ بِِه، َو�ََدهُ الَّيِت أ

ِ�يَذنَُّه، وَ 
ُ َ
ْعِطيَنَُّه، َولنَِئِ اْستََعاَذِ� أل

ُ َ
لَِ� أل

َ
َما َ�بِْطُش بَِها، َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها، َو�ِْن َسأ

نَ 
َ
نَا فَاِعلُُه تََردُِّدي َ�ْن َ�ْفِس الُمْؤِمِن، يَْ�َرُه الَموَْت َوأ

َ
ٍء أ ْدُت َ�ْن يَشْ ْ�َرهُ تََردَّ

َ
ا أ

 .»َمَساَءتَهُ 
خدای تعالی فرموده: ھرکس با کسی که با من دوستی دارد دشمنی کند، «ترجمه: 

تر از آنچه بر او فرض  داشتنی کنم و بنده با چیزی دوست پس من با او اعالن جنگ می
سازد، به  ام خود را به من نزدیک می ام به من نزدیکی نجست، و ھمیشه بنده کرده

ی طاعت تا این که عاقبت او را دوست دارم، وقتی که دوستش داشتم، ھا زیادتی
بیند، و دست او که با آن  شنود و بینایی او که به آن می شوم که با آن می شنوایی او می

و ھرآینه اگر به من پناه بیاورد او را در پناه  ١،رود کند و پایش که برآن راه می کار می
                                           

گرداند به حدی که تمام  ی مؤمن و متقی خویش را توفیق و تایید نصیب می یعنی الله تعالی بنده -١
 کنند. (مترجم) دستورات الله تعالی حرکت نماید و از اوامر او سرپیچی نمیاعضا و اندامش طبق 



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٨

آنم مثل بیزاری  ی هاز چیزی که من انجام دھند جویم و بیزاری نمی آورم خود می
و من اذیتش را  پسندد ی مسلمانم که مرگ را نمی هجستنم از قبض کردن نفس بند

 .»مرگ اجتناب ناپذیر است زاپسندم و لیکن او  نمی
 ج باشد که در ارتباط اولیاء الله روایت شده است، پیامبر ترین حدیث می این صحیح

ند که ھر آنکه با دوستی از دوستان الله تعالی دشمنی کند در ا در آن توضیح داده
 جنگ و رویارویی با الله تعالی واقع شده است.

ُر اللَّ «در حدیثی قدسی دیگر آمده است:  
َ
ْويِلَايِئ َكَما َ�ثْأ

َ
ُر ِأل

َ
ثْأ

َ َ
 ».يُْث احلَرُِب إِِ�ّ أل

نانکه شیر خشمناک گیرم، چ شان می من انتقام اولیای خود را از دشمنان«ترجمه: 
 ».گیرد انتقام می

اند که به او ایمان  گیری بدان جھت است که اولیای الله تعالی کسانی این انتقام
و با  دارند ھای الله تعالی را دوست می و با او مواالت دارند، دوست داشتنی اند آورده

 پسندند را می ه تعالی بپسندد، آنو آنچه را الل رزندو دشمنی می ،آنچه او دشمنی دارد
اند و از منھیات او  گیرند، مردم را به اوامر او وا داشته و بر آنچه او خشم دارد خشم می

 کنند ، احسان میو با کسی که الله تعالی احسان کردن با او را دوست دارد دارند باز می
گردانند  محروم می ،و شخصی را که الله تعالی محروم گرداندنش را دوست دارد

ْوَ�ُق «روایت است که فرمودند:  ج ھای دیگر از پیامبر در ترمذی و کتابچنانچه 
َ
ُعَرى  أ

يَمان ِ
ْ

ِ  اإل ُبُّ يِف ا�َّ
ْ
ِ  ،احل ُْغُض يِف ا�َّ  .١»َوابلْ

و  دوستی با مردم در راه الله تعالی ،ترین دست آویز ایمان مستحکم«ترجمه: 
 ».دشمنی با مردم در راه الله تعالی است

، «جانب فرمودند:  که آن است ود آمدهوادر روایت ابود ِ ْ�َغَض ِ�َّ
َ
، َوأ ِ َحبَّ ِ�َّ

َ
َمْن أ

يَمانَ  ِ
ْ

ِ َ�َقِد اْستَْكَمَل اإل ، َوَمنََع ِ�َّ ِ ْ�َطى ِ�َّ
َ
 .٢»َوأ

و ممانعت آن جھت رضای الله  آنکه دوستی، دشمنی، عطا و بخشش« ترجمه:
 ».ایمانش کامل شده است .تعالی بوده باشد

                                           
 روایت امام احمد از البراء بن عازب. -١
 روایت ابو داود از ابو امامه. -٢



 ٩  یتعال الله یایاول صفات: نخست بخش

 والیت و عداوتمعنی 
و معنی اصلی آن دوست داشتن و نزدیکی  و دشمنیوالیت در لغت ضد عداوت 

 باشد. است، چنانچه معنی اصلی عداوت کینه توزی و دوری می
ھا ولی گفته شده  بعضی گفته است: ولی را به سبب پابندی و مواظبتش بر عبادت

 باشد. تر می است، معنی اّولی صحیح
حدیث باشد در  شود، می و فعل (یلی) به معنی: نزدیک می د(ولی) نزدیک را گوین

 رَُجٍل َذَكرٍ «آمده است: 
َ

ْو�
َ
ْهِلَها، َ�َما بيَِقَ َ�ُهَو ِأل

َ
ُِقوا الَفَرائَِض بِأ

ْ
حل

َ
 .١»أ

و آنچه باقی ماند  ده مال میراث را به اصحابش بدھیدھای تعیین ش حصه«ترجمه: 
تا  است در حدیث تاکید به لفظ (َذَکر) شده». ترین مرد به ُمرده، بدھید برای نزدیک

 زنان در آن شریک نیستند. است، بیان کند که این حکم مخصوص مردان بوده
ھرگاه ولی الله در دوستی و دشمنی، رضامندی و خشمگیری و اوامر و نواھی 

کند با الله  باشد، بدون شک آنکه با ولی الله دشمنی می خویش تابع و پیرو الله تعالی

ْ َعُدّوِي ﴿تعالی دشمنی کرده است، چنانکه الله تعالی فرموده است:  َ� َ�تَِّخُذوا
ۡوِ�َآءَ 

َ
 .]١[الممتحنة:  ﴾وََعُدوَُّ�ۡم أ
 ».دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید«ترجمه: 

و کسی  با الله تعالی دشمنی ورزیده است نی ورزد،با اولیاء الله دشمپس کسی که 

نْ «با الله تعالی دشمنی ورزد با او در جنگ افتاده است. در حدیث آمده است: که  مَ

بِ  تُهُ بِاحلَرْ نْ دْ آذَ لِيًّا فَقَ ادَ يلِ وَ  .٢»عَ
 ».ام جنگ داده مکسی که با دوستی از دوستانم دشمنی ورزد، به او اعال«ترجمه: 

 اولیاء اللهبهترین 
و بھترین رسوالن،  اند اند و بھترین انبیاء رسوالن بھترین اولیاء الله، انبیاء بوده

باشند، و  می –اند  محکم و استوار بوده ی هارادیعنی پیامبرانی که دارای  –اولوالعزم 
ھستند. الله تعالی فرموده است:  ج ھا: نوح، ابراھیم، موسی، عیسی و محمد آن

                                           
 روایت بخاری و مسلم از ابن عباس. -١
 روایت طبرانی از ابی امامه. -٢
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َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ٰ بِهِ  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ ِيٓ نُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا بِهِ  ٱ�َّ وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ
َ
إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦٓ أ

�ِيُمواْ 
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ قُواْ �ِيهِ�  ٱّ�ِينَ َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ  .]١٣[الشوری:  ﴾َوَ� َ�َتَفرَّ

که آن را به نوح توصیه کرده  است گردانده ینی را برای شما مشروعیالله تعالی آ«ترجمه: 
موسی و عیسی توصیه  و آنچه را که به سوی تو وحی کردیم و آنچه که به ابراھیم است و

 ».این بود): دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید  ھمه ی هنموده بودیم، (و توصی

َخۡذنَا ِمَن ﴿فرماید:  ھمچنان الله تعالی می 
َ
ِميَ�َٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ �ۡذ أ

َخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا ٱبۡنِ �بَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ� 
َ
ِٰد�ِ�َ َل  َٔ ّلِيَۡ�  ٧َمۡرَ�َمۖ َوأ  ٱل�َّ

ِ�ٗما
َ
َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذابًا أ

َ
 .]٨-٧[األحزاب:  ﴾٨َعن ِصۡدقِهِۡمۚ َوأ

 یمشان را گرفت یمانپ یامبرانرا که از پ یآور) ھنگام یاد! به یگرام یامبرپ یو (ا«ترجمه: 
 یمانآنان پ ی و از ھمه یم،بن مر یسیو ع یو موس یم) از تو و از نوح و ابراھینو (ھمچن

دردناک  یکافران عذاب یرا از صدقشان بپرسد، و برا یانتا (خداوند) راستگو. یمگرفت یمحکم
 ».آماده کرده است

خاتم االنبیاء، امام المتقین، سردار فرزندان آدم،  ج بھترین اولوالعزم محمد 
پیشوای انبیاء و خطیب ایشان در روز قیامت، صاحب مقام قرب و شفاعت، علم بردار 

و صاحب  ی مردم در روز آخرت هپرچم حمد، صاحب حوض کوثر، شفاعت کنند
با بھترین کتاب خود لی او را باشد، آن کسی که الله تعا بلند در جنت می ی مرتبه

در اّمت  بھتریناو را اّمت  و رین شریعت خویش بر او نازل فرمودو بھت مبعوث گرداند
ھای  ھای امت ھا و فضیلت خوبی ی و در سرشت او و امتش ھمه ھا گرداند بین امت

ھا  ھا و در فضیلت اولین امت او در آفرینش آخرین امتاّمت  سابقه را قرار بخشید،

ُْن اآلِخُروَن «اند:  در حدیث صحیح ارشاد فرموده ج باشد، طوری که پیامبر می
َ

�
وتِينَاُه ِمْن َ�ْعِدِهْم، 

ُ
ِكتَاَب ِمْن َ�بِْلنَا، َوأ

ْ
وتُوا ال

ُ
ُهْم أ َّ�

َ
ابُِقوَن، يَْوَم الِقيَاَمِة َ�يَْد � َهَذا �َ السَّ

ي ْختَلَُفوا ِ�يِه، ِ
َّ

ُُمَعةِ َ�ْعِ� يَْوَم - يَْوُمُهُم اذل
ْ
ُ، -اجل

َ
َُهوُد  ،انلَّاُس نَلَا َ�بٌَع ِ�يهِ  َ�َهَدانَا اُهللا هل

ْ
ايل

 .١»َوانلََّصارَى َ�ْعَد َغدٍ  ،َغًدا
و در روز قیامت اولین ایشان در فضیلت ھستیم،  ر دنیاھا د ما آخرین امت«ترجمه: 

زرگداشت روز ھا در ب و به ما بعد از ایشان، آن ھا پیش از ما کتاب داده شد به آنلیکن 

                                           
 بخاری و مسلم از ابوھریره. -١



 ١١  یتعال الله یایاول صفات: نخست بخش

ھا از عقب  و الله تعالی ما را به تعظیم آن ھدایت نصیب کرد، آن جمعه اختالف نمودند
  .»باشد ھا می نصرانیاز  فردا و پس ھا ھستند، فردا روز تعظیم یھودی ما

رُْض «اند:  فرموده ج و پیامبر
َ
ُل َمْن تَنَْشقُّ َ�نُْه األ وَّ

َ
نَا أ

َ
 .١»أ

  .»شوم که از قبر برانگیخته می ستممن اولین کسی ھ«ترجمه: 

قُوُل: «اند:  و ھمچنان فرموده
َ
نَْت؟ فَأ

َ
َاِزُن: َمْن أ

ْ
ْستْفِتُح، َ�يَُقوُل اخل

َ
َنَِّة فَأ

ْ
آيِت بَاَب اجل

َحٍد َ�بْلََك 
َ
ْ�تَُح ِأل

َ
 أ

َ
ِمْرُت ال

ُ
ٌد، َ�يَُقوُل: بَِك أ  .٢»ُ�َمَّ

گوید: تو کی  ربان میخواھم، د روم و اجازه می جنت می ی به دروازه«ترجمه: 
ام که  گوید: به خاطر تو مامور شده دھم: من محمد ھستم، پس او می ھستی؟ جواب می

 ».قبل از تو به کسی دیگری در را نگشایم
و امتش بس زیاد است، الله تعالی او را از ابتدای بعثت سبب  ج ھای محمد فضیلت

وقتی دوست الله تعالی ، انسان است ی بین دوستان و دشمنان خویش گرداندهیجدا
ی و عمل از وی پیرو  و در عقیده و به رسالت وی ایمان آورد ج گردد که به محمد می

را  ج و دوستی با او را ادعا کند و پیروی پیامبر نماید، کسی که محبت الله تعالی
، بلکه از دشمنان الله و اولیای شیطان است اولیاء الله نبوده ی هننماید، او از زمر

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿فرماید:  اشد، الله تعالی میب می ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ  ﴾ٱ�َّ
 .]٣١عمران:  [آل

دارید از من پیروی کنید، تا الله شما را  بگو ای محمد! اگر الله را دوست می«ترجمه: 
 ».دوست بدارد

دارند،  ا الله را دوست میھ قومی ادعا نمودند که آنفرماید:  می / حسن بصری
و در آن بیان فرمود: کسی که پیروی  ھا فرود آورد را برای آزمایش آن پس الله این آیه

و  ه ادعای محبت الله را داشته باشدو کسی ک دارد نماید، الله او را دوست می پیامبر را
باشد، بسا مردم خود و یا  اولیاء الله نمی ی هرا نکند، او از جمل ج پیروی رسول الله

طور ه ، ببشوند توانند پندارند، در حالی که ھرگز اولیاء الله نمی دیگران را اولیاء الله می
ھا کسی  و به جز از آن اند ھا اولیاء الله کنند که آن ھا ادعا می ھا و نصرانی مثال یھودی

باشند، الله  ران الله و عزیزان وی میھا پس رود، بلکه ادعا دارند که آن به جنت نمی
                                           

 د از ابوسعید.روایت ترمذی و ابوداو -١
 روایت مسلم از انس. -٢



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ١٢

ۡن ﴿فرماید:  تعالی به جواب ایشان می نُتم �ََ�ٞ ّمِمَّ
َ
بُُ�م بُِذنُو�ُِ�م� بَۡل أ قُۡل فَلَِم ُ�َعّذِ

 ۚ  .]١٨[المائدة:  ﴾َخلََق
دھد؟ بلکه شما  بگو ای محمد! پس چرا شما را الله در برابر گناھانتان عذاب می«ترجمه: 

 ».ی ھستید که الله آنان را آفریده استیھا ر انسانیسا ی ھمچونیھا انسان

ْ لَن يَۡدُخَل ﴿فرماید:  ھمچنان می  ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك  ٱۡ�َنَّةَ َوقَالُوا
َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
َ
 .]١١١[البقرة:  ﴾١١١أ

رود، این آرزوھای  یھودی و مسیحی کسی دیگر به بھشت نمی گویند جز«ترجمه: 
 ».دلیل خویش را بیاورید ،یدیگو نادرست ایشان است، بگو اگر راست می

و مجاورت بیت الله، خود را اھل الله  شان در مکه مشرکان عرب جھت سکونت

قَۡد ﴿ت: نمودند، چنانچه الله تعالی فرموده اس خواندند و بر دیگران فخر و غرور می می
ۡعَ�ٰبُِ�ۡم تَنِكُصونَ 

َ
ٰٓ أ َ�ِٰمٗر�  ۦُمۡسَتۡكِ�ِ�َن بِهِ  ٦٦َ�نَۡت َءاَ�ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم فَُكنُتۡم َ�َ

 .]٦٧-٦٦[المؤمنون:  ﴾٦٧َ�ۡهُجُرونَ 
ھای خود به عقب  شد و شما بر پاشنه آیات من در دنیا بر شما خوانده می«ترجمه: 

خود به  ی و آیات را در گفتگوھای شبانه بالیدید گردانی به خود میین روی گشتید از ا برمی
 ».زدید گرفتید و از پذیرش سرباز می باد استھزاء می

َ�ُهُم ﴿ھمچنان فرموده است:   �َّ ُ�َعّذِ
َ
ُ َوَما لَُهۡم � وَن َعِن  ٱ�َّ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَُهۡم يَُصدُّ

ۡوِ�َآَءهُ  ٱۡ�ََرامِ 
َ
ْ أ ۡوِ�َآُؤهُ إِ  ۥٓۚ َوَما َ�نُوٓا

َ
ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱلُۡمتَُّقونَ إِ�َّ  ۥٓ ۡن أ

َ
 ﴾٣٤َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]٣٤[األنفال: 
چرا الله آنان را عذاب نکند، در حالی که ایشان مسلمانان را از مسجدالحرام «ترجمه: 

ان الله باشند، بلکه تنھا مسلمانان پرھیزگار دوست دارند؟ آنان ھرگز دوستان الله نمی بازمی
 ».دانند باشند، لیکن بیشتر آنان این واقعیت را نمی می

فرماید:  روایت است، او می س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از عمرو بن العاص 

ْويِلَاَء، فالنإِنَّ آَل «گفتند:  علنا می ج شنیدم که رسول الله
َ
َ اُهللا  لَيُْسوا يِل بِأ َما َوِليِّ إِ�َّ

 .»الُْمْؤِمنِ�َ وََصاِلُح 
گاه باش«ترجمه:  دوستان من  -ای از نزدیکانش طایفه - که آل ابو فالن، یدآ

 ».است یکوکارالله و مؤمنان ن ،ھمانا دوست من یستند،ن
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باشد، در  ) مسلمانان پرھیزگار و دوستان الله تعالی میَصاِلُح الُْمْؤِمِن�َ مصداق (
اھل بیعت رضوان، آن  مانده) (باقیمتباقی پوشش این آیه ابوبکر، عمر، عثمان، علی و

ھمه  ،شرکت ورزیده بودند ،کسانی که در عھد و بیعتی که زیر درخت صورت گرفت
اند، طوری که  ھا جنتی رسد، تمام آن و تعدادشان به ھزار و چھار صد تن می اند داخل

َحٌد «: است فرموده ج در حدیث صحیح پیامبر
َ
 يَْدُخُل انلَّاَر أ

َ
َجَرةِ ال َْت الشَّ

َ
ْن بَاَ�َع حت  .١»ِممَّ

 ».رود ھیچ یکی از بیعت کنندگان زیر درخت به دوزخ نمی«ترجمه: 
نمایند و در  و دوستی الله تعالی را میکافران دعوای والیت  یطوری که بعض

منافقین اسالم را  یباشند، ھمچنان بعض بلکه دشمن او می حقیقت اولیاء الله نبودند،
و به بعثت  خوانند له محمد رسول الله) را میتوحید (ال إله إال ال ی و کلمه نداظھار کرد

کفری  ی نمایند، لیکن در دل عقیده اعتراف می جنیانھا و  برای انسان ج پیامبر
و او را به حیث یک پادشاه  جناب را به دل قبول ندارند  لت آنپرورانند، رسا می

و یا  راند بر مردم حکومت میخوانند، پادشاھی که به رأی خویش  فرمانبرده شده می
جناب را   و یا آن خوانند ھا می را تنھا پیامبر عربجناب   ھا آن ھا و نصرانی مانند یھودی

 ج محمد خاصی دارد که گویند: الله تعالی دوستان اند و می پیامبر عموم مردم دانسته
ھا با الله جدا  ھا به وی نیازی ندارند، چون راه ارتباط آن باشد، آن ھا نمی پیامبر آن

ھا ھمه چیز را از  نبود، آن ÷ الله تعالی از طریق موسیاست، چنانچه ارتباط خضر با 
 گیرند. الله تعالی مستقیمًا و بدون واسطه الھام می

فرستاده شده  ،ه ما با او موافق ھستیمبا شریعت ظاھری ک ج گویند: پیامبر یا می 
سبت به و یا ن خبر بود جناب یا بالکل از آن بی است، نه با حقیقت و اسرار پنھانی که آن

گاھی داشت جناب از   ھا مثل معرفت آن و معرفت ما از آن حقیقت ما کمتر از آن آ
 خویش است. ی هطریق
ھا  یاز بودند، او پیامبر آنن بی ج د: اھل صفه از پیامبرنگوی ھا می ھی بعضی از آناگ 
د: الله تعالی در دل اھل صفه آنچه را نگوی می ھا مبالغه نمودند و از آنو بعضی  نبود

اھل صفه به  برایندر شب معراج وحی فرموده بود، بنا ج الھام کرد که آن را به پیامبر
 اند. مقام او رسیده

                                           
 روایت ابوداود و ترمذی از جابر. -١



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ١٤

دانند  زنند) از شدت جھالت نمی میکه چنین سخنان باطل را  این بیچارگان (کسانی
اسراء و معراج در مکه مکرمه وقوع یافته بود، چنانچه الله تعالی فرموده است:  که سفر

ِيٓ ُسۡبَ�َٰن ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
ۡقَصا ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
ِي ٱۡ�  ٱ�َّ

 .]١ء: [اإلسرا ﴾ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ 
) را در شبی از مسجدالحرام به ج خود (محمد ی پاک و منزه است الله که بنده«ترجمه: 

 ».ایم ی که دوروبر آن را پربرکت ساختهیجا مسجد األقصی برد، آن
و در  قرار داشت ج و در شمال مسجد پیامبر ی منوره دانند که صفه در مدینه نمی 

گزیدند، چون مسلمانان به  قوم و خویش سکونت می و بی اھل و عیال آن بیچارگانی بی
و  کرد در آن سکونت اختیار می ،نمود کردند، کسی که منزلی پیدا می مدینه ھجرت می

و در صفه تا پیدا نمودن سرپناھی  ندآمد مییافت در مسجد فرود  کسی که جایی نمی
 گذراند. شب می

 حال اهل صفه
شدند،  ه نبودند، بلکه گھی زیاد و گھی کم میمردمان خاصی و مالزم صفاھل صفه 

و کسانی  نمودند بعد به جای دیگر انتقال می ،ندچون برخی مدتی در آنجا اقامت گزید
امتیازی در علم و  ھیچھا  ر مسلمانان بودند، آنیکه در آنجا سکونت داشتند از نوع سا

شدگان را اعدام نمود مرتد  ج و پیامبر ھا مرتد شدند د، بلکه بعضی از آندین نداشتن
منوره با  ی بودند که آب و ھوای مدینه» ُعرینه« ی همانند آن چند نفری که از قبیل

شتر صدقه بروند  ی ھا دستور داد تا به گله به آن ج شان موافقت ننمود، پیامبر طبیعت
اب ھا بدانجا انتقال نمودند و از شیر و پیش و از شیر و پیشاب شتران استفاده نمایند، آن

گله شتر را با  ، وقتی صحت یافتند، ساربان را کشتند،شتران استفاده به عمل آوردند
ھا فرستاد، وقتی نزد  اطالع یافت، تعدادی را غرض پیگیری آن ج خود بردند، پیامبر

ھا و پاھایشان قطع و بر چشمانشان داغ  دستور وی دست جناب آورده شدند، به آن
داد تا  شان نمی انداخته شدند، کسی آب ھم برایو در سنگالخ مدینه  گذاشته شد

 .١اینکه جان دادند

                                           

این کار را با ایشان بر اساس قصاص انجام دادند، زیرا این افراد که بنام عرنیین یاد  ج پیامبر اکرم -١
 شدند، با شتربانان زکات، این کارھا را انجام داده بودند؛ دست و پای آنھا را پریده و چشمان می

 شان را کشیده و در بیابان آنھا را انداخته بودند تا جان دادند. (ُمصحح)
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و  صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده استدر  س این گروه به روایت انس ی هقص
 نھا در صفه سکونت گزیده بودند، پس صفه منزل ھمچو که آن است در آن ذکر رفته
 اشخاص نیز بود.

باشد، سپس  یبھترین مسلمانی که در صفه منزل گرفته بود سعد بن ابی وقاص م 
اند، تاریخ  و ھمچنان ابوھریره و دیگران نیز در آنجا سکونت گزیده از آنجا انتقال نمود

 آن ساکنان را ابوعبدالرحمن سلمی جمع آوری نموده است.
لحه، الزبیر، عبدالرحمن انصار و بزرگان مھاجرین چون ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ط

 ھا از اھل صفه نبودند. بن عوف، ابوعبیده بن الجراح و امثال آن
در  ج اما روایتی آمده که در صفه غالمی از مغیره بن شعبه سکونت داشت، پیامبر

 .»بَْعةِ َواِحٌد ِمَن السَّ ذا هَ «شأن او فرمودند: 
 ».این غالم یکی از ابدال ھفتگانه است«ترجمه: 

» الحلیه«در کتاب  حدیث به اتفاق علماء جعل و دروغ است، با آنکه ابونعیماین 
 و ھمچنان ھر حدیثی که در تعداد اولیاء، ابدال، نقباء، نجباء اوتاد، و ذکر نموده است

، مثل چھار، یا ھفت، یا دوازده، یا چھل، یا ھفتاد، یا سیصد، یا سیصد و سیزده، ١اقطاب
بلکه ھیچ لفظی از این الفاظ به جز از لفظ ابدال  .داردو یک قطب روایت شده، صحت ن

 س به زبان گذشتگان ذکر نشده است، در حدیثی در مسند امام احمد به روایت علی
و در شام اند، این حدیث متصل و ثابت نیست و آنچه به  ل چھل مردکه: ابدا است آمده

که در شام قرار و ھمراھانش  س و طرفدارانش از معاویه س ھمه معلوم است علی
امکان ندارد که بھترین مردم در لشکر معاویه باشند نه در  براینبھتر بودند، بنا ،داشتند

 لشکر علی.
 ج روایت است که پیامبر س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوسعید 

َقِّ  ىلَعَ  َ�ْمُرُق َماِرقَةٌ «فرمودند: 
ْ
ائَِفتَْ�ِ بِاحل  الطَّ

َ
ْو�

َ
 .»فُْرقٍَة ِمَن الُْمْسِلِمَ�، َ�ْقتُلَُها أ

                                           
ھا یک قطب و یا غوث اعظم  باشد، در نزد آن ھا می این الفاظ و القاب مراتب والیت در نزد صوفی -١

باشد، و اوتاد چھارگانه حفاظت عالم را از  وجود دارد که رھبری اوتاد چھارگانه بدوش وی می
یی از قارات زمین وجود و سلطه دارند و ابدال در  دارند و اقطاب ھرکدام در قاره ھدهچھار طرف ع

ر.ک. الفکر   باشند. دار کارھای مردمان می نمایند، و نجباء عھده عالم زندگی و حفاظت آن را می
 . (مترجم)٣٥٧الصوفی، ص 
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ھا را  شوند، آن ی در وقت دوپارچگی مسلمانان از دین بیرون میا دسته«ترجمه: 
 ».برند ترین گروه مسلمانان به حق از بین می نزدیک

از  س خالفت علی ی هخوارج بودند که در وقت اختالف مسلمانان در دورآن فرقه، 
ھا را نابود کرد، از این حدیث صحیح نزدیکی  با یاران خویش آن س دین برگشتند، علی

شود، پس چگونه ابدال در  و یارانش معلوم می س به حق نسبت به معاویه س علی
 یابند نه در بلندترین آن؟! ترین لشکر وجود می پست

 ھا را سرود: این بیت ج پیامبر کند که مردی در نزد ھمچنان آنچه بعضی روایت می

ـــــدي ـــــة اهلـــــوی كب ـــــد لســـــعت حي  ق
 

ــــــــي  ــــــــا وال راق ــــــــب هل ــــــــال طبي  ف
 

 إال احلبيــــــب الــــــذي شــــــغفت بــــــه
 

 فعنــــــــــــده رقيتــــــــــــي وتريــــــــــــاقي 
 

 ترجمه:
ـــیش زده ـــرم را ن ـــق جگ ـــار عش  م

 

ــدهد  ــیش ش ــرایش ھ ــر ب ــر و دمگ  کت
 

 ام جــز حبیبــی کــه بــه او دل داده
 

 ام نـــــــزد او دارو دم جوینـــــــده 
 

ی در شور و ھیجان آمدند، که پتو از ا ھا به اندازه این بیتاز شنیدن  ج پیامبر
 شان به زمین افتاد. شانه

تر از آن، آنچه است که  و دروغ اتفاق علمای حدیث جعل و دروغ استاین روایت به 
از  (قطعه)یل پرچهیلباس خود را پاره کردند و جبر ج که، پیامبر اند بعضی روایت کرده

 آن را گرفت و به عرش بسته نمود.
و ابوبکر  ج دھند که او فرموده است: پیامبر نسبت می س ھمچنان آنچه به عمر 

شان مانند زنگی (ناآشنا) بودم. این روایت و امثال آن  نمودند، من در میان صحبت می
 ھای آشکار است. دروغ ،در نزد علمای حدیث

 شرط صحت ایمان
و در دل و باطن مخالف باشد او  اعتراف نماید ج رسالت پیامبردر ظاھر به ھر آنکه 

و در باطن  ت و دوستی با الله تعالی را داردمنافق است، زیرا او در ظاھر ادعای والی
ھا و  نماید، چنانچه بسا از نصرانی را از روی عناد و یا جھالت انکار می ج رسالت پیامبر

باشد، لیکن  پیامبر الله می ج و محمد الله ھا اولیاء ھا عقیده دارند که آن یھودی
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اش الزم نیست، زیرا قبل از او  ما پیروی بر، است گویند: او پیامبر اھل کتاب نبوده می
 برای ما پیامبرانی فرستاده شده است.

والیت و دوستی الله تعالی را ادعا  ی با آنکه عقیده ،اند ھا ھمه کافران بناء آن

َ�ٓ ﴿ھا را بیان نموده است:  اند که الله تعالی صفت آن نھا کسانیاولیاء الله ت .نمایند می
َ
�

ۡوِ�َآَء 
َ
ِ إِنَّ أ ِينَ  ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ٱ�َّ ْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ ْ َوَ�نُوا  ﴾٦٣َءاَمُنوا

 .]٦٣-٦٢[یونس:
گاه باشید! ھمانا دوستان خدا، نه ترسی بر آن« . شوند ھا غمگین می آنھاست، و نه  آ

 ».کردند (ھمان) کسانی که ایمان آوردند، و پرھیزگاری می
ھای وی،  و به کتابصدیق و باور داشتن به الله تعالی و به فرشتگان وی در ایمان ت

و بدون استثناء به تمام  است آخرت الزم و ضروری بودهبه پیامبران وی و به روز 
ھای آسمانی باید ایمان داشت، طوری که الله تعالی  کتاب ی پیامبران الله تعالی و ھمه

ِ ﴿فرماید:  می ْ َءاَمنَّا ب ِ قُولُٓوا نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  َۧوَما

ۡسَباِط َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
وِ�َ  ٱۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  ٱ�َّبِيُّونَ َوَما ِمن رَّ

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ 
َ
ْۖ َ�َقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنتُم بِهِ  ١٣٦ُمۡسلُِمونَ  ۥأ �ن تََولَّۡواْ  ٱۡهتََدوا

َما ُهۡم ِ� ِشقَ  ۚ اقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم فَإِ�َّ ُ ِميعُ وَُهَو  ٱ�َّ  .]١٣٧-١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٧ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
و آنچه بر ابراھیم،  الله و آنچه به ما نازل شده است ید: ایمان داریم بهیبگو«ترجمه: 

ه برای موسی و عیسی و به آنچ وب و نوادگان یعقوب نازل شده است، اسحاق، یعقیلاسماع
و به آنچه برای پیغمبران از طرف پروردگارشان داده شده است، میان ھیچ  داده شده است

 پذیریم، ما به الله تعالی منقادیم. اندازیم، یعنی: ھمه را می یک از آنان جدایی نمی
اند و  گمان رھیاب گشته اید بی اگر اھل کتاب ایمان بیاورند، به آنچه که شما ایمان آورده

و او شنوا و  اند، الله تو را بسنده است گرفتهرا با شما در پیش اگر روی گردانند، پس دشمنی 
 ».دانا است

ّ�ِهِ  ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ﴿فرماید:  ھمچنان می  نزَِل إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ُ�ٌّ َءاَمَن  ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ  ۦبَِما

 ِ ِ ب َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ
َ
َطۡعنَاۖ  ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ َوقَالُوا

ۡ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك   .]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥َمِص�ُ ٱل
و مؤمنان نیز  سوی پرورگارش به او نازل شده استپیامبر باور دارد به آنچه از «ترجمه: 
 رند وو پیامبرانش ایمان دا ھای وی رشتگان او و کتابارند، ھمگی به الله و فبدان باور د
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گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم،  و می گذاریم ک از پیامبران او فرق نمیگویند: میان ھیچ ی می
 ».و بازگشت به سوی تو است خواھیم روردگارا، آمرزش تو را میپ

بعد از وی  است و آخرین پیامبر بوده ج در ایمان، عقیده داشتن به اینکه محمد 
ھا و  جناب را الله تعالی برای تمام انسان  و عقیده داشتن به اینکه آن آید پیامبری نمی

 ،حتمی و الزم است، پس کسی که به رسالت او ایمان نیاورد ،فرستاده است جنیان
ی از رسالت و ھمچنان شخصی که بخش یست، چه رسد که اولیاء الله باشدمسلمان ن

چنانکه الله تعالی فرموده  ، کافر است.و بخشی دیگر را منکر شود داردجناب را باور  آن

ِينَ إِنَّ ﴿است:  ِ  ٱ�َّ ِ يَۡ�ُفُروَن ب ْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ ن ُ�َفّرِقُوا
َ
ِ َوُ�رِ�ُدوَن أ  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ

ن َ�تَِّخُذو
َ
ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً� َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ  ١٥٠ا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ِهيٗنا ٱۡلَ�ٰفُِرونَ أ ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ

َ
ۚ َوأ ا ِينَ وَ  ١٥١َحّقٗ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ِ َءاَمُنوا  ٱ�َّ
ُجورَُهۡمۚ وَ  ۦَورُُسلِهِ 

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َسوَۡف يُۡؤ�ِيِهۡم أ

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
ْ َ�ۡ�َ أ ُ َ�َن َولَۡم ُ�َفّرِقُوا َ�ُفوٗر�  ٱ�َّ

 .]١٥٢-١٥٠[النساء:  ﴾١٥٢رَِّحيٗما
خواھند میان الله و پیامبرانش  کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان ندارند و می«ترجمه: 

گویند: به برخی  رند) و میورند و به پیامبران ایمان نیاوجدایی بیندازند، (یعنی به الله ایمان آ
خواھند میان کفر و ایمان راھی  و می و به برخی دیگر ایمان نداریمریم از پیامبران ایمان دا

و  ایم ای آماده ساخته ب خوار کنندهو با برای کافران عذا رگزینند، یقینًا آنان ھمه کافرندب
گذارند، الله به  یک از آنان فرقی نمی کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آورند و میان ھیچ

 ».را خواھد داد، الله بسیار آمرزنده و بسیار مھربان است آنان پاداش و مزدشان

بین الله تعالی و مخلوقاتش  ج به میانجی بودن پیامبراز لوازم ایمان، عقیده داشتن 
و حالل و  ی تبلیغ امر و نھی، وعده و تھدیدباشد، او را الله تعالی برا در تبلیغ دین می

یا رسول آن را حالل گردانده حرام موظف ساخته است، حالل آنست که الله تعالی 
و دین آنست که  ا رسولش آن را حرام گردانده باشدو حرام آنست که الله تعالی ی باشد

الله تعالی یا رسول آن را مشروع قرار داده است، بناء اگر کسی معتقد باشد که بعضی 
راھی دیگر به سوی الله تعالی دارند، آن کس کافر و  ج وی راه محمداز اولیاء بدون پیر

ھا،  از اولیای شیطان است، اما پیدایش مخلوقات، روزی رساندن، قبول دعا، توفیق دل
ھا از انواع تحصیل منافع، و دفع اضرار ھمه را تنھا  نصرت یافتن بر دشمن و امثال این
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چنین کارھا به شفاعت پیامبران  دھد. ام می، انجخواھد الله تعالی با اسبابی که می
 ارتباطی ندارد.

 ی، عبادت و علم به حّد کمال برسدسپس باید دانست که اگر شخصی در پرھیزگار
 تواند و ولی الله نمی است ایمان نیاورد، مسلمان نبوده ج و به تمام رسالت محمد

و علماء و  مشرک عربنند علما و عابدان یھودی و نصاری و علماء و حکمای ، مابشود
ایمان نیاورد،  ج به تمام رسالت محمد ھا، ھر کس و ھند و امثال آن ١حکمای ترک

چه گمان کند که او ولی الله است، طوری که  باشد، اگر کافر و دشمن الله تعالی می
 و حکمای یونان مانند ارسطو وزیر ی مجوسی فارس کافران مجوسی بودندحکما

 پرست بودند. پرست و ستاره و ھمتایانش مشرکان بت یبن فیلبس مقدون سکندرا
مشرکان عرب و مشرکان ھند، ترک و یونان و امثال ایشان کسانی پیدا  ی هدر جمل

ورزند، لیکن پیرو پیامبران  شوند که در علم، پرھیزگاری و عبادت سعی و تالش می می
ھا  کنند و به اوامر آن میھا را باور ن و پیام آن ھا ایمان ندارند د و به رسالت آننیستن

، باشند توانند و ھرگز اولیاء الله نمی اند مردم مسلمان نبودهنھند، پس این  گردن نمی
ھا  دھند سپس آن ھا را از بعضی کارھا خبر می و آن اند ھا با ایشان ارتباط گرفته شیطان
انواع سحر انجام ی از ا و کارھایی خارق العاده سازند رازھا را به مردم افشا می بعضی

َهۡل ﴿فرماید:  ن ایشان میأاند که الله تعالی در ش ھا کاھنان و جادوگرانی دھند، آن می
ُل  ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبِئُُ�ۡم َ�َ

ُ
َ�ِٰط�ُ � �ِي�ٖ  ٢٢١ٱلشَّ

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ ۡمعَ يُۡلُقوَن  ٢٢٢َ�َ�َّ  ٱلسَّ
ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰذبُونَ 

َ
 .]٢٢٣-٢٢١[الشعراء:  ﴾٢٢٣َوأ

شوند؟ بر کسانی نازل  آیا به شما خبر بدھم که شیطانان بر چه کسی نازل می«ترجمه: 
دھند و بیشترشان  گردند که کذاب و سخت گنھگارند، به شیطانان گوش فرا می می

 ».دروغگویند
د، اگر پیرو ندھ ھا افشای رازھا و کارھای خارق العاده رخ می از آنتمام مردمی که 

ھا گناه،  اند، در اعمال آن ھا دروغگو و در غشنو شیطانان خویش شند آنپیامبران نبا
حیایی، حدگذری و بدعت در عبادت حتما وجود  فسق و فجور از قبیل شرک، ظلم، بی

ھا  پیوندند و آن ھا می با آن ند وآمد میھا بر ایشان فرود  دارد، به ھمین سبب شیطان

                                           
در گذشته به نام ترک یاد  ی از قبایل مختلف ازبک، ترکمن، قزل و غیره که مراد از ترک مجموعه -١

 شدند. (مترجم) می



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٢٠

ُ�َقّيِۡض  ٱلرَّ�َوَمن َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ ﴿رماید: ف گردند، الله تعالی می اولیای شیطان می
 .]٣٦[الزخرف:  ﴾٣٦قَرِ�نٞ  ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥَ�ُ 

و چنین شیطانی  سازیم ود، شیطانی را مامور او میھر کس از یاد الله غافل ش«ترجمه: 
 ».گردد ھمدم وی می ،ھمواره

و  به قرآن کریم ایمان نیاورد سی کهمراد از (ذکر الرحمن) قرآن کریم است، ک
آن شخص از قرآن روی  ،اخبار آن را تصدیق ننماید و به اوامر آن عقیده نداشته باشد

سازد که با او ھمنشینی  گردانده است، الله تعالی شیطانی را برایش آماده و مامور می

نَزۡلَ�ٰهُۚ ﴿فرماید:  نماید: الله تعالی می
َ
َباَرٌك أ  .]٥٠[األنبیاء:  ﴾َوَ�َٰذا ذِۡكٞر مُّ

 ».ایم برکتی است که ما آن را برای شما فرود آورده ی هاین قرآن پند دھند«ترجمه: 

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ ﴿فرماید:  ھمچنان می 
َ
هُ  ۥَوَمۡن أ يَوَۡم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

ۡ�َ�ٰ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
َ
ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ�� ١٢٤أ

َ
تَِ�ٓ أ َ�ۡتَك  ١٢٥قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ
قَاَل َكَ�ٰلَِك �

 .]١٢٦-١٢٤[طه:  ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ٱۡ�َۡومَ َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَ�َ�ٰلَِك 
از یاد من روی گرداند، زندگی تنگ خواھد داشت و روز قیامت او را  سھر ک«ترجمه: 

انگیزیم، او خواھد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا برانگیختی من پیش از این بینا  نا برمینابی
ھا را نادیده گرفتی،  ما به تو رسید و تو آن اتبینی، آی گوید: ھمین است که می بودم؟ الله می

 ».شوی گونه ھم تو امروز نادیده گرفته می ھمان
کریم  ھای قرآن د از (ذکر الله تعالی) آیتشود که مرا از این آیات متبرکه معلوم می

دت او را یاد الله تعالی را با کمال درویشی شب و روز نماید و عبا یاست، بناء اگر شخص
و لیکن پیرو قرآن نباشد، آن شخص از اولیای شیطان است،  با کوشش تمام انجام دھد

او را به ھوا یا بر روی اگرچه به ھوا پرواز نماید، یا بر روی آب حرکت کند، زیرا شیطان 
 برد. آب می

 



 

 

 بخش دوم:
 صفات منافقان و اهل جاهلیت

ھای نفاق وجود دارد، چنانکه در  مردم ھم ایمان و ھم برخی صفت یدر بعض
 ج که پیامبر است روایت شده س صحیح بخاری و صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو

ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ اَكنَْت «فرمودند: 
َ
أ

ْخلََف  ِمَن انلَِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها:ِ�يِه َخْصلٌَة 
َ
َث َكَذَب، َو�َِذا وََعَد أ �َِذا اْؤتُِمَن ، وَ إَِذا َحدَّ

 .»َخاَن، َو�َِذا اَعَهَد َغَدرَ 
و  د داشته باشد، او منافق خالص استچھار صفت است در کسی که وجو«ترجمه: 

تی از نفاق موجود ھا وجود نداشته باشد، در آن صف کسی که در او صفتی از آن صفت
د و چون چون سخن راند دروغ گویاست تا آن را ترک کند، آن چھار صفت این است: 

 ،و چون عھد و پیمان دھد وعده دھد خالف کند و چون امین شمرده شود خیانت کند
 ».شکنی نماید پیمان

 ج روایت است که پیامبر س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوھریره 
ِ «فرمودند: 

ْ
ْدنَاَها اإل

َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
فَْضلَُها ال

َ
ْو بِْضٌع وََسبُْعوَن ُشْعبًَة أ

َ
يَماُن بِْضٌع وَِستُّوَن أ

يَمانِ  ِ
ْ

َيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإل
ْ
ِر�ِق، َواحل َذى َعِن الطَّ

َ ْ
 .»إَِماَطُة األ

(ال إله اند خصلت است، بلندترین آن گفتن  یا ھفتاد و اند ایمان شصت و«ترجمه: 
باشد و حیاء خصلتی از  ترین آن دور کردن صدمه و اذیت از راه می ینیو پاالله)  إال

 ».ایمان است
گفتند:  ،به ابوذر که از بھترین مؤمنان بود ج که پیامبر است در صحیحین آمده 

ِ ، إِنََّك اْمُرٌؤ ِ�يَك َجاِهِليَّةٌ «  .»قَاَل: َ�َعمْ ؟ نِّ ِكرَبِ السِّ  ىلَعَ ! َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
 ج آیا در من آن خصلت با آنکه کالن سال ھستم وجود دارد؟ پیامبر«ترجمه: 

 »فرمودند: بلی!
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ْمِر «فرمودند:  ج در حدیثی صحیح آمده است که پیامبر 
َ
يِت ِمْن أ مَّ

ُ
ْرَ�ٌع يِف أ

َ
أ

ْعُن يِف  ْحَساِب، َوالطَّ
َ ْ
َفْخُر يِف األ

ْ
َاِهِليَِّة: ال

ْ
�َْساِب،اجل

َ ْ
ْستِْسَقاُء  َوانلِّيَاَحةُ  األ

ْ
ىلَعَ الَميِِّت، َواال

 .١»بِانلُُّجومِ 
من وجود دارد: افتخار نمودن اّمت  ھای جاھلیت در چھار صفت از صفت«ترجمه: 

 ».ھا، فغان کشیدن بر مرده و باران خواستن با ستارگان به نیاکان، طعنه زدن در نسب
 ج که پیامبر است روایت شده س ز ابوھریرهدر صحیح بخاری و صحیح مسلم ا 

ْخلََف، َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ «فرمودند: 
َ
َث َكَذَب، َو�َِذا وََعَد أ  .»آيَُة الُمنَافِِق ثََالٌث: إَِذا َحدَّ

سه است: چون سخن راند دروغ گوید و چون وعده دھد  منافق ی نشانه«ترجمه: 
 ».و چون امین پنداشته شود خیانت کند خالف کند

نَُّه ُمْسِلمٌ «: است در صحیح مسلم آمده 
َ
 .»َو�ِْن َصاَم وََص�َّ َوَزَ�َم �

 ».اگرچه روزه دارد و نماز بگزارد و ادعا کند که مسلمان است«یعنی: 
 امام بخاری از ابن ابی ملیکه نقل کرده که او گفته است:

 ھراسیدند. برخوردم، ھمه بر خود از نفاق می ج با سی تن از یاران محمد

َ�َٰبُ�ۡم يَۡوَم ﴿فرماید:  الله تعالی می 
َ
ٓ أ ِ فَبِإِۡذِن  ٱۡ�َۡمَعانِ  ٱۡ�ََ� َوَما َوِ�َۡعلََم  ٱ�َّ

ِينَ َوِ�َۡعلََم  ١٦٦ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ْۚ َو�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ َ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ نَاَ�ُقوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْۖ أ قَالُواْ لَۡو  ٱۡدَ�ُعوا

َبۡعَ�ُٰ�ۡمۗ َ�ۡعلَُم قَِتاٗ� �َّ  يَ�ٰنِ  ُهۡم لِلُۡ�ۡفرِ يَۡوَم�ِذٍ  �َّ ۡقَرُب ِمۡنُهۡم لِۡ�ِ
َ
 .]١٦٧-١٦٦[آل عمران:  ﴾أ

و آنچه در روزی که دو گروه با ھم نبرد کردند (جنگ احد) به شما رسید، به «ترجمه: 
و نیز برای این بود که منافقان  د که الله مؤمنان را متمّیز سازدوو برای این ب ی الله بود هاراد

را ظاھر گرداند، منافقانی که چون بدیشان گفته شد در راه الله بجنگید، یا برای دفاع از خود 
کردیم،  گمان از شما پیروی می دانستیم که جنگی واقع خواھد شد، بی برزمید، گفتند: اگر می
 ».تر بودند تا به ایمان نزدیکآنان در آن روز به کفر 

ھا کفر و ایمان  شود که در آن از نزدیکی منافقان به کفر نسبت به ایمان دانسته می
و  است طاعت جمع شدهاو در دیگران گناه و  تر است است و کفرشان قوی جمع شده

 تر است. ایمانشان قوی

                                           
 روایت مسلم از ابومالک األشعری. -١



 ٢٣  تیجاهل اهل و منافقان صفات: دوم بخش

ستی الله تعالی به اولیاء الله تنھا مؤمنان با تقوا باشند، پس والیت و دوھرگاه 
باشد، کسی که ایمان و تقوای کامل داشته باشد، او  ایمان بنده و تقوایش می ی اندازه
شان در  ترین ولی است، بناء مردم در والیت و دوستی با الله تعالی به سبب تفاضل کامل

شان در کفر و نفاق در  و ھمچنان کافران به سبب تفاوت اند ایمان و تقوا متفاوت
 اند. عداوت و دشمنی با الله تعالی مختلف

ِ ﴿الله تعالی فرموده است:  يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذه
َ
ن َ�ُقوُل � نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
 ۦٓ �ذَا َمآ أ

ا  مَّ
َ
ِينَ إِيَ�ٰٗناۚ فَأ ونَ َءاَمُنواْ فََزاَدۡ�ُهۡم إِي ٱ�َّ ا  ١٢٤َ�ٰٗنا َوُهۡم �َۡسَتبِۡ�ُ مَّ

َ
ِينَ َوأ َرٞض  ٱ�َّ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

 .]١٢٥-١٢٤[التوبة:  ﴾١٢٥فََزاَدۡ�ُهۡم رِۡجًسا إَِ�ٰ رِۡجِسهِۡم َوَماتُواْ َوُهۡم َ�ٰفُِرونَ 
گویند: این  نازل شود، بعضی از منافقین به بعض دیگر می ای هھنگامی که سور«ترجمه: 
و اما آنکه  افزاید س آن سوره ایمانشان را میکدام یکی شما را افزود، اما مؤمنان پسوره ایمان 

میرند  افزاید و می ھایشان بیماری (نفاق) است، پس آن سوره خباثتی بر خیانتشان می در دل
 ».در حالی که کافرند

ءُ إِ�ََّما ﴿الله تعالی فرموده است:    .]٣٧توبة: [ال ﴾ٱۡلُ�ۡفرِ� زَِ�اَدةٞ ِ�  ٱلنَِّ�ٓ
 ».ھای حرام افزایش در کفر است تأخیر انداختن ماه«ترجمه: 

َرٞض فََزاَدُهُم ﴿الله تعالی در شأن منافقان فرموده است:   ُ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۖ  ٱ�َّ  ﴾َمَرٗضا
 .]١٠[البقرة: 

ھایشان بیماری است، الله نیز با یاری دادن حق بیماری آنان را فزونی  در دل«ترجمه: 
 ».بخشد می

ایمانش بخشی از والیت و  ی هکه ھر شخص یا به انداز است الله تعالی بیان فرموده
کفر و نفاقش مقداری از عداوت و  ی هو یا به انداز نماید تی الله تعالی را کمایی میدوس

 آورد. دشمنی الله تعالی را به دست می
 



 

 

 بخش سوم:
 های اولیاء الله مرتبه

 رو. اند، پیشقدمان مقرب و اھل سعادت میانه دو دستهاولیاء الله 
الله تعالی ھردو گروه را در چندین جای قرآن کریم ذکر نموده است، در اول و آخر 

 انسان، مطففین و فاطر. ی هو در سور ی واقعه هسور

َوُ�نُتۡم ﴿واقعه قیامت کبری را ذکر نموده و فرموده است:  ی هتعالی در اول سورالله 
ۡزَ�ٰٗجا ثََ�َٰثةٗ 

َ
ۡصَ�ُٰب  ٧أ

َ
ۡصَ�ُٰب  ٱلَۡمۡيَمَنةِ فَأ

َ
ٓ أ ۡصَ�ُٰب  ٨ٱلَۡمۡيَمنَةِ َما

َ
َمآ  َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ� َوأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ٰبُِقونَ وَ  ٩َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ� أ ٰبُِقونَ  ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ٱل�َّ

ُ
ُ�ونَ أ ِٰت  ١١ٱلُۡمَقرَّ  ١٢ٱ�َّعِيمِ ِ� َج�َّ

لِ�َ ثُلَّةٞ ّمَِن  وَّ
َ
 .]١٤-٧[الواقعة:  ﴾١٤ٱ�ِخرِ�نَ َوقَلِيٞل ّمَِن  ١٣ٱۡ�
و شما سه گروه خواھید شد، پس اھل سعادت چه اھل سعادتی؟ و اھل شقاوت «ترجمه: 

ھای پرنعمت  لله اند، در باغگامان اند، آنان مقربان درگاه ا چه اھل شقاوتی؟ و پیشقدمان پیش
و اندکی از پسینیان  وه زیادی از پیشینیان ھر دین اندبھشت جای دارند، پیشقدمان گر

 ».باشند می
باشد، وقتی که  این اقسام سه گانه، اقسام مردم ھنگام بر پا شدن قیامت کبری می

کریم ارشاد ھایش را جمع نماید، چنانکه در چندین موضع قرآن  الله تعالی تمام بنده
 فرموده است.

آ ﴿فرماید:  قیامت کوچک انسان را ذکر نموده می ی سپس در آخر ھمان سوره مَّ
َ
فَأ

�ِ�َ إِن َ�َن ِمَن  ۡصَ�ِٰب  ٨٩فََرۡوٞح َوَرۡ�َحاٞن وََجنَُّت نَعِي�ٖ  ٨٨ٱلُۡمَقرَّ
َ
ٓ إِن َ�َن ِمۡن أ ا مَّ

َ
َوأ

ۡصَ�ِٰب  ٩٠ٱۡ�َِم�ِ 
َ
ٓ إِن َ�َن ِمَن  ٩١ٱۡ�َِم�ِ فََسَ�ٰٞم لََّك ِمۡن أ ا مَّ

َ
�ِ�َ َوأ آلِّ�َ  ٱلُۡمَكّذِ  ٩٢ٱلضَّ

ٞل ّمِۡن َ�ِي�ٖ  ِ  ٩٥ٱۡ�َقِ�ِ إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو َحقُّ  ٩٤َوتَۡصلَِيُة َجِحي�ٍ  ٩٣َ�ُ�ُ َرّ�َِك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب
 .]٩٦-٨٨[الواقعة:  ﴾٩٦ٱۡلَعِظيمِ 

 ی هب باشند، (ھمین که وفات کند بھراما اگر شخص محتضر از پیشگامان مقر«ترجمه: 
و اما اگر از یاران اھل میمنت و  ی خوشبو و بھشت پرنعمت استھا او) راحت و آسایش، گل

سعادت باشد، از سوی یاران اھل میمنت درود بادا! و اما اگر شخص محتضر از جمله تکذیب 
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گردد و او را  ذیرایی میکنندگان و گمراھان باشد، (ھمین که وفات کند) با آب جوشان از او پ
عین واقعیت است، حال که  ،به آتش دوزخ فرو انداختن است، این چیزھای که گفته شد

 ».پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن ،چنین است

بِيَل إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ﴿فرماید:  انسان می ی هالله تعالی در سور  ا  ٱلسَّ ا َشاكِٗر� �مَّ إِمَّ
ۡغَ�ٰٗ� وََسعًِ�ا ٣َكُفوًرا

َ
ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َسَ�ِٰسَ�ْ َوأ

َ
ٓ أ ا بَۡرارَ إِنَّ  ٤إِ�َّ

َ
ُ�وَن مِن  ٱۡ� َ�َۡ�

ٖس َ�َن مَِزاُجَها َ�فُوًرا
ۡ
ِ َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ِعَباُد  ٥َكأ ُروَ�َها َ�ۡفِجٗ�� ٱ�َّ يُوفُوَن  ٦ُ�َفّجِ

 ِ هُ  ٱ�َّۡذرِ ب َعامَ َو�ُۡطعُِموَن  ٧ُمۡسَتِطٗ�� ۥَوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ ٰ ُحّبِهِ  ٱلطَّ مِۡسِكيٗنا  ۦَ�َ
ِسً�ا

َ
َما ُ�ۡطعُِمُ�ۡم لِوَۡجهِ  ٨َوَ�تِيٗما َوأ ِ إِ�َّ إِنَّا  ٩َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًرا ٱ�َّ

ّ�َِنا يَۡوًما  ُ فََوقَٮُٰهُم  ١٠َ�ُبوٗسا َ�ۡمَطرِ�ٗر�َ�َاُف ِمن رَّ ٗة  ٱۡ�َۡومِ َ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ ٮُٰهۡم نَۡ�َ َولَقَّ
وٗر� واْ َجنَّٗة وََحرِ�ٗر� ١١َوُ�ُ  .]١٢-٣[اإلنسان:  ﴾١٢وََجَزٮُٰهم بَِما َصَ�ُ

ایم، ھرآینه  و آتش فروزان دوزخ را آماه کرده ھا ما برای کافران زنجیرھا و طوق«ترجمه: 
نوشند که آمیخته به کافور است، آن آب آمیخته به کافور  ھای شرابی می یکان از جامن

کنند و  و ھر جا که بخواھند با خود روان می نوشند لله از آن میایست که بندگان ا چشمه
ھراسیدند که شر و بالی آن  و از روزی می کردند گانی که به نذر خود وفا میبرند، بند می

دادند  است و به خاطر دوست داشت الله به بینوا و یتیم و اسیر خوراک میگسترده و فراگیر 
و از شما پاداش و  دھیم به خاطر رضای الله خوراک میگویند: ما شما را تنھا  و بدیشان می

خواھیم، ما از عذاب پروردگارمان از عذاب روز بس تر شرو و سخت  سپاسگذاری نمی
و ایشان را به خرمی و  دارد ز شر و بالی آن روز نگاه میا اترسیم به ھمین خاطر الله آنان ر می

ابریشمین را  ی هالله بھشت و جام ،اند رساند و در برابر صبری که نموده شادمانی می
 کند. پاداششان می

، و راجع به الی سرانجام کافران را بیان نمودمطففین الله تع ی هھمچنان در سور 

بَۡرارَ إِنَّ ﴿ابرار فرموده است: 
َ
َرآ�ِكِ َ�َ  ٢٢لَِ� نَعِي�ٍ  ٱۡ�

َ
َ�ۡعرُِف ِ�  ٢٣يَنُظُرونَ  ٱۡ�

ةَ  ُۡتو�ٍ  ٢٤ٱ�َّعِيمِ وُُجوهِِهۡم نَۡ�َ ِمۡسٞكۚ َوِ� َ�ٰلَِك  ۥِخَ�ُٰمهُ  ٢٥�ُۡسَقۡوَن ِمن رَِّحيٖق �َّ
ُ�ونَ ُب بَِها َ�ۡيٗنا �َۡ�َ  ٢٧ِمن �َۡسنِي�ٍ  ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦ٱلُۡمَتَ�ٰفُِسونَ فَۡلَيتََنافَِس   ﴾٢٨ٱلُۡمَقرَّ

 .]٢٨-٢٢[المطففین: 
ھای مجلل  ھای بھشت به سر خواھند برد، بر تخت گمان نیکان در انواع نعمت بی«ترجمه: 

نگرند، (ھرگاه بدیشان بنگری) خوشی و خرمی و نشاط نعمت  بھر جانب می ،بھشت تکیه زده
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شود که دست نخورده و سر  داده می ھایشان خواھی دید، به آنان از شراب خالص را در چھره
ر رقابت بسته است، مھر آن از مشک است، رقابت کنندگان باید برای این حالت با ھمدیگ

یی است که  و بر یکدیگر پیشی بگیرند، آمیزشی آن شراب تسنیم است، تسنیم چشمه کنند
 ».نوشند مقربان الله از آن می

با شراب ھا فرمودند: تسنیم  ه آناز ابن عباس و دیگر علمای سلف روایت شده ک
 نوشند. و مقربین بارگاه الله تعالی تسنیم خالص می شود اھل میمنت آمیخته می

گفته است و  ﴾�َۡ�َُب بَِها﴿اند، چون الله تعالی  ھا فرموده معنی ھمان است که آن
 و در (یشرب) معنی سیراب شدن را گنجانده است. (یشرب منھا) نگفته است

شود، پس اگر (فعل) نوشیدن با (منھا) بکار برده  وشنده گھی سیراب نمیاز اینکه ن
و اگر با (بھا) بکار برده شود آن معنی را  رساند ، معنی سیراب شدن را نمیشود
شوند و به  تسنیم سیراب می ی رساند، یعنی مقربین بارگاه الله تعالی با چشمه می

و اصحاب میمنت شراب آمیخته با  خالصھا شراب تسنیم  ز ندارند، آنچیزی دیگری نیا

بَۡرارَ إِنَّ ﴿انسان الله تعالی فرموده است:  ی هنوشند، چنانکه در سور تسنیم می
َ
 ٱۡ�

ٖس َ�َن ِمَزاُجَها َ�فُوًرا
ۡ
ُ�وَن ِمن َكأ ِ َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ِعَباُد  ٥�َۡ�َ ُروَ�َها  ٱ�َّ ُ�َفّجِ

 .]٦-٥[اإلنسان:  ﴾٦َ�ۡفِجٗ��
قبلی ذکر ایشان گذشت، این پاداش  ی اند که در سوره از (عباد الله) مقربینیمراد 

باشد، برابر است که عمل خوب باشد یا بد،  بدین خاطر است که جزاء مطابق عمل می

َس اُهللا «اند:  فرموده ج طوری که پیامبر ْ�يَا، َ�فَّ َس َ�ْن ُمْؤِمٍن ُكْر�ًَة ِمْن ُكَرِب ادلُّ َمْن َ�فَّ
ْ�يَا َ�نُْه  َ اُهللا َعلَيِْه يِف ادلُّ ، �رَسَّ َ ىلَعَ ُمْعرِسٍ ِقيَاَمِة، َوَمْن �رَسَّ

ْ
ُكْر�ًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال

َعبِْد َما اَكَن 
ْ
ِخَرِة، َواُهللا يِف َعْوِن ال

ْ
ْ�يَا َواآل ِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما، َسرَتَُه اُهللا يِف ادلُّ

ْ
َواآل

 
َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
 ال

َ
ُ بِِه َطِر�ًقا إىِل َل اُهللا هلَ ِخيِه، َوَمْن َسلََك َطِر�ًقا يَلْتَِمُس ِ�يِه ِعلًْما، َسهَّ
 
َّ

َنَِّة، َوَما اْجتََمَع قَْوٌم يِف َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوِت اِهللا، َ�تْلُوَن ِكتَاَب اِهللا، َو�َتََدارَُسونَُه بَيْنَُهْم، إِال
ْ
 اجل

ِكينَةُ  تُْهُم الَْمَالئَِ�ُة، وََذَكَرُهُم اُهللا ِ�يَمْن ِعنَْدهُ، نََزلَْت َعلَيِْهِم السَّ ، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة وََحفَّ
ْع بِِه �ََسبُهُ   بِِه َ�َملُُه، لَْم �رُْسِ

َ
أ  .١»َوَمْن َ�طَّ

                                           

 .س روایت مسلم از ابوھریره -١
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از مشکالت دنیوی مؤمنی را حل کند، الله مشکلی از  مشکلیکسی که «ترجمه: 
و کسی که با تنگدستی سھلگیری کند الله در  کند میشکالت روز قیامت او را حل م
نیا و الله در د .و کسی که عیب مسلمانی را بپوشد کند نیا و آخرت با او سھلگیری مید

ای که بنده در کمک به  و الله در کمک بنده است تا لحظه پوشد آخرت عیب او را می
اھی را به سوی یش ربرادرش باشد، کسی که در طلب علم راھی را طی کند، الله برا

ھای الله تعالی، که  ای از خانه آید گروھی در خانه و گرد نمی سازد بھشت آسان می
شکل درس بخوانند، مگر اینکه حالت  یک و با ھم به ندکتاب الله را تالوت نمود

باشد و مالئکه  شان شده و رحمت شامل حال باشد ھا دست داده اطمینان قلب به آن
و  کند که نزدش حضور دارند ی ذکر میکسان ی هو الله در جمل کنند آنان را احاطه می

  .»اندازد کسی که او را عملش عقب براند، نسبش او را پیش نمی

رِْض يَرمَْحُْ�ْم َمْن «فرمودند:  ج و پیامبر
َ
امِحُوَن يَرمَْحُُهُم الرَّمْحَُن، ارمَْحُوا َمْن يِف األ الرَّ

َماءِ   .١»يِف السَّ
کند، رحم کنید به کسی که در زمین  رحم کنندگان رحمان رحم میبر «ترجمه: 

 ».ھا است کند بر شما آن ذاتی که بر آسمان است، رحم می
، آمده است: است روایت شدهسّنت  ھای در حدیثی قدسی صحیح که در کتاب 

نَا الرَّمْحَُن َخلَْقُت الرَِّحَم، وََشَققْ «
َ
: أ

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل ُت لََها اْسًما ِمِن اْسِ�، َ�َمْن قَاَل ا�َّ

 .٢»وََصلََها، وََصلْتُُه َوَمْن َ�َطَعَها، بَتَتُّهُ 
و برایش نامی  ام را پیدا کردهمن رحمان ھستم، رحم فرماید:  الله تعالی می«ترجمه: 

پیوندم و کسی که  من با وی می ،از نام خود بیرون آوردم، پس کسی که به آن بپوندد
 ».برم د، من از او میآن را قطع کن

ُ َوَمْن َ�َطَعَها «که فرموده است:  است در روایت دیگر آمده  َ�َمْن وََصلََها وََصلَُه ا�َّ
 ُ  .٣»َ�َطَعُه ا�َّ

                                           
روایت احمد و ابوداود و ترمذی از عبدالرحمن بن عوف و ترمذی فرموده است این حدیث حسن  -١

 صحیح است.
 روایت ابوداود و ترمذی از عبدالرحمن بن عوف. -٢
 .ل امام احمد از عائشهروایت  -٣



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٢٨

و کسی که آن را بُبرد الله  پیوندند ، الله به وی میو کسی که آن را پیوندند«ترجمه: 
 ».ُبرد از وی می

عمل  ج اند: مقّربین و اصحاب یمین، پیامبر گروهطوری که گذشت اولیاء الله دو 

: َمْن «اند:  اند، چنانکه فرموده ھردو گروه را در حدیث اولیاء بیان نموده
َ

ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ
 .١»اَعَدى يِل َويِلًّا، َ�َقْد بَاَرَزِ� بِالُْمَحاَرَ�ةِ 

ی کند با من در شمنفرماید: آن که با دوستی از دوستانم د الله تعالی می«ترجمه: 
تر از آنچه که بر او فرض  ام به سویم به چیزی محبوب و بنده جنگ داخل شده است

جوید تا  ام با ادای نوافل به من نزدیکی می و ھمیشه بنده ، تقرب نجسته استام گردانده
شنود و  شوم که بدان می نوایی او میش ،اینکه دوستش دارم، چون دوستش داشتم

زند و پایش که به آن راه  و دستش که به آن چنگ می بیند میچشمش که به آن 
 ».رود می

جویند و  ض به الله تعالی نزدیکی مییاند که با ادای فرا ن آن کسانییپس اصحاب یم
و  خود را مکّلف بر ادای تمام نوافلو  نمایند ارتکاب محرمات خودداری میاز 

 سازند. جویی از ھیچ نوع مباح نمی دوری
ض به الله تعالی نزدیکی یاند که با ادای نوافل و فرا دمان مقرب آنانیاما پیشق

و از محرمات و مکروھات اجتناب  ایندنم میجویند، به واجبات و مستحبات عمل  می
الله تعالی با آنان جویند،  ورزند، چون آنان با تمام توان خود به الله تعالی نزدیکی می می

َوَما يََزاُل َ�بِْدي «نماید، طوری که در حدیث قدسی فرموده است:  محبت کامل می
ِحبَّهُ 

ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ  .٢»َ�تََقرَُّب إيِلَ

جوید، تا اینکه دوستش  ام با ادای نوافل به من نزدیکی می و ھمیشه بنده«ترجمه: 
 ».دارم

محبت مطلق و کامل  است، در این حدیث ذکر شدهمراد از محبت و دوستی که 

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا﴿فاتحه ذکر شده است:  ی است، مانند نعمتی که در سوره  ٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ
ِينَ ِصَ�َٰط  ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ

َ
آّلِ�َ َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱلَۡمۡغُضوبِ �  .]٧-٦[الفاتحة:  ﴾٧ٱلضَّ

                                           
 اش گذشت. این حدیث مکّمل در فصل نخست با ترجمه -١
 روایت بخاری از ابوھریره، و در بخش نخست ذکر حدیث مکمل گذشت. -٢



 ٢٩  الله اءیاول یها مرتبه: سوم بخش

ه ای، نه را ی فرما، راه کسانی که بدانان نعمت دادهیھنمااراه راست رما را به «ترجمه: 
 ».گان و نه راه گمراھان و سرگشته ای آنان که بر ایشان خشم گرفته

باشد که در  ھمان نعمت مطلق و کامل می است، نعمتی که در این سوره ذکر شده

َ َوَمن يُِطِع ﴿الله تعالی بیان گردیده است:  ی فرموده ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ  ٱ�َّ

ۡ�َعَم 
َ
� ُ يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ ّدِ َهَدآءِ وَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱل�َّ

ُ
وََحُسَن أ

 .]٦٩[النساء:  ﴾٦٩َر�ِيٗقا
کسانی و آن که از احکام الله و رسولش اطاعت کند، او در آخرت ھمنشین «ترجمه: 

ند از: پیغمبران، ا ، آن نعمت داده شدگان عبارتاست خواھد بود که الله بدیشان نعمت داده
 !»و آنان چه دوستان خوبی ھستند صدیقان، شھیدان، صالحان

ھای نزدیک کننده به الله تعالی  پس مباحات در حق آن مقربان پیشقدم طاعت
شان ھمه عبادات الله تعالی بوده است، لھذا از شراب خالص  و اعمال است گردیده

 اند. گردند، چنانکه عمل خالص برای الله انجام داده ور می بھره
شان را برای خود انجام دادند، گرچه بر آن عمل  روان بعضی از اعمال اما میانه
بلکه  است، بودهکنند، لیکن شرابشان خالص ن شوند و ثوابی ھم کمایی نمی عذاب نمی

 اند. شان آمیخته آنچه در اعمال دنیوی ی آمیخته خواھند بود، به اندازه

 اقسام انبیاء
 شوند: انبیاء نیز مانند اولیاء به دو قسم تقسیم می

 ی که رسول است.ا بنده -١
 پیامبری که پادشاه است.  -٢

ا رسالت را گی ب جناب بند را بین دو قسم مخّیر گرداند، آن ج الله تعالی محمد
باشد، الله  ود، سلیمان و امثال ایشان میومانند دا ،پادشاه استو پیامبری که پذیرفتند 

ِ� وََهۡب ِ� ُمۡلٗ� �َّ  ٱۡغفِرۡ قَاَل رَّبِ ﴿کند که او گفت:  حکایت می ÷ تعالی از سلیمان
نَت 

َ
َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِدٓي� إِنََّك أ

َ
اُب يَ�َبِ� ِ� ۡرنَا َ�ُ  ٣٥ٱلۡوَهَّ ِ  ٱلّرِ�حَ فََسخَّ ۡمرِه

َ
رَُخآًء  ۦَ�ۡرِي بِأ

َصاَب 
َ
َ�ِٰط�َ وَ  ٣٦َحۡيُث أ �َِ� ِ�  ٣٧ُ�َّ َ�نَّآءٖ وََغوَّاٖص  ٱلشَّ ۡصَفادِ َوَءاَخرِ�َن ُمَقرَّ

َ
َ�َٰذا  ٣٨ٱۡ�

ۡمِسۡك بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ  ٱۡمُنۡ َ�َطآُؤنَا فَ 
َ
ۡو أ

َ
 .]٣٩-٣٥[ص:  ﴾٣٩أ



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٣٠

را! مرا ببخشای و حکومتی به من عطا فرمای که بعد از من کسی را پروردگا«ترجمه: 
گمان تو بسیار بخشایشگری، پس ما باد را زیر فرمان  نسزد که چنین سلطنتی داشته باشد، بی

و زیر فرمان او  کرد خواست آرام حرکت می جا که میاو درآوردیم، باد به فرمانش ھر ک
و گروه دیگری از دیوھا را  گان آنان رادریا فرو روند معماران و ی درآوردیم شیاطین را، ھمه

زیر فرمان او کشیدیم، بدو گفتیم این چیزھا عطای ماست، پس به  و در زنجیرھا بسته شده
گونه حساب و  خواھی باز دار بدون ھیچ خواھی ببخش، یا از کسی که می کسی که می

 ».کتابی
محرمات او به کلی  آورد و از جا میھای الله تعالی را به  پس پیامبری پادشاه، فرض

نماید، در  پسندد تصرف می خواھد و می که می یطورجوید و در ملک و مال  دوری می
 تصرفاتش کدام گناه بر وی نیست.

دھد و  ی رسول بدون فرمان پروردگارش از پیش خود به کسی چیزی نمیا اما بنده 
دھد که پروردگارش  کسی میسازد، بلکه بخشش به  یا کسی را از چیزی محروم نمی

گمارد که پروردگارش تقرر او را  و به مأموریتی کسی را می است بدان دستور داده
ی رسول ھمه عبادت الله تعالی خواھد بود، ا عمال بندهاھدایت فرموده است، بناء 

إِ�ِّ «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر س چنانکه در صحیح بخاری از ابوھریره
 ِ ْعِطيَ  َوا�َّ

ُ
 أ

َ
َحَداً، ال

َ
َحًدا أ

َ
ْمنَُع أ

َ
َما ، َوَال أ ِمْرُت إِ�َّ

ُ
َضُع َحيُْث أ

َ
نَا قَاِسٌم أ

َ
 .»أ

و از کسی چیزی را منع  دھم به الله من به کسی چیزی نمی قسم«ترجمه: 
 ».ام دھم که مامور شده گر ھستم، به کسی می کنم، من فقط تقسیم نمی

 ،ھای شرعی را به خود و رسولش نسبت داده است البه ھمین سبب الله تعالی م

نَفاُل قُِل ﴿: است طوری که فرموده
َ
ِ وَ  ٱۡ�  .]١[األنفال:  ﴾ٱلرَُّسوِل� ِ�َّ

 ».ھا از آن الله و پیامبر است بگو: غنیمت«ترجمه: 

فَآَء ﴿ھمچنان فرموده است:  
َ
آ أ ُ مَّ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
 ﴾فَلِلَّهِ َولِلرَُّسولِ  ٱۡلُقَرىٰ ِمۡن أ

 .]٧[الحشر: 
متعلق  ،ھا به پیامبرش ارمغان داشته است چیزھای را که الله از اھالی این آبادی«ترجمه: 

 ».به الله و پیامبر است

ْ ۞وَ ﴿ھمین طور فرموده است:   ِ ُ�َُسهُ  ٱۡعلَُموٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ۥ�

 .]٤١ألنفال: [ا ﴾َولِلرَُّسولِ 



 ٣١  الله اءیاول یها مرتبه: سوم بخش

پنجم آن متعلق به الله و پیغمبر  آورید، یک می که به دست مییبدانید ھمه غنا«ترجمه: 
 ».است

 رست که آن مال با پنجم مال غنیمت این ترین قول علماء در یک (بدین سبب قوی
و این  ، مصرف شودپسندند اساس اجتھاد حاکم در راھی که الله تعالی و پیامبرش می

باشد و نظر امام  روایت می علمای سلف و امام احمد در یک یالک و بعضمذھب امام م
و  شود آن مال به پنج قسمت تقسیم میو رأی مشھور امام احمد اینست که  شافعی

 شود. بدین نظر است که به سه قسمت تقسیم می / امام ابوحنیفه
موسی، عیسی و ی رسول بھتر از پیامبر پادشاه است پس ابراھیم، ا غرض اینکه بنده

باشند، چنانچه  می † و سلیمانود ومحمد علیھم الصالة والسالم بھتر از یوسف، دا
و ھر آن که آنچه الله تعالی بر او  اند بھتر از نیکان و اصحاب میمنتمقربین پیشقدم 

نماید او از در مباحات مطابق میل و رغبت خود رفتار  و وردبه جا آ ،الزم گردانده است
و آنکه مطابق رضای الله تعالی قدم بردارد و مباحات را  باشد ت میاصحاب میمن

 مقربین پیشقدم خواھد بود. ی هتطبیق اوامر الله تعالی گرداند او از زمر ی وسیله
 



 

 

 بخش چهارم:
 ج محمداّمت  اقسام

فرموده  است و و پیشقدمان را ذکر نموده رو فاطر اولیای میانه ی هدر سور الله تعالی

ۡوَرۡ�َنا ﴿است: 
َ
ِينَ  ٱلِۡكَ�َٰب ُ�مَّ أ َۡفِسهِ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ َوِمۡنُهم  ۦِمۡن ِعَبادِنَا

 ِ ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ ب ِۚ �ِإِۡذِن  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ مُّ ُٰت َعۡدٖن  ٣٢ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ َج�َّ
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�رٞ 

َ
 ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ  ٣٣يَۡدُخلُوَ�َها ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ

 ِ ِيٓ ِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  ٱ�َّ
َ
ِيٓ  ٣٤إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكورٌ  ٱۡ�ََزَنۖ أ َحلََّنا َداَر  ٱ�َّ

َ
مِن  ٱلُۡمَقاَمةِ أ

َنا �ِيَها لُُغوبٞ  ۦفَۡضلِهِ  َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ  .]٣٥-٣٢[فاطر:  ﴾٣٥َ� َ�َمسُّ
خود (امت محمد) عطاء کردیم، برخی از  ی هسپس قرآن را به بندگان برگزید«ترجمه: 

ای از ایشان به توفیق  و دسته رو اند هکنند و گروھی از ایشان میان به خویشتن ستم میآنان 
پاداش  ھا پیشتازند، این سبقت در خیرات واقعًا فضیلت بزرگی است. الھی در انجام نیکی
با  شوند و در آنجا ھا داخل می متی است که بدانھای اقا ھا با باغ پیشقدمان در نیکی

شان در آنجا ابریشمین است و  ھای و جامه گردند  و مروارید آراسته میدستبندھای طال
گمان پروردگار ما آمرزنده  خواھند گفت: سپاس مر الله راست که غم و اندوه را از ما زدود، بی

الله که در پرتو فضل و لطف خویش ما را در سرای اقامت  ھا است. گناھان و سپاسگذار نیکی
مانی و ھیچ گونه ناتوانی و واماندگی و ماندگاری جای داد، در آن ھیچ گونه رنج و مشقت جس

 ».دھد روحانی به ما دست نمی

 .باشند می ج محمداّمت  تنھا از ،اند ی که در این آیات ذکر شدها گانه این گروه سه

ۡوَرۡ�َنا ﴿الله تعالی:  ی چنانچه از فرموده
َ
ِينَ  ٱلِۡكَ�َٰب ُ�مَّ أ ۖ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ  ﴾...ِمۡن ِعَبادِنَا

کتاب الھی را میراث  ،ھای گذشته بعد از امت ج محمداّمت  زیراردد، گ معلوم می
بلکه ھر مؤمن که به قرآن  است، حفاظ قرآن کریم نبوده ی بردند، این میراث ویژه

را  ج محمداّمت  ی که الله تعالیا گانه آید: گروه سه این ورثه می ایمان آورد در شمار
قدم به نیکی  و پیش رو ستمگار بر نفس، میانهاند از:  عبارت .بدان تقسیم نموده است

 باشند. می



 ٣٣  ج محمداّمت  اقسام: چهارم بخش

ھای پیشین کافر و  ھای امت واقعه، مطففین و انفطار تمام گروه ی هسور اتلیکن آی
 گیرد. سلمان، ھمه را دربر میم

ه بر ار اصرار ورزندکگنھ :ار بر نفسکچنین است: ستم ج محمداّمت  تفصیل اقسام
و  باشد و دوری جوینده از محرمات میض یفرا ی رندهوا آبج :رو و میانه گناه را گویند

بند باشد، یر احکام پایض و نوافل و سایشخصی است که بر ادای فرا :پیشتاز به نیکی
 طوری که در آیات گذشت.

توبه درست نماید، از  است و دست کشیده کسی که از گناھش ھرچه بزرگ باشد، 

۞وََسارُِعوٓاْ إَِ�ٰ ﴿فرماید:  روان شمار خواھد شد، چنانکه الله تعالی می پیشقدمان، یا میانه
ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها  َ�َٰ�ُٰت َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡ� ِعدَّ

ُ
ِينَ  ١٣٣أ يُنفُِقوَن ِ�  ٱ�َّ

آءِ  َّ َّ وَ  ٱل�َّ ُ وَ  ٱ�َّاِس� َعِن  ٱلَۡعا�ِ�َ وَ  ٱلَۡغۡيَظ  ٱۡلَ�ِٰظِم�َ وَ  آءِ ٱل�َّ ِينَ وَ  ١٣٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
نُفَسُهۡم ذََكُرواْ 

َ
ۡو َظلَُموٓاْ أ

َ
َ إَِذا َ�َعلُواْ َ�ِٰحَشًة أ ْ فَ  ٱ�َّ نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفُِر  ٱۡستَۡغَفُروا نُوَب ِ�ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ

 ُ ْ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ ٰ َما َ�َعلُوا َ�َ ْ وا ٰٞت  ١٣٥َولَۡم يُِ�ُّ ّ�ِِهۡم وََج�َّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهم مَّ
ُ
أ

نَۡ�ٰرُ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها 
َ
ۡجُر  ٱۡ�

َ
 .]١٣٦-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٦ٱۡلَ�ِٰملِ�َ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َونِۡعَم أ

پروردگارتان و بھشتی بشتابید که پھنای آن ھمچون آسمان و به سوی آمرزش «ترجمه: 
در حال خوشی و چنین چیز برای پرھیزگاران تھیه دیده شده است، آن کسانی که  مین استز

و خشم خود را فرو زند یا میو تنگدستی به احسان و بخشش دست  و ناخوشی و ثروتمندی
و کسانی که چون دچار  نیکوکاران را دوست داردکنند و الله  خورند و از مردم گذشت می می

زش گناھانشان را افتند و آمر ای شدند، یا بر خویشتن ستم کردند، به یاد الله می گناه کبیره
گاھی بر چیزی که  الله کیست که گناھان را بیامرزد و به جز از شوند خواستار می و با علم و آ
پرھیزگارانی پاداششان آمرزش پروردگارشان و چنان  کنند آن پافشاری نمی اند، انجام داده

و این  و جاودانه در آن جاھا ماندگارند ھا جویبارھا روان است است که زیر درختان آن ییھا باغ
 .»برای کسانی که اھل عملند ،چه پاداش نیکی است

ماند،  نمی هفرمایند: ھیچ فردی از اھل توحید در دوزخ برای ھمیش میسّنت  اھل 

ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها﴿تعالی فرموده است: چون الله   .]٢٣[الرعد:  ﴾َج�َّ
و آنان بدانجا  بھشت است که جای زیستن ابدی است ھای عاقبت نیکو باغ«ترجمه: 

 ».شوند داخل می



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٣٤

به ثبوت  ج ر در آتش به روایات متواتر از پیامبریبرخی از اھل کبااما داخل شدن  
شان از آتش به روایات متواتر ثابت شده است و  رفتن، چنانچه بیرون است رسیده

ھا از آتش به شفاعت  آمدن بعضیو بیرون  یربرای اھل کبا ج ارش پیامبرفھمچنان س
 ر شفاعت گران ھمه ثابت است.یو شفاعت سا وی

سابقه در  ی هو آی مانند یر در آتش جاودان باقی میگوید: اھل کبا پس آن که می
اران بر نفس، در کروان و ستم روند، میانه ھا به جنت می نھا آنمورد پیشقدمان است، ت

اند، آن کس بدین تأویل  ھا این تاویل را نموده معتزلی یروند، طوری که بعض جنت نمی
خویش مقابل مرجئه قرار گرفته است، مرجئه به رفتن اھل کبائر در دوزخ نظر 

 روند. اب به جنت میکنند که اھل کبائر ھمه بدون عذ و ادعا می اند نداشته
و امامان دین  ای سلفو اجماع علم ج پیامبر ی متواترهسّنت  این ھردو نظر مخالف

 قرآن مجید آمده ی هالله تعالی که در دو آی ی هاست، فساد رأی ھردو گروه از فرمود

َ إِنَّ ﴿فرماید:  شود، الله تعالی می معلوم می است، َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ۚ  .]٤٨[النساء:  ﴾ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء
بخشد، ولی گناھان جز شرک را برای ھر  گمان الله ھرگز شرک به خود را نمی بی«ترجمه: 

 ».بخشد که بخواھد می

معتزله توبه کننده  یبرعکس رأی بعض سابق ی در آیه ﴾لَِمن �ََشآءُ ﴿مراد از 
به مشیت ی شرک و جز آن را برای توبه کننده مغفرت نموده و باشد، چون الله تعال نمی

کنندگان را عام و مطلق ذکر و لھذا آمرزش گناه توبه  خویش مرتبط نگردانده است
 فرموده است: نموده و

ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ

نُوَب   .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ
اید، از لطف و مرحمت  بگو ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده روی کرده«ترجمه: 

و بس آمرزد، چرا که او بسیار آمرزگار  الله مأیوس و ناامید نگردید، قطعًا الله ھمه گناھان را می
 ».مھربان است

آمرزد، چه آن گناه شرک، یا گناھی دیگری از  ار را میک یعنی الله تعالی گناه توبه
 کبائر و صغائر بوده باشد.



 ٣٥  ج محمداّمت  اقسام: چهارم بخش

به مشیت خود معّلق  و است در این آیه الله تعالی عموم گناھان را ذکر نموده
ن را به و جز آ است شرک را نبخشودنی قرار داده ی سابق و در آیه نگردانده است

 ،بیند ار میکمشیت خود معّلق گردانده است، بناء رأی آنکه آمرزش را برای ھر گنھ
 فاسد خواھد بود.
آن مانند انکار صفات  شرک را برای تنبیه بر ھر گناھی بزرگتر از ی هالله تعالی کلم

ست و تجویز امن از عذاب بر ھر گناه، ذکر فرموده است، زیرا اگر آن تجویز در الله تعالی
و اگر برای ھر  فرمود را جز بعضی دیگر بیان نمی بود، الله تعالی آمرزش گناه بعضی می

بود، الله تعالی مغفرت را به مشیت خود  ار بدون توبه و کارھای نیک مغفرت میکستم
 ساخت. معلق نمی

ی یمغفرت جز ]٤٨[النساء:  ﴾ن �ََشآءُ َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لِمَ ﴿الله تعالی:  ی از فرموده
 شود، بناء اثبات مغفرت عمومی و انکار مغفرت به کلی ھردو مردود است. دانسته می

 



 

 

 بخش پنجم:
 الله دشمنانسرنوشت 

ایمان و تقوا چون مردم در ، ھستندمؤمنان با تقوا دانسته شد که اولیاء الله 
که کافران در کفر نباشند، چنا د، در والیت و دوستی با الله تعالی نیز متفاوت میمتفاوتن

 و در عداوت و دشمنی با الله تعالی نیز متفاوت خواھند بود. اند و نفاق متفاوت بوده
که به ایمان آوردن  است بنیاد ایمان و تقوا را ایمان داشتن به پیامبران تشکیل داده

اعتقاد به  ی هدارند بر جناب در گردد، چون اعتقاد داشتن به آن خالصه می ج محمد به
 باشد. ھای الله تعالی و پیامبرانش می تمام کتاب

اساس کفر و نفاق منکر شدن به پیامبران و رسالت ایشان است، این انکار انسان را  
یش از رسیدن پیام فردی را پگرداند، چرا که الله تعالی ھیچ  مستحق عذاب آخرت می

ٰ ﴿فرماید:  قسمی که میبه دھد،  و رسالت الھی برایش عذاب نمی �َِ� َح�َّ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
 .]١٥[اإلسراء:  ﴾١٥َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� 

ما ھیچ شخصی را مجازات نخواھیم کرد مگر اینکه پیغمبری برایش روان «ترجمه: 
 ».سازیم

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿فرماید:  ھمچنان الله تعالی می  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ۞إِ�َّ

 ِ ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب وَ  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده وَۡحۡيَنا
َ
ۡسَباطِ َوأ

َ
يُّوَب  ٱۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك مِن َ�بُۡل  ١٦٣َزُ�وٗر� ۥدَ َداوُ  اَوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ َوَءاتَۡينَ 
ُ َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ  ١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ

ِ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  ٱ�َّ  .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾ٱلرُُّسِل� ُحجَّ
و پیغمبران بعد  گونه که پیش از تو به نوح ما به تو ای پیغمبر وحی کردیم ھمان«ترجمه: 

گونه که به ابراھیم، اسحاق، یعقوب، نوادگان او، عیسی، ایوب، یونس،  و ھمان از او وحی کردیم
 ایم را روانه کرده دادیم و ما پیغمبران زیادیزبور را ود وو به دا سلیمان وحی کردیم ھارون و

با موسی سخن گفت، ما  تحقیق در و الله ایم آنان را برای تو بیان نکرده که سرگذشت
و بعد از آمدن پیغمبران حجت و  رسان و بیم دھنده باشند پیغمبران را فرستادیم تا مژده



 ٣٧  الله دشمنان سرنوشت: پنجم بخش

فرستادی ما ایمان  دلیلی بر الله برای مردم باقی نماند (و نگویند اگر پیغمبری به سوی ما می
 ».)گرفتیم میآوردیم و راه طاعت و عبادت درپیش  می

لَۡم ﴿دھد:  الله تعالی از اھل دوزخ خبر می 
َ
� ٓ لَُهۡم َخَزَ�ُتَها

َ
لِۡ�َ �ِيَها فَۡوٞج َس�

ُ
� ٓ ُ�ََّما

تُِ�ۡم نَِذيرٞ 
ۡ
َل  ٨يَأ ۡ�َنا َوقُۡلَنا َما نَزَّ ُ قَالُواْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيرٞ فََكذَّ نتُۡم إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
ٍء إِۡن أ ِمن َ�ۡ

 .]٩-٨[الملك:  ﴾٩ِ� َضَ�ٰٖل َكبِ�ٖ 
پرسند: آیا  ھا می شوند، دوزخبانان از آن وقتی گروھی به دوزخ انداخته می«ترجمه: 
به ای  دھنده گویند: آری! پیغمبران بیم نیامده است؟ می ای به سوی شما دھنده پیغمبر بیم

وجه چیزی از وحی را نفرستاده و گفتیم الله به ھیچ  شان کردیم ی ما آمدند و ما تکذیبسو
 ».و شما دچار گمراھی بزرگ ھستید است

پیغمبر  شود که به دوزخ کسی انداخته خواھد شد که کریمه معلوم می ی هاز آی
 به دعوت او گوش نداده است. است و گو نامیده دروغدھنده را  بیم

ن ﴿الله تعالی در خطاب خویش به ابلیس گفته است:   ۡمَ�َنَّ َجَهنََّم مِنَك َومِمَّ
َ
�َ

ۡ�َعِ�َ 
َ
 .]٨٥[ص:  ﴾٨٥تَبَِعَك ِمۡنُهۡم أ

ھر آینه دوزخ را ھم از تو و ھم از کسانی که پیروی تو کنند پر و لبریز «ترجمه: 
 .»سازم می

ھرگاه دوزخ با ابلیس و پیروانش پر کرده شود، دیگران در آن داخل نخواھند شد، 
 ،و آن که گناه نداشته باشد اند وند که پیروی شیطان را نمودهر پس کسانی به آتش می

ھای  و از آیه ا پیروی نکرده و گناه ننموده استرود، چون او شیطان ر به دوزخ نمی
ثابت  بر ویرود که حجت توسط پیامبران  خ کسی میبه دوزشود که  قبلی معلوم می

 .١شده باشد
 

                                           
آید که انسان بعد از اینکه دعوت توحید برایش برسد و او دعوت  یعنی از مجموع آیات چنین برمی -١

 گردد. (مترجم) اید مستحق دوزخ میرا نپذیرفته است، شیطان را پیروی نم



 

 

 بخش ششم:
 اختالف درجات اولیاء الله

از رسالت ایشان اطالع و به آنچه  رندمردم به پیامبران ایمان مجمل دا یبعض
ایمان  ،خبر مانده است ھا بی د، اما بدانچه از آن رسالتنایمان مفصل دار اند، یافته

و  عالی عمل نمایداگر مطابق علم خویش به دستور الله ت یشخص نمجمل دارد، ھمچو
ایمان و تقوایش مستحق  ی و به اندازه باشد ی اولیاء الله می همؤمن با تقوا باشد، از زمر

والیت و دوستی الله تعالی خواھد شد، الله تعالی او را بر ترک ایمان مفصل به آنچه 
ھای  چون او را به معرفت تمام رسالت کند. ، محاسبه نمیبرایش ثابت نگردیده است

 ھا مکلف نگردانده است، پس به ترک آنچه امر نفرموده پیامبران و اعتقاد نمودن به آن
از کمال والیت و دوستی الله تعالی محروم  یدھد، لیکن چنین شخص ، عذاب نمیاست

 باشد. می
گاه و بدان ایمان مفصل داشته ج کسی که به رسالت محمد   یو از آن پیرو باشد آ

جناب  ایمان و والیتش با الله تعالی نسبت به شخصی که از رسالت آننماید، آن شخص 
گاھی تفصیلی و پیروی تفصیلی  تر خواھد بود، اگرچه ھردو اولیاء الله  کامل ،نداردآ

 .ھستند
اساس ایمان و تقوایشان در آن  سیار متفاوت دارد، اولیاء الله برھای ب جنت مرتبه

 فرماید: گیرند، الله تعالی می ھا قرار می مرتبه

ن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡلَنا َ�ُ  ٱۡلَعاِجلَةَ مَّ َجَهنََّم  ۥرِ�ُد ُ�مَّ َجَعۡلَنا َ�ُ �ِيَها َما �ََشآُء لَِمن نُّ  ۥَعجَّ
ۡدُحوٗر� َراَد  ١٨يَۡصلَٮَٰها َمۡذُموٗما مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن  ٱ�ِخَرةَ َوَمۡن أ

ُ
وََسَ�ٰ لََها َسۡعيََها َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

ۡشُكوٗر� ُؤَ�ٓءِ ِمۡن َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ  ١٩َسۡعُيُهم مَّ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ َوَما َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
ۡ�َ�ُ  ٱنُظرۡ  ٢٠َ�ُۡظوًرا

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
ٰ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َكۡيَف فَضَّ

 .]٢١-١٨[اإلسراء:  ﴾٢١َ�ۡفِضيٗ� 
ھر کس که این جھان زودگذر را بخواھد، (و برای آن کار کند) آن اندازه که «ترجمه: 

ھرچه زودتر در دنیا بدو عطاء خواھیم کرد،  ،دانیم خواھیم و به کسی که صالح می میخود 



 ٣٩  الله اءیاول درجات اختالف: ششم بخش

و  شود نکوھیده و رانده شده داخل میدھیم، او در دوزخ  سپس دوزخ را جایگاه وی قرار می
ھر کس که آخرت را بخواھد و برای به دست آوردن آن تالش سزاوار آن را نماید، در حالی که 

ماند. ما ھر یک از آخرت  اجر نمی سپاس و بی شان بی شچنین کسان تال مؤمن باشد، این
گردانیم،  مند می و از دنیا پرستان را در این جھان از بخشایش پروردگارت بھره طلبان

چگونه برخی مردمان را بر برخی دیگر ببین  بخشایش پروردگارت ھرگز ممنوع نگشته است.
 ».تر است ھایش سترگ تر و برتری ت درجاتش بزرگدر این دنیا برتری دادیم و یقینًا آخر

ای دنیا طلب که مدد و نعمتش را بر است ھای گذشته بیان نموده الله تعالی در آیه
و عطاء و بخشش را بر نیکوکار و بدکار بند نکرده است، سپس  رساند و آخرت طلب می

یاد و درجات شان ز که تفاضل و تفاوت میان است به منازل اھل آخرت اشاره فرموده
 آخرت بسیار بزرگ است.

انبیاء را بر بعضی دیگر بیان نموده است:  یھمچنان الله تعالی تفاضل و برتری بعض 

ن َ�ََّم  ٱلرُُّسُل ۞تِۡلَك ﴿ ٰ َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ۖ فَضَّ ُ َوَرَ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت�  ٱ�َّ
يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت ۡرَ�َم مَ  ٱۡ�نَ َوَءاتَۡيَنا ِعيَ� 

َ
 .]٢٥٣[البقرة:  ﴾ٱلُۡقُدِس� َو�

این پیغمبران بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم، الله با برخی از آنان «ترجمه: 
و به عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و  است سخن گفته است و بعضی را درجاتی برتر داده

 ».و تأیید نمودیم یل تقویتیاو را با جبر

ۡلَنا َ�ۡعَض ﴿دیگر فرموده است:  ی هدر سور  ٰ َ�ۡعٖض� َوَءاتَۡيَنا  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َولََقۡد فَضَّ َ�َ
 .]٥٥[اإلسراء:  ﴾٥٥َزُ�وٗر� ۥدَ َداوُ 

ود زبور عطاء وو به دا یما ما برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده«ترجمه: 
 ».ایم نموده

الُْمْؤِمُن «فرمودند:  ج پیامبرروایت است که  س لم از ابوھریرهدر صحیح مس 
ِعيِف، َوِ� لُكٍّ َخْ�ٌ اْحرِْص ىلَعَ َما َ�نَْفُعَك،   اِهللا ِمَن الُْمْؤِمِن الضَّ

َ
َحبُّ إىِل

َ
، َخْ�ٌ َوأ َقوِيُّ

ْ
ال

ٌء، فََال َ�ُقْل  َصابََك يَشْ
َ
 َ�ْعَجْز، َو�ِْن أ

َ
�ِّ َ�َعلُْت اَكَن َكَذا َوَ�َذا، َواْستَِعْن بِاِهللا َوال

َ
لَْو �

يَْطانِ   .»َولَِ�ْن قُْل قََدُر اِهللا َوَما َشاَء َ�َعَل، فَإِنَّ لَْو َ�ْفتَُح َ�َمَل الشَّ
و در  تر است ز مؤمن ضعیف بھتر و محبوبمؤمن قوی در نزد الله ا«ترجمه: 

ساند و از الله یاری ر ص باش بدانچه برایت نفع میشان خیر وجود دارد، حری ھرکدام
کردم چنین و چنان  و ناتوان مشو، اگر تو را چیزی برسد، مگو اگر چنین می طلب کن
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دھد، زیرا کلمه  انجام می ،و آنچه الله بخواھد شد ولی بگو الله مقدر ساخته بود می
 ».کند وسوسه شیطان را باز می ی (اگر) دروازه

روایت  س  و عمرو بن العاص س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوھریره 

َاِ�مُ «فرمودند:  ج است که پیامبر
ْ
َصاَب  إَِذا اْجتََهَد احل

َ
ْجَرانِ فَ فَأ

َ
 َو�َِذا اْجتََهدَ ، لَُه أ

 
َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ فَ فَأ

َ
 .»لَُه أ
و اگر اجتھاد  تھرگاه حاکمی اجتھاد نماید و به حق رسد، او را دو اجر اس«ترجمه: 

 ».ر استنماید و خطا شود، او را یک اج

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿فرماید:  الله تعالی می 
َ
ۡن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡلَفۡتحِ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ُ
ۚ أ َوَ�َٰتَل

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن 
َ
ِينَ أ ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا

َ
ُ وََعَد  أ  .]١٠[الحدید:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱ�َّ

و  اند که پیش از فتح مکه در راه الله مال خود را خرج کردهکسانی از شما «ترجمه: 
کسانی  ی شان فراتر از مقام و درجه هاند، با دیگران یکسان نیستند، آنان مقام و درج جنگیده

اند و ھریک را الله  و جنگیده اند است که بعد از فتح مکه در راه الله مال خود را خرج نموده
 ».دھد پاداش نیکو می ی هوعد

ْوِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ �َّ �َۡسَتوِي ﴿فرماید:  ھمچنان الله تعالی می 
ُ
َ�ۡ�ُ أ

رِ  َ ِ ِ� َسبِيِل  ٱلُۡمَ�ِٰهُدونَ وَ  ٱل�َّ َل  ٱ�َّ نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ُ بِأ ۡمَ�ٰلِهِۡم  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ

َ
بِأ

نُفِسِهۡم َ�َ 
َ
ۚ َوُ�ّٗ وََعَد  ٱۡلَ�ٰعِِدينَ َوأ ُ َدرََجٗة �  ٱ�َّ َل  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ُ َوفَضَّ َ�َ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ

ۡجًرا َعِظيٗما ٱۡلَ�ٰعِِدينَ 
َ
ۚ َوَ�َن  ٩٥أ ُ َدَرَ�ٰٖت ّمِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َورَۡ�َٗة  ﴾٩٦َ�ُفوٗر� رَِّحيًما ٱ�َّ

 .]٩٦-٩٥[النساء: 
نشینند با مسلمانانی که با مال و جان در راه  مسلمانانی که در منازل خویش می«ترجمه: 

کرده  یی را نصیب مجاھدان با مال و جانالله مرتبه واال ، برابر نیستند.کنند الله جھاد می
، مگر چنین بازنشستگان دارای عذری باشند، الله است بازنشستگان ی هاست که باالتر از درج

و الله مجاھدان را بر  ده داده استو نشستگان بھشت را وعبه ھریک از گروه مجاھدین 
درجات بزرگی از طرف  عذر با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است. وانشستگان بی

 ».شود، الله آمرزنده و مھربان است الله ھمراه با مغفرت و رحمت بدانان داده می

ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء ﴿فرماید:  و ھمچنین می مَّ
َ
ۡلِ أ  ٱ�ِخَرةَ َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  ٱ�َّ

ِينَ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  ۦۗ َوَ�رُۡجواْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ  ِينَ َ�ۡعلَُموَن وَ  ٱ�َّ ْولُواْ  ٱ�َّ
ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�َّ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .]٩[الزمر:  ﴾٩ٱۡ�
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ه کنان و ایستاده به آیا مشرک بھتر است) یا کسی که در اوقات شب سجد«(ترجمه: 
و رحمت پروردگار خود را خواستار  ترسد شود، از عذاب آخرت می ول میطاعت و عبادت مشغ

دانند برابر و  دانند با کسانی که نمی وظیفه بندگی خود را) میگردد، بگو: آیا کسانی که ( می
 ».گیرند یکسانند؟ تنھا خردمندان پند و اندرز می

 



 

 

 بخش هفتم:
  باشند »ولی الله« توانند نمی گمراه و مجنون

که مؤمن پرھیزگار باشد، الله  بشود تواند می وقتی ولی الله دانسته شد که انسان

ۡوِ�َآَء ﴿فرموده است:  تعالی
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ ِينَ  ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]٦٣-٦٢[یونس:  ﴾٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ 
گاه باشید! ھمانا دوستان خدا، نه ترسی بر آن«ترجمه:  ھا غمگین  ھاست، و نه آن آ

 ».کردند (ھمان) کسانی که ایمان آوردند، و پرھیزگاری می. شوند می
و قبًال در این کتاب ذکر یافته  است که در صحیح بخاری آمدهدسی در حدیث ق 

ِحبَّهُ «فرماید:  است، الله تعالی می
ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ  .١»َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إِيلَ

جوید، تا اینکه دوستش  ام با ادای نوافل به من نزدیکی می ھمیشه بنده«ترجمه: 
 ».دارم

و  یض به الله تعالی نزدیکی ُجویدبا ادای فرا مگر شودمتقی  تواند نمی ،انسان مؤمن
نماید، سپس با ادای نوافل به الله تعالی نزدیک  (کسب) اھل سعادت را کمایی ی مرتبه

پیشقدمان مقّرب آن ذات ذوالجالل برسد، بناء ھیچ فردی از  ی تا اینکه به مرتبه دوش
، اگرچه گناھی نداشته باشد، مانند اطفال بشود ندتوا کافران و منافقان ولی الله نمی

با آنکه عذاب  یکافران و آنکه دعوت توحید برایش نرسیده است، چنین اشخاص
، تا ھنگامی که ایمان و تقوا پیشه نمایند، پس بشوند توانند نیز نمیشوند، اولیاء الله  نمی
ه تعالی نزدیکی نجوید، ھا به الل با عملی نمودن کارھای نیک و اجتناب از بدی سھر ک

 باشد. از اولیاء الله نمی
اند:  فرموده ج ، چون پیامبربشوند توانند اولیاء الله نمی ،ھمچنان دیوانگان و اطفال 

يِبِّ َحىتَّ َ�ْتَِلَم، وََعِن انلَّائِِم « َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة: َعِن الَمْجنُوِن َحىتَّ يُِفيَق، وََعِن الصَّ
ْ
ُرفَِع ال

 .٢»�َْستَيِْقَظ  َحىتَّ 

                                           

 .س روایت بخاری از ابوھریره -١
 روایت احمد در مسند، و احمد شاکر به صحت آن حکم نموده است. -٢



 ٤٣ توانند ینم شده »الله یول« مجنون و گمراه: هفتم بخش

ھا  ، عملکرد آناست قلم کتابت اعمال از سه قسم مردم برداشته شده«ترجمه: 
و از خواب برده  شود: از مجنون تا به ھوش بیاید و از طفل تا به بلوغ برسد ینوشته نم

 ».تا بیدار شود
اھل  ی هو ھم اند روایت نموده ب شهیاز طریق علی و عارا محّدثان این حدیث 

و بر آن  ور علماء عبادات طفل با درک صحیحاند، لیکن در نزد جمھ علم آن را پذیرفته
نماز  است، نماید، اما دیوانه به اتفاق علماء ایمان و کفرش درست نبوده ثواب کمایی می

ستگی کار دنیا چون یشود، بلکه در نزد تمام عاقالن او شا ر عباداتش صحیح نمییو سا
و  عطار، نَجار و آھنگر باشد، عقد و پیمان تواند بّزاز، ا ندارد، او نمیتجارت و صناعت ر

ھایش به نظر تمام علماء درست نیست، بناء خرید، فروش، نکاح، طالق، اقرار،  فیصله
حکم  است، باشد، بلکه گفتارش ھمه بیھوده بوده شھادت و دیگر سخنانش صحیح نمی

کس طفل با درک و ھوش، بعضی از شرعی، ثواب و عقاب بدان بستگی ندارد، برع
و در بعضی  است ل شرعی و اجماع مسلمانان در خور بودهیگفتارھایش نظر به دال

 دیگر اختالف وجود دارد.
اش صحیح نشود، ولی الله بودنش  ھرگاه ایمان دیوانه، تقوا و عبادات فرضی و نفلی

و به  اعتقاد کند اییوانهولی الله بودن دیز نیست که به یامکان نیابد، بناء به فردی جا
و یا به کسی اشاره  ای رازی باشد که از او شنیده شودوقتی دلیل ادعایش افشخصوص 

کند و آن کس بمیرد یا بیھوش افتد، زیرا کافران و منافقان مشرک و کتابی مانند 
ی و تصرفات شیطانی دارند، یکاھنان، جادوگران و عابدان مشرک و اھل کتاب راز افشا

، شود تواند صرف به وقوع پیوستن چنین اعمال دلیل بر ولی بودن صاحب آن نمیبناء 
 ،اقض ولی الله بودن دیده نشود، پس چگونه ولی الله خواھد شدتاگرچه در او چیزی من
ناقض ولی الله بودن مالحظه گردد؟! مثًال: به وجوب پیروی تآنکه در او چیزی م

بلکه تنھا در شریعت ظاھری به پیروی  باشد، در ظاھر و باطن عقیده نداشته ج پیامبر
و بدین اعتقاد باشد که اولیاء الله  ھا و اسرار پنھانی د نه در حقیقتجناب معتقد باش آن

و یا بگوید:  سالم راھی دیگری به سوی الله استرا جز راه پیامبران علیھم الصالة وال
موم مردم اند، نه خواص و امثال و یا آنان پیشوایان ع اند امبران راه دین را تنگ نمودهپی

ھای کفری  صفت یگویند، در چنین اشخاص گران والیت می آن سخنانی که برخی ادعا
 ی وجود دارد که گذشته از والیت با ایمان در تضاد است، پس آن که عمل فوق العاده

 تر از یھود و نصاری خواھد بود. او گمراه ،آنان را دلیل بر والیت ایشان بگرداند
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، زیرا دیوانگی با صحت ایمان و عبادات که بشود تواند مچنان دیوانه ولی الله نمیھ 
 ،تضاد دارد، لیکن آنکه گاھی دیوانه و گاھی بھوش باشد ،شرط دوستی الله است  ھمه

و  است ھا را ادا نموده و فرض یمان به الله و رسولش داشته باشداگر در وقت صحتش ا
در وقت صحتش  اش مانع ثواب الله تعالی بر آنچه یاز منکرات دوری ورزد، دیوانگ

ایمان و تقوایش در آن حالت مستحق والیت و  ی و به اندازه شود انجام داده نمی
 گردد. دوستی الله تعالی می

بعد از ایمان و تقوا دیوانگی برایش عارض گردد، الله تعالی برای ھمچنان کسی که  
نماید و اجرش را به سبب تکلیفی  عطاء می است، او اجر و ثواب آنچه قبًال انجام داده

 و در حالت دیوانگی اعمال او ثبت نگردیده سازد ، برباد نمیکه به آن مبتال شده است
 شود. و بر آن مجازات نمی است

و از  ایدض را ترک نمیادعای والیت کند و فرا ی آنچه گذشت: ھر کس هنتیج
محرمات دوری نجوید، بلکه گاھگاه مرتکب نقیض ادعایش شود، او را به نام (ولی الله) 

ی دیوانه و گھی یا مست و شیدا و یا گھ نارواست، چه او اگر دیوانه نباشدخواندن بالکل 
و به لزوم پیروی  است ض را ترک نمودهیو به سبب اینکه وی فرا به ھوش خواھد بود

 باشد، کافر است. یمعتقد نم ج پیامبر
شود، اگرچه به سر نوشت و عذاب  اگر او در حقیقت دیوانه باشد، اعمالش ثبت نمی 

اھل ایمان و تقوا  ی ستهیکه شا أل گردد، لیکن مستحق کرامت الله کافران دچار نمی
کردن جواز ندارد و لیکن  ر صورت، به ولی الله بودن او عقیدهھ باشد، به نمی ،ھست
ایمان و تقوایش از والیت و  ی ھنگام ھوش و فھمش مؤمن باشد به اندازهی که ا دیوانه

و اگر در وقت ھوش و فھمش کفر یا نفاق را مرتکب  گردد ور می وستی الله تعالی بھرهد
کفر و نفاقش  ی شود، یا قبل از دیوانه شدن کافر یا منافق باشد، پس او به اندازه

 سازد. را خنثی نمی دیوانگی کفر یا نفاق او ،شود مجازات می
 



 

 

 بخش هشتم:
 اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند

ھا را بر  خاصی بر مردمان در احکام ظاھری مباح ندارند، آن اولیاء الله امتیاز
نمودنش امتیازی دیگران در طرز لباس، گذاشتن موی، تراشیدن آن و یا کوتاه 

و بسا زندیقان عباء  اند: بسا دوستان قباء پوش باشد، طوری که بعضی فرموده نمی
 اند. ١پوش

ھا را  آن بگیریم.توانیم سراغ  می ج محمداّمت  ما اولیاء الله را در تمام اصناف نیک
و در تاجران، صناعت پیشگان و کشاورزان  در اھل قرآن، اھل علم، اھل جھاد توان می

 پیدا کرد.

۞إِنَّ َر�ََّك َ�ۡعلَُم ﴿را در این آیه بیان نموده است:  ج محمداّمت  الله تعالی اصناف
ۡدَ�ٰ ِمن ثُلَُ�ِ 

َ
نََّك َ�ُقوُم أ

َ
ۡلِ � ِينَ َوَطآ�َِفةٞ ّمَِن  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَفهُ َونِۡص  ٱ�َّ ُ َمَعَكۚ وَ  ٱ�َّ ُر  ٱ�َّ َۡل ُ�َقّدِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  ن لَّن ُ�ُۡصوهُ َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ٱ�ََّهاَر

َ
ْ َعلَِم أ َ ِمَن  ٱۡقَرُءوا ن ٱلۡ َما تَيَ�َّ

َ
ُقۡرَءاِن� َعلَِم أ

ۡرَ�ٰ َوَءاَخُروَن يَۡ�ُِ�وَن ِ�  �ِض َسَيُكوُن ِمنُ�م مَّ
َ
ِ يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل  ٱۡ� َوَءاَخُروَن  ٱ�َّ

ِۖ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ْ فَ  ٱ�َّ َ ِمۡنهُۚ  ٱۡقَرُءوا  .]٢٠[المزمل:  ﴾َما تَيَ�َّ
نزدیک به دو سوم  ،از کسانی که با تو ھستند و گروھی داند که تو پروردگارت می«ترجمه: 

و دقیقًا داند  ایستید، الله اوقات شب و روز را می سوم آن را به نماز می شب، یا نصف و یا یک
حساب آن را داشته باشید، لذا بر شما بخشید،  ،توانید داند که شما نمی کند، او می تعیین می

د که کسانی از دان که برایتان آسان است، الله می پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانید
عمت الله در و به دست آوردن ن شوند و گروھی دیگر برای جستجوی روزی شما بیمار می

تان  جنگید، لذا آن مقدار که برای دیگر در راه الله می ی و دسته کنید زمین مسافرت می
 ».دی دارید (در نماز شبانه) قرآن بخوانییممکن است و توانا

                                           
ای که  ھای دیگر امتیازی ندارد، و عباء: لباس گشاده قباء: نوعی از لباس مردانه است که بر لباس -١

 اندازند. (مترجم) میدوش  ھای دیگر به بزرگان و علماء روی لباس



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٤٦

 کاربرد (صوفیه و فقراء)
علماء و  ی و این نام ھمه خواندند علم را به نام (قراء) میپیشینیان، اھل دین و 

در سبب نام (صوفیه)  .سپس نام (صوفیه و فقراء) پیدا شد .گرفت عابدان را دربر می
رأی صحیح اینست که این نام نسبت به سوی لباس صوف  است، آراء زیادی آمده

ا (پشم) است، آرای دیگران چون: نسبت به سوی صفوة الفقھاء (بھترین فقھاء) و ی
اند و یا  عرب که به عبادت شھرت یافته ی است درا نسبت به سوی صوفه بن مر قبیله

ت به سوی و یا نسبت به سوی اھل صفا و پاکی و یا نسب نسبت به سوی اھل صفه
و یا نسبت به سوی صف مقدم نزد الله تعالی، وجود دارند، لیکن این آراء ضعیف  هصفو
ی، یا یداشت در نسبت باید: ُصفی، یا صفا باشند، زیرا اگر چیزی از این آرا صحت می می

 شد نه صوفی. صفوی، یا َصفی گفته می
در بھترین از این  است، مردم اصطالح و روش نواھل سلوک  بر(فقراء) کاربرد نام 

در ثروتمند شاکر و  دو نام (صوفی) و (فقیر) برای استعمال اختالف دارند، چنانچه
د و اند، این اختالف در سابق بین جنی مختلف شده ،فقیر صابر که کدام یک بھتر است

و از امام احمد بن حنبل در مسأله ھردو رأی روایت  ابوالعباس بن عطاء وجود داشت

َها ﴿ح آنست که الله تعالی به آن اشاره فرموده است: شده است، صحی ُّ�
َ
� إِنَّا  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد 
َ
ْۚ إِنَّ أ نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل ِ�ََعاَرفُٓوا

ُ
ِ َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن ذََكرٖ َوأ  ٱ�َّ

ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ 
َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾�

قبیله قبیله  و ایم و شما را ملت ملت از مرد و زنی آفریده شما را ای مردمان! ما«ترجمه: 
 ».ترین شماست ترین شما در نزد الله متقی گمان گرامی تا ھمدیگر را بشناسید، بیایم  نموده

يُّ «پرسیده شد:  ج روایت است که از پیامبر س در حدیث صحیح از ابوھریره 
َ
أ

ْ�َقاُهمْ 
َ
فَْضُل؟ قَاَل: أ

َ
ُ  ِ�يَل ، انلَّاِس أ

َ
لَُك : هل

َ
ِ  َ�َقاَل: يُوُسُف  ،لَيَْس َ�ْن َهَذا �َْسأ  بِْن انيَِبُّ ا�َّ

ِ  نيَِبِّ  َ�ْعُقوَب  ِ ابِْن َخِليِل  نيَِبِّ إِْسَحاَق  ابِْن  ا�َّ ُ َ�قَ  ،اهللا�َّ
َ

لَُك يَْل هل
َ
 ،: لَيَْس َ�ْن َهَذا �َْسأ

لُوِ�؟  َ�نْ  َقاَل:�َ 
َ
َعَرِب �َْسأ

ْ
َهِب، ِخيَارُُهْم يِف انلَّاُس َمَعاِدِن ال ِة َواذلَّ ِفضَّ

ْ
َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن ال

ِْسَالِم إَِذا َ�ُقُهوا
ْ

َاِهِليَِّة ِخيَارُُهْم يِف اإل
ْ
 .١»اجل

                                           
 روایت بخاری و مسلم. -١



 ٤٧ ندارند یمخصوص نام و مخصوص لباس اءیاول: هشتم بخش

شان، گفته شد: در  ترین جناب فرمودند: متقی بھترین مردم کیست؟ آن«ترجمه: 
لله، پسر یعقوب جناب فرمودند: یوسف پیامبر ا کنیم، آن این باره از شما سوال نمی

پیامبر الله، پسر اسحاق پیامبر الله پسر ابراھیم خلیل الله، برایش گفته شد: در ابن باره 
پرسید؟ مردمان  عرب می ھای جناب فرمودند: آیا از خاندان کنیم، آن از شما سوال نمی

 اند. ھای طال و نقره مختلف طوری که معدن ،اند در اصالت و فضیلت مختلف
 ».وقتی که دانش بیندوزند ؛شان در اسالم است در جاھلیت بھترینشان  بھترین

نظر به آیه و حدیث گذشته بھترین مردم در نزد الله تعالی متقی و پرھیزگارترین 
 شان است.

 فَْضَل ِلَعَرِ�ٍّ ىلَعَ «روایت است که فرمودند:  ج ھای سنن از پیامبر در کتاب 
َ

َوال
 ِلَعَجِ�ٍّ ىلَعَ 

َ
، َوال ،َعَجِ�ٍّ  بِاتلَّْقَوى،  َعَرِ�ٍّ

َّ
ْسوََد إِال

َ
ْ�يََض ىلَعَ أ

َ
 ِأل

َ
ْ�يٍَض َوال

َ
ْسوََد ىلَعَ أ

َ
 ِأل

َ
 َوال

 .١»َوآَدُم ِمْن تَُراٍب  ،َدمَ ِآل  مْ �لُكُّ 
سیاه  برسفید و سفید  برو سیاه  بر عربیعجمی و عجمی  برشخص عربی «ترجمه: 

و  تان اوالد آدم ھستید زگاری، ھمگیمگر به سبب تقوی و پرھی ،فضیلت و برتری ندارد
 ».آدم از خاک پیدا شده است

َ «روایت است که فرمودند:  ج از پیامبر    إِنَّ ا�َّ
َ

ْذَهَب َ�نُْ�ْم ُ�بِّيََّة اجلَاِهِليَِّة  َ�َعاىل
َ
أ

 .٢»ُمْؤِمٌن تيَِقٌّ َوفَاِجٌر َشيِقٌّ  :انلَّاُس رَُجَالنِ  َوفَْخَرَها بِاآلبَاِء،
، نًا الله تعالی تکبر جاھلیت و افتخار به پدران را از شما دور کرده استیقی«ترجمه: 

 ».ار و فاجر بدبختمردمان دو قسم اند: مؤمن پرھیزگ
 تر خواھد بود د الله تعالی گرامیپس کسی که از این مردم پرھیزکارتر باشد، او در نز

 رساند. و برابری در تقوی مساوات در درجه را می
و معنی احتیاج بنده به سوی  شریعت به معنی ناداری مال قر) درمصطلح (ف 

َما ﴿خالقش بکار رفته است، چنانکه الله تعالی فرموده است:  َدَ�ُٰت ۞إِ�َّ لِۡلُفَقَرآءِ  ٱلصَّ
 .]٦٠[التوبة:  ﴾ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ 

 ».ھا برای فقیران و بینوایان است جز این نیست که صدقه«ترجمه: 

                                           

 .س روایت احمد در مسند از ابو نضره -١
 .س روایت ابو داود از ابوھریره -٢



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٤٨

َها ﴿الله تعالی فرموده است:   ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ  .]١٥[فاطر:  ﴾ٱ�َّ

 ».ای مردم شما محتاج و نیازمند الله ھستید«ترجمه: 
و آن دو گروه: اھل  دو گروه از فقیران را ستوده است الله تعالی در قرآن کریم

 باشند. صدقه و اھل غنیمت می

ِينَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿الله تعالی در ارتباط به گروه اول فرموده است:  ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ وا ۡحِ�ُ
ُ
أ

 ِ ٗ�ا ِ�  ٱ�َّ �ِض َ� �َۡسَتِطيُعوَن َ�ۡ
َ
ۡغنَِيآَء ِمَن  ٱۡ�َاهُِل َ�َۡسُبُهُم  ٱۡ�

َ
ِف أ َ�ۡعرُِ�ُهم  ٱ�ََّعفُّ

ۗ إِ�َۡ  ٱ�َّاَس لُوَن  َٔ �ِِسيَ�ُٰهۡم َ� �َۡ�   .]٢٧٣[البقرة:  ﴾اٗ�ا
اند و  اند و به تنگناه افتاده بخشش) برای نیازمندانی باشد که در راه الله درمانده«(ترجمه: 

و به خاطر آبرومندی و خویشتنداری شخص نادان  وانند در زمین به مسافرت پردازندت نمی
و با  شناسی مایشان مینیازند، تو ایشان را از روی رخساره و سی پندارد که اینان دارا و بی می

 ».خواھند الحاح و اصرار (چیزی) از مردم نمی
 باشد فرموده است: در ارتباط به گروه دوم که بھتر از گروه اول می 

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٱ�َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ أ  ٱ�َّ

وَن َورِۡضَ�ٰنٗ  َ ا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ  .]٨[الحشر:  ﴾٨ٱل�َّ

م از آن فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود یچنین غنا«ترجمه: 
و الله و پیغمبرش  خواھند الله و خوشنودی او را می اند، آن کسانی که فضل بیرون رانده شده

 ».دھند، اینان راستانند را یاری می
و با دشمنان الله تعالی در  اند ھا را ترک گفته این خاصیت مھاجرینی ھست که بدی

ِمنَُه انلَّاُس «اند:  فرموده ج ظاھر و باطن جھاد نمودند، چنانکه پیامبر
َ
ىلَعَ  الُْمْؤِمُن َمْن أ

ْمَوالِِهمْ 
َ
  ».و مالشان امین بدانند مؤمن آنست که مردم او را بر خون«؛ ١»ِدَمائِِهْم َوأ

ُ « :و الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَ�ِدهِ، َوالُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َ�َ� ا�َّ
ھا از زبان و دست او در امان بمانند و مھاجر  مسلمان کسی است که مسلمان«؛ ٢»َ�نْهُ 

  ».است، ترک کند آنست که آنچه را الله تعالی ممنوع قرار داده

                                           

 .س روایت احمد و ترمذی از ابوھریره -١
 .ب روایت بخاری از عبدالله بن عمرو -٢



 ٤٩ ندارند یمخصوص نام و مخصوص لباس اءیاول: هشتم بخش

ِ «و:  ست که مقابل ا و مجاھد کسی«؛ ١»َوالُْمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َ�ْفَسُه يِف َطاَعِة ا�َّ
 ».نفس خود در راه الله جھاد کند

در جنگ تبوک فرمودند:  ج د که پیامبرننمای اما حدیثی که بعضی روایت می

نَ اجلِ جَ رَ « نَا مِ ، »از جھاد اکبر به جھاد اصغر برگشتیم«؛ ٢»األكربِ هادِ ىل اجلِ رِ إِ صغَ هادِ األَ عْ
این حدیث بنیادی نداشته و کسی از اھل علم و دانش آن را روایت ننموده است، جھاد 

باشد، الله تعالی فرموده  با کافران بزرگترین عمل و بھترین پیشقدمی برای انسان می

ْوِ�  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ِمَن  ٱۡلَ�ٰعُِدونَ �َّ �َۡسَتوِي ﴿است: 
ُ
رِ َ�ۡ�ُ أ َ ِ ِ� َسبِيِل  ٱلُۡمَ�ٰهُِدونَ وَ  ٱل�َّ  ٱ�َّ

َل  نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ُ بِأ نُفِسهِۡم َ�َ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ۚ َوُ�ّٗ  ٱۡلَ�ٰعِِدينَ بِأ َدرََجٗة

ُ وََعَد  �  ٱ�َّ َل  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ُ َوفَضَّ ۡجًرا َعِظيٗما ٱۡلَ�ٰعِِدينَ َ�َ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  ٱ�َّ
َ
 .]٩٥[النساء:  ﴾٩٥أ

نشینند با مسلمانانی که با مال و جان در راه  مسلمانانی که در منازل خویش می«ترجمه: 
ی را نصیب مجاھدان با مال و جان، کرده یبرابر نیستند، الله مرتبه واال ،کنند الله جھاد می

نشینانی دارای عذری باشند، الله  نشینان است، مگر چنین خانه خانه ی جهاست که باالتر از در
به ھریک از گروه مجاھدان و نشستگان بھشت را وعده داده است و الله مجاھدان را به 

 ».عذر با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است وانشستگان بی

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
َكَمۡن  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَِعَماَرةَ  ۡ�َآّجِ ٱ۞أ

 ِ ِ َءاَمَن ب ِۚ َوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ ِۗ ِعنَد  ۥنَ َ� �َۡسَتوُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ  ٱلَۡقوۡمَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ
ٰلِِم�َ  ِينَ  ١٩ٱل�َّ ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ َءاَمُنوا ۡ�َظُم  ٱ�َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
بِأ

ِۚ َدرََجًة ِعنَد  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
َُّهۡم  ٢٠ٱۡلَفآ�ُِزونَ َوأ ٰٖت ل ُُهۡم َر�ُُّهم بِرَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َورِۡضَ�ٰٖن وََج�َّ يُبَّ�ِ

قِيمٌ  بًَد�ۚ إِنَّ  ٢١�ِيَها نَعِيٞم مُّ
َ
َ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ � ۡجٌر َعِظيمٞ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱ�َّ

َ
 .]٢٢-١٩[التوبة:  ﴾٢٢أ

شمارید  آیا آب دادن حاجیان و تعمیر کردن مسجد الحرام را ھمسان کسی می«ترجمه: 
، آنان در نزد الله و در راه الله جھاد کرده است است که به الله و روز رستاخیز ایمان آورده

سازد. کسانی که ایمان  و الله مردمان ستمکار را به راه خیر رھنمود نمی نیستندبرابر 
اند، دارای منزل  و در راه الله با جان و مال جھاد نموده اند اند و به مھاجرت پرداخته ردهآو

 ،باشند و آنان رستگاران و به مقصود رسندگان می ھستندواالتر و بزرگتری در نزد الله 

                                           

 .س روایت ترمذی و احمد از فضالة بن عبید -١
 باشد. می / این سخن ابراھیم بن عیله حافظ ابن حجر فرموده است: -٢
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ھای  دھد که در آن نعمت و بھشتی مژده می ان را به رحمت خود و خوشنودین آنپروردگارشا
گمان در پیشگاه الله پاداش بزرگی موجود  مانند بی جاودانه دارند، ھمواره در بھشت می

 ».است
ھای حدیث از نعمان بن بشیر روایت است که او  در صحیح مسلم و دیگر کتاب

ْن ُكنُْت ِعنَْد ِمنرَْبِ رَ «فرموده است: 
َ
بَايِل أ

ُ
ُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل رَُجٌل: َما أ

ْ�َمَل َ�َمًال 
َ
 أ

َ
ْن ال

َ
بَايِل أ

ُ
، َوقَاَل آَخُر: َما أ َاجَّ

ْ
ْسيِقَ احل

ُ
ْن أ

َ
 أ

َّ
ِْسَالِم إِال

ْ
ْ�َمَل َ�َمًال َ�ْعَد اإل

َ
 أ

َ
 ال

ْ�ُمَر الَْمْسجِ 
َ
ْن أ

َ
 أ

َّ
ِْسَالِم إِال

ْ
ََراَم، َوقَاَل َ�ْعَد اإل

ْ
َهاُد يِف َسِبيِل يلع ابن أيب طالبَد احل ِ

ْ
: اجل

ا  فَْضُل ِممَّ
َ
ْصَواتَُ�ْم ِعنَْد ِمنرَْبِ رَُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا  ذكرتما، َ�َقاَل اِهللا أ

َ
 تَْرَ�ُعوا أ

َ
ُ�َمُر: ال

ُُمَعِة، َولَِ�ْن إَِذا َصلَّيُْت 
ْ
نَْزَل اُهللا  الصالة سأتله، فسأهلَعلَيِْه وََسلََّم َوُهَو يَْوُم اجل

َ
 عَ �َ فَأ

َ
 اىل

 .»ةاآليَ  هِ ذِ هَ 
نشسته بودم، شخصی گفت: باک ندارم که بعد از  ج نزد منبر پیامبر«ترجمه: 

و دیگری فرمود: باک  ز از آب نوشاندن حجاج انجام ندھماسالم آوردن عملی را بج
الحرام انجام ندھم و علی بی ندارم که بعد از اسالم آوردن عملی را بجز از تعمیر مسجد

بھتر است، سپس عمر فرمود:  ،ابوطالب گفت: جھاد در راه الله از آنچه شما یاد نمودید
جناب  بلند مکنید، ھرگاه از نماز فارغ شدم از آن ج آواز خویش را نزد منبر رسول الله

 ».را نازل فرمود هالله تعالی این آی ،مورد از پیامبر پرسید آن پرسم، وقتی او در می
 روایت است که گفت: س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از عبدالله بن مسعود 

» ِ فَْضُل ! قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْ�َماِل أ

َ
يُّ األ

َ
َالُة ىلَعَ َوقِْتَها أ ؟ قَاَل: الصَّ ِ َعزَّ وََجلَّ ، ِعنَْد ا�َّ

يِْن ُت لْ قُ  ؟ قَاَل: بِرُّ الَوادِلَ يٌّ
َ
ِ �ُ  ،: ُ�مَّ أ ؟ قَاَل: اجِلَهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ يٌّ

َ
ثَِ� بِِهنَّ  ،مَّ أ  قَاَل: َحدَّ

 ».، َولَِو اْسزَتَْدتُُه لََزاَدِ� ج رسول اهللا
گفتم ای رسول الله! کدام عمل در پیشگاه الله بھتر است؟ فرمودند: نماز «ترجمه: 

و مادر، گفتم:  خواندن در وقتش، گفتم: سپس کدام؟ فرمودند: نیکی نمودن به پدر
به  ج ھا را رسول الله سپس کدام؟ فرمودند: جھاد کردن در راه الله. عبدالله گفت: این

 ».نمودند جناب زیاد می شدم آن من خبر دادند، اگر من جویای زیادت می

يُّ «پرسیده شد:  ج در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که از پیامبر 
َ
أ

فَْضُل 
َ
ْ�َماِل أ

َ
، وَِجَهاٌد يِف َسِبيِلهقَاَل ؟ األ ِ  .»ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: َحجٌّ َمرْبُورٌ ، : إِيَماٌن بِا�َّ
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و جھاد  جناب گفتند: ایمان آوردن به الله  کدام عمل بھتر است؟ آن«ترجمه: 
 ».نمودن در راه الله، گفته شد: سپس کدام؟ فرمودند: حج خالی از گناه

گفت:  ج آمده است که مردی به رسول اللهو در صحیح بخاری و صحیح مسلم 

ْخرب«
َ
 �َْستَِطيُعهُ  �أ

َ
، قَاَل: ال ِ َهاَد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ

ْ
 تُِطيُقهُ  ،بَِعَمٍل َ�ْعِدُل اجل

َ
ْو ال

َ
فأخرب�  قَاَل:، أ

ْن تَُصوَم َوَال ُ�ْفِطرَ  قَاَل:به، 
َ
؟َ�ُقوَم َوَال و ،َهْل �َْستَِطيُع إَِذا َخَرَج الُمَجاِهُد أ  .»َ�ْفرُتَ

  ای رسول الله! از کاری خبرم کن که با جھاد در راه الله مساوی باشد، آن«ترجمه: 
جناب   جناب فرمودند: توان و طاقت آن را نداری، مرد گفت: بدان خبرم ده، آن

و  آید، تو روزه بگیری و افطار نکنیتوانی وقتی که مجاھد به جھاد بر فرمودند: آیا می
 ؟»م ننشینینماز گذاری و آرا
وقتی او را به یمن  ج روایت است، پیامبر س ھای سنن از معاذ و در کتاب

تِْبِع ! يَا ُمَعاذُ «فرمودند:  ند وفرستادند، برایش وصیت کرد می
َ
ِ َحيْثَُما ُكنَْت، َوأ اتَِّق ا�َّ

يِّئََة احلََسنََة َ�ْمُحَها، وََخاِلِق انلَّاَس خِبُلٍُق َحَسٍن   .١»السَّ
بدی نیکی کن تا آن  و در مقابل از الله بترس، ذ! ھر جایی که بودیای معا«ترجمه: 

 ».و با مردم به اخالق نیک رفتار کن را محو نماید

ِحبَُّك  يَا ُمَعاذُ «برایش گفتند:  
ُ َ
ْن َ�ُقوَل يِف لُكِّ َصَالةٍ: ، إِ�ِّ أل

َ
ِع�ِّ ىلَعَ  مَّ هُ اللَّ فََال تََدْع أ

َ
أ

 .٢»ُحْسِن ِعبَاَدتَِك ِذْكِرَك وَُشْكِرَك وَ 
در عقب ھر نماز این دعا را ترک پس دارم،  ای معاذ! من تو را دوست می«ترجمه: 

 .»مرا بر یاد و شکر و عبادتت به شکل پسندیده یاری فرماای الله! مکن: 

تَْدرِي َما « جناب بر مرکب سوار بود فرمودند:  به معاذ در حالی که عقب آن 
َ
يَا ُمَعاُذ أ

ْن َ�ْعبُُدوُه َوَال َحقُّ 
َ
ُه َعلَيِْهْم أ ْعلَُم قَاَل: فَإِنَّ َحقَّ

َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ اِهللا ىلَعَ الِعبَاِد؟ قُلُْت: ا�َّ

ْعلَُم،
َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ ُهْم َعلَيِْه إَِذا َ�َعلَْوا َذلَِك قُلُْت: ا�َّ تَْدرِي َما َحقُّ

َ
ُ�وا بِِه َشيْئًا، قَاَل: أ  �رُْشِ

ْن الَ 
َ
َ�ُهمْ قَاَل: أ  .٣» ُ�َعذِّ

                                           

 ، و ترمذی فرموده است: این حدیث حسن صحیح است.ش روایت ترمذی از معاذ و ابوھریره و ابوذر -١
 روایت ابوداود و نسایی به سند صحیح. -٢
 روایت بخاری و مسلم. -٣
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ھایش؟ گفتم: الله و  دانی که الله چه حق دارد بر بنده ای معاذ! آیا می«ترجمه: 
ھایش اینست که عبادت او را  جناب فرمودند: حق الله بر بنده دانند، آن رسولش می

ھا بر الله  دانی که حق بنده چیزی را به وی شریک مقرر نکنند، آیا می ،دنجا آور به
دانند، فرمودند: حق  رند؟ گفتم: الله و رسولش میوجا آ ی حق الله را بهچیست وقت

 ».ھا بر الله اینست که ایشان را عذاب نکند آن

َالُة، وَِذْرَوةُ َسنَاِمِه «ھمچنان به معاذ گفتند:   ْمِر اإلِْسَالُم، َوَ�ُموُدُه الصَّ
َ
ُس األ

ْ
َرأ

ِ  اجِلَهادُ  ْخرِبُكَ ! ُمَعاذُ يَا «و گفتند:  »يِف َسِبيِل ا�َّ
ُ
 أ

َ
ال

َ
بَْواِب  أ

َ
َدقَُة  الرب؟ بِأ ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ الصَّ

يََة: »َوِ�يَاُم الرَُّجِل يِف َجوِْف اللَّيِْل ، ُ�ْطِفُئ اخلَِطيئََة َكَما ُ�ْطِفُئ الَماُء انلَّارَ 
ْ

 َهِذهِ اآل
َ
 ُ�مَّ قََرأ

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ يَۡدُعوَن  ٱلَۡمَضاِجعِ َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ﴿  ١٦َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 

َ
ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّةِ أ

ُ
آ أ  .]١٧-١٦[السجدة:  ﴾١٧فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

ْخرِبُِك بَِما ُهوَ ! يَا ُمَعاذُ  :ُ�مَّ قَاَل 
ُ
 أ

َ
ال

َ
ْمِلُك لََك  أ

َ
ْمِسْك َعلَيَْك ؟ َ�َقاَل: ِمْن َذلَِك  أ

َ
 لسانك أ

َخَذ بِِلَسانِهِ َهَذا، 
َ
َقاَل: ثَِ�لَتَْك �َ يَا رَُسوَل اِهللا، َو�ِنَّا لَُمَؤاَخُذوَن بَِما َ�تلََكَُّم بِِه؟ ، قَاَل: فَأ

َك يَا ُمَعاُذ، َوَهْل يَُ�بُّ انلَّاَس يِف انلَّارِ  مُّ
ُ
 حَ  أ

َّ
لِْسنَِتِهمْ ىلَعَ َمنَاِخِرِهْم إِال

َ
 .١»َصائُِد أ

اش جھاد در راه الله  و ستونش نماز و بلندی قله اساس دین اسالم است«ترجمه: 
ر پھنمایی نکنم؟ روزه ساھای نیکی ر و فرمودند: ای معاذ! آیا تو را به دروازه اشدب می

و نماز  سازد ، چنانکه آب آتش را خاموش میسازد است و صدقه گناه را خاموش می

َ�تََجاَ�ٰ ﴿سازد، سپس تالوت نمود:  شب نیز گناه را خاموش می هر نیمشخص د
شود و  یعنی: پھلوھایشان از بسترھا بدور می ﴾...يَۡدُعوَن َر�َُّهمۡ  ٱلَۡمَضاِجعِ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن 

ایم  ی که بدیشان دادهیو از چیزھا خوانند ا بیم و امید به فریاد میپروردگار خود را ب
چه  ،دھند ی که مؤمنان انجام مییداند در برابر کارھا کس نمیبخشند، ھیچ  می

 بخشی برای ایشان پنھان شده است. آفرین و مسرت چیزھای شادی
ھم؟ زبان خود را یزھا خبر ندترین این چ ند: ای معاذ! آیا تو را به اساسیدسپس فرمو

یم به آن یگو نچه میگفتند: این زبان را نگھدار، معاذ گفت: ای رسول الله، آیا آ ند وگرفت
محصول  زشویم؟ فرمودند: مادرت به غم تو بنشیند، آیا مردم را به ج مؤاخذه می

 ».؟سازد در دوزخ سرنگون می یھای شان چیز دیگر زبان

                                           
 روایت ترمذی، و فرموده: این حدیث حسن صحیح است. -١
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که  است آمده ج معنی حدیث معاذ در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر

ِ «اند:  فرموده ْو يِلَْصُمْت ، َوايلَْوِم اآلِخرِ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
َ
ا أ  .»فَلْيَُقْل َخْ�ً

کسی که به الله و روز آخرت ایمان دارد باید سخن خیر بگوید و یا «ترجمه: 
و خاموشی از سخن  است بناء سخن خیر گفتن بھتر از خاموشی بوده .»خاموش باشد

بد گفتن بھتر است، لیکن ھمیشه خاموش بودن بدعتی است که اسالم از آن منع 
و از نوشیدن آب را بدعت  ه دوری جستن از خوردن نان و گوشت، چنانکاست کرده

روایت  ب قبیح و ممنوع قرار داده است، طوری که در صحیح بخاری از ابن عباس

بُو  َما َهَذا؟ َ�َقالُوا:«ه در آفتاب دیدند و فرمودند: مردی را ایستاد ج است که پیامبر
َ
أ

 �َْستَِظلُّ 
َ

ْمِس، َوال ْن َ�ُقوَم يِف الشَّ
َ
اِ�يَل، نََذَر أ  َ�تلََكََّم، َوَ�ُصوَم،، إرِْسَ

َ
َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ  َوال

َقْ  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:
ْ

، َويل يَْستَِظلَّ
ْ
ُِتمَّ َصْوَمهُ ُمُروُه فَلْيَتلََكَّْم، َول

ْ
 .»ُعْد، َويل

است  یل است، نذر کردهیاین چه کار است؟ دیگران فرمودند: او ابو اسرا«ترجمه: 
 ج و روزه گیرد؛ پیامبر که در آفتاب ایستاده شود و به سایه نرود و سخن نگوید

خود را تمام  ی و روزه نید و به سایه برود و سخن گویدفرمودند: به او بگویید که بنشی
 ».کند
که مردمانی از عبادت  است آمده س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از انس 

 ج و آن را کم پنداشتند، و گفتند: ھیچ کسی از ما مانند رسول الله پرسیدند ج پیامبر
و  کنم یرم و افطار نمیگ می، سپس یکی از ایشان گفت: من روزانه روزه بشود تواند نمی

سومی گفت: من ھرگز خوابم و  نمی ایستم و مینماز  دیگری فرمود: من شب ھنگام به
گفتند:  ج کنم، پس رسول الله و چھارمی فرمود: من ابدا ازدواج نمی خورم گوشت نمی

ُج النَِّساَء « تََزوَّ
َ
نَاُم َوأ

َ
قُوُم َوأ

َ
فِْطُر َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
َحُدُهْم َكَذا َوَ�َذا لَِك�ِّ أ

َ
َما بَاُل رَِجاٍل َ�ُقوُل أ

 .»اللَّْحَم َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ َوآُ�ُل 
و  گوید کی از ایشان چنین و چنان میچیست حال اشخاصی که ھر ی«ترجمه: 

و گوشت  خوابم نمایم و می کنم و قیام شب می گیرم و افطار می من روزه می لیکن
 ».ن نیستاز م ،من روی گرداندسّنت  نمایم، ھر آنکه از خورم و ازدواج می می

و آن راه را بھتر از راه  است و به راھی دیگری برود را گذاشتهسّنت  یعنی آن که
 او از الله و رسولش بیزار است. بپندارد ج پیامبر
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 .]١٣٠[البقرة:  ﴾ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  َۧوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
ین ابراھیم روی گردان خواھد شد، مگر آن که خود را خوار و یاز آچه کسی «ترجمه: 

 »کوچک داشته است؟
و بھترین  بھترین سخن، سخن اللهعقیده داشتن بدین که  ،بناء بر ھر مسلمان

 فرض است، چنانکه در صحیح مسلم آمده ،باشد می ج ی محمدیھنماای، ریھنماار
 گفتند. عه میھر جم ی هآن الفاظ را در خطب ج پیامبر: است
 



 

 

 بخش نهم:
 اولیاء الله معصوم نیستند

ز یو خطا شدن شرط نیست، بلکه جا برای ولی الله بودن عصمت و پاکی از غلط
ل دین به یمسا یو در بعض یستاست که بخشی از علم شریعت برای ولی معلوم ن

و بعضی از کارھای  کام ممنوعه را مامور به گمان کنداح یاشتباه برود، تا اینکه بعض
و او  ھای شیطان باشد ه آن از فریبکاریالعاده را کرامات اولیاء بپندارد، در حالی ک فوق
لی ھم از والیت و دوستی الله تعا ھمه از طرف شیطان است، با آن داند که آن نمی
ھا را واگذارده  و ناچاری خطا، فراموشیاّمت  برای این تعالم خداوندافتد، زیرا  نمی

ّ�ِهِ  ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ﴿فرماید:  است، الله تعالی می نزَِل إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ُ�ٌّ َءاَمَن  ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ  ۦبَِمآ أ

 ِ ِ ب َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ َ� �ُ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ
َ
َطۡعنَاۖ  ۦۚ َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ َوقَالُوا

ۡ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك  ُ َ� يَُ�ّلُِف  ٢٨٥َمِص�ُ ٱل َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها  ٱ�َّ
ٓ  ٱۡ�تََسبَۡتۗ َما  َِّسيَنا ٓ إِن � � َكَما  َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
أ

ِينَ َ�َ  ۥَ�َۡلَتهُ  َ�َا  ٱۡغفِرۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�ُف وَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�َّنَ  ٱ�َّ
ٓۚ وَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  ٱرَۡ�َۡنا

َ
نَاأ  .]٢٨٦-٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٦ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ

و مؤمنان نیز  وی پروردگارش بر او نازل شده استپیامبر ایمان دارد بر آنچه از س«ترجمه: 
و  اند ھای وی و پیغمبرانش ایمان داشته بدان باور دارند، ھمگی به الله و فرشتگان او و کتاب

گویند شنیدیم و اطاعت  و می گذاریم رق نمیک از پیغمبران او فگویند) میان ھیچ ی (می
الله به ھیچ کس جز به  و بازگشت به سوی تو است. پروردگارا! آمرزش تو را خواھانیمکردیم، 

 است کند، ھر نیکی که انسان انجام دھد برای خود انجام داده اش تکلیف نمی ییتوانا ی هانداز
را! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا و ھر بدی که بکند به زیان خود کرده است، پروردگا

بر کسانی که پیش از چنان که  را بر ما مگذار آنرفتیم، بدان ما را مگیر، پروردگارا! بار سنگین 
ارای آن را نداریم بر ما بار مکن و از ما درگذر و ما را گذاشتی، پروردگارا! آنچه را که ی ،ما بودند

 ».ی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردانیور ماتو یاور و سر ببخشای و به ما رحم فرمای
که الله تعالی این دعا را اجابت نموده است، در  است در حدیث صحیح ثابت شده

�ن ُ�ۡبُدواْ ﴿ :روایت است که وقتی این آیه نازل شد ب صحیح مسلم از ابن عباس
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ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۖ َما ِ�ٓ أ ُ ۗ وَ  ٱ�َّ ُب َمن �ََشآُء ُ َ�يَۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ  ٱ�َّ

ءٖ قَِديرٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٢٨٤[البقرة:  ﴾٢٨٤َ�َ

طبق آن  و اگر آنچه را در دل دارید آشکار سازید یا پنھان دارید، الله شما را«ترجمه: 
کند و الله  اھد عذاب میبخشد و ھر کس را بخو را بخواھد می کند، سپس ھر کس محاسبه می

 ».بر ھر چیزی تواناست

بگویید: : فرمودند ج سابقه پیدا شد، پیامبر تشویشی سخت و بی ش در دل صحابه
له ایمان را در و تسلیم شدیم. ابن عباس فرمود: پس ال شنیدیم و اطاعت کردیم

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿و این آیه را نازل نمود:  ھایشان انداخت دل ۚ لََها َما  ٱ�َّ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
ۚ  ٱۡ�تََسبَۡتۗ َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ٓ إِن � ، الله گفت: یقینًا ﴾َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ٓۚ ٱرۡ َ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�ُف وَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اَر�َّنَ ﴿پذیرفتیم  نَت  َ�َۡنا
َ
أ

نَاَمۡولَٮَٰنا فَ   ».، الله گفت: یقینًا پذیرفتیم﴾٢٨٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ

تُم بِهِ ﴿الله تعالی فرموده است:  
ۡ
ۡخَط�

َ
ٓ أ ا َوَ�ٰ�ِ  ۦَولَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٞح �ِيَما ن مَّ

َدۡت قُلُو�ُُ�مۡ   .]٥[األحزاب:  ﴾َ�َعمَّ
ھایشان بدان  اشتباه کردید، گناھی بر شما نیست، ولی آنچه را که دلو در آنچه «ترجمه: 

 ».گناه است ندقصد دار

روایت است  ب از ابوھریره و عمرو بن العاصدر صحیح بخاری و صحیح مسلم  

 «فرمودند:  ج که پیامبر
َ
ْخَطأ

َ
ْجَراِن، َو�َِذا اْجتََهَد فَأ

َ
َصاَب، فَلَُه أ

َ
َاِ�ُم فَأ

ْ
، إَِذا اْجتََهَد احل

ْجر
َ
 .»فَلَُه أ

و اگر به  است ھرگاه حاکم اجتھاد نماید و به حق برسد، او را دو اجر بوده«ترجمه: 
 ».حق نرسد او را یک اجر است

و او را صاحب یک اجر  است قلمداد ننمودهمجتھد خطا شده را گنھکار  ج پیامبر
و برای مجتھدی که حق را درک نموده  و خطایش را مغفرت شده قرار دادند اندندخو

 و او را نسبت به مجتھد خطا شده بھتر خواندند. است دو اجر اعالم نموده ،است
گفتارش بر مردم  ی ھرگاه خطا شدن ولی الله جواز داشته باشد، باور نمودن ھمه

 ،ذردگ گردد، مگر اینکه آن ولی پیامبر باشد، ولی الله باید بر آنچه در دلش می الزم نمی
و ھمچنان او باید بر  اش موافق شریعت باشد ندیشهاعتماد ننماید، مگر در صورتی که ا



 ٥٧  ستندین معصوم الله اءیاول: نهم بخش

ی و سخنی از جانب حق یدھد به گمان اینکه الھامی و گفتگو تصادفی که برایش رخ می
موازنه کند، اگر موافق  ج آن را با شریعت محمد ی ل نشود، بلکه ھمهیاعتبار قا ،است

و اگر موافقت و یا مخالفت برایش معلوم نشد تا  ، رد کندالف باشدو اگر مخ ، بپذیردبود
 آشکار شدن یک طرف درنگ نماید.

 روان. گران، مقّصران و میانه اند: افراط مردم در موضوع والیت به سه گروه تقسیم شده
برد  بعضی چون در شخصی اعتقاد ولی الله بودن کند، با او در تمام آنچه گمان می

کردارھای او را  ی و ھمه نماید ، موافقت میی به دل او انداخته استکه الله تعال
پذیرد، بعضی چون سخنی یا عملی مخالف شریعت در کسی ببیند، او را از والیت و  می

 خص مجتھدی در اشتباه افتاده باشدکند، اگرچه آن ش دوستی الله تعالی بکلی بدر می
، ھیماینست: آن شخص را معصوم قرار ندو بھترین کار اعتدال و میانه رویست، اعتدال 

سخنانش از وی پیروی  ی اگر مجتھد خطا شده باشد گنھکار فکر نشود، پس در ھمه
 حکم کفر و فسق صادر نگردد. است، نشود و بر او که اجتھاد نموده

بر مردم فرض است نه رأی شخصی دیگر، ھرگاه ولی الله  ج پیروی دین محمد
و مخالف نظر دیگران انجام دھد، کسی حق ندارد که او  فقھاءی طبق نظر بعضکاری را 

 بگوید: این خالف شریعت است. اید ورا به نظر مخالفین مجبور نم

قَْد اَكَن يِف «روایت است که فرمودند:  ج در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر
يِت  مَّ

ُ
ثُوَن فَإِْن يَُ�ْن يِف أ َمِم َ�بْلَُ�ْم قَْوٌم ُ�َدَّ

ُ ْ
اِب األ َطَّ

ْ
َحٌد ِمنُْهْم َ�ُهَو ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
 .١» أ

اّمت  ھای پیش از شما الھام شدگان وجود داشتند، اگر در ھر آینه در امت«ترجمه: 
 ».عمر از آن جمله است ،من کسی باشد

َ «در حدیث دیگر آمده است:   َقَّ ىلَعَ لَِساِن ُ�َمَر َوقَلِْبهِ  َب رَضَ ِإنَّ ا�َّ
ْ
 .٢»احل

 ».ان عمر و قلب او گردانده استبھر آینه الله حق را به ز«ترجمه: 

اِب «: است در حدیث آمده   .٣»لَْو اَكَن نيَِبٌّ َ�ْعِدي لاََكَن ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ
 ».بود آمد عمر می اگر پیامبری بعد از من می«ترجمه: 

                                           

 .س از ابوھریرهروایت بخاری و مسلم  -١
بِهِ «به لفظ  ب روایت ترمذی از ابن عمر -٢

ْ
َقَّ ىلَعَ لَِساِن ُ�َمَر َوقَل

ْ
َ َجَعَل احل  ».إِنَّ ا�َّ

 .س روایت ترمذی از عقبه بن عامر -٣
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گفت: ما ناآشنا  کند که او می روایت می س طالب شعبی از علی بن ابی
و ابن عمر فرموده است: عمر ون و آرامش به زبان عمر حرف بزند پنداشتیم که سک نمی

کنم که چنین است مگر اینکه آن چیز مثل فرموده  میمن گمان گفت:  در چیزی نمی
 بود. او می

گفتیم: فرشته به زبان عمر صحبت  قیس بن طارق گفته است: ما در بین خود می 
و از  به صحبت اطاعت پیشگان نزدیک شویدد: ونم ھر وقت توصیه می س عمر کند. می

 گردد. بشنوید، زیرا که بدیشان کارھای راست ھویدا می ،گویند ایشان آنچه می
گاه نموده است س کارھای راستی که عمر ست که الله تعالی به ا یکارھای ،از آن آ

 باشد. کند، زیرا که اولیاء الله را الھامات می اطاعت پیشگان الھام می

 بهترین اولیای این امت
د، چون برترین نباش می ب ابوبکر و عمر پیامبر بعد ازاّمت  بھترین اولیاء در این

 ه ثبوت رسیدهو در حدیث صحیح ب ابوبکر سپس عمر است ج بعد از پیامبراّمت  این
اّمت  ی در اینا باشد، پس ھر الھام شده م شده میالھااّمت  که عمر در این است

داد که  کاری را انجام می س و با این ھم عمر ه شود، عمر از او بھتر خواھد بودپنداشت
، کرد مقایسه می ج نمود با شریعت پیامبر الزم بود، آنچه به دلش خطور می برایش

رفت، چنانکه  ھایش به شمار می و از فضیلت بود مطابق شریعت میگھی دلخواھش 
گھی دلخواھش مخالف شریعت  و بارھا مطابق رأی او نازل شده استقرآن کریم 

شد، چنانچه در روز حدیبیه از رأی خود که طرفدار جنگ  و او از آن منصرف می بود می
حدیث آمده است:  ھای در صحیح بخاری و دیگر کتاب ، منصرف شدبا مشرکان بود

در سال ششم ھجری عازم عمره شدند، یک ھزار و چھار صد مسلمان آنانی  ج پیامبر
  نمودند، بدین شکل که آن با او ھمراھی می ،جناب زیر درخت بیعت کردند  که با آن

ھا به  تعداد شرط و در سال بعدی عمره نمایند، یک ندجناب در آن سال به مدینه برگشت
الله و  اما ،که در ظاھر یکنوع ذلت بر مسلمانان سخت تمام شدمشرکان سپردند 

 و از حکمت آن باخبر بودند. رسولش به مصلحت صلح دانا
ی که به یقرار داشت، تا جا ،در جمله کسانی که به آن صلح راضی نبودند س عمر 

نَا ىلَعَ ابلَاِطِل؟ قَاَل: بَ «گفت:  ج پیامبر لَْسنَا ىلَعَ احلَقِّ وََعُدوُّ
َ
ِ�يََّة أ َ�، قُلُْت: فَِلَم ُ�ْعِطي ادلَّ
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، ، َوُهَو نَارِصِيٌّ ْعيِص َر�ِّ
َ
، َولَْسُت أ ِ أفلم حتدثنا  ُ�مَّ قَاَل: يِف ِدينِنَا إًِذا؟ قَاَل: إِ�ِّ رَُسوُل ا�َّ
، َقاَل: فَإِنَّ  أنا نأيت ابليت ونطوف به؟ قال: ب�، قال:

َ
َعاَم، قَاَل: ال

ْ
ِ�يَِه ال

ْ
نََّك تَأ

َ
ِ�يَِه، �

ْ
َك تَأ

 .١»َ�تَُطوُف بِهِ 
جناب فرمودند:  و دشمن ما بر باطل نیست؟ آن ای رسول الله! آیا ما برحق«جمه: تر

جناب  روند؟ آن ھا به آتش نمی ھای آن و کشته ھای ما به جنت ری، گفت: آیا کشتهآ
برایش فرمودند:  ج فرمودند: آری، گفت: پس چرا ذلت را در دین خود بپذیریم؟ پیامبر

سپس عمر  .کنم و من نافرمانی او را نمی کند ر الله ھستم و او مرا کمک میمن پیامب
جناب  کنیم، آن یم، طواف مییآ دادی که ما به بیت الله می گفت: آیا به ما خبر نمی

جناب  ی؟ عمر گفت: نخیر، آنیآ فرمودند: آری، آیا به تو گفته بودم که تو امسال می
 .»تو به بیت الله خواھی آمد و به آن طواف خواھی کردفرمودند: 

و ابوبکر  گفته بود، گفت ج و به او مثل آنچه به پیامبر رفت سپس عمر نزد ابوبکر
جناب را نشنیده بود  جواب داد، در حالی که جواب آن ج برایش مانند جواب پیامبر

تر بود، پس  ر کاملنسبت به موافقت عم ج با الله و پیامبر س بناء موافقت ابوبکر
 کارھای نیکی انجام دادم. ،از رأی خود برگشت و گفت: به سبب آن مخالفت س عمر
جناب را باور نکرد،  وفات یافتند، عمر در ابتداء مرگ آن ج ھمچنان وقتی پیامبر 

 جناب را بیان نمود، عمر از رأی خویش برگشت. چون ابوبکر مردن آن
چه اساس با مردم  رکات، عمر به ابوبکر گفت: بھکذا در موضوع جنگ با مانعین ز 

قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا «اند:  فرموده ج جنگی، در حالی که رسول الله می
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

اَكَة،  َالَة، َوُ�ْؤتُوا الزَّ ، َوُ�ِقيُموا الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
فَإَِذا َ�َعلُوا َذلَِك أ

 ِ  حِبَقِّ اإلِْسَالِم، وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ ا�َّ
َّ

ْمَوالَُهْم إِال
َ
فقال به أبو��ر ، َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ

ِ لَْو َمنَُعوِ� َ�نَاًقا اَكنُوا ريض اهللا عنه: ألم يقل إال حبقها، فإّن الز�ة من حقها،  َوا�َّ
 
َ

ِ  يُؤَدُّوَ�َها إىِل نَّ : قَاَل ُ�َمرُ ىلع منعها، لََقاتَلْتُُهْم  ج رَُسوِل ا�َّ
َ
يُْت أ

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َّ
ِ َما ُهَو إِال فََوا�َّ

َقُّ 
ْ
نَُّه احل

َ
يِب بَْ�ٍر لِلِْقتَاِل َ�َعِلْمُت �

َ
َح َصْدَر أ رْشَ

َ
َ أ  .٢»ا�َّ

                                           

بدون نصف اخیر، و روایت امام احمد از مروان بن  س روایت بخاری و مسلم از سھل بن حنیف -١
 الحکم با بعض زیادات.

 .س روایت بخاری و مسلم از ابوھریره -٢
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یک امر شدم با مردم بجنگم تا آنکه شھادت دھند که معبود بر حقی جز «ترجمه: 
ھایشان را از  ھا و مال الله نیست و من رسول الله ھستم، ھرگاه این کار را نمودند، خون

 شوند. ھا که بدان گرفته می اند، مگر به حق آن من حفظ کرده
ھا) نگفته است، زکات حق مالست، به الله  ابوبکر برایش گفت: آیا (مگر به حق آن

رند به خاطر آن با ایشان از من باز دا ،دنددا می ج که به رسول الله ای هقسم اگر بزغال
گفت: سوگند به الله، جز این نبود مگر اینکه دانستم که الله دل  س عمر .جنگم می

 ».و دانستم که او بر حق است است ابوبکر را برای جنگ گشوده
الھام شده  س ھای دیگری وجود دارد، با آنکه عمر برای برتری ابوبکر بر عمر مثال

صدیق باالی مرتبه الھام شده است، زیرا که صدیق تمام گفتار و  ی بود، لیکن مرتبه
ھا را از قلبش  عضی ھدایتو الھام شده ب گیرد را از پیامبر معصوم فرا می کردارش

و قلب او معصوم نیست پس او ضرورت دارد که آنچه قلبش بدان ھدایت  گیرد می
 یامبر معصوم مقایسه نماید.کند آن را با ارشادات پ می

نمود و بعضی کارھا  و مناظره می تمشور ش با صحابه س از ھمین جاست که عمر
ھا  ھا و آن پرسید، در برخی کارھا با او اختالف نظر داشتند، او برای آن را از ایشان می

نمود و  ھا را رد نمی آن و او نزاع نمودند حجت پیش میسّنت  از قرآن وبرای او 
از من سته است که ھمه چیز را یو برای شما این شا الھام شده ھستمگفت: من  نمی

 ید.یو بر من اعتراضی ننما بپذیرید
و بر  او ولی الله و الھام شده استخود، یا یارانش ادعا کنند که پس ھر آنکه 

و  اند ھای او را الزم بدانند و بر او ھیچ اعتراضی ننموده گفته ی پذیرفتن ھمهپیروانش 
تسلیم شوند، آن کس و یارانش ھمه به خطا سّنت  به سلوک او بدون سنجش با قرآن و

با آنکه از آن شخص بھتر و  س نمایند، عمر مردم را گمراه می یاند، چنین اشخاص رفته
نمودند، در  ھایش اعتراض می و بر گفته ھا در رأی با او نزاع ود، مسلمانامیر المؤمنین ب

 بودند.سّنت  ھا پیرو کتاب و نحالی که او و مسلما
، شود می اند بر اینکه ھر یکی را سخنش پذیرفته ھایش متفق و اماماّمت  پیشقدمان
 شود. که سخن او رد نمی ج شود مگر رسول الله یا گذاشته می
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 فرق بین انبیاء و اولیاء
از طرف  † و دیگران اینست که به تمام آنچه انبیاء † یک فرق بین انبیاء

و پیروی دستورات ایشان بر  است دھند ایمان داشتن فرض بوده تعالی خبر می الله
 است شان فرض نبوده مسلمانان الزم است، بر عکس اطاعت از اولیاء در تمام دستورات

باشد، بلکه اقوال و اوامر ایشان با  الزم نمی ،دھند و عقیده داشتن به تمام آنچه خبر می
و آنچه  ، پذیرفتنش الزمشود، آنچه با آن دو مطابق باشد سه میمقایسّنت  قرآن و

و در  است از اولیاء الله بوده  رد نمودنش الزم است، اگرچه امر کننده ،مخالف باشد
و لیکن به سبب مخالفتش  است، مجتھد معذور و مستحق یک اجر باشد آنچه فرموده

رزیده خواھد شد به شرطی که به خطا رفته است، آن خطا برای او آمسّنت  با قرآن و
 تمام توان و طاقت خود را در راه تقوای الله تعالی بکار برده باشد.

ْ فَ ﴿فرماید:  الله تعالی می َ  ٱ�َُّقوا  .]١٦[التغابن:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ
 ».پس آنقدر که توان دارید از الله بترسید و پرھیزگاری کنید«ترجمه: 

َها ﴿که در آن فرموده است:  ای هدیگر است، آی ی آیه تفسیر آیهاین  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 ْ ُقوا َ  ٱ�َّ  .]١٠٢[آل عمران:  ﴾ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ
 ».ای مؤمنان، آن چنان که باید از الله ترسید، از الله بترسید«ترجمه: 

اطاعت  :﴾ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ ﴿اند: معنی  و برخی علمای دیگر فرموده س ابن مسعود
اش دوری به عمل آید و ذکر او را بجا آورده و فراموش  از نافرمانی و تعالی را کرده الله

 ی اش دوری جسته شود، یعنی به اندازه و شکر او را اداء نموده و از ناسپاسی نشود
کند،  توانش تکلیف نمی ی چون که الله تعالی ھیچ کسی را جز به اندازهتوان و قدرت، 

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿چنانکه فرموده است:  ۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ٱ�َّ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
 .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱۡ�تََسَبۡتۗ 
کند، انسان ھر کار نیکی  اش تکلیف نمی توانانی ی هالله به ھیچ کس جز به انداز«ترجمه: 

 ».کار بدی که بکند به زیان خود کرده است و ھر است برای خود انجام داده ،که انجام دھد

ِينَ وَ ﴿الله تعالی فرموده است:   ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ  ٱل�َّ
ۡصَ�ُٰب 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ٱۡ�َنَّةِ� وُۡسَعَهآ أ  .]٤٢[األعراف:  ﴾٤٢ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

آورند و کارھای شایسته انجام دھند، به ھیچ کس جز به کسانی که ایمان «ترجمه: 
 ».مانند کنیم، ایشان بھشتیانند و جاودانه در آن می توانش تکلیف نمی ی اندازه
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ْ ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡوفُوا
َ
ِ  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱلَۡكۡيَل َوأ َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ  ٱۡلقِۡسِط� ب

 ۖ  .]١٥٢[األنعام:  ﴾وُۡسَعَها
و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات دارید، ما ھیچ کسی را به «رجمه: ت

 ».سازیم تاب و توانش موظف نمی ی انجام چیزی جز به اندازه
الله تعالی تصدیق داشتن رساالت پیامبران را در چند جای قرآن کریم یاد نموده 

ْ َءاَمنَّا﴿چنانکه فرموده است:  .است ِ  قُولُٓوا ِ ب نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ َم  َۧوَما

ۡسَباِط �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
وِ�َ  ٱۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ مِن  ٱ�َّبِيُّونَ َوَما

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  .]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ُمۡسلُِمونَ  ۥرَّ

و آنچه بر ابراھیم، اسماعیل،  است و آنچه به ما نازل شده بگو ایمان داریم به الله«ترجمه: 
ه برای موسی و عیسی داده شده و به آنچ نازل شده است اسحاق، یعقوب و نوادگان یعقوب

میان ھیچ یک از آنان  و به آنچه برای پیغمبران از طرف پروردگارشان داده شده است، است
 ».پذیریم، ما به الله تعالی منقادیم اندازیم، یعنی ھمه را می جدایی نمی

ِينَ  ٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ٱلِۡكَ�ُٰب َ�ٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿الله تعالی فرموده است:    ٱ�َّ
 ِ لَٰوةَ َوُ�قِيُموَن  ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  ٱلصَّ ِينَ وَ  ٣َومِمَّ نزَِل  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ يُۡؤِمُنوَن بَِما

 ِ نزَِل مِن َ�ۡبلَِك َو�
ُ
ِ إَِ�َۡك َوَمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ�ِخَرة

ُ
ّ�ِهِۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

 .]٥-١[البقرة:  ﴾٥ٱلُۡمۡفلُِحونَ ُهُم 
 اھنمای پرھیزگاران، میم، این کتابی است ھیچ گمانی در آن نیست و رالف، الم«ترجمه: 

خوانند و از  شایسته می ی هدارند و نماز را به گون است، آن کسانی که به دنیای نادیده باور می
دارند به آنچه بر تو نازل  و آن کسانی که باور می کنند می انفاق، ایم آنچه آنان را روزی داده

چنین  این و به روز رستاخیز اطمینان دارند. است نچه پیش از تو فرود آمدهو به آ است گشته
 ».و حتما رستگارند ندکسانی ھدایت و رھنمود الله خویش را دریافت کرد

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ٱۡلِ�َّ ۞لَّۡيَس ﴿ھمچنان فرموده است:   ن تَُولُّوا
َ
 ٱلَۡمۡغرِبِ وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ أ

ِ  ٱلِۡ�َّ َوَ�ِٰ�نَّ  ِ َمۡن َءاَمَن ب  ٱلَۡماَل َوَءاَ�  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ وَ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
ٰ ُحّبِهِ  بِيلِ  ٱۡ�نَ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�َ  وَ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ َذوِي  ۦَ�َ آ�ِلِ�َ وَ  ٱلسَّ قَاَم  ٱلّرِقَاِب َوِ�  ٱلسَّ

َ
َوأ

لَٰوةَ  َكٰوةَ اَ� َوءَ  ٱلصَّ ْۖ وَ  ٱلُۡموفُونَ وَ  ٱلزَّ ِٰ�ِ�نَ بَِعۡهِدهِۡم إِذَا َ�َٰهُدوا َسآءِ ِ�  ٱل�َّ
ۡ
آءِ وَ  ٱۡ�َأ َّ وَِحَ�  ٱل�َّ

ِس� 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َأ

ُ
ِينَ أ ْۖ َصدَ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  قُوا

ُ
 .]١٧٧[البقرة:  ﴾١٧٧ٱلُۡمتَُّقونَ َوأ
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ه نیکی نیست بلک ،جانب مشرق و مغرب کنید ھایتان را به اینکه به نماز چھره«ترجمه: 
انی و پیغمبران و فرشتگان و کتاب آسم نیکی کردار کسی است که به الله و روز واپسین

دارد به خویشاوندان و یتیمان و  و مال خود را با وجود عالقه که بدان ایمان آورده باشد
را  و نماز زی بردگان صرف کنددر راه آزادسا و و واماندگان در راه و گدایان دھد درماندگان

اند  و نیکی کردار کسانی است که وفاکنندگان به پیمان خود بودهبرپا دارد و زکات را بپردازد 
و به ویژه کسانی نیکند که در برابر فقر و بیماری و به ھنگام نبرد  ھنگامی که پیمان بندند

 .»ھا پرھیزگارانند آنو به راستی گویند  شکیبایند، اینان کسانی ھستند که راست می
در  تو از اینکه معصومیسّنت  وم چنگ زدن اولیاء به قرآن وآنچه بیان نمودم از لز

 شود، بدون سنجش با قرآن و ایشان وجود ندارد که پیروی آنچه در دل او واقع می
با این رأی مخالفت کند از  سو ھر ک باشد ، رأی ھمه اولیاء الله میالزم باشدسّنت 

 ، بلکه یا کافر و یا غرق جھالت و نادانی است.است له نبودهاولیاء ال
 ی آمده است، مثل فرموده ،ھای زیادی بر آنچه گفته شد دلیلھا  در سخنان شیخ

و  شود ھای اولیاء پیدا می ز حرف: یقینًا در دل من حرفی ا/ شیخ ابوسلیمان دارانی
 پذیرم. نمیسّنت  من آن را جز به شھادت قرآن و

باشد، پس ھر  میسّنت  به قرآن و فرموده است: علم ما وابسته / ابوالقاسم جنید 
و یا  مودن برای او در علم ما روا نیستقرآن نخواند و حدیث ننویسد، بحث ن سک

 گفت: پیروی او نارواست.
را بر گفتار و کردار خویش سّنت  فرموده است: کسی که / ابوریشابوعثمان نی 

و کسی که ھوا و ھوس را بر گفتار و کردار  گوید ق حق سخن مییر گرداند، مطابام
زند، زیرا که الله تعالی در کالم خویش  خویش امیر گرداند، به بدعت حرف می

ْۚ ﴿فرماید:  می  .]٥٤[النور:  ﴾�ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا
 ».ھدایت خواھید یافت ،اگر از پیامبر اطاعت کنید«ترجمه: 

به صحت آن سّنت  ھر شور و ھیجانی که قرآن وفرماید:  می / ابوعمر بن نجید 
 باطل است. ،گواھی ندھد

چون شخصی را ولی الله بپندارند، گمان  کنند، بسا مردم در اینجا اشتباه می
و عملکردھای او باید ھا  گفته ی و ھمه شود رفته میپذی ،گوید کنند ھر آنچه او می می

 باشد.سّنت  ھا مخالفت قرآن و و کرده ھا ولو که در آن گفته پذیرفته شود
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را نمودند، مخالفت  ج و مخالفت رسالت پیامبر موافقت آن شخص یاشخاص چنین
را و اطاعت از دستور او  است جنابی که الله تعالی باور کردن سخن او را فرض گردانده

 و اھل بھشت از اھل دوزخ ،ز دشمناناولیاء ا ی ز دھندهیو او را تمی الزم ساخته است
روی کند از اولیای جناب پی و سعیدان از بدبختان گردانده است، پس کسی که از آن

و کسی که پیروی  ھای صالح وی خواھد بود و از بنده پرھیزگار الله و از لشکر رستگار
و چنین شخص را  باشد مند و گنھکار الله تعالی میزیان اناز دشمن ،را نکند ج پیامبر

وافقت پیرش اول به بدعت و گمراھی و آخر به کفر و نفاق ، و مج الفت پیامبرمخ

َوَ�ۡوَم ﴿خواھد رسید:  ،و به سرنوشت کسانی که الله تعالی خبر داده است کشاند می
الِمُ َ�َعضُّ  ٰ يََديۡهِ َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ�  ٱلظَّ َۡذُت َ�َ تَِ� لَۡم َ�َٰوۡ�لََ�ٰ َ�ۡ  ٢٧َسبِيٗ�  ٱلرَُّسولِ َمَع  ٱ�َّ

ِۡذ فَُ�نًا َخلِيٗ�  َّ�
َ
َضلَِّ� َعِن  ٢٨�

َ
ۡيَ�ٰنُ َ�ۡعَد إِۡذ َجآَءِ�� َوَ�َن  ٱّ�ِۡكرِ لََّقۡد أ �َ�ِٰن  ٱلشَّ لِۡ�ِ

 .]٢٩-٢٧[الفرقان:  ﴾٢٩َخُذوٗ� 
کاش با  گوید: ای گزد و می در آن روز ستمکار ھردو دست خویش را به دندان می«ترجمه: 
گرفتم! بعد از آنکه  کاش، من فالنی را به دوستی نمی گزیدم! ای راه بھشت را برمیرسول الله 

 ».و شیطان انسان را بسیار خوار کننده است برایم رسیده بود، مرا گمراه کرد قرآن

َطۡعَنا  ٱ�َّارِ يَۡوَم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ٓ أ َ َ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا  ٱ�َّ

َطۡعَنا 
َ
َضلُّونَا  ٦٦ٱلرَُّسوَ�۠ َوأ

َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ َوقَالُواْ َر�ََّنآ إِ�َّ َر�ََّنآ َءاتِهِۡم  ٦٧ٱلسَّ

 .]٦٨-٦٦[األحزاب:  ﴾٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� ٱۡلَعۡنُهمۡ وَ  ٱلَۡعَذاِب ِضۡعَفۡ�ِ مَِن 
گویند: ای  گردد، می مین در آتش زیر و رو و دگرگون ھای ایشا چھرهروزی که «ترجمه: 

ران و بزرگان خود پروردگارا! ما از س :گویند و می بردیم از الله و پیامبر فرمان میکاش! ما 
وردگارا! آنان را دو چند پر اند. اند و گمراه کرده و آنان ما را از راه بدر برده ایم پیروی کرده

 ».و ایشان را کامًال از رحمت خود دور دار عذاب کن

ِ َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿الله تعالی فرموده است:   نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم  ٱ�َّ
َ
أ

ِۖ َكُحّبِ  ِينَ وَ  ٱ�َّ ِۗ َولَۡو يََرى  ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِينَ َءاَمُنٓواْ أ نَّ  ٱلَۡعَذاَب َظلَُموٓاْ إِۡذ يََرۡوَن  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلُقوَّةَ أ

نَّ 
َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ َّ�ِ َ   ١٦٥ٱلَۡعَذاِب َشِديُد  ٱ�َّ

َ
ِينَ إِۡذ َ�َ�َّأ ْ  ٱ�َّ ِينَ ِمَن  ٱتُّبُِعوا ْ  ٱ�َّ َبُعوا ُواْ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلَعَذاَب َوَرأ

َعۡت بِِهُم  ۡسَباُب َوَ�َقطَّ
َ
ِينَ َوقَاَل  ١٦٦ٱۡ� ْ  ٱ�َّ َبُعوا نَّ َ�َا َكرَّ  ٱ�َّ

َ
 ِمۡنُهۡم َكَما َ�َ�َُّءواْ ِمنَّاۗ لَۡو أ

َ
أ ٗة َ�َنتََ�َّ

ُ َكَ�ٰلَِك يُرِ�هُِم  ۡعَ�ٰلَُهۡم َحَسَ�ٍٰت َعلَيۡهِۡمۖ َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� مَِن  ٱ�َّ
َ
 .]١٦٧-١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٧ٱ�َّارِ أ
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الله  نان را ھمچونگزینند، آ میبر یبرخی از مردم ھستند که غیر از الله ھمتایان«ترجمه: 
دارند، آنان که ستم  الله را سخت دوست می ،اند و کسانی که ایمان آورده دارند دوست می

قدرت  فھمند که بینند، می شد عذاب را مشاھده نمایند که ھنگام رستاخیز می کنند اگر می می
در آن ھنگام که رھبران از  و الله دارای عذابی سختی است. و عظمت ھمه از آن الله است

و روابط میانشان گسیخته  نمایند و عذاب را مشاھده می جویند ن خود بیزاری میپیروا
داشتیم تا از آنان بیزاری  گویند: کاش بازگشتی به دنیا می گردد و در این موقع پیروان می می
 ی چنین الله کردارھایشان را بگونه این ،گونه که آنان از ما بیزاری جستند ھمان ییمجو

 .»و آنان ھرگز از آتش دوزخ بیرون نخواھند آمد دھد اری بدیشان نشان میو اندوھب زا حسرت
باشند، ھمانند کسانی که الله تعالی در شأن ایشان  آن مردم ھمانند نصاری می

ْ ﴿فرموده است:  َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ َمۡرَ�َم َوَمآ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ُ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥأ  .]٣١[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ

 یرا معبودان یمپسر مر یح) مسینو (ھمچن یشرھبان خو ھا) دانشمندان و (آن«ترجمه: 
(به  یمعبود یچرا که ھ یکتایینداشتند جز خداوند که دستور  یالله گرفتند؛ در حال یبجا

 ».دھند یاو قرار م یکومنزه است از آنچه شر او پاک .بپرستند یست،حق) جز او ن

 هدر تفسیر این آی س از عدی بن حاتمدر مسند امام احمد و سنن امام ترمذی  
ایان و پارس ودیان و نصاری علماء دینیگفت: یھ و پرسید ج روایت است که او از پیامبر

 «در جوابش فرمودند:  ج اند، پیامبر خویش را عبادت نکرده
َ
ََراَم وََحرَّ َحلُّ أ

ْ
ُموا وا لَُهْم احل

َطاُعوُهْم َوَ�نَْت َهِذهِ ِعبَاَدَ�ُهْم إيَّ 
َ
ََالَل فَأ

ْ
 .»اُهمْ َعلَيِْهْم احل

وان ند، پیرو حالل را حرام گرداند ن برای پیروان خویش حرام را حاللآنا«ترجمه: 
 ».و این کار عبادت ایشان است اطاعت آنان را نمودند

: آنان از رسیدن به ھدف به است آن پیر پرستان گفته شده ی هاز ھمین جھت دربار
ترین بنیاد باور داشتن به رسالت  اند، زیرا که اساسی سبب از دست دادن اصول محروم

 ،باشد پیامبر الله تعالی می ج ایمان آوردن به اینکه محمد یاست، بر ھر فرد ج پیامبر
، عرب و عجم، علماء جنیانھا و  الله تعالی او را برای تمام مخلوقات، انسان .الزم است
و به جز از پیروی پیامبر در ظاھر و  دشاھان و عوام مبعوث گردانده استو پا و عابدان

موسی، عیسی، ی که اگر یوجود ندارد تا جا ،باطن راه دیگری که فردی را به الله برساند
شد،  ھا فرض می آن ریافتند، پیروی او ب جناب را درمی و سایر پیامبران زمان بعثت آن

َخَذ ﴿فرماید:  چنانکه الله تعالی می
َ
ُ �ۡذ أ ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ِميَ�َٰق  ٱ�َّ لََما
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ٞق لَِّما مَ  َصّدِ نَّهُ  ۦَعُ�ۡم َ�ُۡؤمُِنَّ بِهِ وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل مُّ ۡقَرۡرُ�ۡم  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ
َ
قَاَل َءأ

قۡ 
َ
ْ أ ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي� قَالُٓوا َخۡذُ�ۡم َ�َ

َ
ۚ َوأ ْ قَاَل فَ  َرۡرنَا ۠ َمَعُ�م ّمَِن  ٱۡشَهُدوا نَا

َ
ِٰهِدينَ َو�  ٨١ٱل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ٰ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ  .]٨٢-٨١آل عمران: [ ﴾٨٢ٱلَۡ�ِٰسُقونَ َ�َمن تََو�َّ

به خاطر بیاورید ھنگامی را که الله پیمان مؤکد از یکایک پیغمبران گرفت که «ترجمه: 
تصدیق  ،و آنچه را که با خود دارید و پس از آن پیغمبری آید چون کتاب و علم به شما دھم

و پیمان  داریدوع اقرار و وی را یاری دھید، گفت: آیا بدین موض . باید بدو ایمان بیاوریدنماید
مرا بر این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم، الله گفت: پس گواه باشید و من ھم با شما از 

 ».فاسقان است ی هبعد از این پیمان روی گرداند، از زمر سگواھانم، پس ھر ک ی هزمر

مگر از او عھد و  است فرموده است: الله پیامبری را نفرستاده ب ابن عباس
جناب  در حال حیات وی فرستاده شود، او به آن ج که ھرگاه محمد باشد رفتهپیمان گ

خود عھد اّمت  تا از است دستور داده یو الله به ھر پیغمبر و او را یاری دھد ایمان آورد
ھا به او  ھا فرستاده شود آن در وقت حیات آن ج و پیمان بگیرد بر اینکه اگر محمد

 نمایند. ، در راه دین کمکشندایمان آورد

لَۡم تََر إَِ� ﴿فرماید:  الله تعالی می
َ
ِينَ � نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُهۡم َءاَمُنوا َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُمٓوا
َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
ُٰغوتِ أ ْ بِهِ  ٱل�َّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ مُِرٓوا

ُ
َوُ�رِ�ُد  ۦۖ َوقَۡد أ

ۡيَ�ٰنُ  ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  ٱلشَّ
َ
نَزَل  ٦٠يٗداأ

َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما ُ �َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا  ٱلرَُّسولِ �َ�  ٱ�َّ

يَۡت 
َ
وَن َعنَك ُصُدوٗدا ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َر� َمۡت  ٦١يَُصدُّ ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ فََكۡيَف إَِذا

يِۡديِهۡم ُ�مَّ 
َ
�  ِ ِ َجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن ب ٓ إِۡحَ�ٰٗنا َوتَوۡ�ِيًقا ٱ�َّ ٓ إِ�َّ َرۡدنَا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٦٢إِۡن أ

ُ
ِينَ أ َ�ۡعلَُم  ٱ�َّ

 ُ نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا ٱ�َّ
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

َ
رَۡسۡلَنا  ٦٣َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ

َ
َوَمآ أ

ِۚ إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن  ِمن رَُّسولٍ  نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَ  ٱ�َّ
َ
ْ أ لَُمٓوا �َُّهۡم إِذ ظَّ

َ
ْ َولَۡو � َ  ٱۡسَتۡغَفُروا  ٱ�َّ

ْ  ٱلرَُّسوُل لَُهُم  ٱۡسَتۡغَفرَ وَ  َ لَوََجُدوا اٗبا رَِّحيٗما ٱ�َّ ٰ ُ�َّكُِموَك  ٦٤تَوَّ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
ْ �َۡسلِيٗما �ِيَما َشَجرَ  ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ  ﴾٦٥بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا

 .]٦٥-٦٠[النساء: 
و  است گویند که آنان بدانچه بر تو نازل شده کنی از کسانی که می آیا تعجب نمی«ترجمه: 

قضاوت را به پیش طاغوت ببرند و  خواھند ایمان دارند، می است، بدانچه پیش از تو نازل شده
حال آنکه بدیشان فرمان داده شده است که به طاغوت ایمان نداشته باشند و شیطان 
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یید و زمانی که بدیشان گفته شود به سوی چیزی بیا خواھد که ایشان را سخت گمراه کند می
دید که سخت  و به سوی پیغمبر روی آورید منافقان را خواھی که الله آن را نازل کرده است

ی بدانان رسد به پیش تو یکنند، اما چگونه است که چون به سبب اعمالشان بال به تو پشت می
ایم، آنان  خورند که ما مقصودی جز خیرخواھی و اتحاد نداشته آیند و به الله سوگند می می

 ن بدهگیری کن و اندرزشا ھایشان چیست، پس از ایشان کناره داند در دل کسانیند که الله می
شان رسوخ کند با آنان سخن بگوی و ھیچ پیغمبری را  ھای ی که به دلیو با گفتار رسا

و اگر آنان بدان ھنگام که به  ه به فرمان الله از او اطاعت شودایم مگر بدین منظور ک نفرستاده
نمودند، پیغمبر ھم برای  و از الله طلب آمرزش می آمدند کردند به نزد تو می ستم میخود 

اما نه، به  یافتند. گمان الله را بس توبه پذیر و مھربان می کرد، بی آنان درخواست بخشش می
ھای خود به  تا تو را در اختالفات و درگیری آیند د که آنان مؤمن به شمار نمیپروردگارت سوگن

و کامًال تسلیم قضاوت تو  اند ز داوری تو نداشتهداوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود ا
 ».باشند

را به سبب پیروی از شخصی که  ج حکمی از شریعت پیامبرھر آنکه مخالفت  
 کس اساس دین خویش را بر ولی بودن پیشوای خود نھاده پندارد نماید، آن الله ولی

 ی هن پیشوا از جملو مخالفت ولی الله را ناروا دانسته است، حال اینست که اگر آ است
و تابعین نیک سیرت بوده باشد مخالفت قرآن  ین اولیاء الله چون بزرگان صحابهبزرگتر

 ی شود، پس چگونه پذیرفته شود از کسی که به مرتبه بالکل از او پذیرفته نمیسّنت  و
 آن بزرگان نباشد؟!

 دلیل عوام بر والیت شخصی
ی اسرار را شخصی اینست که او بعضعوام در اعتقاد داشتن به والیت دلیل اکثر 

به کسی اشاره کند  دھد، چون و یا برخی کارھای فوق العاده انجام می کند فاش می
نماید و یا گھی بر آب  کرمه یا جای دیگر پرواز میو یا به ھوا تا مکه م میرد کس می آن

اش از  و یا بعض اوقات نفقه نماید ی را از ھوا پرآب میا و یا آفتابه افتد در حرکت می
مردم در وقت  یگردد و یا بعض و یا احیانا از نظر مردم پنھان می رسد بدو میغیب 

و یا مردم را از مال دزدی شده،  رسد ھا می طلبند، او به کمک آن ینبودنش از او یاری م
 دھد. ب، یا مریض ایشان و یا امثال آن خبر میییا از حال غا

کارھا دلیلی وجود ندارد که صاحب آن ولی الله باشد، بلکه در ھیچ یک از این 
اند بر اینکه اگر شخصی در ھوا پرواز نماید و یا روی آب حرکت کند  اولیاءالله ھمه متفق
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و موافقتش با اوامر و نواھی  ج نباید به کار او فریب خورد، تا اطاعتش از پیامبر
 جناب مالحظه نگردد. آن

العاده اگرچه  ز کارھای ذکر شده است، آن کارھای فوقکرامات اولیاء بزرگتر ا
به جھت اینکه  باشد ،رود که عدّو الله بوده ھا شاید ولی الله باشد، احتمال می صاحب آن

و اھل  فران، مشرکان، اھل کتاب، منافقانکارھای فوق العاده در برخی کا نھمچو
د، بناء ولی الله گیر ھا صورت می شیطان ی هو به واسط است بدعت وجود داشته

پنداشتن ھر که در وی چیزی از آن کارھا مالحظه گردد نارواست، اولیاء الله با صفات، 
شوند و با نور ایمان و  است، سنجش می بیان شدهسّنت  اعمال و احوالی که در قرآن و

 شوند. و اعمال ظاھری اسالمی شناخته می ی قلبی و درستی عقیده قرآن
گیرد،  شود که طھارت نمی فوق العاده در شخصی دیده می بطور مثال گھی کارھای

ھا زیست  و با سگ ھا آمیزش دارد افاتنماید، بلکه با کث نمازھای فرضی را اداء نمی
ھا منزل  ھا، و سرگین گاه قبرستان، خاکروبه جاھا، شویی) (دستھا نماید و در تشناب می
و خود را پاک  است را ترک کردهشود، طھارت شرعی  گزیند، از او بوی بد بلند می می

 تَْدُخُل الَْمالئَِ�ُة بَيْتًا ِ�يِه ُجنٌُب َوال «اند:  فرموده ج نماید، در حالی که پیامبر نمی
َ

ال
ٌب 

ْ
 .١»لَك

 ».شوند داخل نمی ،ی که در آن جنب و سگ باشدا مالئکه در خانه«ترجمه: 

ةٌ إِنَّ «اند:  جناب فرموده ھا آن در ارتباط به تشناب  ُُشوَش ُ�ْترََضَ
ْ
 .٢»َهِذهِ احل

  .»شوند ھا حاضر می ھا شیطان تشنابدر «ترجمه: 

َِبيثَتَْ�ِ فََال «اند:  و راجع به پیاز و سیر فرموده
ْ
َجَرَ�ْ�ِ اخل َ�َل ِمْن َهاَ�ْ�ِ الشَّ

َ
َمْن أ

ذَّى  َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا،
َ
ا َ�تَأ ذَّى ِممَّ

َ
 .٣»ِمنُْه َ�نُو آَدمَ فَإِنَّ الَْمَالئَِ�َة َ�تَأ

ته بدبوی (پیاز و سیر) بخورد به مسجد ما نزدیک وھر آنکه از این دو ب«ترجمه: 
 ».شود از آنچه فرزند آدم اذیت می ،شوند نشود، زیرا که مالئکه اذیت می

                                           

 .س روایت ابوداود و نسایی از علی -١
 .س روایت ابوداود از زید بن ارقم -٢
 با تفاوت اندک در الفاظ. ب روایت بخاری و مسلم از جابر عبدالله -٣
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 َطيِّبًا«اند:  جناب فرموده و آن
َّ

 َ�ْقبَُل إِال
َ

 .١»إِنَّ اَهللا َطيٌِّب ال
 ».پذیرد پاک است، جز پاکی چیزی دیگر را نمی یقینًا الله«ترجمه: 

 .٢»إِنَّ اَهللا نَِظيٌف ُ�ِبُّ انلََّظافَةَ «اند:  ھمچنان فرموده 
 ».نظافت و پاکی را دوست دارد ،یقینًا الله نظیف است«ترجمه: 

َيَُّة،«اند:  جناب فرموده آن 
ْ
ََرِم: احل

ْ
ِلِّ َواحل

ْ
َرةُ،  مَخٌْس فََواِسُق، ُ�ْقتَلَْن يِف احل

ْ
َفأ

ْ
َوال

ُغَراُب 
ْ
ةُ ، َوال

َ
َِدأ

ْ
َعُقورُ  ،َواحل

ْ
ُب ال

ْ
لَك

ْ
َعْقَرُب «در روایتی  ٣»َوال

ْ
َيَُّة َوال

ْ
 .٤»احل

ھا:  شوند: آن اند که در حرم و خارج آن کشته می پنج حیوان سخت موذی«ترجمه: 
و در روایت  »باشند و موش ربا) و سگ گزنده میمار، موش، زاغ، زغن (گنجشک سیاه 

 ».مار و گژدم آمده است«دیگری: 

 ُ�ْغِ� َ�نُْه «اند:  ، گفتهاند ھا امر فرموده به کشتن سگ ج رسول الله
َ

بًا ال
ْ
َمِن اْ�تََ� لَك

 رَضاًْع، َ�َقَص ِمْن َ�َمِلِه لُكَّ يَْوٍم ِ�َ�اٌط 
َ

 .٥»َزراًْع َوال
اعت و مواشی او منفعتی به حراست زر ،ھر آنکه سگی را نگاه کند«ترجمه: 

 ».شود مقدار از ثواب عملش کم می ھر روز یک ،رساند نمی

ٌب «اند:  ھمچنان فرموده 
ْ
 تَْصَحُب الَْمَالئَِ�ُة ُرْ�َقًة ِ�يَها لَك

َ
 .٦»ال

إَِذا َولََغ «اند:  و ھکذا فرموده» شوند دار ھمراه نمی مالئکه با کاروانی سگ«ترجمه: 
َحِدُ�مْ 

َ
ُب يِف إِنَاِء أ

ْ
لَك

ْ
َاِب  ال اٍت إِْحَداُهنَّ بِالرتُّ  .٧»فَلْيَْغِسلُْه َسبَْع َمرَّ

چون سگ در ظرف کسی از شما دھن بزند، پس آن ظرف را ھفت مرتبه «ترجمه: 
 ».بشوید ،اش با خاک باشد مرتبه که یک

                                           

 .س روایت مسلم از ابوھریره -١
 ./ روایت ترمذی از سعید بن المسیب -٢
 .ل روایت مسلم از عایشه -٣
 .ج ھای پیامبر تن از خانم روایت مسلم از یک -٤
 روایت امام بخاری و امام مسلم از سفیان بن ابی زھیر. -٥
 .س روایت مسلم و ابوداود و احمد از ابوھریره -٦
 .س روایت بخاری و مسلم از ابوھریره -٧
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ِيَن َ�تَُّقوَن ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡ�ُتُبَها لِ�َّ
َ
� فََسأ ءٖ َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ

َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ِينَ وَ  ٱلزَّ ِينَ  ١٥٦يُۡؤِمُنونَ  َ�ٰتَِناُهم � ٱ�َّ َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَُّسوَل يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ�  ٱ�َّ

ٰ َمۡكتُوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  ِ�يلِ وَ  ةِ ٱ�َّۡوَرٮ ِ  ٱۡ�ِ ُمرُُهم ب
ۡ
 ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ

ّيَِ�ِٰت َوُ�ِحلُّ لَُهُم  ۡغَ�َٰل َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ٱۡ�ََ�ٰٓ�َِث َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطَّ
َ
َ�نَۡت  ٱلَِّ�  ٱۡ�

ِينَ َعلَۡيِهۡمۚ فَ  ْ بِهِ  ٱ�َّ ُروهُ  ۦَءاَمُنوا وهُ وَ  وََعزَّ ْ َونََ�ُ َبُعوا ِيٓ  ٱ�ُّورَ  ٱ�َّ نزَِل َمَعهُ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 .]١٥٧-١٥٦[األعراف:  ﴾١٥٧ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
، اما در آخرت آن را برای کسانی مقرر است و رحمت من ھمه چیز را دربر گرفته«ترجمه: 

و زکات بدھند و به آیات ما ایمان بیاورند، به کسانی که  یم داشت که پرھیزگاری کنندخواھ
یابند،  رسول الله، پیغمبر امی که وصف او را در تورات و انجیل نگاشته می از کنند پیروی می

شان حالل  ھا را برای و پاکیزه دارد دھد و از کار زشت باز می آنان را به کار نیک دستور میاو 
و بند و زنجیر  اندازد سازد و بار سنگین را فرو می آنان حرام میھا را بر  پاکینماید و نا می

پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت آورد،  احکام طاقت فرسا را از ایشان بدر می
گمان آنان  و وی را یاری دھند و از نوری پیروی کنند که ھمراه او نازل شده است، بی کنند

 ».رستگارند

 اولیای شیطانهای  نشانه
نشست و  ،ی که شیطان دوست داردیھا ھا و مرداری شخصی با پلیدیپس ھرگاه 

است،  و بیت الخالءھا که شیطان وجود داشته ھا و یا در حمام برخاست داشته باشد
 را ھا را که پلیدی بزرگ است ھای سگ ھا، زنبورھا و گوش و یا مارھا، گژدم منزل گزیند

و یا جز الله تعالی را  ، بنوشدپسندد ر نجاساتی را که شیطان میبخورد و یا پیشاب و دیگ
ی حاجات بگرداند و یا به سوی شیخ  ھا را قبله بخواند، از مخلوقات کمک بطلبد و آن

ھا  ھا، یا آتش گو یا با س ت به پروردگار خود شریک مقرر کندو در عباد خود سجده کند
ھای  ھا و به خصوص مقبره و قبرستان پاکمزبله و جاھای ناو یا در  شب و روز گذراند

و یا از شنیدن قرآن کریم نفرت کند و  ھود، نصاری و مشرکان سکونت گزیندیکافران: 
ھا، سرودھا و موزیک شیطان را پسند نماید، این ھمه  در مقابل شنیدن آھنگ

 ھای اولیای رحمان. ھای اولیای شیطان است نه نشانه نشانه
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فرموده است: کسی خود را جز ارتباط به قرآن امتحان نکند، اگر او  س ابن مسعود
و اگر او با قرآن نفرت داشته باشد با  دارد اشته باشد، الله را دوست میقرآن را دوست د

 الله و رسولش نفرت دارد.
ھای ما پاک گردد از قرآن سیری پیدا  فرموده است: اگر دل س عثمان به عفان 
 کند. نمی
رویاند، چنانکه آب سبزیجات  ایمان را در دل می ،فرموده است: ذکر س دابن مسعو 

 رویاند. رویاند، چنانچه آب سبزیجات را می رویاند و ساز و سرود منافقت را در دل می را می
، حاالت رحمانی را از حاالت باشدشخصی که از حقیقت ایمان درونی با خبر 

خود در دل او انداخته است، طوری که کند، الله تعالی نوری از طرف  جداشیطانی 

َها ﴿تعالی فرموده است:  خداوند ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ بِرَُسوِ�ِ  ٱ�َّ يُۡؤتُِ�ۡم  ۦَوَءاِمُنوا

ُ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ وَ  ۦَو�َۡجَعل لَُّ�ۡم نُوٗر� َ�ۡمُشوَن بِهِ  ۦكِۡفلَۡ�ِ ِمن رَّۡ�َتِهِ   ﴾٢٨ِحيمٞ َ�ُفورٞ رَّ  ٱ�َّ
 .]٢٨[الحدید: 

اید، از الله بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید، تا الله  ای کسانی که ایمان آورده«ترجمه: 
گرداند که در پرتو آن  دو پاداش از رحمت خود به شما دھد و نیز برای شما نوری را پدید

 ».و شما را ببخشاید حرکت کنید

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡمرِنَا
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

يَ�ٰنُ َوَ�  ٱلِۡكَ�ُٰب  ۚ  ۦَوَ�ِٰ�ن َجَعلَۡ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِ  ٱۡ�ِ ََّشآُء مِۡن ِعبَادِنَا  .]٥٢[الشوری:  ﴾َمن �
 یم،کرد یبه فرمان خود وح) را یم(= قرآن کر ی) روحیامبرپ یگونه بر تو (ا ینا«ترجمه: 

با آن ھر  یم،قرار داد یما آن را نور یولیست، چ یمانا کتاب و یدانست ی) نمیناز ا یشتو (پ
 ».یمکن یم یتھدا یمکس از بندگانمان را که بخواھ

ھا امام ترمذی از  در ارتباط به آنست که ا مؤمنانی ی آن شخص فرق کننده از زمره

ُقوا فَِراَسَة الُْمْؤِمِن فَإِنَُّه «فرمودند:  ج که پیامبر است ابوسعید الخدری روایت کرده ا�َّ
 .»َ�نُْظُر بِنُوِر اهللاِ 

از فراست و بصیرت مؤمن درحذر باشید، زیرا او با نوری که الله تعالی «ترجمه: 
 ».بیند می ،برایش داده است
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 ،اند و امام بخاری و سایر محدثان روایت نموده در حدیث صحیح که قبًال گذشت 

 «آمده است: 
َ

ْحبَبْتُُه، ُكنُْت َسْمَعُه  يََزاُل  ال
َ
ِحبَُّه، فَإَِذا أ

ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إِيلَ

ِي ُ�برِْصُ بِِه، َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها،
َّ

ُه اذل ِي �َْسَمُع بِِه، َوَ�رَصَ
َّ

 .١»..َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها اذل
جوید، تا اینکه دوستش  ام با ادای نوافل به من نزدیکی می ھمیشه بنده«ترجمه: 

شنود و چشمش که به  شوم که به آن می یی او میشنوا ،دارم و چون دوستش داشتم
من رود، اگر از  و پایش که به آن راه می زند بیند و دستش که به آن چنگ می آن می
و بیزاری  دھم من پناه جوید به وی پناه می و اگر از دھم ست کند به وی میدرخوا

آنم مثل بیزاری جستنم از قبض کردن  ی هجویم از چیزی که من انجام دھند نمی
و لیکن او از  پسندم پسندد و من اذیتش را نمی ی مسلمانم که مرگ را نمی  هنفس بند

 ».مرگ اجتناب ناپذیر است
تواند بین حال اولیای رحمان و حال  باشد، می یمؤمنان نشخصی از ھمچو بناء اگر

را از درھم تزویری جدا  اولیای شیطان تفکیک کند؛ چنانکه صراف درھم اصلی
شناس  و سوارکار دھد ز مییخراب تمی بخوب را از اس بشناس اس بو اس نماید می

 کند. بین دالور و بزدل تفریق می
و مدعی کذاب نبّوت الزم است، پس تفریق بین  گومبر راستچنانکه تفریق بین پیغ 

و بین  انبیاء علیھم الصالة والسالم دیگرمحمد راستگو و امانت دار، موسی، مسیح، و 
 دیگرو  حه اسدی، حارث دمشقی، باباه رومیکذاب، اسود عنسی، طلی ی همسیلم

و اولیای گمراه  تعالیبین اولیای پرھیزگار الله  باشد، ھمچنان تفکیک کذابان فرض می
 شیطان فرض و الزم است.

 

                                           
 اش در بخش نخست این رساله گذشت. این حدیث به شکل کامل با ترجمه -١



 

 

 بخش دهم:
 دین تمام پیامبران اسالم است

ست که پیامبران و رسوالن ا و آن مطالبی دین رب العالمین است قیقت، حقیقِت ح
شریعت و طریقت خاصی بوده است، الله ھر یکی را  گرچهاند،  ھمه بر آن گمارده شده

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ ﴿فرماید:  تعالی می
ۚ  ةٗ لُِ�ّ  .]٤٨[المائدة:  ﴾َوِمۡنَهاٗجا

 ».ما برای ھر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم«ترجمه: 

ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن ﴿ی فرموده است: الله تعال  ۡمرِ ُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
َ
َوَ� تَتَّبِۡع  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

ۡهَوآَء 
َ
ِينَ أ ْ َعنَك مَِن  ١٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ ِ إِ�َُّهۡم لَن ُ�ۡغُنوا ۚ �نَّ  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ٰلِِم�َ ا َ�ۡعُضُهۡم  ٱل�َّ

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� وَ 
َ
ُ أ  .]١٩-١٨[الجاثیة:  ﴾١٩ٱلُۡمتَّقِ�َ َوِ�ُّ  ٱ�َّ

ین پیروی یین و راه روشنی از دین قرار داریم، پس از این آیسپس ما تو را بر آ«ترجمه: 
گاھی ندارند، آنان  و از ھوا و ھوس بدین راه روشن بروکن و  ھای کسانی پیروی مکن که آ

و الله  ه برخی یار و یاور برخی دیگراندشرھانند، ستمگران کفر پی ھرگز تو را از عذاب الله نمی
 ».ھم یار و یاور پرھیزگاران است

وِ ﴿الله تعالی فرموده است:  
لَّ
َ
ْ َو� رِ�َقةِ َ�َ  ٱۡسَتَ�ُٰموا آًء َغَدٗقا ٱلطَّ ۡسَقۡيَ�ُٰهم مَّ

َ
�َ١٦ 

َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َوَمن ُ�ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرّ�ِهِ   .]١٧-١٦[الجن:  ﴾١٧ا�َۡسلُۡكُه َعَذاٗبا َصَعدٗ  ۦّ�ِ
ایشان  ی هاگر آدمیان و پریان بر راستای راه ماندگار بمانند، آب زیاد بھر«ترجمه: 

و ھر کسی از ذکر و یاد  ییمگردانیم، ھدف اینست که ما آنان را با این نعمت فراوان بیازما می
 ».گردانیم میی داخل یگردان گردد، او را به عذاب سخت و طاقت فرسا پروردگار روی

شود،  و منھاج راھی است که در آن رفته می است گذر نھر بوده ی هشریعت به منزل
باشد که آن را حقیقت  ھمتا می و بی حقیقت دین، بیان عبادت الله واحدھدف بیان 

ود به کسی دیگر سر تسلیم جز از پروردگار خ دین اسالم گویند، بدین معنی که بنده به
مشرک است، الله شرک را مغفرت  ،به کسی دیگر منقاد گرددو ھر آنکه  خم نکند

َ إِنَّ ﴿ :کند نمی َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
 .]٤٨[النساء:  ﴾ۦَ� َ�ۡغفُِر أ
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از عبادت او سرپیچی نماید، در  باشد و ھر کسی که بندگی الله تعالی را نپذیرفته
ھا  ن آنتعالی در شأ کسانی که الله ی هجھنمیان قرار خواھد گرفت، در زمر ی هزمر

ِينَ إِنَّ ﴿فرموده است:  وَن َ�ۡن ِعبَاَدِ� َسيَۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  ٱ�َّ  .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠�َۡستَۡكِ�ُ
کنند، خوار و پست داخل دوزخ خواھند  یقینا کسانی که از عبادت من تکبر می«ترجمه: 

 ».گشت

َوَمن يَۡبتَِغ ﴿له تعالی فرموده است: دین اسالم دین تمام انبیاء و رسوالن است، ال
 .]٨٥[آل عمران:  ﴾دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل مِۡنهُ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ َ�ۡ�َ 

 ».شود ینی برگزیند از او پذیرفته نمییین اسالم آیکسی که غیر از آ«ترجمه: 
این آیه فراگیر ھر زمان و مکان است، بناء دین نوح، ابراھیم، یعقوب، نوادگان 

باشد که  ایشان اسالم می ی هعیسی، دین ھم ی هگزیدبریعقوب، موسی، عیسی و یاران 
فرماید:  گردد، الله تعالی از نوح حکایت می ھمتا خالصه می در عبادت الله واحد و بی

َقاِ� َوتَۡذكِ�ِي �َ�َٰقۡوِم إِن َ�َن َكُ�َ عَ ﴿ ِ َ�ِٰت لَۡيُ�م مَّ ِ َ�َعَ�  ٱ�َّ ۡ�ُِعوٓاْ  ٱ�َّ
َ
ُۡت فَأ تََو�َّ

ٗة �ُ  ۡمرُُ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم ُ�مَّ
َ
َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَُ�ۡن أ ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ

َ
ْ  مَّ أ  ٧١إَِ�َّ َوَ� تُنِظُرونِ  ٱۡقُضٓوا

ۡ�ُُ�م ّمِنۡ 
َ
ُۡتۡم َ�َما َس� ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ  فَإِن تََو�َّ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
ِۖ أ ُ�وَن ِمَن  ٱ�َّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ

 .]٧٢-٧١[یونس:  ﴾٧٢ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
تان سخت و غیر  ای قوم من! اگر ماندنم در میانتان و پند دادنم با آیات الله برای«ترجمه: 

قاطعانه تصمیم خود را قابل تحمل است، من بر الله تکیه دارم، پس ھمراه با معبودھایتان 
اندوھتان نشود، پس از آن نسبت به  ی هو مای منظورتان از خودتان نھان نماند بگیرید، تا بعداً 
رسانید)  اگر روی گردانید (به من زیانی نمی خواھید بکنید و مرا مھلت ندھید. من ھر چه می

و به من  ه نیستجز به اللمزد و پاداش من  .خواھم چرا که من کمترین مزد از شما نمی
 ».مسلمانان باشم ی هدستور داده شده است که از زمر

َولََقِد  ۥۚ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسهُ  َۧوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿الله تعالی فرموده است:  
ۖ ِ�  ٱۡصَطَفۡيَ�ٰهُ  ۡ�َيا ٰلِِح�َ لَِمَن  ٱ�ِخَرةِ ِ�  ۥ�نَّهُ  ٱ�ُّ ۡسلِۡمۖ قَاَل  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥقَاَل َ�ُ إِۡذ  ١٣٠ٱل�َّ

َ
أ

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ 
َ
ٰ بَِهآ إِبَۡ�ِٰ�  ١٣١ٱۡلَ�ٰلَِم�َ أ َ ُم بَنِيهِ َو�َۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ  َۧووَ�َّ لَُ�ُم  ٱۡصَطَ�ٰ  ٱ�َّ

ۡسلُِمونَ  ٱّ�ِينَ  نُتم مُّ
َ
 .]١٣٢-١٣٠[البقرة:  ﴾١٣٢فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ین ابراھیم روی گردان خواھد شد مگر آنکه خود را خوار و یکسی از آچه «ترجمه: 
و او در آخرت از جمله شایستگان (مقرب  ، ما او را در این جھان برگزیدیمکوچک داشته است
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انه تسلیم پروردگار درگاه الھی) است، آنگاه که پروردگارش بدو گفت: مطیع شو، گفت: خالص
و یعقوب نیز (ھرکدام  یین سفارش کردخود را به این آ و ابراھیم فرزندانجھانیان گشتم 

ین را برای شما برگزیده است، پس نمیرید جز اینکه یای فرزندان من! الله این آگفتند): 
 ».مسلمان باشید

ِ ﴿الله تعالی فرموده است:   ِ َوقَاَل ُموَ�ٰ َ�َٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ُٓواْ إِن  ٱ�َّ َ�َعلَۡيهِ تََو�َّ
ۡسلِِم�َ   .]٨٤[یونس:  ﴾٨٤ُكنُتم مُّ

موسی گفت: ای قوم من! اگر واقعًا به الله ایمان دارید، بر او توکل کنید، اگر «ترجمه: 
 ».مسلمان ھستید

� ﴿ھا گفتند:  که آن است الله تعالی از ساحران حکایت کرده  ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ
َ
َر�ََّنآ أ

َنا ُمۡسلِِم�َ َوتَ   .]١٢٦[األعراف:  ﴾١٢٦وَ�َّ
 ».و ما را مسلمان بمیران گارا! صبر عظیم به ما مرحمت فرماپرورد«ترجمه: 

ۡ�ِۡقِ� ﴿که او فرمود:  است حکایت کرده ÷ از یوسف 
َ
تََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو�

 ِ ٰلِِح�َ ب  .]١٠١[یوسف:  ﴾١٠١ٱل�َّ
 ».و به صالحان ملحق گردان مرا مسلمان بمیران«ترجمه: 

ِ رَّبِ ﴿که او گفت:  است از بلقیس حکایت کرده  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�َٰن ِ�َّ
َ
أ

 .]٤٤[النمل:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
 ».ھمراه سلیمان به الله پروردگار عالمیان اسالم آوردم«ترجمه: 

ِينَ  ٱ�َّبِيُّونَ َ�ُۡ�ُم بَِها ﴿الله تعالی فرموده است:   ِيَن َهاُدواْ وَ  ٱ�َّ ۡسلَُمواْ لِ�َّ
َ
ٰنِيُّونَ أ َّ�  ٱلرَّ

ۡحَبارُ وَ 
َ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾ٱۡ�

کردند و  دیان حکم میپیغمبرانی که تسلیم فرمان الله بودند، به تورات برای یھو«ترجمه: 
 ».کردند و دانشمندان نیز بدان حکم می الله پرستان

ِ ﴿ھا گفتند:  آن که است از خاصگان عیسی حکایت کرده  ِ َءاَمنَّا ب نَّا  ٱۡشَهدۡ وَ  ٱ�َّ
َ
بِ�

 .]٥٢[آل عمران:  ﴾٥٢ُمۡسلُِمونَ 
 ».ایم، گواه باش که ما مخلص و منقاد او ھستیم ما به الله ایمان آورده«ترجمه: 
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شان یک است، چنانکه در  باشد، لیکن دین ھای پیامبران گوناگون می اگرچه شریعت

نِْبيَاءِ «فرمودند:  ج که پیامبر است آمدهصحیح بخاری و صحیح مسلم 
َ ْ
 إِنَّا َمْعرَشَ األ

 .١»داحِ يننا وَ دِ 
 ».ما گروه پیامبران دین ما یک است«ترجمه: 

َع لَُ�م ّمَِن ﴿الله تعالی فرموده است:  ٰ بِهِ  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ ِيٓ نُوٗحا وَ  ۦَما وَ�َّ وَۡحۡيَنآ  ٱ�َّ
َ
أ

ۡيَنا بِهِ  �ِيُمواْ  ۦٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوَ� َ�َتَفرَّقُواْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ  ٱّ�ِينَ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ

 .]١٣[الشوری:  ﴾َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
که آن را به نوح توصیه  ینی را برای شما بیان داشته و روشن نموده استیالله آ«ترجمه: 
ایم که دین را پا  دهرا به تو وحی و به ابراھیم و موسی و عیسی دستور داو ما آن  کرده است
و در آن تفرقه نکنید و اختالف نورزید، این چیزی که شما مشرکان را بدان  برجا دارید

 ».آید بر مشرکان سخت گران می ،خوانید می

َها ﴿الله تعالی فرموده است:   ُّ�
َ
ّيَِ�ٰتِ ُ�ُواْ ِمَن  ٱلرُُّسُل َ�ٰٓ� ْ وَ  ٱلطَّ َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما  ٱۡ�َملُوا

نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ �نَّ َ�ِٰذهِ  ٥١َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ 
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
ۡمرَُهم  ٥٢ٱ�َُّقونِ أ

َ
ُعوٓاْ أ َ�َتَقطَّ

يۡهِۡم فَرُِحونَ   .]٥٣-٥١[المؤمنون:  ﴾٥٣بَۡيَنُهۡم ُزُ�ٗر�ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
گمان من از  بی ،ای پیغمبران از غذاھای حالل بخورید و کارھای شایسته بکنید«ترجمه: 

گاھم، این ھمگی ملت یگانه آنچه انجام می شما  ی و من پروردگار ھمه اند ای بوده دھید بس آ
بار دین خود را به پراکندگی کشاندند، ھر  و ھستم، پس تنھا از من بھراسید اما مردمان کار

 .»شادانند و ه و جمعیتی بدانچه دارند و بر آنند خوشحالدست
 

                                           

 با اندک اختالف الفاظ. س یت بخاری و مسلم از ابوھریرهروا -١



 

 

 بخش یازدهم:
 مراتب اهل سعادت

اند بر اینکه پیامبران از  ر اولیاء الله متفقیو سا اسالمیاّمت  گذشتگان و پیشوایان
ھای سعادتمند و کامران خود را  الله تعالی بنده ،ھستندبھتر  ،پیامبر نیستند ی کهیاولیا

َ َوَمن يُِطِع ﴿به چھار گروه تقسیم نموده است، چنانچه فرموده است:   ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع 

ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ ّدِ َهَدآءِ ٱلوَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  شُّ  ٱل�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا

ُ
 .]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

خواھد بود  یکسان ین) ھمنشیامترا اطاعت کند (روز ق یامبرکه خدا و پ یو کس«ترجمه: 
چه  ینانو شھدا و صالحان، و ا یقانو صد یامبران،که خداوند بر آنان انعام نموده است، از پ

 ».دھستن یقانیرف یکون

َحٍد َ�ْعَد انلَِّبيَِّ� «در حدیث شریف آمده است:  
َ
 َغَرَ�ْت، ىلَعَ أ

َ
ْمُس، َوال َما َطلََعِت الشَّ

يِب بَْ�رٍ 
َ
فَْضَل ِمْن أ

َ
 .١»َوالُْمرَْسِلَ� أ
بعد از پیامبران و رسوالن بر کسی که  است آفتاب طلوع و غروب نکرده«ترجمه: 

 ».بھتر از ابوبکر بوده باشد

ٍة ﴿فرماید:  است، الله تعالی می ج محمداّمت  ،ھا بھترین امت  مَّ
ُ
ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 
ُ
 .]١١٠[آل عمران:  ﴾أ

  .»اید ھا آفریده شده شما بھترین امتی ھستید که به سود انسان«ترجمه: 

ۡوَرۡ�َنا ﴿فرماید:  و ھمچنان می
َ
ِينَ  ٱلِۡكَ�َٰب ُ�مَّ أ ۖ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ  .]٣٢[فاطر:  ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا

  .»خود عطا کردیم ی هسپس قرآن را به بندگان برگزید«ترجمه: 

                                           

ْمُس ىلَعَ رَُجٍل «ھای حدیث نیافتم و حدیث دیگری بدین لفظ  این حدیث را در کتاب -١ َما َطلََعِت الشَّ
 روایت نموده است پیدا نمودم. (مترجم) س که امام ترمذی از ابوبکر »َخْ�ٍ ِمْن ُ�َمرَ 

) آن حدیث را روایت کرده و ابو نعیم نیز در حلیة األولیاء ١٣١٣(آجری در الشریعة، شماره 
 ) آن را آورده است. (مصحح)٣/٣٧٣(
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ةً «فرمودند:  ج در مسند امام احمد روایت است که پیامبر مَّ
ُ
ْ�تُْم تُوفُوَن َسبِْعَ� أ

َ
 ،أ

ْ�َرُمَها ىلَعَ اهللاِ 
َ
ْ�تُْم َخْ�َُها َوأ

َ
 .١»أ

ترین ایشان  و محترم ھا ھستید، شما بھترین آن امتاّمت  شما ھفتادمین«ترجمه: 
 ».باشید در نزد الله می

ھای مختلف در  جناب به روایت  اھل قرن اول اند، از آن ج محمداّمت  بھترین

ِي بُِعثُْت ِ�يِه، «صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که فرمودند: 
َّ

َقْرُن اذل
ْ
ُقُروِن ال

ْ
َخْ�ُ ال

يَن يَ  ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهمْ ُ�مَّ اذل ِ
َّ

 .٢»لُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل
اند که از  بعثت من است، سپس کسانی ی ھا اھل زمانه بھترین اھل قرن«ترجمه: 
 ».باشند که از عقب گروه قبلی خواھند آمد آیند، بعد از آن کسانی می پی آنان می

روایت است که فرمودند:  ج ھمچنان در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر 

ْدرََك «
َ
ُحٍد َذَهبًا َما أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
نَّ أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، لَْو أ ِ

َّ
ْصَحايِب، فََواذل

َ
 �َُسبُّوا أ

َ
ال

 نَِصيَفهُ 
َ

َحِدِهْم، َوال
َ
 .٣»ُمدَّ أ

یاران مرا دشنام ندھید، قسم به ذاتی که جان من به دست اوست، اگر «ترجمه: 
و نه  ھا ی ثواب بخشش یکی از آن هاز شما مانند کوه احد طال ببخشد، نه به پیمان کسی

 ».رسد ثواب او می ی به نیم پیمانه
، الله ندبھتر اندیگراز اول چه مھاجران و چه انصار نسبت به صحابه  پیشگامان

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿تعالی فرموده است: 
َ
ۡن أ ۡ�َظُم  ٱۡلَفۡتحِ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َوَ�َٰتَلۚ أ

ِينَ َدرََجٗة ّمَِن  ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا
َ
ُ وََعَد  أ �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ بَِما َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ

 .]١٠[الحدید:  ﴾١٠َخبِ�ٞ 
اند، با  دهاند و جنگی کرده جکسانی از شما که پیش از فتح مکه در راه الله خر«ترجمه: 

دیگران برابر و یکسان نیستند، آنان درجه و مقامشان برتر از درجه و مقام کسانی است که 
ی پاداش نیکو  هاند، الله به ھمه وعد اند و جنگیده و بخشش نموده جخر هبعد از فتح مک

گاه است و او از ھر آنچه می دھد می  .»کنید آ

                                           

 . سند آن حسن است.س روایت امام احمد از معاویة بن حیدة القشیري -١
 .س روایت بخاری و مسلم از عبدالله بن مسعود -٢
 .س روایت بخاری و مسلم از ابوسعید الخدری -٣



 ٧٩  سعادت اهل مراتب: ازدهمی بخش

ٰبُِقونَ وَ ﴿الله تعالی فرموده است:   لُونَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ�  ٱ�َّ

َبُعوُهم ُ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ  .]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ  ٱ�َّ
پیش  نیکی روش آنان را در و کسانی که به پیشگامان نخستین مھاجران و انصار«ترجمه: 

دند، الله از آنان خوشنود است و ایشان ھم از الله و راه ایشان را به خوبی پیمو گرفتند
 ».خوشنودند

ج کردند و اند که قبل از فتح در راه الله مال خر ان نخستین کسانیمراد از پیشگام
باشد، چون آن صلح اولین فتح مکه بود و  و مقصود از فتح صلح حدیبیه می جنگیدند

بِيٗنا﴿ذیل را نازل فرمود:  ی ن آن الله تعالی آیهادر ش َۡغفَِر  ١إِنَّا َ�تَۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ِ�ّ
ُ لََك  رَ  ٱ�َّ خَّ

َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ  .]٢-١[الفتح:  ﴾َما َ�َقدَّ

ایم، ھدف اینست که الله گناھان گذشته  ما برای تو فتح آشکاری را فراھم ساخته«ترجمه: 
 ».تو را ببخشاید ی و آینده

 الله! آیا این فتح است؟ جواب فرمودند: بله.یاران پرسیدند: ای رسول 
ن ابوبکر سپس عمر شا ترین و فاضل اند نخستین خلفای چھارگانهپیشگامان بھترین  
اسالمی است، این اّمت  ی مشھور صحابه و تابعین و امامان و جماھیرباشد، این رأ می

ة السن منهاج أهل«اب ل را به تفصیل در کتیکند، اما آن دال ید مییل زیادی تأیرأی را دال

 ایم. بیان نموده »النبوية يف نقض كالم أهل الشيعة والقدرية
از  بعداّمت  اند بر اینکه بھترین این و شیعه متفقسّنت  ھای اھل روی ھم رفته گروه
 باشند. ھا نمی برتر از آن ،اند و کسانی که بعد از صحابه آمده باشد پیامبر یکی از خلفاء می

باشد،  می ج و در پیروی پیامبر الله تعالی بزرگترین عالم در دینترین اولیای  فاضل 
در شناخت دین و در پیروی اّمت  ترین این آنان که کامل گرامی ی چون صحابه

و برترین ایشان ابوبکر صدیق نظر به کمال علم و عملش، خواھد بود،  بودند ج پیامبر
و  اند جناب بوده یاران آناّمت  ترین این فاضلو  ھا بھترین امت ج محمداّمت  چه

 باشد. می س برترین ایشان ابوبکر
باشد، طوری که  گروھی خطا شده پنداشته است که بھترین اولیاء آخرین ایشان می

جز از محمد بن علی  بھترین انبیاء آخرین ایشان است، در حالی که کسی از علماء به
و در  است را بکار نبرده است، او کتابی نوشتهالحکیم الترمذی اصطالح (خاتم األولیاء) 

و  سپس گروھی از پسینیان پیدا شدند ه رفته است،چندین موضع آن کتاب به اشتبا
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که  اند ھا ادعا نموده ولیاء ھست و بعضی از آنپنداشت که او خاتم اال ھرکدام می
و انبیاء در شناسایی  است علم بھتر بوده ی هنبیاء از ناحینسبت به خاتم اال ولیاءاال خاتم

فتوحات مکی، « ی ی نویسندهنمایند، چنانکه ابن عرب از او استفاده میتعالی   الله
و با شریعت، عقل و تمام انبیای الله تعالی و  است این ادعا را سر داده »وفصوص

دلیلی خود مانند کسی است که  عقلی و بی اولیایش مخالفت نموده است، او در بی
 یخت.پس سقف از باال بر سرشان فرو ربگوید: 

و  ھستند ر اولیاء بھتریو سااّمت  اینانبیاء علیھم الصالة والسالم نسبت به اولیای 
ترین ایشان  باشد، طوری که آخرین انبیاء فاضل ھا نمی ترین آن آخرین اولیاء فاضل

نَا «فرماید:  ل ثابت شده است، او خود مییبا دال ج است، چون فضیلت و برتری محمد
َ
أ

 فَْخرَ 
َ

ِ آَدَم َوال
َ

 .١»َسيُِّد َودل
 ».کنم و در این فخر نمی ھستممن سردار فرزندان آدم «جمه: تر

َاِزُن: َمْن «ھمچنان فرموده است:  
ْ
ْستَْفِتُح، َ�يَُقوُل اخل

َ
ِقيَاَمِة فَأ

ْ
َنَِّة يَْوَم ال

ْ
آيِت بَاَب اجل

دٌ  قُوُل: ُ�َمَّ
َ
نَْت؟ قَاَل: فَأ

َ
َحٍد َ�بْلََك  .أ

َ
ْ�تََح ِأل

َ
 أ

َ
ْن ال

َ
ِمْرُت أ

ُ
 .٢»قَاَل: َ�ُقوُل: بَِك أ

گوید: تو  نمایم، دربان می روم و طلب گشودن را می جنت می ی دروازهبه «ترجمه: 
ام که پیش از تو به  گوید: به خاطر تو مامور شده دھم: محمدم، می کیستی؟ جواب می
 ».کسی دیگر نگشایم

و او  ساخترا بر تمام انبیاء بلند  ج در شب معراج الله تعالی درجه و منزلت محمد

ن  ٱلرُُّسُل ۞تِلَۡك ﴿ :رداندستایش خود گ ی ستهیرا شا ٰ َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ فَضَّ
ۖ َ�ََّم  ُ  .]٢٥٣[البقرة:  ﴾َوَرَ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت�  ٱ�َّ

م، الله با برخی از آنان این پیغمبران بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادی«ترجمه: 
 ».و بعضی را درجاتی برتر داد سخن گفت

اش نیاز به  در پیامبری ج انبیاء از جانب الله تعالی آمده است، محمدوحی به تمام 
باشد، بر عکس  گذشته یا آینده نمی کسی نداشت و لھذا شریعتش محتاج به شریعت

تکمیل  ÷ و مسیح ر احکام به تورات حواله داده استکه در اکث ÷ شریعت مسیح

                                           

 .س مذی از ابوسعید الخدریروایت تر -١
 .س روایت مسلم از انس بن مالک -٢
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ر یھای قبلی مانند تورات، زبور و سا ھا به نبوت بدین جھت نصرانیاشد، ب کننده می
 .اند محتاج ،گذشته است ÷ یی که قبل از مسیح ھای بیست و چھارگانه نبوت
را الله تعالی با  ج محمداّمت  ھای سابق به الھام شدگان نیز ضرورت داشتند، اما امت

به پیامبری دیگری، یا الھام ناء نیاز گردانده است، ب جناب بی رسالت و شریعت آن
ھا و اعمال  ھا، علم فضیلت ی ی نیاز پیدا نکردند، بلکه الله تعالی در پیامبرش ھمها شده

 ع کرده است، پس فضیلت او با قرآنمج است، نده نمودهکنیکی را که در دیگر انبیاء پرا
 شده است نه به خاطر انسانی دیگر. دادهست که برایش ا و رسالتی

 تواند برایش برسد، بدون پیروی آن ولی نمی ج اولیاء ھر آنکه رسالت محمداما 
خواھد  ج محمد ی شود، به واسطه و ھر رھیابی و دیانت داری که نصیبش می بشود

و ھمچنان ھر آنکه رسالت پیامبری دیگری به او رسیده باشد، بدون پیروی  شد
 پیامبرش ولی نخواھد شد.

 کفر کج روان و فالسفه
برایشان رسیده است، لیکن  ج بگوید: بعضی از اولیاء با آنکه رسالت محمد سکھر  

 نباشند، ھمچی نمی ج و در آن محتاج به محمد ھا راھی دیگری به سوی الله دارند آن
 کافر ملحد است. یانسان
و یا  دارم نه در علم باطن ج من در علم ظاھر نیاز به محمداگر شخصی بگوید:  

آن شخص بدتر از  .یعت محتاج به وی ھستم نه در علم حقیقتبگوید: در علم شر
گویند: محمد پیامبر عرب  ھا می ھا و نصرانی ھا خواھد بود، یھودی ھا و نصرانی یھودی

و از بخشی دیگر  ندھا به بخشی از کتاب ایمان آورد است نه پیامبر اھل کتاب، پس آن
رسالت وی  یو ھمچنان آن شخصی که به بعض یدندگرد کافران جزو  ند ومنکر شد

ھا کافرتر  ھا و نصرانی بعضی دیگر منکر شده است، از یھودی بهو  است ایمان آورده
یق ھاست علم از حقا و شناسایی و احوال دل اشد، زیرا علم باطن که علم ایمانب می

ود، ھرگاه و این علم بھتر از علم اعمال ظاھری اسالم خواھد ب باشد باطنی ایمان می
ھای ایمان را، بناء  دانست نه حقیقت صرف کارھای ظاھری را می ج کسی گوید: محمد

نمایم، آن کس با ادعای  استفاده نمیسّنت  ھای ایمانی از کتاب و من در حقیقت
 بوده ج در رسالت پیامبر اند، آنچه بدان ایمان آورده یرسند که بعض خویش به ما می

بدتر از شخصی است که بگوید: به بعض  یست و چنین کسو بعضی دیگر نبوده ا است
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و لیکن نگوید آنچه بدان ایمان دارد  دیگر منکرمرسالت ایمان دارم و از بعضی 
 ترین بخش آن است. مفضول

 اند و و مردم را در اشتباه انداخته از نبوت بھتر استملحدان ادعا دارند که والیت 
 سرایند: باشد و این بیت را می ش میبھتر از نبوت ج گویند، والیت محمد می

 مقــــــام النبــــــوة يف بــــــرزخ
 

ـــــويل  ـــــول ودون ال ـــــق الرس  فري
 

 یـول و پائین ولـاال رسـب  رزخـوت در بـام نبـیعنی: مق
باشد شریک ھستیم، این  جناب که بزرگتر از رسالتش می ما در والیت آنگویند:  می 

گذشته از آن  ج مانند والیت محمددھد، زیرا  ادعا گمراھی بزرگ ایشان را نشان می
 گروه ملحد در ھیچ فردی، حتی ابراھیم و موسی علیھما السالم وجود ندارد.

 ،باشد نبی و ولی می ج از اینکه ھر رسول نبی و ولی بوده است، بناء رسول الله
و نبوتش والیتش را دربر دارد، اگر آن مردم  است نبوتش بوده ی رسالتش دربر دارنده

چون  .جناب گمان کنند، این گمان مردود است ه را به پیامبر بدون والیت آنوحی الل
در حالت وحی برایش امکان ندارد که ولی الله نباشد، اگر فرضًا در آن حالت از والیت 

 ھم کسی مانند او در والیت و دوستی الله نخواھد بود. تعالی عاری باشد، باز الله
 گفته است:» فصوص«عربی مؤلف  گویند، چنانکه ابن آن مردم گھی می

گیرند که از آن فرشته، وحی را فرا گرفته به رسول الله  ی فرا میا ھا از سرچشمه آن
سپس در چوکات مکاشفه نمایان اند  فالسفه را پذیرفته ی آنان عقیده .رساند می

طو و ارس ی به گفته –ھا  اند، آن گویند: افالک قدیمی و ازلی اند، زیرا فالسفه می ساخته
ابن سینا و  ی به گفته –ھا  ھا مشابھت دارد، اولین آن علتی دارند که به آن –پیروانش 

ھستند، ذاتی که ھا ھمه مخلوق پروردگار  و عقیده ندارند که آن پیداستخود  –یارانش 
به  و ھمه چیز را است در شش روز پیدا کرده ،ھاست و آنچه میان آن ھا و زمین آسمان

کلی از علم الله  داند، بلکه آنان یا به و ھمه چیز را می د آفریده استارادت و قدرت خو
یر یگویند الله طرف کلیات چیزھای تغ و یا می ردتعالی منکرند، چنانچه ارسطو نظر دا

ی انکار علم الله تعالی اداند، چنانکه ابن سینا گفته است، حقیقت این ر خورنده را می
ی خواھد بود، پس ھر یک از یھن، معین و جزباشد، چون ھر موجود در خارج ذ می

 اند. ییھا جز افالک و آسمان
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باشند، کسی که جز  ی مییشان جز ھا، صفات و کردارھای جان ام زندهھمچنان تم 
اند، نه در  ھا کلی داند، زیرا کلیات در ذھن کلیات را نداند، چیزی از موجودات را نمی

 وجود خارجی.
ھای اینجانب  ر کتابیو سا» رّد تعارض عقل و نقل«ب تفصیل رد بر آن گروه در کتا

ھا، بلکه بزرگتر از کفر  ھا و نصرانی ذکر رفته است، کفر آن گروه بزرگتر از کفر یھودی
ھا و زمین و تمام  گویند الله تعالی آسمان ھا ھمه می باشد، این مشرکین عرب می

 مخلوقات را به خواست و قدرت خود پیدا کرده است.
پرستیدند، با آنکه فرشتگان و  ھا را می ھا و بت هیونان ستار ی ر فالسفهیسا ارسطو و

از فرشتگان و انبیاء  ھای ارسطو ھیچ یادآوری شناختند، در کتاب را می † انبیاء
 باشد. و اکثر علوم یونانیان در علوم ھستی می وجود ندارد

و لغزش ایشان زیاد ، خطا تاس ھا اندک بوده اما در علوم الھیات صحیح و صواب آن
شان نسبت به فالسفه در علوم  ھا بعد از منسوخ شدن شریعت ھا و نصرانی است، یھودی

متأخر مانند ابن سینا و امثالش خواستند نظر  ی و لیکن فالسفه ندذکر شده داناتر
ھا  ز اصول جھمیمسائل را ا یپیشقدمان خود را با رساالت رسوالن تلفیق نمایند، بعض

و در آن  شود د که به فالسفه نسبت داده میمذھبی ترتیب دادن ا گرفتند وھ و معتزلی
ما بعضی از آن تناقضات را در جای دیگر بیان  .حد زیاد است فساد و تناقض بی

 ایم. نموده
اھل دنیا را  ج این فالسفه وقتی دیدند شأن رسوالن چون موسی، عیسی و محمد

باشد که به  عتی میبزرگترین شری ج و دانستند که شریعت محمد است کرده مبھوت
را در اخبار انبیاء دریافتند، خواستند بین آن  جنیانو بیان فرشتگان و  دنیا آمده است

و  رترین مخلوق از معرفت الله تعالیخویش، آنان که دواخبار و سخنان یونانیان پیشین 
 باشند، تلفیق و جوری آورند. ھا و رسوالن وی و روز آخرت می فرشتگان و کتاب

ھا را به اصطالح (مجردات و مفارقات)  و آن است عقل ثابت نموده )١٠( فالسفه ده
و به سبب جدایی  جان از بدن گرفته شده استمفارقات از مفارقت و جدایی  .نامند می

 اند. امیدهمفارقات ن ،ھا از ماده و تجرد جان
اعراض ھا را  ر ایشان آنثاند، اک و ھر فلک را روان دار شناخته آنان افالک را ثابت

این مجردات ثابت شده  .دانند ھا را جواھر می و بعضی از ایشان آن اند قلمداد نموده
نزدشان در روش تحقیقی موجودات ذھنی خواھند بود نه عینی، چنانکه یاران 



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ٨٤

ھای افالطونی  و یاران افالطون مثال اند به اثبات رسانده فیثاغورس اعداد مجرد را
 اند. و زمان و فضای مجرد ثابت کرده اند، ھّیوالی مجرد از صورت نمودهمجرد ثابت 

گردند، نه  ھا ثابت می ھای مجرد در ذھن این مثالماھران ایشان اعتراف دارند که 
الش خواستند نبوت را بر ھا چون ابن سینا و امث در خارج، وقتی عقب ماندگان آن

ھا را معیار  و آن ندھا ثابت گردانند، سه خصوصیت برای نبوت ذکر نمود مبادی فاسد آن
 معرفت نبی قرار دادند:

توسط آن  ونامند  ھا بنام قوت قدسی می نبّی باید قوت علمی داشته باشد که آن -١
 گیرد. علم را بدون آموختن فرا می

که ن قوت خیال معقوالت را در عقلش به شکلی قوت خیال را دارا باشد، تا آ  -٢
 ،و یا آوازھا را بشنود، چنانکه خواب برده ھا را ببیند در روان خود صورت

و ادعا  باشد چیزھا را وجودی در خارج نمیشنود، بیاورد و آن  بیند و می می
خداوند و آن آوازھا سخن  ندھا فرشتگان الله تعالی بود دارند که آن صورت

 ت.اس متعال
 قوت کاری داشته باشد، که با آن در ھّیوالی عالم تأثیر اندازد.  -٣

و کارھای معجزه آسای ساحران را به  پیامبران و کرامات اولیاءفالسفه معجزات 
شان موافقت  اند که با مبادی ھا آنچه را پذیرفته و از آن است قوت نفس نسبت داده

شدن مھتاب و امثال آن را انکار ، اما پاره ÷ دارد، مانند مار شدن عصای موسی
اد شروط ایشان را بیان و فس ایم ھا در چندین جا رد نموده اند، ما به تفصیل بر آن نموده
اند،  ھای نبوت قلمداد نموده ایم که آنچه بنام ویژگی و واضح ساخته ایم داشته
ح گردد و واض و پیروان انبیاء حاصل می ی عوامھای بزرگتر از آن به بعض ویژگی
خداوند متعال و بزرگترین مخلوقات  تعالی زنده، گویا ه فرشتگان اللهایم ک ساخته

ُم ُجُنوَد َرّ�َِك َوَما َ�ۡعلَ ﴿ھا بس زیادند، چنانکه الله تعالی فرموده است:  و آن باشند می
 .]٣١[المدثر:  ﴾إِ�َّ ُهوَ 

 ».داند لشکرھای پروردگارت را جز او کسی نمی«ترجمه: 
خصوص نه آنند که فالسفه و بو اعراض ھم نیستند  است نبوده) ١٠(فرشتگان ده 

یین از او باشد، تمام چیزھای از او پا اول عبارت از عقل اول می ی ادعا دارند: سرچشمه
 باشد. می ،آنچه زیر فلک قمر قرار دارد ی و عقل فعال دھم پروردگار ھمه پیدا شده است
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ما  ی هی پیدا کنندا است، ھیچ فرشته الزم دین رسوالنمعرفت فساد این چرندھا 

إِنَّ «باشد، آن مردم ادعا دارند که عقل یاد شده در حدیثی آمده است:  سوی الله نمی
َل َما وَّ

َ
ِ� َما  أ ْدبََر، قَاَل: وَِعزَّ

َ
ْدبِْر فَأ

َ
ُ: أ

َ
ْ�بََل، ُ�مَّ قَاَل هل

َ
قِْبْل فَأ

َ
ُ: أ

َ
َعْقَل قَاَل هل

ْ
َخلََق اُهللا ال

َّ ِمنَْك،َخلَْقُت َخلْ  ْعَجَب إيِلَ
َ
ِعَقاُب وَ بَِك آُخُذ  ًقا أ

ْ
ْعِطي َو�َِك اثلََّواُب، وََعلَيَْك ال

ُ
 .»�َِك أ

اولین وقت که الله تعالی عقل را پیدا کرد، بدو گفت: به نزد من بیا، او آمد، «ترجمه: 
ام که  سپس بدو گفت: برو، او رفت، پس الله فرمود: قسم به عزتم مخلوقی پیدا نکرده

دھم ثواب  سبب تو می و به گیرم تر باشد، به سبب تو می حترمنسبت به تو در نزد من م
 ».و عقاب بر تو است برای تو است

إِنَّ «نامند، نظر به حدیثی که امام ترمذی روایت نموده است:  آن عقل را قلم نیز می 
َقلَمُ 

ْ
ُ ال َل َما َخلََق ا�َّ وَّ

َ
 .١»أ

 ».قلم است است، پیدا نمودهاولین چیزی که الله «ترجمه: 
نزد علمای حدیث جعل و دروغ است،  ،اند حدیثی که در مورد عقل ذکر نموده

ھیچ و آن در  اند بن جوزی و دیگران بیان داشتهچنانکه ابوحاتم بستی، دار قطنی، ا
و با آن ھم اگر لفظ حدیث ثابت باشد، حجت بر رّد  دیوان معتمد حدیث وجود ندارد

ُ «ود، زیرا لفظ حدیث: ھا خواھد ب آن
َ

َعْقَل قَاَل هل
ْ
َل َما َخلََق اُهللا ال وَّ

َ
و در روایتی دیگر:  »أ

» ُ
َ

َعْقَل قَاَل هل
ْ
ُ ال ا َخلََق ا�َّ  .»لَمَّ

 ».وقتی الله تعالی عقل را پیدا کرد به آن گفت«ترجمه: 
، نه است پس معنای حدیث: الله تعالی عقل را در ابتدای پیدایش آن خطاب فرموده

ی (لّما) برای ظرفیت و وقت  ه(اول) مانند کلم ی اینکه آن اول مخلوقات است، کلمه

َّ ِمنَْك «حدیث  ی هو تتماست  ْ�َرَم يلَعَ
َ
رساند که الله تعالی قبل از  می »َما َخلَْقُت َخلًْقا أ

ْعِطي، ف«: است عقل مخلوقات دیگری نیز پیدا کرده است، پس فرموده
ُ
ِبَك آُخُذ، َو�َِك أ

ِعَقاُب َو�ِ 
ْ
و  است در این بخش چھار نوع اعراض را ذکر نموده »َك اثلََّواُب، وََعلَيَْك ال

ینی از عقل پیدا شده است، پس دلیل یی و پایحال اینکه در نزد فالسفه تمام جواھر باال
 کجا و مّدعا کجا؟!

                                           

 .س روایت ترمذی از عبادة بن الصامت -١
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 در زبان مسلمانان و در زبان یونانیان» عقل«اصطالح 
فظ (عقل) در زبان مسلمانان با لفظ (عقل) در زبان ھا اینست که ل سبب خطای آن

باشد،  یونانیان مختلف است، (عقل) در زبان مسلمانان مصدر فعل: (عقل یعقل) می

ۡصَ�ِٰب ﴿چنانچه در قرآن کریم آمده است: 
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
ْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ َوقَالُوا

عِ�ِ   .]١٠[الملك:  ﴾١٠ٱلسَّ
گرفتیم  کار می و یا عقل خود را به داشتیم گویند اگر ما گوش شنوا می کافران می« ترجمه:
 ».گشتیم دوزخیان نمی ی هھرگز از زمر

 .]٤[الرعد:  ﴾٤إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�ۡعقِلُونَ ﴿الله تعالی فرموده است:  
 ».گیرند کار می به ی برای کسانی است که عقل خویش رایھا در این نشانه«ترجمه: 

فََلۡم �َِسُ�واْ ِ� ﴿ھمچنان فرموده است:  
َ
�ِض أ

َ
ۡو  ٱۡ�

َ
َ�َتُكوَن لَُهۡم قُلُوٞب َ�ۡعقِلُوَن بَِهآ أ

 ۖ  .]٤٦[الحج:  ﴾َءاذَاٞن �َۡسَمُعوَن بَِها
ھا فھم  ی که بدانیھا اند، تا داشته باشند دل آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته«ترجمه: 

 »ھا بشنوند؟ ی که بدانیھا گوشکنند و 
تا با آن فھم  است الله تعالی آن را در انسان نھادهست که ا شعوریمراد از عقل 

باشد،  م به ذات خود مییاما (عقل) در نزد فالسفه مانند عاقل جوھر قا .حاصل نمایند
ا ھ و عالم مخلوقات در نزد آن دکن این تفسیر با زبان پیامبران و قرآن مطابقت نمی

س را به نام باشد، او نفو عقل می است، چنانچه ابوحامد به نام عالم اجسام ذکر نموده
از و از نفس به عالم ملکوت و  کند و گھی از عقل به عالم جبروت عالم امر یاد می

سّنت  و از معنی قرآن و برد و کسی که از زبان رسوالن اجسام به عالم ملک نام می
گاه باشد یاد از (ُملک و ملکوت و جبروت) سّنت  آنچه در قرآن و ،کند گمان می ،ناآ

این مردم  .باشد، حقیقت چنین نیست این فالسفه موافق می ی شده است با فرموده
گویند: فلک نو پیدا و معلول است، با  اندازند، مثًال می مسلمانان را در اشتباھات زیاد می

، در زبان باشد تواند پیدا قدیم نمیباشد، حال اینکه نو  آنکه آن در نزد ایشان قدیم می
که او خالق ھر  است شود، الله تعالی خبر داده عرب و زبان دیگر قدیم را نو پیدا نمی

و ھر نو پیدا بعد از نبودن وجود  باشد ھر مخلوق محدث و نو پیدا میو  است چیز بوده
 خواھد یافت.
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ای  هناقص نمودند، مناظر ی ه ھا با فالسفه مناظر ھا و معتزلی اھل کالم چون جھمی
و قضایای عقول را نیرو نبخشیدند، پس نه اسالم را  که در آن احادیث را نشناختند

دعواھای  ینصرت دادند و نه شوکت دشمنان را از بین بردند، بلکه با آنان در بعض
معقوالت درست مخالفت نمودند، بناء تقصیر  یو در بعض ندفاسدشان شرکت ورزید

وم نقلی و عقلی سبب قوت گرفتن گمراھی فالسفه گردید، چنانکه در مناظران در عل
 جای دیگر به تفصیل بیان شده است.

صورت پیدا  ج دانند که در نفس پیامبر را خیالی می ÷ فالسفه گھی جبریل
و ادعا نمودند  س ملحدان ھم نظر فالسفه برخاستندکند و خیال پیرو عقل است، پ می

و اولیاء الله از پیامبران بھترند، چون اولیاء دین الله تعالی را  اند هکه آنان اولیاء الله بود
) گفته الحکم فصوص و مکیه گیرند، ابن عربی صاحب (فتوحات بدون واسطه فرا می

 ج به رسول الله است و وحی از آنجا گرفته ی گیرد که فرشته است: او از معدنی می
و خیال پیرو  باشد ی خیال می فرشته، است رسانده است، معدن در نزد او عقل بوده

از خود  ج و رسول الله گیرد ان خود از اساس خیال فرا میگم عقل خواھد بود او به
 گرفت، بناء او در نزد خود از پیامبر باالتر است. خیال فرا می

اند، ابن عربی گذشته از اینکه  ھا ذکر کرده اگر خصوصیت پیامبر چیزی باشد که آن
 ،اند ، لیکن چگونه آنچه ذکر نمودهباشد تواند پیامبر باشد مثل او نمیبلندتر از 

ن نبوت أخصوصیت شناخته شود، در حالی که آن در ھر فرد مسلمان وجود دارد؟! ش
 بسیار بلند است. ،اند از آنچه ادعا نموده

 الحاد ابن عربی و امثالش
ھای  ن آنان صوفیاند، لیک ادعای صوفیت را نمودهچند  ابن عربی و امثالش اگر

ھای دانا ھم  نیستند، صوفیسّنت  اند، عالوه بر اینکه از مشایخ قرآن و ملحد فلسفی
مانند فضیل بن عیاض، ابراھیم بن ادھم، ابوسلیمان سّنت  خ قرآن ویباشند، مشا نمی

و امثال ایشان رضوان  د به محمد، سھل بن عبدالله تستریدارانی، معروف کرخی، جنی
 باشند. جمعین میالله علیھم ا

، است الله تعالی صفات فرشتگان را در قرآن کریم مخالف رأی فالسفه بیان داشته

ْ ﴿طوری که فرموده است:  َذَ َوقَالُوا �ۗ ُسۡبَ�ٰنَهُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱ�َّ ۡكَرُمونَ  ۥۚ َوَ�ٗ َ�  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ
ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  ِ  ٱۡلَقۡولِ ب ۡمرِه

َ
يِۡديهِۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن  ٢٧َ�ۡعَملُونَ  ۦوَُهم بِأ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �
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ٓ إَِ�ٰهٞ ّمِن ُدونِهِ  ٢٨ُمۡشفُِقونَ  ۦوَُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ٱۡرتََ�ٰ إِ�َّ لَِمِن   ۦ۞َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ
ٰلِِم�َ فََ�ٰلَِك َ�ۡزِ�هِ َجَهنََّمۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي   .]٢٩-٢٦[األنبیاء:  ﴾٢٩ٱل�َّ

پاک و منزه است، الله از نقص  ،گویند: رحمان فرزندی برگزیده است کافران می«ترجمه: 
 گیرند ر سخن گفتن بر او پیشی نمیبلکه فرشتگان بندگان گرامی و محترمی ھستند، آنان د

و آنان  اندد ی ایشان را می هالله اعمال گذشته و حال و آیند .کنند و تنھا به فرمان او کار می
مگر برای کسی که الله از او خوشنود است و ھمیشه از خوف  ،کنند برای کسی شفاعت نمی

الله ترسان و ھراسانند، ھر کس از ایشان بگوید غیر از الله من ھم معبودی ھستم، سزای وی 
 .»گردانیم، سزای ظالمان ھمین خواھیم داد را دوزخ می

لَٖك ِ� ﴿الله تعالی فرموده است:   َ�َٰ�ٰتِ ۞َوَ�م ّمِن مَّ ا إِ�َّ  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  ٱلسَّ
َذَن 

ۡ
ن يَأ

َ
ُ ِمۢن َ�ۡعِد أ  .]٢٦[النجم:  ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َو�َۡرَ�ٰٓ  ٱ�َّ

بخشد و  ھا ھستند، شفاعت ایشان سودی نمی چه بسیار فرشتگانی که در آسمان«ترجمه: 
ز آنکه الله به شفیع اجازه دھد و از مشفوع له راضی و خوشنود سازد، مگر بعد ا کاری نمی

 .»گردد

ْ قُِل ﴿فرموده است:  خداوند متعالھمچنان   ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ
 �ِ ٖ� َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ� ِمۡنُهم  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

َ�َٰعةُ َوَ� تَنَفُع  ٢٢ّمِن َظهِ�ٖ  ذَِن َ�ُ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ
َ
 .]٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾ۥۚ إِ�َّ لَِمۡن أ

ھا  پندارید آن بگو: کسانی را به فریاد بخوانید که به جز الله معبود خود می«ترجمه: 
ھا و زمین کمترین  نھا در آسما و نه آن و زمین مالک نیستند ھا در آسمان سودی و زیانی را

گونه شفاعتی در پیشگاه الله  و نه الله را از میانشان یاور و پشتیبانی است، ھیچ مشارکت دارند
 ».مگر شفاعت کسی که الله بدو اجازه دھد ،گردد سودمند واقع نمی

ٰ َمن ِ�  ۥَوَ�ُ ﴿الله تعالی فرموده است:   �َٰ�َ �ِض� وَ  تِ ٱلسَّ
َ
وَن  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ  ٱۡ� َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

ونَ  ۦَ�ۡن ِعَباَدتِهِ  َۡل �َُسّبُِحوَن  ١٩َوَ� �َۡستَۡحِ�ُ ونَ  ٱ�ََّهارَ وَ  ٱ�َّ  .]٢٠-١٩[األنبیاء:  ﴾٢٠َ� َ�ۡفُ�ُ
و کسانی که در پیشگاه  ھا و زمین است س و ھر چه در آسماناز آن اوست ھر ک«ترجمه: 
و از بندگی  دانند ن را باالتر از عبادتش نمیو خویشت زنند از پرستش او سرباز نمی، وی ھستند
 ».دھند و سستی به خود راه نمی شب و روز سرگرم تسبیح و تقدیسند شوند، خسته نمی

و  رفتند ÷ ھا نزد ابراھیم که فرشتگان به شکل انسان است الله تعالی خبر داده 
و به صورت  ی کلبی هو او به صورت دحی م ظاھر شدشکل انسان کامل به مری جبریل به
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دیدند و الله تعالی  ھا می و مردم او را بدان صورت آمد می ج بادیه نشینی نزد پیامبر

ٍ� ِعنَد ذِي ﴿ھای زیر توصیف نموده است:  را به صفت ÷ جبریل  ٱۡلَعرِۡش ذِي قُوَّ
مِ�ٖ  ٢٠َمِك�ٖ 

َ
َطاٖع َ�مَّ أ  .]٢١-٢٠[التکویر:  ﴾٢١مُّ

 ییمنزلت واال مقام و ،نزد (خداوند) صاحب عرش و ،است یرومند(مقتدر و) ن«رجمه: ت
 ».) استی(وح ینام اطاعت (فرشتکان) و دھا) مور (در آسمان، دارد

روشن مشاھده کرده  ی جبریل را در کرانه ج که محمد است الله تعالی خبر داده 

ِ ﴿است:  فُقِ َولََقۡد رََءاهُ ب
ُ
  .]٢٣[التکویر:  ﴾٢٣ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡ�

 ».به راستی او (= جبرئیل) را در افق روشن دیده است و«ترجمه: 

�ٖ فَ  ٥ٱلُۡقَوىٰ َشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿در توصیف جبریل فرموده است:   َوُهَو  ٦ٱۡسَتَوىٰ ُذو ِمرَّ
 ِ فُقِ ب

ُ
ٰ  ٱۡ� َ�ۡ

َ
ٰ  ٧ٱۡ� ۡدَ�ٰ  ٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ

َ
ۡو أ

َ
وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�ۡبِدهِ  ٩فََ�َن قَاَب قَوَۡسۡ�ِ أ

َ
َمآ  ۦفَأ

ۡوَ�ٰ 
َ
ىٰٓ  ٱلُۡفَؤادُ َما َكَذَب  ١٠أ

َ
َ�ُتَ�ُٰرونَهُ  ١١َما َرأ

َ
ٰ َما يََرىٰ  ۥأ ۡخَرىٰ  ١٢َ�َ

ُ
 ١٣َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

َوىٰٓ ِعنَدَها َجنَُّة  ١٤ٱلُۡمنَتَ�ٰ ِعنَد ِسۡدَرةِ 
ۡ
ۡدَرةَ إِۡذ َ�ۡغَ�  ١٥ٱلَۡمأ َما َزاَغ  ١٦َما َ�ۡغَ�ٰ  ٱلّسِ

ٰى مِۡن َءاَ�ِٰت َرّ�ِهِ  ١٧َوَما َطَ�ٰ  ٱۡ�ََ�ُ 
َ
ىٰٓ لََقۡد َرأ  .]١٨-٥[النجم:  ﴾١٨ٱلُۡكۡ�َ

خرد استوار بس نیرومند آموخته است، ھمان کسی که دارای  ای هاو را فرشت«ترجمه: 
سر ین آمد و یاست سپس او راست ایستاد، در حالی که او در جھت بلند قرار داشت، سپس پا

پس  .دو کمان یا کمتر گردید ی هاو و محمد به انداز ی هدر نشیب گذاشت، تا آنکه فاصل
بایست وحی کند، دل محمد تکذیب نکرد چیزی را  الله وحی کرد آنچه می ی هیل به بندیجبر

کنید او که بار دیگر در شب  ستیزه می ،چیزی که دیده است ی هکه او دیده بود، آیا با او دربار
وی را دیده است، نزد سدرة المنتھی، بھشت که منزل متقیان است در کنار آن است، معراج 

در آن ھنگام چیزھای سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود، چشم محمد منحرف نشد و 
 ».ھای بزرگ پروردگارش را مشاھده کرد به خطا نرفت و سرکشی نکرد، او بخشی از نشانه

که  است روایت نموده ج از پیامبر ل شهیعا ،مدر صحیح بخاری و صحیح مسل
اش به جز از دو مرتبه ندیده است، یعنی بار اول در  یل را به صورت اصلییجناب جبر  آن

 اند. و بار دوم در نزد سدرة المنتھی دیده انآسم ی کناره
نام (روح القدس)  ی بهیمین) و در جانام (الروح اال ی بهییل را در جایالله تعالی جبر 

ست که او بزرگترین مخلوق زنده و عاقل ا یاد کرده ھمه نمایانگر این یھای و به صفت
بر  .باشد نمی ج ، خیالی در شخص پیامبراست و او جوھر آزاد بوده باشد تعالی می  الله
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 و برتری علم بر انبیاء گمان ی ملحد و ادعا گران والیت الله تعالی هعکس آنچه فالسف
 دارند.

تعالی و  قصد واقعی آن مردم انکار نمودن اصل ایمان، انکار نمودن ایمان به الله
ھا  و حقیقت مطلب آن باشد ھای وی و رسوالن وی و روز آخرت می فرشتگانش و کتاب

 اند، ھا ھستی مخلوق را به معنای ھستی خالق دانسته انکار خالق است، چون آن
و فرد به نوع تفکیک ننمودند، اگرچه  به ذاتد: ھستی یک است و بین فرد گفتن

ھا در نام (انسان)  موجودات ھمه در وجود و ھستی خویش مشترکند، طوری که انسان
در ذھن است،  و حیوانات در نام (حیوان) شریکند، لیکن این اشتراک سراسری صرف

نسان ھستی ا ،ھا و ھستی آسمان است یکی نبوده بو حیوانیت اس بناء حیوانیت انسان
 مانند ھستی مخلوقاتش نخواھد بود. أ باشد، پس ھستی خالق نمی

حقیقت ادعای فالسفه ھمانا ادعای فرعون است که از وجود خالق انکار نمود 
(و موجود)  ھا نبود، لیکن ادعا کرد که او خود پیدا گرچه او منکرات موجودات و دیدنی

سفه با او موافقت نمودند، اما ادعا وجود ندارد، فال (صانعی) یا ست، او را پیدا کنندها
ھا  آن ،باشد کردند که او خود الله است، بناء با آنکه فساد ادعای کفری وی ظاھرتر می

و گفتند: وقتی  پرست دانستند پرستان را الله بت ھا تر بودند، آن نسبت به وی گمراه

نَا۠ َر�ُُّ�ُم ﴿فرعون در منصب حاکمیت صاحب فیصله و شریعت بود گفت: 
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
 ﴾٢٤ٱۡ�

 .]٢٤[النازعات: 
، یعنی اگرچه ھمه به اعتباری ارباب گردند، »من پروردگار بزرگ شما ھستم«ترجمه: 

 من به سبب حکمرانی که در بین شما دارم از ھمه بزرگترم.
فھمیدند، به حاکمیت او اعتراف  ،چون ساحران راستی آنچه را که فرعون گفت 

َما َ�ۡقِ� َ�ِٰذهِ  ٱۡقِض فَ ﴿مودند: فر ند ونمود نَت قَاٍض� إِ�َّ
َ
ٓ  ٱۡ�ََيٰوةَ َمآ أ ۡ�َيا  .]٧٢[طه:  ﴾٧٢ٱ�ُّ

توانی در زندگی این  خواھی صادر کنی صادر کن، تو تنھا می ھر فرمانی که می«ترجمه: 
 ».جھان فرمان بدھی

نَا۠ َر�ُُّ�ُم ﴿ :فرعون ی گفتند: پس فرموده 
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
و آن حق  است بوده صحیح ﴾٢٤ٱۡ�

 است.
، اھل دوزخ را مانند اھل جنت نداز حقیقت روز آخرت منکر شدھمچنان آنان  

ناء به الله تعالی و به روز آخرت و به فرشتگان وی و به صاحب نعمت دانستند، ب
 ی هو به رسوالن وی کافر گردیدند، با آنکه ادعا دارند: آنان جوھر خاص ھای وی کتاب



 ٩١  سعادت اهل مراتب: ازدهمی بخش

 ی هبا الله تعالی از روزن † و انبیاء ندو از انبیاء بھتر ندله تعالی بودخواص دوستان ال
 کنند. آنان معرفت پیدا می

جای شرح الحاد و کفر آن مردم نیست، لیکن چون سخن در گرچه این رساله 
و آن مردم ادعا گران والیت و  یای شیطان بوداولیاء الله و فرق بین اولیای رحمان و اول

د، بناء توجه خوانندگان نندوستی الله تعالی بودند، در حالی که آنان اولیای بزرگ شیطا
 باشد ایشان در خیاالت شیطانی می را به کفر آنان جلب نمودیم، بدین سبب اکثر سخن

فته پذیر ،و آنچه صاحب (فتوحات) به عنوان: باب سرزمین حقیقت، ایراد نموده است
آن صحبت  باشد، بناء به اعتراف ایشان حقیقت که در گویند، این سرزمین خیال می می
و خیال جای تصّرف شیطان است، چون شیطان چیزھا را در  کنند خیال خواھد بود می

 سازد. خیال انسان واژگون می

 ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َوَمن َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ ﴿الله تعالی فرموده است: 
وَ�ُهۡم َعِن  ٣٦قَرِ�نٞ  ُهۡم َ�َُصدُّ بِيلِ ��َّ ۡهَتُدونَ  ٱلسَّ �َُّهم مُّ

َ
ٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل  ٣٧َوَ�ۡحَسُبوَن � َح�َّ

لَۡمُتۡم إِذ ظَّ  ٱۡ�َۡومَ َولَن يَنَفَعُ�ُم  ٣٨ٱۡلَقرِ�نُ فَبِۡئَس  ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ َ�ٰلَۡيَت بَۡيِ� َوَ�يۡنََك ُ�ۡعَد 
نَُّ�ۡم ِ� 

َ
 .]٣٩-٣٦[الزخرف:  ﴾٣٩ُمۡشَ�ُِ�ونَ  ٱۡلَعَذاِب �

سازیم و چنین  ھر کس از یاد الله غافل و روگردان شود، شیطانی را مأمور او می«ترجمه: 
دارند و آنان گمان  گردد، شیطانان این گروه را از راه الله باز می شیطانی ھمواره ھمدم وی می

آید (و  ایت یافتگان حقیقی ھستند، تا آنگاه که چنین کسی به پیش ما میایشان ھد ،کنند می
مشرق و مغرب فاصله بود،  ی گوید: کاشکی! میان من و میان تو به اندازه به ھمدم خود) می

بخشد، چرا که  امروز به حال شما سودی نمی یچه ھمنشین بدی است! ھرگز این گفتگوھا
 ».مگی در عذاب دوزخ مشترک باشیداید و حق اینست که ھ شما ستم کرده

َ إِنَّ ﴿الله تعالی فرموده است:   َك بِهِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ِ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ِ �ََشآُء ٓ إَِ�ٰٗثا �ن  ۦٓ إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ١١٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا ٱ�َّ إِ�َّ
رِ�ٗدا ۘ لََّعَنُه  ١١٧يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ ُ ۡفُروٗضا ٱ�َّ َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مَّ َّ�

َ
 ١١٨َوقَاَل َ�

ُهۡم فَلَُيبَّتُِ�نَّ َءاَذاَن  َمّنِيَنَُّهۡم َو�ُمَر�َّ
ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
نَۡ�ٰمِ َوَ�

َ
ُنَّ َخلَۡق َو�ُمَر�َّ  ٱۡ� ُهۡم فَلَُيَغّ�ِ

 ِۚ ۡيَ�ٰنَ َوَمن َ�تَِّخِذ  ٱ�َّ ِ َوِ�ّٗا ّمِن ُدوِن  ٱلشَّ بِيٗنا ٱ�َّ اٗنا مُّ يَعُِدُهۡم  ١١٩َ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ
ۡيَ�ٰنُ َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم   .]١٢٠-١١٦[النساء:  ﴾١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا ٱلشَّ
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تر از آن را از ھر کس  ینیو بلکه پا آمرزد او را نمی زیدن بهگمان الله شرک ور بی«ترجمه: 
غیر از  به راستی بسی گمراه گشته است. ،برای الله انباز بگیرد سبخشد، ھر ک که بخواھد می

ھای ناتوان و اشیاء ضعیفی  جز بت ،د و به فریاد خوانندنو ھرچه او را بپرست سالله ھر ک
 و جز شیطانی نیست که بسی متمرد و نافرمان است. اند ھا نام ماده گذارده که بر آننیست 

خود  ی معین و جداگانه ی بندگان تو حتمًا بھرهو گفته است که من از میان الله نفرینش کند 
و  گردانم زوھا و خیاالت روانشان میکنم و به دنبال آر گیرم، حتما آنان را گمراه می را برمی

دھم  و بدیشان دستور می کنند را قطع می ھای چھارپایان دھم و آنان گوش بدیشان دستور می
شیطان را به جای الله سرپرست و یاور خود  سکنند و ھر ک و آنان آفرینش الله را دگوگون می

دھد و به آرزوھا سرگرم  میھا  به راستی زیان آشکاری کرده است، شیطان بدانان وعده ،کند
 ».دھد ھای فریبکارانه بدیشان نمی و شیطان جز وعده دکن می

ۡيَ�ٰنُ َوقَاَل ﴿الله تعالی فرموده است:   ا قُِ�َ  ٱلشَّ ۡمرُ لَمَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� وََعَدُ�ۡم وَۡعَد  ٱ�َّ

ن َدَعۡوتُ  ٱۡ�َقِّ 
َ
ٓ أ ۡخلَۡفتُُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

َ
ُ�ۡم َووََعدتُُّ�ۡم فَأ

ٓ  ٱۡسَتَجۡبُتمۡ فَ  ا نُفَسُ�م� مَّ
َ
ْ أ ۠ ِ�� فََ� تَلُوُموِ� َولُوُمٓوا نَا

َ
نُتم بُِمۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ  �

َ
ٓ أ بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَما

ۡ�تُُموِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ  َ�ۡ
َ
ٰلِِم�َ َ�َفۡرُت بَِمآ أ ِ�مٞ  ٱل�َّ

َ
 .]٢٢[إبراهیم:  ﴾٢٢لَُهۡم َعَذاٌب أ

گوید الله به شما  می که کار به پایان رسید، به پیروان خود میو شیطان ھنگا«ترجمه: 
و من بر شما  ی راستینی داد و من به شما وعده دادم و با شما خالف وعده کردم وعده

دعوت نمودم و شما ھم دعوتم را پذیرفتید، پس تسلطی نداشتم جز اینکه شما را به گمراھی 
رسم و نه  بکنید، امروز نه من به فریاد شما میمرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش 

جویم،  اید، تبّری می رسید، من امروز از اینکه مرا قبال برای الله انباز کرده شما به فریاد من می
 ».گمان کافران عذاب دردناکی دارند بی

ۡيَ�ٰنُ �ۡذ َز�ََّن لَُهُم ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡعَ�ٰلَُهۡم َوقَاَل َ� َ�لَِب لَُ�ُم  ٱلشَّ
َ
أ

ا تََرآَءِت  ٱ�َّاِس مَِن  ٱۡ�َۡومَ  ٰ َعقَِبۡيهِ َوقَاَل إِّ�ِ  ٱلۡفَِئَتانِ �ّ�ِ َجارٞ لَُّ�ۡمۖ فَلَمَّ نََ�َص َ�َ
 ٓ َرٰى َما َ� تََرۡوَن إِّ�ِ

َ
ٓ أ َخاُف بَرِٓيءٞ ّمِنُ�ۡم إِّ�ِ

َ
ۚ  أ َ ُ وَ  ٱ�َّ  .]٤٨[األنفال:  ﴾٤٨ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

آراست و  به یاد آور زمانی را که شیطان اعمالشان را در جلو دیدگانشان می«ترجمه: 
و اما  تواند بر شما پیروز شود و من ھم پیمان و یاور شما ھستم چ کس نمیگفت: امروز ھی می

خود بازگشت و ھای  ھنگامی که دو گروه مؤمن و کافر ھمدیگر را دیدند، شیطان بر پاشنه
بینید، من از الله  بینم که شما نمی گفت: من از شما بیزار و گریزانم، من چیزی را می

 ».ترسم، چرا که الله سخت کیفر دھنده و مجازات کننده است می
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�َل «روایت شده است که:  ج از پیامبر  ى ِجرْبِ
َ
نَُّه َرأ

َ
 .١»الَْمَالئَِ�ةيزع  �

(در جنگ بدر) دیدند که صف آرایی فرشتگان را یل را یجناب جبر  آن«ترجمه: 
 ».نمود می

دیدند فرار  ،وقتی شیاطین، فرشتگان الله، را که به کمک مؤمنان آمده بودند
 دھد. ھای مؤمنش را با فرشتگان خود نصرت می نمودند، الله بنده

ّ�ِ مَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ إِۡذ يُوِ� َر�َُّك إَِ� ﴿الله تعالی فرموده است: 
َ
� ْ ِينَ َعُ�ۡم َ�َثّبُِتوا  ٱ�َّ

 ْۚ  .]١٢[األنفال:  ﴾َءاَمُنوا
به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم  شمابه یاد آورید زمانی را که پروردگار «ترجمه: 

 ».مؤمنان را تقویت و ثابت قدم بدارید

َها ﴿ھمچنان فرموده است:   ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ  ٱ�َّ

 ۚ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها
َ
 .]٩[األحزاب:  ﴾َجآَءتُۡ�ۡم ُجنُودٞ فَأ

ای مؤمنان، به یاد آورید نعمت الله را در حق خودتان، بدانگاه که لشکرھا به «ترجمه: 
از فرشتگان را سوی شان ی یو لشکرھا ما تند بادی را بر آنان گماشتیم سراغ شما آمدند، ولی

 ».دیدید روانه کردیم که شما آنان را نمی

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿الله تعالی فرموده است:   نَزَل  ٱ�َّ
َ
ۖ فَأ ُ َمَعَنا  ٱ�َّ

يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ 
َ
 .]٤٠[التوبة:  ﴾ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَعلَۡيهِ َو�

گفت: غم مخور که الله با ماست، الله آرامش خود  که پیغمبر به رفیقش میآنگاه «ترجمه: 
 ».دیدید و او را با سپاھیانی یاری داد که شما آنان را نمی ی او ساخت هرا بھر

ُ�ۡم َر�ُُّ�م ﴿و الله تعالی فرموده است:  ن يُِمدَّ
َ
لَن يَۡ�فِيَُ�ۡم أ

َ
إِۡذ َ�ُقوُل لِۡلُمۡؤِمنَِ� �

تُوُ�م ّمِن فَۡورِهِۡم َ�َٰذا  ١٢٤ُمَ�لِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٖف ّمَِن بَِثَ�َٰثةِ َءاَ�ٰ 
ۡ
ْ َوَ�� ْ َوَ�تَُّقوا وا ۚ إِن تَۡصِ�ُ بََ�ٰٓ

 .]١٢٥-١٢٤[آل عمران:  ﴾١٢٥ُمَسّوِمِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم َر�ُُّ�م ِ�َۡمَسةِ َءاَ�ٰٖف ّمَِن 
: آیا شما را بسنده نیست که پروردگارتان با سه گفتی بدانگاه که تو به مؤمنان می«ترجمه: 

و  ری داشته باشید و پرھیزگاری کنیدآری، اگر بردبا ھزار از فرشتگان فرستاده یاریتان کرد؟
رند، پروردگارتان با پنج ھزار فرشته یورشگر و نشانگذار شما را وآنان ھم اینک بر شما تاخت آ

 ».یاری کند

                                           

 .س روایت امام مالک از طلحه بن عبیدالله -١
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 شیطان ارتباط ارواح خبیثه با اولیای
کنند و  و با ایشان صحبت می آیند اولیای شیطان مجّسم شده می ارواح خبیثه نزد

ھا مانند ارواحی که با ستاره  کنند، در حالی که آن آنان آن ارواح را فرشتگان گمان می
 باشند. و شیاطین می جنیان ،کنند پرستان و بت پرستان صحبت می

اسالم ظاھر شد مختار بن ابی عبید،  ی هعاولین کسی که از آن مردم در جام 
است از او خبر  در حدیث صحیح که امام مسلم روایت نموده ج شخصی که پیامبر

اٌب َوُمِب�ٌ  َسيَُكوُن يِف «اند:  فرموده اند و هداد  .١»ثَِقيٍف َكذَّ
 ».ثقیف کذابی و سفاکی پیدا شوند ی هنزدیک است که در قبیل«ترجمه: 

 باشد. حجاج بن یوسف میو مراد از سفاک:  ابی عبید مراد از کذاب: مختار بن
شود،  کند که به او وحی نازل می به ابن عمر و ابن عباس گفته شد: مختار ادعا می

ُل ﴿فرماید:  ھا گفتند: راست گفته است، الله تعالی می آن ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبِئُُ�ۡم َ�َ
ُ
َهۡل �

َ�ِٰط�ُ    ٢٢١ٱلشَّ
َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ �ِي�ٖ َ�َ�َّ
َ
 .]٢٢٢-٢٢١[الشعراء:  ﴾٢٢٢فَّاٍك أ

شوند، بر کسانی نازل  شیاطین به چه کسی نازل می ،آیا به شما خبر بدھم«ترجمه: 
 ».شوند که کذاب و بس گناھکار باشند می

آید، آن کس در جواب  به کسی دیگر گفته شد: مختار ادعا دارد که بدو وحی می

َ�ِٰط�َ  �نَّ ﴿گفت: الله تعالی فرموده است:  ۡوِ�َآ�ِِهۡم ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ  ٱلشَّ
َ
 ﴾َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

 .]١٢١[األنعام: 
کنند، تا اینکه با شما منازعه  گمان شیاطین به دوستان خود وسوسه القاء می بی«ترجمه: 

 ».و مجادله کنند
این ارواح شیطانی ھمان روحیست که به ادعای صاحب (فتوحات) کتاب مذکور را 

ھا با طعام  ی از خلوت گزینیالقاء کرده است، بدین سبب او در آن کتاب انواعبدو 
و  جنیانبا  و چیزی خاص را بیان کرده است، چنین کارھا راه ارتباط انسان را معین

پندارند، من  و مردم آن احوال شیطانی را کرامات اولیاء می نماید شیاطین باز می
ناسم، بعضی از ایشان تا جای دور به ھوا برده و ش شماری از این اولیای دروغین را می

و بعضی  شیاطین مال مردم را دزدی نمودندھا  و برای بعضی از آن ندشد پس آورده می
 ستاندند. ھا چیزی می و در مقابل از آن ندھای دزدی شان خبر داد دیگر مردم را از مال

                                           

 .ب روایت مسلم از اسماء بنت ابوبکر -١
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 † ف پیامبرانھا مخال باشد، بناء آن چون اموال آن مردم احوال شیطانی می
شود،  از سخن صاحب فتوحات مکی و فصوص و امثال او معلوم میطوری که ھستند، 

و پیامبران مانند نوح،  است او کافران مثل قوم نوح، ھود، فرعون و غیره را ستوده
محترم مسلمانان چون ھای  کند و شیخ قدر می را بی † ابراھیم، موسی و ھارون

و مذمت  است ی کردهیو سھل بن عبدالله تستری و امثال آنان را بدگو جنید بن محمد
 ستاید. شدگان چون حالج و امثالش را می

چنانکه در مکاشفات خیالی شیطانی صاحب فصوص آمده است، وقتی از جنید 
راجع به توحید پرسیده شد، گفت: توحید  ،قدس الله روحه که از امامان راه راست بود

ی آوردن بین قدیم و حادث و بین یز قدیم است، یعنی توحید جداجدا کردن حادث ا
 باشد. خالق و مخلوق می

اش با او، گفته  در صحبت خیالی شیطانی است. صاحب فصوص رأی او را رد کرده
تواند؟ و  تمیز آورده می ،است: ای جنید! آیا بین نو پیدا و قدیم جز آنکه غیر آن دو باشد

، رأی شخص صاحب فصوص اینست: وجود است بت کردهرأی جنید را به اشتباه نس
ھای خوب الله  باشد، او در فصوص خود گفته است: از نام نوپیدا عین وجود قدیم می

باشد، علی چه کس است؟ و جز او در عالم وجود ندارد، علی بر چه است؟  (العلّی) می
ین موجودات و او ع است اش بر ذاتش بوده جز او چیزی دیگری نیست، علّو و بلندی

باشند و  و جز او نمی است است، پس مسّمی محدثاتی است که بر ذات خود بلند بوده
، در جھان باشد می ،خره گفته است: او عین آنچه پنھان و عین آنچه آشکار استباال

و  زند، او مسّمی با ابوسعید خراز یو جز او کسی از او حرف نم بیند کسی جز او را نمی
 باشد. ثات میھای محد غیره نام

بین دو چیز شرط نیست که  ی شود: در تمییز دھنده در جواب این ملحد گفته می
و او چیز سوم  دھد م بین خود و دیگران تمییز میچیز سومی باشد، ھر یک از مرد

و  گذارد خود و پروردگار خود فرق میداند و بین  باشد؛ بنده بندگی خود را می نمی
و  ھا داند که او پروردگار آن است و می خویش سوا کردهخود را از مخلوقات  أ خالق

ھای وی ھستند، چنانکه قرآن کریم در چندین جا صراحت نموده است،  ھا بنده آن
شود که آن را در ظاھر و باطن  لیکن به قرآن کریم نزد مؤمنانی استدالل جسته می

 پذیرند. می
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تلمسانی ماھرترین شخصی بود کنند،  اما آن ملحدان دروغ تلمسانی را عنوان می
و بدو گفته  شد که در مسلک ایشان قرار داشت، وقتی برایش کتاب فصوص خوانده

و  است شد: قرآن کریم با فصوص شما مخالفت دارد، او گفت: قرآن ھمه شرک بوده
یک باشند،  ھا ھستی ی توحید تنھا در سخنان ماست، سپس بدو گفته شد: وقتی ھمه

و خواھر حرام گردیده است؟ او در جواب گفت: ھمه در نزد ما  چرا زن برای مرد حالل
و لیکن این محرومان (مسلمانان) حرام گفتند: ما ھم گفتیم بر شما حرام  لندحال

 است.
 ی باشد، زیرا که اگر ھمه جواب تلمسانی عالوه بر کفر بزرگش متناقض نیز می

 و محروم کننده چه کسی خواھد بود؟! محروم چه کسیھا یک باشند، پس  تیھس
بدین سبب شیخی از ایشان به مرید خود گفت: آنکه به تو گوید: در جھان چیزی به 

گو چه کسی  جز از الله وجود دارد، دروغ گفته است، پس مرید برایش گفت: آن دروغ
 خواھد بود؟!

د برایش گفت: آیا نمای به مرید دیگر خود گفت: این ھمه نمای بیرونی است، مری 
باشد شما به تعدد اعتراف  بیرونی غیر نمای بیرونی ھست یا غیر آن؟ اگر غیر آن

 ماند. و اگر عین آن باشد فرقی میان نمای بیرونی و غیر آن باقی نمی نمودید
و حقیقت سخن ھر  ایم م را در کتاب دیگر فاش نمودهما به تفصیل اسرار آن مرد

 ایم. ادهھا را توضیح د یک آن
گوید: معدوم چیزی ھست که فیض وجود حق تعالی در آن  صاحب (فصوص) می

 داند. جریان یافته است، او وجود را از ثبوت جدا می
ھا با آنکه  باشد، آن اند: معدوم چیزی ثابت در خارج و واقع می ھا گفته معتزلی

تعالی برای  گویند: الله ھا می ، چون آننداند، نسبت به صاحب فصوص بھتر گمراه
و صاحب (فصوص)  دی مغایر وجود خود پیدا کرده استچیزھای ثابت در عدم وجو

 گوید: عین وجود رّب در چیزھای معدوم تابش یافته است، پس در نزد وی وجود می
و ھمدم او صدر قونوی بین مطلق و معین تفکیک  باشد مخلوق مغایر وجود خالق نمی

و  یز بودن معدوم اعتراف ننموده استر بود، به چت ، از اینکه او متفلسفاست نموده
را » مفتاح غیب الجمع والوجود«و کتاب  است حق تعالی را وجود مطلق قرار داده

و صفات او ظاھرتر است، چون مطلق به  الق متعالتصنیف نمود، رأی وی در انکار خ
جود و در اعیان و است باشد در اذھان وجود داشته شرط اطالق که کلی عقلی می
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باشد به رأی کسی که آن کلی در خارج  شرط که کلی طبیعی می ندارد و مطلق بی
ّب ی از معین خواھد بود، پس الزم رأی وی: انکار وجود ریوجود دارد، آن موجود، جز

و یا قرار دادن رّب، جزئی در وجود مخلوقات، یا قرار دادن او عین وجود  در خارج
 مخلوقات خواھد بود.

وجود را به  ،آفریند؟! و یا عدم کند؟! و یا چیزی خود را می ا پیدا میآیا جزء کل ر
 گردد؟! آورد؟! و یا بعضی چیز، خالق جمیع آن می دنیا می

 کنند، چون آن لفظ حلول کننده و محل ضرورت دارد ھا از لفظ (حلول) فرار می آن
ھا  و در نزد آن کند یفظ اتحاد دو چیز را تقاضا مگریزند، زیرا این ل و از لفظ (اتحاد) می
به خاطر که تنھا مسیح را الله  ،ھا کافر گشتند گویند: نصرانی ھا می وجود یک است، آن

 گشتند. گرداندند کافر نمی عام می  قرار دادند، اگر الوھیت را برای ھمه
مظاھر خاص را پرستیدند، اگر ھمه  یچون بعض ،پرستان خطا رفتند گویند: بت می 

ھا  در نزد آن –خطا نرفته بودند، برای شخص عارف  –ھا  آن ی به عقیده –پرستیدند  را می
 رساند. پرستی ضرر نمی بت –

ھای عیبی که در مخلوق وجود  گویند: رّب العالمین دارای تمام صفت ھا می لیکن آن
ھا آنچه  باشند و آن می ،و مخلوقات دارای تمام کماالتی که خالق دارد باشد ، میندارند

گویند: عالی در ذات خود کسی ھست که دارای  می ،گفته است» فصوص« را صاحب
ھای عدمی باشد، برابر است که آن  و نسبت وجودیھای  کمالی شامل تمام صفت

و تنھا الله  شریعت پسندیده باشند یا نکوھنده ھا در عرف، یا عقل، یا ھا و نسبت صفت
 بدین اوصاف خواھد بود.

داللت دارند بر   گردد، زیرا عقل و حس ھمه دفع نمیھا با این کفرشان  تناقض آن
 اینکه خالق و مخلوق یکسان نیستند.

گویند: به کشف در نزد ما آنچه با عقل تضاد  می ،ھا آنچه را تلمسانی گفته است آن 
عقل و شریعت را  ،خواھد ھا را می تحقیق آن سگویند: ھر ک و می ، ثابت شده استدارد

کشف پیامبران بزرگتر و کاملتر  .ایشان گفتم: آنچه آشکار استبگذارد من به بعضی از 
 تر از اخبار دیگران خواھد بود. از کشف دیگران و اخبار پیامبران صادق

ھای مردم اگر از معرفت آن عاجز  دھند که عقل از چیزی خبر می † انبیاء 
پندارند،  حال نمیم ،دانند، یعنی اخبار انبیاء را عقول تجویز کرده باشند اما ممتنع نمی

وجود ندارد، تعارض دو دلیل  ،چیزی که با عقل تناقض داشته باشد ج در اخبار پیامبر
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ھا عقلی باشد و  و یا یکی از آن ھا عقلی باشند یا شرعی ست، چه آنقطعی ممتنع ا
و عقل صریح  ، کشف کسی که با شرعدیگری شرعی، پس چطور امکان خواھد داشت

 تصادم کند.

 ها مشاهدت در نزد وحدت الوجودیمراتب 
ی یھای ایشان چیزھا کنند، لیکن در خیال کشف گھی دروغ را قصد نمیمدعیان 

ی را به نظر یکنند در بیرون وجود دارد و در بیرون چیزھا شود که گمان می پیدا می
ھا  پندارند، در حالی که آن چیزھا تلبیسات شیطان بینند که کرامات صالحان می می
 د.باشن می

 دھند و میآنان که به وحدت الوجود عقیده دارند، احیانًا اولیاء را بر انبیاء ترجیح 
یان نرسیده است، چنانکه از ابن سبعین و دیگران حکایت اگویند: نبوت به پ می
گویند: بنده در ابتداء مشاھدت  می اند و شود، آنان برای بنده سه مرتبه را قرار داده می

رسد  نماید، سپس به مشاھدت طاعت بدون معصیت می ل میطاعت و معصیت را حاص
که در آن نه مشاھدت طاعت است و نه مشاھدت معصیت، ارتقاء  هو بعد از آن مرتب

ھا و  صحیح و درست و فرق کننده بین طاعتیابد، مشاھدت اول مشاھدت  می
ھا  آنباشد، اما مشاھدت دوم مشاھدت قضا و قدر است، چنانچه بعضی از  ھا می معصیت

کند که گناه  گوید: من به پروردگار که نافرمانی شود کافرم. این شخص گمان می می
باشد و مردم ھمه تحت حکم مشیت قرار دارند، شاعر ایشان  مخالفت اراده و مشیت می

 گوید: می

 أصــبحت مــنفعال ملــا ختتــاره
 

ـــه طاعـــات  ـــي ففعـــيل كل  منّ
 

 طاعات باشد فعل منپس ھمه  خواھی زمن  یعنی: عاملم آنچه که می
ھای الھی  رسالت پیامبران، و مضامین کتاب آشکار است که آن رأی مخالف

گردد، ھمانا  اش مستحق نکوھش و عذاب می باشد، چون معصیتی که انجام دھنده می
مخالفت دستور الله تعالی و رسولش خواھد بود، چنانچه الله تعالی فرموده است: 

ِۚ تِۡلَك ُحُدوُد ﴿ َ َوَمن يُِطِع  ٱ�َّ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ نَۡ�ٰرُ يُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
 ٱۡ�

ۚ َوَ�ٰلَِك  َ َوَمن َ�ۡعِص  ١٣ٱلَۡعِظيمُ  ٱلَۡفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها يُۡدِخلُۡه  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ا �ِيَها َوَ�ُ  ِه�ٞ  ۥنَاًرا َ�ِٰ�ٗ  .]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
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و ھر کس از الله و پیغمبرش اطاعت  ی حدود الله است این احکام بیان شده«ترجمه: 
آنان جاودانه ھا رودبارھا روان است و  کند، که در آن ھای بھشت وارد می کند، الله او را به باغ

و از  فرمانی کنداز الله و پیغمبرش نا و آن کس کهمانند و این پیروزی بزرگی است  در آن می
و او را عذاب  ماند گرداند که جاودانه در آن می مرزھای الله درگذرد، الله او را به آتش وارد می

 ».ای است خوار کننده
و اراده و امر دینی را بیان  ظام عالمدر فصل آینده فرق بین اراده و امر مربوط به ن

مسأله را  / اند، جنید کردهھا اشتباه  اراده گروھی از صوفی ی کنیم، در مسأله می
 شان بیان نموده است، کسی که پیروی او را در آن مسأله نماید، بر راه راست بوده برای
 باشد. گمراه می ،و کسی که مخالفتش را نماید است

و در مشاھدت این  ی کارھا را به مشیت الله و قدرتش ھا بدون دلیل ھمه آن صوفی
 نامند. و آن را جمع اول می اند توحید وابسته دانسته

شان ضرور بودن مشاھدت فرق را بدین صورت توضیح داده است: با  جنید برای
باشند، بین  و آفرینش او مشترک می ی چیزھا در مشیت الله، قدرت مشاھدت اینکه ھمه

و آنچه  را دوست داشته و از آن راضی است و آن است آنچه الله تعالی به آن امر کرده
و  تفریق الزم است ،گیرد و بر آن خشم می است ی فرموده و آن را نپسندیدهاز آن نھ

است، چنانکه الله تعالی فرموده  یو دشمنانش تفکیک ضرور بین اولیای الله تعالی

َ�نَۡجَعُل ﴿است: 
َ
 .]٣٦-٣٥[القلم:  ﴾٣٦َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُمونَ  ٣٥ٱلُۡمۡجرِمِ�َ كَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ أ

شماریم؟ به شما چه رسیده  فرمانبرداران را ھمچون گنھکاران یکسان میآیا «ترجمه: 
 ؟»کنید است، چگونه داوری می

ۡم َ�َۡعُل ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ِينَ أ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ِ�  ٱلُۡمۡفِسِدينَ كَ  ٱل�َّ

�ِض 
َ
ۡم َ�َۡعُل  ٱۡ�

َ
ارِ كَ  ٱلُۡمتَّقِ�َ أ  .]٢٨ [ص: ﴾٢٨ٱۡلُفجَّ

دھند ھمچون  رند و کارھای شایسته انجام میوآ آیا کسانی که ایمان می«ترجمه: 
 ؟»و یا اینکه پرھیزکاران را با فاجران برابر داریم تباھکاران شمار آوریم

ۡم َحِسَب ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا َۡعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ أ  ٱ�َّ

ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ  ٱل�َّ  .]٢١[الجاثیة:  ﴾٢١َسَواٗٓء �َّ
برند که ما آنان را  گمان می ،شوند ھا می آیا کسانی که مرتکب گناھان و بدی«ترجمه: 

ده و خوب انجام آورند و کارھای پسندی آوریم که ایمان می ھمچون کسانی به شمار می
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باشد؟ چه بد قضاوت و داوری  شان یکسان می دھند و حیات و ممات و دنیا و آخرت می
 ».کنند می

ۡ�َ�ٰ َوَما �َۡسَتوِي ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ِينَ وَ  ٱۡ�َِص�ُ وَ  ٱۡ� ْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ٰلَِ�ِٰت  ۚ َوَ�  ٱل�َّ ُء ا َ�َتَذكَّ  ٱلُۡمِ�ٓ  .]٥٨[غافر:  ﴾٥٨ُرونَ قَلِيٗ� مَّ
و کسانی که  بینند ر است با آنان که آن را میآنان که چشمانشان از دین حق کو«ترجمه: 
یکسان نیستند اما شما  ،اند، با کسانی که بدکار و بزھکارند اند و کارھای نیکو کرده ایمان آورده

 ».گیرید کمتر پند می
که الله تعالی پیدا کننده و اسالمی و امامانش اینست اّمت  مذھب پیشینیان

و آنچه نخواھد وقوع  یابد ند، آنچه بخواھد وقوع میباش پروردگار و مالک ھر چیز می
و از  است یابد، پروردگاری جز او وجود ندارد، الله تعالی به اطاعت امر فرموده نمی

و پسندد  ھایش نمی معصیت نھی کرده است، او فساد را دوست ندارد و کفر را به بنده
دھد، لیکن او گناه را  او رخ می ی هھا به اراد دھد، با آنکه گناه به گناه دستور نمی

نماید و گنھکار را سرزنش  و نفرت می است بوده یو از آن ناراض است دوست نداشته
 دھد. و عقوبت می کند می

سوم که نه مشاھدت طاعت است و نه مشاھدت معصیت، چون بنده  ی اما مرتبه
ھا انتھای شناخت و والیت با الله  بیند، این مرتبه در نزد آن یکی می ھمه ھستی را

 ھای الله تعالی بوده ھا و دلیل باشد، در حقیقت این انتھای کفر و الحاد به نام تعالی می
این مشاھدت  باشد، زیرا اھل و منتھای دشمنی با آن ذات ذو الجالل می است

گزینند، الله تعالی فرموده است:  وستان میو دیگر کافران را د ھا ھا، نصرانی یھودی

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ ﴿  .]٥١[المائدة:  ﴾مِۡنُهمۡ  ۥَوَمن َ�َتَول
ایشان  ی هگمان او از زمر ھا (کافران) دوستی ورزد بی کسی که از شما با آن«ترجمه: 

 ».است
نماید، بناء از ملت ابراھیم  پرستی بیزاری نمی صاحب این مشاھدت از شرک و بت 

 شود. خلیل الله علیه الصالة والسالم بیرون می

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿الله تعالی فرموده است: 
ُ
ِينَ قَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ إِۡذ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ

ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بُرَ  ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن قَالُوا ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ِ �ُؤا َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َو�ََدا بَۡيَننَا  ٱ�َّ
ِ  ٱۡ�َۡغَضآءُ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ َوَ�ۡيَنُ�ُم  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
� ِ  .]٤[الممتحنة:  ﴾ۥٓ وَۡحَدهُ  ٱ�َّ
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الگوی خوبی برای رفتار و کردار ابراھیم و کسانی که بدو گرویده بودند «ترجمه: 
شما است، بدانگاه که به قوم خود گفتند، ما از شما و از چیزھای که به غیر از الله 

و دشمنی  ییماعتنا و در حق شما بی ما را قبول نداریمو ش ، بیزار و گریزانیمپرستید می
 که به الله یگانه ایمانتوزی ھمیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است، تا زمانی  و کینه

 پرستید. و او را به یگانگی می آورید می

ا ُكنتُۡم َ�ۡعبُُدونَ ﴿به قوم مشرک خویش گفت:  ÷ ابراھیم خلیل الله  فَرََءۡ�تُم مَّ
َ
 ٧٥قَاَل أ

نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم 
َ
قَۡدُمونَ أ

َ
ٓ إِ�َّ رَبَّ  ٧٦ٱۡ� ُهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ  .]٧٧-٧٥[الشعراء:  ﴾٧٧ٱلَۡ�ٰلَِم�َ فَإِ�َّ

 ی هپرستید؟ ھم شما و ھم پدران پیشین شما، ھم بینید که چه چیز را می می آیا«ترجمه: 
 ».ھا دشمن من ھستند، به جز پروردگار جھانیان آن

ِ ﴿الله تعالی فرموده است:   ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
 َ ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ�  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َ�نُوٓا

يَ�ٰنَ قُلُو�ِِهُم  يَّ  ٱۡ�ِ
َ
 .]٢٢[المجادلة:  ﴾بُِروٖح ّمِۡنُهۖ  َدُهمَو�

 نخواھی یافت که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشند، ولیمردمانی را «ترجمه: 
زیده باشند، ھرچند که آنان کسانی را به دوستی بگیرند که با الله و پیغمبرش دشمنی ور

ھای مؤمنان  ایشان باشند، چرا که الله بر دل ی هو یا قوم و قبیل پدران یا پسران یا برادران
 ».شان کرده است و تقویت ی ربانی خود یاریشان داده است هو با نفخ ایمان را رقم زده است

 اند ھا بر مذھب خود نوشته ھا و قصیده بعضی از آن مردم وحدت الوجودی کتاب 
 گوید: شود، او در آن قصیده می ابن الفارض که بنام نظم سلوک یاد می ی مانند قصیده

ـــــــــــا ـــــــــــام أقيمه ـــــــــــلوايت يف املق ـــــــــــا ص  هل
 

 وأشــــــــــــهد فيهــــــــــــا أهنــــــــــــا يل صــــــــــــلّت
 

 كالنــــــــــا مصــــــــــلّ واحــــــــــدٌ ســــــــــاجدٌ إيل
 

ـــــــــــجْ  ـــــــــــاجلمع يف كـــــــــــل س ـــــــــــه ب  دةحقيقت
 

ـــــــن ـــــــواي ومل تك ـــــــيلّ س ـــــــان يل ص ـــــــا ك  وم
 

 صـــــــــاليت لغـــــــــريي يف أدای كـــــــــل ركعــــــــــة
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 و در آن گفته است:
ـــــــزل ـــــــاي مل ت ـــــــا وإي ـــــــت إياه  مازل

 

 وال فـــــرق بــــــل ذايت لــــــذايت صــــــلّت 
 

ــــــالً  ــــــي مرس ــــــتُ من ــــــوالً كن  إيلّ رس
 

 وذايت بآيــــــــــايت عــــــــــيلّ اســــــــــتدلّتِ  
 

 فــــــإن دعيــــــت كنــــــت املجيــــــب وإن
 

ــــادي أجابــــتْ   ــــن من ــــن دعــــائي أك  م
 

 یعنی:
 برای ذاتـم اسـت نمـازم، در کعبـه گـر ادا کـنم

 

ـــرایم ـــر اینکـــه، نمـــاز او ھســـت ب  و گـــواھم ب
 

 ھر دوی ما تک نماز گذار که بـود سـجده کنـان
 

 شـان هبه سوی خود ھردو یکجا وقتی بـود سـجد
 

 نمـاز نکـرده اسـتبرای من جز خود من کسی 
 

ــود اســت ــرم نب ــرای غی ــتش ب ــر رکع ــازم ھ  و نم
 

 ھســتم، او دائــم مــن بــوده اســت مــن دائــم او
 

 بدون فرقی، بلکه شخصم به خود نماز کرده اسـت
 

 به سوی من رسـولی بـود مبعـوث از خـود مـن
 

ــل بوده نشــانه ــم دلی ــرای ذات ــن ھایم ب ــر م ــد ب  ان
 

ــی ــت م ــن اجاب ــود او، م ــوت ش ــر دع  کنم اگ
 

ـــد آوازم ـــه دھ ـــی را ک ـــک کس ـــد لبی  و او گوی
 

و بدین جھت صاحب این قصیده در وقت مرگ خود  ھا گفته است و مانند این حرف
 گوید: چنین می

 إن كـــــان منزلتـــــي يف احلـــــبّ عنـــــدكم
 

 ماقــــد لقيــــت فقــــد ضــــيّعت أيــــامي 
 

 نفيســـــ هبـــــا زمنـــــاً  أمنيـــــة ظفـــــرتْ 
 

ــــي  ــــغاث أحالم ــــبها أض ــــوم أحس  والي
 

 یعنی:
 ام اگـــر باشـــد در محبـــت نـــزد شـــما مرتبـــه

 

ــیده ــدان رس ــه ب ــه آنچ ــس باخت ــاتم ام، پ  ام حی
 

 که مـدتی نفسـم از آن کـام بـرده اسـت ییآرزو
 

 کنم خـواب پریشـان بـوده اسـت امروز گمان مـی
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وقتی فرشتگان به گرفتن روحش آمدند، باطل بودن پنداشت که او الله است،  او می

ِ َما ِ� ﴿آن پندارھا برایش ثابت شد. الله تعالی فرموده است:  َ�َٰ�ٰتِ َسبََّح ِ�َّ  ٱلسَّ
�ِض� وَ 

َ
 .]١[الحدید:  ﴾١ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

و الله  کنند ، الله را تسبیح و تقدیس میھا و زمین است ھر آنچه در آسمان«ترجمه: 
ھا و زمین الله را به پاکی یاد  ی که در آسمانی. پس تمام چیزھا»کاردان است ی هچیر
 الله نیستند. ،کنند می

َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ُ ﴿بعد از آن الله تعالی فرموده است:  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َوُ�ِميُتۖ وَُهَو  ۦيُۡ�ِ  ٱۡ�

ءٖ قَِديرٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ُل ُهَو  ٢َ�َ وَّ

َ
ِٰهرُ وَ  ٱ�ِخرُ وَ  ٱۡ� ٍء َعلِيمٌ  ٱۡ�َاِطُنۖ وَ  ٱل�َّ  ﴾٣َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

 .]٣-٢[الحدید: 
گرداند و  و او زنده می ھا و زمین از آن الله است آسمان مالکیت و حاکمیت«ترجمه: 

گاه به  انتھا و آشکار و پنھان است آغاز و بی یراند و او بر ھر چیز تواناست و او بیم می و او آ
 ».ھمه چیز است

گفت:  جناب در دعای خود می روایت است که آن ج در صحیح مسلم از پیامبر 

بْعِ « َماَواِت السَّ ٍء،  ،اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ َعِظيِم، َر�َّنَا َورَبَّ لُكِّ يَشْ
ْ
َعرِْش ال

ْ
َبِّ َورَبَّ ال

ْ
فَالَِق احل

نَْت آِخٌذ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ لُكِّ ِذي رَشٍّ أ

َ
ُقْرآِن، أ

ْ
يِل َوال ِ

ْ
� ِ

ْ
َل اتلَّْوَراِة َواإل َوانلََّوى، ُمْ�ِ

ٌء، وَ  ُل فَلَيَْس َ�بْلََك يَشْ وَّ
َ ْ
نَْت األ

َ
اِهُر بِنَاِصيَِتِه، أ نَْت الظَّ

َ
ٌء، َوأ ِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك يَشْ

ْ
نَْت اآل

َ
أ

ْغِنِ� ِمَن 
َ
ْ�َن، َوأ ٌء، اقِْض َ��ِّ ادلَّ َاِطُن فَلَيَْس ُدونََك يَشْ

ْ
نَْت ابل

َ
ٌء، َوأ فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ

َفْقرِ 
ْ
 .١»ال

و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما  گانه ھای ھفت پروردگار آسمانیا الله! «ترجمه: 
انجیل و  تورات و ی هفرود آورند ،دانه و خسته ی همخلوقات، شکافند ی و پروردگار ھمه

و او را   اش گیرنده که تو از موی پیشانی ای هبرم از شر ھر خزند قرآن، به تو پناه می
عد از تو چیزی و تو آخر ھستی ب تو اول ھستی پیش از تو چیزی نیستای،  مسّخر کرده

تو چیزی  رایو تو باطن ھستی و و پیدا ھستی باالی تو چیزی نیست نیست، تو ظاھر
 ».و مرا از فقر غنا ده نیست، قرض من را ادا کن

                                           

 .س روایت مسلم از ابوھریره -١
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ِيُهَو ﴿سپس الله تعالی فرموده است:   َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
ِ� ِستَّةِ �

�ِض َ�ۡعلَُم َما يَلُِج ِ�  ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ 
َ
َمآءِ َوَما َ�ُۡرُج مِۡنَها َوَما يَ�ُِل ِمَن  ٱۡ� َوَما  ٱلسَّ
ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ 

َ
ُ َ�ۡعُرُج �ِيَهاۖ َوُهَو َمَعُ�ۡم �  .]٤[الحدید:  ﴾٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ

 ز آفرید و سپس بر عرش قرار گرفتھا و زمین را در شش رو انالله است که آسم«ترجمه: 
و  آید ین مییشود و چه چیز از آسمان پا داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می و او می

بیند ھر چیزی را که  و الله می و در ھر کجا که باشید با شما استو ا رود بدان باال می
 ».کنید می

 معنی معیت و اقسام آن
معنی اختالط و آمیزش بین دو چیز را در زبان  ﴾َعُ�مۡ َوُهَو مَ ﴿ ی هلفظ (مع) در آی

 رساند، چنانکه الله تعالی فرموده است: عرب نمی

﴿ ْ ُقوا َ  ٱ�َّ ِٰد�ِ�َ َوُ�ونُواْ َمَع  ٱ�َّ  .]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩ٱل�َّ
 ».از الله بترسید و ھمگام با راستان باشید«ترجمه: 

ٞد رَُّسوُل ﴿ھمچنان فرموده است:   َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ  ﴾ٱلُۡكفَّ

 .]٢٩[الفتح: 
ر برابر کافران تند و و کسانی که با او ھستند د ی الله است همحمد فرستاد«ترجمه: 
  .»سرسخت اند

ِينَ وَ ﴿فرموده است: و  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
ْ َمَعُ�ۡم فَأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَهاَجُروا َءاَمُنوا

 .]٧٥[األنفال:  ﴾ِمنُ�مۚۡ 
و با شما  اند اند و مھاجرت کرده ز نزول این آیات ایمان آوردهنی که پس او کسا«ترجمه: 
 ».شما ھستند ی هاند، آنان از زمر جھاد نموده

معیت، عمومی و خصوصی بکار رفته است،  در قرآن کریم به دو قسملفظ (مع) 

مجادله نیز  ی هسور ی هو در آی است عمومی بوده ﴾َوُهَو َمَعُ�مۡ ﴿ ی معیت در این آیه

نَّ ﴿باشد:  عمومی می
َ
لَۡم تََر أ

َ
� َ َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
َما يَُ�وُن مِن  ٱۡ�

 َ�َ�ۡ
َ
ۡدَ�ٰ ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
َۡوٰى ثََ�َٰثٍة إِ�َّ ُهَو َرابُِعُهۡم َوَ� َ�َۡسٍة إِ�َّ ُهَو َسادُِسُهۡم َوَ�ٓ أ  إِ�َّ �َّ

ۡ�َن َما �َ 
َ
ْۖ ُهَو َمَعُهۡم � � ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َعِملُواْ يَۡوَم  نُوا َ إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ ٍء َعلِيمٌ  ٱ�َّ  ﴾٧بُِ�ّلِ َ�ۡ

 .]٧[المجادلة: 



 ١٠٥  سعادت اهل مراتب: ازدهمی بخش

ھا و چیزی را که در زمین  داند چیزی را که در آسمان ای که الله می مگر ندیده«ترجمه: 
ی کنند مگر اینکه الله چھارمین ایشان است و یاست؟ ھیچ سه نفری نیست با ھمدیگر رازگو

ین و نه بیشتر از این مگر اینکه و نه کمتر از ا ری مگر اینکه او ششمین ایشان استنه پنج نف
اند  الله با ایشان است در ھر کجا که باشند، بعدًا الله در روز قیامت آنان را چیزھای که کرده

گاه می گاه است آ  ».سازد، چرا که الله از ھر چیزی باخبر و آ
الله سخن را با علم آغاز و با علم خاتمه بخشیده است، بدین سبب ابن عباس، 

 .»الله به علم خود با ایشان است«اند:  ن ثوری و احمد بن حنبل گفتهضحاک، سفیا

َ إِنَّ ﴿الله تعالی:  ی اما معیت خصوصی در فرموده ِينَ َمَع  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ وَّ  ٱ�ََّقوا ُهم  ٱ�َّ
ِۡسُنونَ   آمده است. ]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨�ُّ

با کسانی است که نیکوکار ھمانا الله ھمراه کسانی است که تقوا پیشه کنند، و «ترجمه: 
  .»باشند

َرىٰ ﴿ ÷ الله تعالی به موسی ی هو در فرمود
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
نیز  ]٤٦[طه:  ﴾٤٦إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

 آمده است.
و با او ( بینم می )اعمالش را(شنوم و  می )را ھای فرعون حرف(من با شما ھستم «ترجمه: 

 ».)نیستم

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿تعال: م خداوند ی هھمچنان در فرمود  ۖ  ٱ�َّ  ﴾َمَعَنا
 ذکر یافته است. ]٤٠[التوبة: 

در این ھنگام پیغمبر خطاب به رفیقش ابوبکر گفت: غم مخور که الله با «ترجمه: 
 .»ر دشمنان مایماست نه با ابوجھل و سا

جای باشد، بین خبر خاص  اگر معنی معیت، حضور الله تعالی به ذات خویش در ھر
و خبر عام قرآن کریم تناقض و تضارب واقع خواھد شد، بناء معنایش اینست: الله تعالی 

 نماید. کند، و دشمنان را مدد و حمایت نمی ھای نیک خود را مدد و حمایت می بنده

ِيَوُهَو ﴿الله تعالی فرموده است:  َمآءِ ِ�  ٱ�َّ �ِض إَِ�ٰهٞ َوِ�  ٱلسَّ
َ
 .]٨٤[الزخرف:  ﴾إَِ�ٰهٞۚ  ٱۡ�

 ».) معبود استیز(ن یندر زم است و است که در آسمان معبود یو او کس«ترجمه: 

ٰ  ٱلَۡمَثُل َوَ�ُ ﴿ھمچنان فرموده است:   َ�ۡ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ� �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

 .]٢٧[الروم:  ﴾٢٧ٱۡ�َِكيمُ 
 ».است یمحک یروزمنداوست، و او پ یبرا ینزمھا و  برتر در آسمان یفو توص«ترجمه: 
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ُ َوُهَو ﴿ھکذا فرموده است:   َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱ�َّ �ِض َوِ�  ٱلسَّ
َ
و اوست « .]٣[األنعام:  ﴾ٱۡ�

 ».ینھا و در زم خداوند معبود در آسمان
 :اند  علم چون امام احمد و دیگران در تفسیر آن فرموده ی ائمه

 ».معبود استھا و زمین  الله در آسمان«
اند بر اینکه، پروردگار متعال از مخلوقاتش جدا  و امامان ھمه متفقاّمت  پیشینیان

، یاد کرده است بیان فرموده ج محمدو به آن صفاتی که خود و یا رسولش  است بوده
و یا بیان مثال و  ھا یا بیان کیفیت حریف یا نفی آنشود، بدون اینکه در آن صفات ت می

 صورت گیرد. ھا آن ی نمونه
شود نه به صفات عیب و نقصان، چیزی به او مانند  کمال یاد میالله تعالی به صفات 

و صفت مخلوقی به صفات وی شباھت ندارد، چنانکه الله تعالی فرموده  است نبوده

ُ قُۡل ُهَو ﴿است:  َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .]٤-١[اإلخالص:  ﴾٤أ

 ی هو بر طرف کنند ی امیدھا هالله یگانه و یکتا است، الله سرور واالی برآورند«ترجمه: 
او  یھمتا کس ھمانند و یچھ و، ) زاده و نه زاده شده استینه (فرزندھا است،  نیازمندی

 ».یستن نبوده و
بزرگیست که ابن عباس فرموده است: معنی (الصمد) عالمی است که علمش کامل، 

اش کامل توانمندیست که قدرتش کامل و با حکمتیست که حکمتش  عظمت و بزرگی
 و سرداریست که سروریش کامل است. کامل
آنکه شکم نداشته باشد و (األحد) اند: معنی (الصمد)  ابن عباس و دیگران فرموده 

و  صفات کمال الله تعالی ی هرا مانند نباشد، بناء نامش (الصمد) دربرگیرندآنکه او 
شبیھی و وصفش بر اینکه  ی هو نامش (األحد) دربرگیرند باشد ھا می تنزیھش از عیب
 ھمانندی ندارد.

سوم قرآن  و یک ایم اخالص شرح داده ی هھا را در تفسیر سور ما به تفصیل این نام
 ایم. نمودهبودن آن سوره را بیان 

 



 

 

 بخش دوازدهم:
 فرق بین حقیقت ِخلقی و حقیقت امری

کنند، آفریدن و  ق خلقتی قدری تمییز نمییامری دینی را از حقاق یبرخی مردم حقا
باشد، چنانکه الله تعالی فرموده است:  الله تعالی می ی فرمان دادن ھردو صفات ویژه

ُ إِنَّ َر�َُّ�ُم ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ِ� ِستَّةِ �

َۡل ُ�ۡغِ�  ۡمَس َحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  ٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�ُُّجومَ وَ  ٱۡلَقَمرَ وَ  ٱلشَّ ۡمرِه
َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
�

ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ  ۡمُر
َ
ُ َ�َباَرَك  ٱۡ�  .]٥٤[األعراف:  ﴾٥٤ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ
ھا و زمین را در شش روز بیافرید، بعد از آن  پروردگار شما الله است، آنکه آسمان«ترجمه: 
به دنبال روز روان است، و شب شتابان  پوشاند ار گرفت، با شب روز را میبر عرش قر

گاه باشید که و جملگی مسّخر فرمان او ھستند،  ، ماه و ستارگان را بیافریده استخورشید آ
دھد دارای خیرات فراوان الله است که پروردگار جھانیان  می نو تنھا او فرما آفریند تنھا او می

 .»باشد می
و  ای نندهباشد، پیدا ک میپیدا کننده، پروردگار و مالک ھمه چیزھا الله تعالی 
شود و آنچه نخواھد وقوع  واقع می ،او وجود ندارد، آنچه بخواھد پروردگاری جز

و ساکن باشد با قضاء، قدر، خواست، قدرت و  ابد، ھرچه در عالم ھستی از متحرکی نمی
آفرینش الله تعالی پیوسته است، الله تعالی به طاعت خود و طاعت رسوالنش دستور 

و ھمچنان به  معصیت فرستادگانش نھی فرموده استو از معصیت خویش و  است داده
و از شرک ورزیدن به او قدغن کرده است، بزرگترین  است توحید و اخالص فرمان داده

باشد، الله تعالی فرموده است:  ھا شرک می و بزرگترین بدی است ھا توحید بوده نیکی

َ إِنَّ ﴿ ن �ُۡ�ََك  ٱ�َّ
َ
ۚ  ۦبِهِ َ� َ�ۡغفُِر أ  .]١١٦[النساء:  ﴾َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء

تر از آن را  ینیو بلکه پا آمرزد زیدن به خود را از کسی نمیگمان الله شرک ور بی«ترجمه: 
 ».بخشد از ھر کس بخواھد می

ِ َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿الله تعالی فرموده است:   نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم  ٱ�َّ
َ
أ

ِۖ َكُحّبِ  ِينَ وَ  ٱ�َّ ِۗ  ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
 .]١٦٥[البقرة:  ﴾َءاَمُنٓواْ أ
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نان را ھمچون الله و آ گزینند غیر از الله انبازھا برمیھستند که  مردمبرخی از «ترجمه: 
 ».نددار الله را سخت دوست می ،اند و کسانی که ایمان آورده دارند دوست می

قُلُْت: يَا «روایت است که گفت:  س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن مسعود 
ا، وَ  ِ َعزَّ وََجلَّ نِدًّ َْعَل ِ�َّ

َ
ْن جت

َ
؟ قَاَل: أ ِ َعزَّ وََجلَّ ْ�َظُم ِعنَْد ا�َّ

َ
نِْب أ يُّ اذلَّ

َ
، أ ِ ُهَو رَُسوَل ا�َّ

ْن َ�ْقتَُل َخلََقَك، قَاَل: قُلُْت: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: �ُ 
َ
ْن َ�ْطَعَم َمَعَك  مَّ أ

َ
َك َ�َافََة أ َ قَاَل: قُلُْت:  ،َودلَ

ْن تَُزاِ�َ َحِليلََة َجارِكَ 
َ
؟ قَاَل: ُ�مَّ أ يٌّ

َ
نَْزَل اُهللا تَْصِديَق َذلَِك  ،ُ�مَّ أ

َ
ِينَ وَ ﴿: فَأ َ� يَۡدُعوَن  ٱ�َّ

ِ َمَع  َم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  ٱ�َّ ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب
َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ

ثَاٗما
َ
إِ�َّ َمن تَاَب  ٦٩ُمَهانًا ۦَو�َۡخُ�ۡ �ِيهِ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَوَۡم  ٱلَۡعَذاُب يَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨َ�ٰلَِك يَۡلَق �

ُل  ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ
ُ
ُ َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ ُ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ َ�ُفوٗر�  ٱ�َّ

 .»]٧٠-٦٨[الفرقان:  ﴾٧٠رَِّحيٗما
گفتم ای رسول الله! کدام گناه بزرگتر است، فرمودند: به الله شریکی «ترجمه: 

دانی که او تو را آفریده است، گفتم: سپس کدام؟ فرمودند:  بگردانی در حالی که تو می
خورد بکشی، گفتم: سپس کدام؟ فرمودند: با زن  ینکه با تو طعام میپسرت را از ترس ا

ِينَ وَ ﴿خود زنا کنی، پس الله تعالی تصدیق آن را فرود آورد:  ی ھمسایه َ� يَۡدُعوَن  ٱ�َّ
ِ َمَع  َم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقتُلُوَن  ٱ�َّ ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب

ّقِ إِ�َّ  ﴾...َوَ� يَۡزنُوَنۚ  ٱۡ�َ
 .]٧٠-٦٨[الفرقان: 

نمایند و  خوانند و پرستش نمی معبود دیگری را به فریاد نمیو کسانی که با الله «ترجمه: 
کنند  و زنا نمی ، مگر به حقرسانند انسانی را که الله خونش را حرام کرده است به قتل نمی

 بیند، عذاب او در قیامت یفر آن را میک ،سته را انجام دھدیچرا که ھر کس این کارھای ناشا
گر کسی که توبه کند و ایمان ماند، م و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می گردد مضاعف می

ھا تبدیل  ھا و نیکی خوبی ھا و گناھان ایشان را به و عمل صالح انجام دھد که الله بدی آورد
 ».و الله آمرزنده و مھربان است کند می

است و از زنا،  الله تعالی به عدالت، نیکوکاری و بخشش به نزدیکان دستور داده 
که او پرھیزگاران،  است و اعالم داشته کارھای زشت و ستمگری نھی کرده است

و آنان را که متحدانه در راه الله تعالی، در  ن، دادگران، توبه کنندگان، پاکاننیکوکارا
آن را  است، و آنچه از آن نھی فرموده ددار دوست می ،رزمند صف واحدی می
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 ﴾٣٨ِعنَد َرّ�َِك َمۡكُروٗها ۥُ�ُّ َ�ٰلَِك َ�َن َسيِّئُهُ ﴿پسندد، چنانکه فرموده است:  نمی
 .]٣٨[اإلسراء: 

 ».آنچه ذکر شد بدھایش نزد پروردگارت زشت و نفرت انگیز است ی ھمه«ترجمه: 
ادن حقوق نزدیکان و به د است کردهالله تعالی از شرک و نافرمانی پدر و مادر نھی 

ممسکی و ولخرجی ممانعت نموده و  تنگ چشمیو از اسراف و  دستور داده است
ای  و از تصرف در مال یتیم مگر به شیوه ھمچنان از کشتن کسی به ناحق، زناو  است

 ۥَسيِّئُهُ ُ�ُّ َ�ٰلَِك َ�َن ﴿سپس فرموده است:  است، نھی کرده ،که مفیدتر و بھتر باشد
 .]٣٨[اإلسراء:  ﴾٣٨ِعنَد َرّ�َِك َمۡكُروٗها

و آنان را به  پذیرد و کفر را برای بندگانش نمی دارد ا دوست نمیالله تعالی فساد ر

ْ إَِ� ﴿فرموده است:  است، توبه و بازگشت به سوی خود دستور داده ِ َوتُوُ�ٓوا َ�ِيًعا  ٱ�َّ
يَُّه 

َ
 .]٣١[النور:  ﴾٣١ُ�ۡفلُِحونَ لََعلَُّ�ۡم  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ �

ھا توبه کنید تا رستگار  و از مخالفت ؤمنان! ھمگی به سوی الله برگردیدای م«ترجمه: 
 ».شوید

 «روایت است که فرمودند:  ج در صحیح بخاری از پیامبر 
َ

َها انلَّاُس تُوُ�وا إىِل ُّ�
َ
يَا �

ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ، َر�ُِّ�مْ  ِ
َّ

ْ�رَثَ ِمْن َسبِْعَ� إِ�ِّ ، فََو اذل
َ
تُوُب إيَِلِْه يِف ايلَْوِم أ

َ
َ َوأ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ َ
أل

ةً   .١»َمرَّ
ای مردم! به سوی پروردگارتان برگردید و توبه کنید، قسم به ذاتی که جان من به «

به درگاه او توبه  م وطلب میدست اوست، من ھر روز بیش از ھفتاد بار از الله آمرزش 
 ».کنم می

إِنَُّه يَلَُغاُن ىلَعَ قَليِْب، َو�ِ�ِّ «جناب روایت است که فرمودند:  صحیح مسلم از آندر  
ةٍ  َْوِم ِمائََة َمرَّ ْستَْغِفُر اَهللا، يِف ايلْ

َ َ
 .٢»أل

گرفتاری به امور  ی هھمانا بر دلم سستی و فتور از یاد الله تعالی در لحظ«ترجمه: 
 ».طلبم و من ھر روز صد مرتبه از الله آمرزش می شود ملت پیدا می

                                           

 با اندک اختصار. س روایت بخاری از ابوھریره -١
 .س مسلم از األغّر المزنیروایت  -٢
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ِ «روایت است که گفت:  ب از ابن عمرسّنت  ھای در کتاب  ُكنَّا َ�ُعدُّ لِرَُسوِل ا�َّ
نَْت ( الَْواِحِد َ�ُقوُل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف الَْمْجِلِس 

َ
َّ إِنََّك أ رَبِّ اْغِفْر يِل َوتُْب يلَعَ

ةٍ ، )الرَِّحيمُ  اتلَّوَّاُب  ْو قَاَل ، ِمائََة َمرَّ
َ
ةٍ  :أ ْ�رَثَ ِمْن ِمائَِة َمرَّ

َ
 .١»أ

پروردگارا! برایم «گفتند:  را که می ج ما در مجلس واحد دعای رسول الله«ترجمه: 
صد ». پذیر و بسیار با رحم ھستی ام را بپذیر، یقینا تو سخت توبه و توبه مغفرت کن

 ».شماریدیم و یا گفت: بیشتر از صد مرتبه می شماریدیم مرتبه می
 ج الله تعالی در اختتام اعمال نیک به آمرزش طلبی دستور داده است، بناء پیامبر

و بعد از آن  است شدند، سه بار (استغفر الله) زمزمه نموده وقتی از نماز فارغ می

َالمُ «گفتند:  می َالُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ
َ
ْكَرامِ �َ  ،اللَُّهمَّ أ ِ

ْ
ََالِل َواإل

ْ
َت يَا َذا اجل

ْ
 .٢»بَاَر�

و سالمتی از طرف تو است، تو بسیار بابرکت  ای الله! تو سالم ھستی«ترجمه: 
 ».ھستی ای صاحب جالل و شرف

ِ  ٱلُۡمۡسَتۡغفِرِ�نَ وَ ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡسَحارِ ب
َ
 .]١٧[آل عمران:  ﴾١٧ٱۡ�

ھایش را به نماز شب و  یعنی الله تعالی بنده ،»در سحرگاھان آمرزش خواھند«ترجمه: 
 آمرزش خواستن در سحرگاھان امر نموده است.

ْ وَ ﴿فرموده است:  ،باشد نماز شب می ی مزمل که سوره ی هدر آخر سور   ٱۡسَتۡغفُِروا
 ۖ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ  .]٢٠[المزمل:  ﴾٢٠َ�ُفورٞ رَِّحيُم

 ».چرا که الله تعالی آمرزگار و مھربان است از الله تعالی آمرزش بخواھید،«ترجمه: 

فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَ ﴿حج فرموده است:  ی هھمچنان دربار 
َ
ٓ أ ْ فَإِذَا َ  ٱۡذُكُروا ِعنَد  ٱ�َّ

آلِّ�َ لَِمَن  ۦَكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِ  ٱۡذُكُروهُ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ  �ِيُض  ١٩٨ٱلضَّ
َ
واْ ُ�مَّ أ

فَاَض 
َ
ْ وَ  ٱ�َّاُس ِمۡن َحۡيُث أ ۚ  ٱۡستَۡغفُِروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]١٩٩-١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ
مشعرالحرام یاد ھنگامی که از عرفات به سوی مزدلفه روان شدید، الله را در نزد «ترجمه: 

الله را یاد کنید اگرچه پیش از آن از  .گونه که شما را رھنمون کرده است و ھمان کنید
و از الله  ، روان شویدشوند گمراھان بوده باشید، سپس از ھمانجا (عرفات) که مردم روان می

                                           
روایت ابوداود، نسائی، ترمذی و ابن ماجه، و ترمذی گفته است: این حدیث حسن صحیح غریب  -١

 است.
 .س روایت مسلم از ثوبان -٢
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 ».گمان الله آمرزنده و مھربان است آمرزش بخواھید که بی

باشد  شان می هتبوک که آخرین غزو ی از غزوه ج الله تعالی ھنگامی که پیامبر 

ُ لََّقد تَّاَب ﴿این آیات را نازل فرمود:  ،برگشتند نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ٱۡ�

ِينَ  َبُعوهُ  ٱ�َّ ِ ِ� َساَعةِ  ٱ�َّ ة ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ  ٱۡلُعۡ�َ
ِينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ َوَ�َ  ١١٧بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥإِنَّهُ  ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ �ُض ُخّلُِفواْ َح�َّ

َ
بَِما  ٱۡ�

 ِمَن 
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ْ أ نُفُسُهۡم َوَظنُّوٓا

َ
ِ رَُحَبۡت َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ ٓ إَِ�ۡهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم  ٱ�َّ إِ�َّ

ْۚ إِنَّ ِ�َُتوُ�وٓ  َ ا  .]١١٨-١١٧[التوبة:  ﴾١١٨ٱلرَِّحيمُ وَّاُب ٱ�َّ ُهَو  ٱ�َّ
مھاجرین و انصار را پذیرفت، مھاجرین و انصاری که  ی پیامبر و توبه ی الله توبه«ترجمه: 

ای از آنان اندکی مانده  ھای دسته در روزگار سختی از پیغمبر پیروی کردند، بعد از آنکه دل
ا که او بسیار رؤوف و مھربان شود، بازھم الله توبه آنان را پذیرفت چربود که از حق منحرف 

ی  هبه آن سه نفری را ھم پذیرفت که واگذار شدند، تا بدانجا که زمین با ھمو الله تو است
و دانستند که ھیچ پناھگاھی از خشم الله جز  ھایشان به ھم آمد دلو  فراخی بر آنان تنگ شد

گمان الله بسیار  د، آنگاه الله بدیشان پیغام توبه داد، تا توبه کنند، بیبرگشت به الله وجود ندار
 ».توبه پذیر و مھربان است

باشد که فرود آمده است، و بعضی گفته است: سوره  آن آیات آخرین آیات قرآن می

ِ إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿باشد که نازل شده است:  نصر آخرین سوره می يَۡت  ١ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
َ
َوَر�

ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس  ۡفَواٗجا ٱ�َّ
َ
ۚ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ٢أ ابَۢ� ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  ﴾٣َ�َن تَوَّ

 .]٣-١[النصر: 
بینی که  و مردم را می رسد پیروزی فتح مکه فرا می و ھنگامی که یاری الله«ترجمه: 

شوند، پروردگار خود را سپاس و ستایش کن،  الله داخل میدسته دسته و گروه گروه به دین 
 ».و از او آمرزش بخواه، الله بسیار توبه پذیر است

که کار خود را با ستایش الله و  است الله تعالی در آن سوره پیامبرش را دستور داده
 آمرزش طلبی به پایان برساند.

در  ج ه پیامبرروایت است ک ل شهیو در صحیح بخاری و صحیح مسلم از عا

ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َر�َّنَا، َوحِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل، «گفتند:  خود چنین می ی هرکوع و سجد
ُل الُقْرآنَ  وَّ

َ
یم، ای یستا و تو را می نپاکیست تو را ای الله، ای پروردگارما«ترجمه:  .»َ�تَأ

 نمودند. طبق دستور قرآن عمل می - »الله، مرا بیامرز
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گفتند:  این دعا را می ج در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که پیامبر 

، اللُهمَّ اْغِفْر « ْعلَُم بِِه ِم�ِّ
َ
نَْت أ

َ
ْمِري، َوَما أ

َ
ايِف يِف أ اللُهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت وََجْهِ�، َو�رِْسَ

ي َوَهْزِ�، وََخَطيِئ وَ  ْمُت َوَما يِل ِجدِّ َ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي، اللُهمَّ اْغِفْر يِل َما قَدَّ
ْعلَنُْت 

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
نَْت ، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
 .١»ال

و آنچه را تو بدان از من  الھی! گناه و نادانی و از حد گذری در کارھایم«ترجمه: 
ام،  و گناھی را که عمدًا مرتکب شده شوخی و قصد و خطااناتری به من بیامرز، الھی! د

و  مرزش کن، الھی! آنچه را پیش و پسبرایم آ ،ھا نزد من است این ی هدر حالی که ھم
 ».بر حقی جز تو نیست ام به من بیامرز، معبود جام دادهپنھان و آشکار ان

ی گفت: ا س در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که ابوبکر صدیق 

ُهمَّ اللَّ «جناب فرمودند: بگو:  ی بیاموز که آن را در نماز بخوانم، آنیرسول الله! به من دعا
نَْت، فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك، 

َ
 أ

َّ
نُوَب إِال إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا، َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

َغُفوُر الرَّ 
ْ
نَْت ال

َ
 .»ِحيمُ َوارمَْحِْ�، إِنََّك أ

ام، جز تو گناھان را کسی  ای الله! من بر نفس خویش ظلم بسیار کرده«ترجمه: 
و بر من رحمت نما چرا که تو آمرزنده  ، پس بر من از نزد خویش آمرزش کنآمرزد نمی

 ».و مھربانی
روایت است که او گفت: ای رسول الله! به من  س ھای حدیث از ابوبکر و در کتاب

اللَُّهمَّ «جناب فرمودند: بگو:  چون صبح و شام کنم آن را بگویم، آن ی بیاموز کهیدعا
 َ
َ

 إهِل
َ

ْن ال
َ
ْشَهُد أ

َ
ٍء َوَمِليَكُه، أ َهاَدِة، رَبَّ لُكِّ يَشْ َغيِْب َوالشَّ

ْ
رِْض، اَعلَِم ال

َ ْ
َماَواِت َواأل  فَاِطَر السَّ

ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِس، َوِمْن رَشِّ 
َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
ِكهِ إِال يَْطاِن َورِشْ ْ�رَتَِف ىلَعَ َ�ْفيِس ، الشَّ

َ
ْن أ

َ
َوأ

 ُمْسِلمٍ 
َ

ُه إِىل ُجرَّ
َ
ْو أ

َ
َخْذَت َمْضَجَعَك  ،ُسوًءا، أ

َ
ْمَسيَْت، َو�َِذا أ

َ
ْصبَْحَت َو�َِذا أ

َ
 .٢»قُلُْه إَِذا أ

 ھا و زمین، عالم پیدا و نھان، پروردگار و مالک آسمان ی یا الله! آفریننده«ترجمه: 
و شر  بر حقی جز تو نیست از شر نفس خود دھم که معبود ز، گواھی میھمه چی
و یا آن را به مسلمانی  و از اینکه بدی را خود مرتکب شومو دعوت او به شرک  شیطان

 جویم. دیگری برسانم، به تو پناه می

                                           

 .ب روایت بخاری و مسلم از ابن عباس -١
 روایت ابوداود و ترمذی، و ترمذی گفته است: این حدیث حسن صحیح است. -٢
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 ».و ھنگامی که در بستر قرار گرفتی این دعا را بخوان چون صبح نمودی، یا شام کردی
و از آمرزش  او از توبه و بازگشت به سوی اللهدی نباید گمان کند که ھیچ فر

اند  مردم ھمیشه به توبه و استغفار محتاج ی نیاز است، بلکه ھمه ھا بی خواستن گناه

�َ�ُٰنۖ وََ�َلََها ﴿فرماید:  تعالی می الله َب  ٧٢َ�َن َظلُوٗما َجُهوٗ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�ِ َُعّذِ ِ�ّ ُ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱ�َّ
ُ َوَ�ُتوَب  ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت وَ  ُ َوَ�َن  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]٧٣-٧٢[األحزاب:  ﴾٧٣َ�ُفوٗر� رَِّحيَمۢ�
الله مردان و سرانجام  ؛و انسان بار امانت را برداشت، واقعًا او ستمگر و نادان بود«ترجمه: 
و بر مردان و زنان مؤمن ببخشاید، الله ھمواره  ، مردان و زنان مشرک را کیفر دھدزنان منافق

 ».بس بخشاینده و مھربان بوده است
واقعًا انسان ستمگر و جاھل است، لیکن منظور مردان و زنان مسلمان توبه خواھد 

شان  و از آمرزش گناھان خودھای نیک  ی بنده بود، الله تعالی در قرآن کریم از توبه
 خبر داده است.

َحٌد  لَْن يُْدِخَل «روایت است که فرمودند:  ج در حدیث صحیح از پیامبر 
َ
َنََّة أ

ْ
اجل

نَْت يَا رَُسوَل اهللاِ  ،ِمنُْ�ْم بَِعَمِلهِ 
َ
 أ

َ
َدِ�َ اهللاُ  ؟قَالُوا: َوال ْن َ�تََغمَّ

َ
 أ

َّ
نَا إِال

َ
 أ

َ
رمَْحٍَة ِمنُْه بِ  قَاَل: َوال

 .١»فَْضٍل وَ 
رود، صحابه گفتند: شما ھم ای  کسی از شما به عمل خویش به جنت نمی«ترجمه: 

رسول الله؟ فرمودند: من ھم مگر اینکه الله رحمت و مھربانی خویش را شامل حالم 
 ».گرداند

ْ وَ ﴿الله تعالی:  ی هاین حدیث با فرمود ْ ُ�ُوا ُ�وا ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ ۡسلَۡفُتۡم ِ�  َٔ
َ
ٓ أ يَّامِ � بَِما

َ
 ٱۡ�

 .]٢٤[الحاقة:  ﴾٢٤ٱۡ�َاِ�َةِ 
بخورید و  ،ی که در روزھای گذشته دنیا انجام دادیدیبه سبب کارھا«ترجمه: 

نیل جنت را  ج مخالفت ندارد، زیرا که رسول الله –خوردن و آشامیدن گوارا  ،بنوشید
و قرآن کریم سببیت عمل را برای رسیدن به جنت  اند در بدل و عوض نفی کرده

 تثبیت داشته است.
 رساند. ھا به او ضرر نمی ای را دوست دارد گناه د: وقتی الله بندهنگوی آنچه بعضی می 

                                           

 .س ری و مسلم از ابوھریرهروایت بخا -١
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و آمرزش  ای را دوست دارد، توبه کردن بندهمعنایش اینست: ھرگاه الله تعالی 
و کسی بپندارد  کند شاری نمیه بر گناه پافنماید، بناء آن بند بیدن را به او الھام میلط

و اجماع سّنت  رساند او گمراه و مخالف قرآن، به بنده ضرر نمی ھا هکه اصرار بر گنا
نیک انجام دھد یک ذره کار  سباشد، بلکه حقیقت اینست: ھر ک گذشتگان و ائمه می

 جزایش را خواھد دید. ،و یک ذره کار بد انجام دھد یابد پاداشش را می
اند:  ذیل یاد شده ی هاند که در آی الله تعالی آنانی ی هھای ستوده شد بنده 

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ َ�َٰ�ُٰت ۞وََسارُِعٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡت لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡ� ِعدَّ

ُ
 ١٣٣أ

ِينَ  آءِ يُنفُِقوَن ِ�  ٱ�َّ َّ آءِ وَ  ٱل�َّ َّ ُ وَ  ٱ�َّاِس� َعِن  ٱۡلَعا�ِ�َ وَ  ٱۡلَغۡيَظ  ٱۡلَ�ِٰظِم�َ وَ  ٱل�َّ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ١٣٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  نُفَسُهۡم ذََكُرواْ  ٱ�َّ

َ
ۡو َظلَُموٓاْ أ

َ
َ إِذَا َ�َعلُواْ َ�ِٰحَشًة أ ْ فَ  ٱ�َّ نُو�ِهِۡم  ٱۡسَتۡغَفُروا ُ�ِ

نُوَب َوَمن َ�ۡغفُِر  ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ ٰ َما َ�َعلُواْ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ َولَۡم يُِ�ُّ  ٱ�َّ  .]١٣٥-١٣٣[آل عمران:  ﴾١٣٥واْ َ�َ
و بر ھمدیگر پیشی گیرید که  رزش پروردگارتان و بھشتی بشتابیدبه سوی آم«ترجمه: 

ن کسانی که در ھا و زمین است، برای پرھیزگاران تھیه دیده شده است، آ پھنای آن آسمان
و  یازند و بذل و بخشش دست میو ثروتمندی و تنگدستی به احسان  حال خوشی و ناخوشی
و دارد  الله نیکوکاران را دوست می کنند، خورند و از مردم گذشت می خشم خود را فرو می

زش و آمر افتند ستم کردند، به یاد الله میکسانی که چون دچار گناھی شدند، یا بر خویشتن 
گاھی  و به شوند گناھانشان را خواستار می جز الله کیست که گناھان را بیامرزد؟ و با علم و آ

 ».کنند پافشاری نمی ،اند بر چیزی که انجام داده

 شود قضا و قدر برای گنهکار دلیل نمی
کسی که قضا و قدر الله تعالی را دلیل برای گنھکار بپندارد، او از جنس مشرکان  
فرموده است:  است، خبر دادهشان  باشد، از جنس آنانی که الله تعالی از حال می

ِينَ َسَيُقوُل ﴿ ْ لَۡو َشآَء  ٱ�َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ أ ۡ�نَا َوَ�ٓ َءابَآؤُ  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
ٓ أ ءٖ َما ۡمَنا ِمن َ�ۡ  ﴾نَا َوَ� َحرَّ

 .]١٤٨[األنعام:
است ما و پدران ما مشرک خو مشرکان برای اعتذار خواھند گفت: اگر الله می«ترجمه: 

 ».کردیم حریم نمیو چیزی را ت شدیم نمی
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َب ﴿الله تعالی در رّد ایشان فرموده است:  ِينَ َكَ�ٰلَِك َكذَّ ٰ َذاقُواْ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم َح�َّ
ٓۖ إِن تَتَّبِعُ  ۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُ�م ّمِۡن ِعۡلٖ� َ�ُتۡخرُِجوهُ َ�َا َسَنا

ۡ
نَّ إِ�َّ  ونَ بَأ نُتۡم إِ�َّ  ٱلظَّ

َ
�ۡن أ

ةُ قُۡل فَلِلَّهِ  ١٤٨َ�ُۡرُصونَ  ۖ  ٱۡ�ُجَّ ۡ�َعِ�َ  ٱلَۡ�ٰلَِغُة
َ
 .]١٤٩-١٤٨[األنعام:  ﴾١٤٩فَلَۡو َشآَء لََهَدٮُٰ�ۡم أ

نمودند، تا عذاب ما را  اند نیز ھمین گونه تکذیب می کسانی که پیش از آنان بوده«ترجمه: 
اساس  پندارھای بی آن را به ما ارائه دھید؟ شما فقط ازچشیدند، آیا دلیل قاطعی دارید تا 

بگو: الله دارای دلیل روشن و رسا است، . کنید و از روی ظن و تخمین کار می کنید پیروی می
 ».نمود خواست ھمگی شما را به اجبار ھدایت می اگر الله می

ان را به بود، الله تعالی کسانی را که پیغمبر میاگر قضا و قدر برای کسی دلیل 
ی  ھای واژگون شده کرد، چون قوم نوح، عاد، ثمود، قریه عذاب نمی ،دروغ متھم نمودند

داد، به قضا و قدر جز  یو به تنفیذ حدود بر ظالمان دستور نم قوم لوط و قوم فرعون
قضا و قدر را دلیل گنھکار برای  سجوید، ھر ک دلیل کسی استدالل نمی و بی پیرو ھوا

داند در صورتی که کسی بر وی ظلم نماید، باید او را دشنام  بت میدفع دشنام و عقو
و عقوبت نکند، بلکه باید کار لذت آفرین و درد آور ھردو در نزدش برابر باشد، ھد ند

ی بدی فرقی قائل نشود و این ھمه در  هو انجام دھند ی نیکی بین انجام دھنده
 و شریعت ناممکن است. طبیعت، عقل

ۡم َ�َۡعُل ﴿الله تعالی فرموده است: 
َ
ِينَ أ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ِ�  ٱلُۡمۡفِسِدينَ كَ  ٱل�َّ

�ِض 
َ
ۡم َ�َۡعُل  ٱۡ�

َ
ارِ كَ  ٱلُۡمتَّقِ�َ أ  .]٢٨[ص:  ﴾٢٨ٱۡلُفجَّ

ھند ھمچون د آورند و کارھای شایسته انجام می آیا کسانی را که ایمان می«ترجمه: 
 ؟»و یا اینکه پرھیزگاران را با فاجران برابر داریم شمار آوریمتباھکاران ب

َ�نَۡجَعُل ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
 .]٣٥[القلم:  ﴾٣٥ٱلُۡمۡجرِمِ�َ كَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ أ

 ؟»شماریم آیا فرمانبرداران را ھمچون گنھکاران یکسان می«ترجمه: 

ۡم َحِسَب ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا َۡعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ أ  ٱ�َّ

ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ  ٱل�َّ  .]٢١[الجاثیة:  ﴾٢١َسَواٗٓء �َّ
برند که ما آنان را  شوند گمان می ھا می آیا کسانی که مرتکب گناھان و بدی«ترجمه: 

دھند،  و کارھای پسندیده و خوب انجام می آورند آوریم که ایمان می شمار میکسانی ب ھمچون
 »!!کنند باشد، چه بد قضاوت و داوری می و حیات و ممات و دنیا و آخرت شان یکسان می
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نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
أ

 .]١١٥[المؤمنون:  ﴾١١٥َجُعونَ تُرۡ 
و به سوی ما برگردانیده  یما اید که ما شما را بیھوده آفریده آیا گمان برده«ترجمه: 

 ؟!»شوید نمی

َ�َۡسُب ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
�َ�ٰنُ � ن ُ�ۡ�ََك ُسًدى ٱۡ�ِ

َ
 .]٣٦[القیامة:  ﴾٣٦أ

به کاری دستور داده (پندارد که او بیھوده به حال خود رھا شود،  آیا انسان می«ترجمه: 
 ؟!»)نشود و از کاری منع نگردد

اْحتَجَّ آَدُم «فرمودند:  ج در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که پیامبر
َالُم، قَاَل ُموىَس:   َوُموىَس َعلَيِْهَما السَّ

ْ
بُو ال

َ
نَْت أ

َ
، َخلََقَك اُهللا �ِيَِدهِ، َوَ�َفَخ يَا آَدُم، أ برََشِ

ْسَجَد لََك َمَالئَِ�تَُه، ِ�يَك ِمْن ُروِحِه،
َ
ُ آَدُم: َوأ

َ
َنَِّة؟ َ�َقاَل هل

ْ
ْخرَْجتَنَا َوَ�ْفَسَك ِمَن اجل

َ
نَْت  أ

َ
أ

ِي اْصَطَفاَك اُهللا بَِ�َالِمِه،
َّ

 َمْكتُو�ًا وََجْدَت فَِبَ�ْم  ،َوَ�تََب لََك اتلَّْوَراَة �ِيَِدهِ  ُموىَس اذل
ْخلََق 

ُ
ْن أ

َ
َّ َ�بَْل أ ْرَ�ِعَ� َسنَةً قال ؟ ]١٢١[طه:  ﴾١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿: يلَعَ

َ
فَِلَم . بِأ

نْ 
َ
َّ َ�بَْل أ  يلَعَ

َ
ُ َ�َعاىل ْمٍر قََدرَُه ا�َّ

َ
ْخلََق  تَلُوُمِ� ىلَعَ أ

ُ
ْرَ�ِعَ� َسنَةً  أ

َ
، ١ُموىَس فََحجَّ آَدُم ؟ قال بِأ

 .»أي غلبه باحلجة
علیه یکدیگر اعتراض کردند، موسی گفت: ای آدم! تو  إ آدم و موسی«ترجمه: 

ه دست خود صورت بخشید و از جانب خود به تو روح ھا ھستی، تو را الله ب پدر انسان
خویش را برای تو در سجده درآورد، چرا خود و ما را از جنت بیرون  ی و مالئکه دمید

گزید، و بر دت خوببرایش گفت: تو موسی ھستی، آنکه الله تو را برای صح آدم کردی؟
الله را:  ی هبه دست خود تورات را برایت نوشت، چقدر وقت پیش از پیدایشم فرمود

آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد، پس « ]١٢١[طه:  ﴾١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿
 در حقم نوشته یافتی؟ ،»راه گم کرد

کنی بر کاری که الله بر من  موسی گفت: چھل سال، آدم گفت: پس چرا مالمتم می
 چھل سال پیش از پیدایشم نوشته است؟

 ».فرمودند: آدم در حجت بر موسی غالب شد ج پیامبر

                                           

 .س روایت بخاری و مسلم از ابوھریره -١
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بدین پندار  اند، در این حدیث دو گروه خطا شده است، گروه اولی آن را تکذیب کرده
 گرداند. حدیث تقدیر را دلیل به رفع نکوھش و عقوبت از گنھکار میکه این 

گوید: تقدیر برای  گھی می اند، گروه دومی که بدتر است آن حدیث را حجت دانسته 
و یا برای کسانی حجت خواھد بود  باشد ، حجت میاند اھل حقیقت آنانی که آن را دیده

سی را ُملزم کرد : آدم مواند ردان گفتهو بعضی از مه نظر ندارند ایشان را فعلی باشد ک
چون او پدرش بود و یا او توبه نموده بود و یا اینکه گناه در شریعتی و نکوھش در 

 و یا اینکه آن الزام در دنیا است نه در آخرت. شریعت دیگر بود
 این توجیھات ھمه باطل است.

که به سبب  ای هپدرش را تنھا به خاطر فاجع ÷ توجیه حدیث اینست که موسی
و برایش گفت: چرا ما  ، مالمت نمودفراگیر اوالدش شد ی خوراک او از درخت ممنوعه

و از آن توبه کرده  است و خود را از جنت بیرون کردی؟ نه به خاطر گناه که آدم نموده
توبه نموده  ÷ و آدم شود یب از گناه مالمت نمیدانست: تا بود، زیرا که موسی می

َر�ََّنا َظلَۡمَنآ ﴿گفت:  کرد، نمی فع نکوھش به سبب تقدیر عقیده میبود، اگر آدم به ر
نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ مَِن 

َ
 .]٢٣[األعراف:  ﴾٢٣ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ أ

و بر ما رحم نکنی از  ایم و اگر ما را نبخشی گارا! ما بر خویشتن ستم کردهپرورد«ترجمه: 
 ».کاران خواھیم بودزیان 

و در  است که در ھنگام مصیبت صبر نماید و به تقدیر تسلیم شود مسلمان مکلف

ِ إِنَّ وَۡعَد  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿توبه نماید، الله تعالی فرموده است:  ھد وخوابوقت گناه مغفرت   ٱ�َّ
�بَِك  ٱۡسَتۡغفِرۡ َحّقٞ وَ   .]٥٥[غافر:  ﴾ِ�َ

و آمرزش گناھانت را  ی الله حق است چرا که وعدهی کن یابپس ای محمد! شکی«ترجمه: 
  ».بخواه

و به طلب مغفرت از  ھا یی بر فاجعهپیامبرش را به صبر و شکیبادر این آیه الله 
 ھا دستور داده است. عیب

ِصيَبٍة إِ�َّ �ِإِۡذِن ﴿الله تعالی فرموده است:   َصاَب ِمن مُّ
َ
ِۗ َمآ أ ِ  ٱ�َّ ِ َوَمن يُۡؤِمۢن ب َ�ۡهِد  ٱ�َّ

 .]١١[التغابن:  ﴾ۥقَۡلَبهُ 
و ھر کس که به  دھد ی الله رخ نمی ای جز به فرمان و اجازه ھیچ واقعه و حادثه«ترجمه: 

 ».گرداند الله ایمان داشته باشد، الله دل او را رھنمود می
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و او  رسد ی است که بال و مصیبت بدو میگفته است: آن کس شخص س ابن مسعود
 نماید. شود و قبول می و به آن راضی می ددان می آن را از طرف الله

مانند مرض، ناداری، ذلت و خواری مبتال شود پس مسلمان ھرگاه به مصیبتی 
الله تعالی  ی هاگرچند آن مصیبت به سبب گناه کسی دیگری باشد، به حکم و فیصل

و فرزندانش  نماید ھا مصرف می خود را در گناهصبر کند، مانند کسی که پدرش مال 
شوند، پس بر آنان الزم است که بر بدبختی خویش صبر کنند، اگر پدر  فقیر و نادار می

 آورد. ھا می را بخاطر نصیب خود مالمت کنند، پدر تقدیر را به یاد آن
الله تعالی  ی و راضی بودن به فیصله ت به اتفاق علماء فرض استصبر بر مصیب
در حکم رضا اختالف وجود دارد، بعضی فرض  و باشد ی صبر می بلندتر از مرتبه

و بلندتر از رضا  اند و این رأی درست است اند و بعضی دیگر مستحب گفته دانسته
باشد، زیرا که الله تعالی مصیبت را سبب پاکی  تعالی بر مصیبت می شکر الله ی مرتبه
 ،ھای مصیبت زده، بلندی منزلش، بازگشت و نیایشش به سوی الله تعالی گناه

 گرداند. خره سبب امیدش تنھا از الله تعالی میو باال اخالصش در اعتماد بر الله تعالی
ھای خود را نمایند  و پیروی ھوس اھان وقتی مرتکب گناه شوندلیکن باغیان و گمر

شان حاصل گردد کارھای نیک را که  ھا برای و چون نعمت جویند ل میبه تقدیر استدال
د، چنانکه یکی از علماء به کسی گفت: تو در ھنگام طاعت نماین ادعاء می ،سبب باشد

قدری (منکر تقدیر) و در ھنگام معصیت جبری (منکر اختیار) ھستی، ھر مذھبی که 
 پذیری. می ،با ھوا و ھوست موافقت کند

عمت الله تعالی را اھل ھدایت و رستگاری ھرگاه کار نیکی انجام دھند، در مقابل ن
است و آنان را مسلمانان،  نکه الله تعالی خود بر ایشان انعام نمودهو بر ای دریافت نمایند

دھند که  و ھمچنان گواھی می نمایند ، اعتراف میو متقیان گردانده است نمازگزاران
ی جز به یاری الله تعالی وجود ندارد، بناء با تصدیق تقدیر خود یھیچ جنبش و نیرو

ھا سر زند از الله تعالی  اگر کار بدی از آن و بندد منت و اذیت از ایشان رخت میستائی، 
 گردند. و به سوی او باز می دطلب میمغفرت 

 فرمودند: ج رسول الله در صحیح بخاری از شداد بن اوس روایت است که گفت:

نَا َ�بُْدكَ «
َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
، ال نَْت َر�ِّ

َ
َعبُْد: اللُهمَّ أ

ْ
ْن َ�ُقوَل ال

َ
، َسيَِّد اِالْسِتْغَفاِر أ

بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أ

َ
َوأ
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، َّ   يلَعَ
َ
نَْت  بَِذنيِْب، بُوءُ َوأ

َ
 أ

َّ
 َ�ْغِفُر إِال

َ
ْصبَحَ  َمْن قَالََها .فَاْغِفْر يِل، فَإِنَُّه ال

َ
َ�َماَت  ُموقِنًا بَِها إَِذا أ

َنَّةَ  ِمْن يَلْلَِتهِ 
ْ
 .»َدَخَل اجل

ای الله! تو پروردگار من ھستی، جز  بلندترین استغفار گفتن این دعا است:«ترجمه: 
و من بر  ی تو ھستم و من بنده ای هدارد، تو مرا پیدا کردتو معبودی بر حق وجود ن

خواھم از  توان خود استوارم، به تو پناه می ی ام به اندازه که به تو داده ی ا هعھده و وعد
و به گناه  نمایم ای اعتراف می ن لطف فرمودهام، به نعمتی که بر م شّر آنچه انجام داده

ھا را جز تو کسی دیگر  ن مغفرت کن، چه گناهنمایم، پس برای م خویش ھم اعتراف می
کند و فرمودند: این دعا را اگر کسی صبح مطمئنانه بگوید و در شب آن  مغفرت نمی

 ».رود روز بمیرد به جنت می
کند،  جناب از پروردگارش روایت می ، و آنج از پیامبر س در حدیث صحیح ابوذر

لَْم ىلَعَ َ�ْفيِس، وََجَعلْتُُه يَا ِعبَاِدي «فرموده است:  خداوند متعالکه  ْمُت الظُّ إِ�ِّ َحرَّ
ْغِفُر اذلُّ 

َ
نَا أ

َ
ِْطئُوَن بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوأ ًما، فََال َ�َظالَُموا، يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم ختُ نُوَب بَيْنَُ�ْم ُ�َرَّ

يًعا بَايِل  مَجِ
ُ
 أ

َ
ْغِفْر لَُ�ْم، يَا ِعبَادِ َوال

َ
ْطَعْمتُُه، ي ، فَاْستَْغِفُروِ� أ

َ
 َمْن أ

َّ
لُكُُّ�ْم َجائٌِع، إِال

ْ�ُسُ�ْم،
َ
 َمْن َكَسْوتُُه، فَاْستَْكُسوِ� أ

َّ
ْطِعْمُ�ْم، يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم اَعٍر، إِال

ُ
 فَاْستَْطِعُموِ� أ

ْهِدُ�ْم،
َ
 َمْن َهَدْ�تُُه، فَاْستَْهُدوِ� أ

َّ
إِنَُّ�ْم لَْن  يَا ِعبَاِدي يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�ْم َضالٌّ إِال

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم  وَّ
َ
نَّ أ

َ
وِ� َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع، َ�تَنَْفُعوِ�، يَا ِعبَاِدي لَْو أ َ�بْلُُغوا رَضِّي َ�ترَُضُّ

ْ�ىَق قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْ�ْم، َما َزاَد َذلَِك يِف ُمليِْك َشيْئًا، 
َ
َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ

فَْجِر قَلِْب رَُجٍل َواِحدٍ 
َ
لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
 يَا ِعبَاِدي لَْو أ

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم َو�ِ�َْسُ�ْم ِمنُْ�مْ  وَّ
َ
نَّ أ

َ
، َما َ�َقَص َذلَِك ِمْن ُمليِْك َشيْئًا، يَا ِعبَاِدي لَْو أ

ا وَِجنَُّ�ْم قَاُموا يِف َصعِ  تَلَُه، َما َ�َقَص َذلَِك ِممَّ
َ
 إِ�َْساٍن َمْسأ

ْ�َطيُْت لُكَّ
َ
لُوِ� فَأ

َ
يٍد َواِحٍد فََسأ

َْحرَ   َكَما َ�نُْقُص ابلْ
َّ

َما ِ�َ  ،ُ�ْغَمُس ِ�يِه الِْمْخيَُط َ�ْمَسًة َواِحَدةً  ِعنِْدي إِال يَا ِعبَاِدي إِ�َّ
َوفِّي�ُ 

ُ
ْحِصيَها لَُ�ْم، ُ�مَّ أ

ُ
ْ�َمالُُ�ْم أ

َ
ْم إِيَّاَها، َ�َمْن وََجَد َخْ�ًا، فَلْيَْحَمِد اَهللا َوَمْن وََجَد أ

 َ�ْفَسهُ 
َّ

 .١»َ�ْ�َ َذلَِك، فََال يَلُوَمنَّ إِال

                                           
 روایت مسلم با اندک اختالف در الفاظ. -١
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و آن را در میان شما  و ستم را بر خویش حرام کردم ظلم ای بندگانم، من«ترجمه: 
شما شب و روز خطا دگانم! نیز حرام ساختم، پس به یکدیگر ظلم و ستم نکنید، ای بن

آمرزم و باک ندارم، از من آمرزش بطلبید تا شما را  گناھان را می ی و من ھمه کنید می
اید مگر آنکه من او را طعام دھم پس از من طعام  بیامرزم، ای بندگانم! ھمه شما گرسنه

ا اید مگر کسی که من او ر شما برھنه ی بخواھید، تا شما را طعام دھم، ای بندگانم! ھمه
بپوشانم، پس از من پوشاک بطلبید تا شما را بپوشانم، ای بندگانم! ھمه شما گمراھید 

ام، پس از من ھدایت طلبید، تا شما را ھدایت و رھنمون  جز آنکه من او را ھدایت کرده
کنم، ای بندگانم! شما به من قدرت ضرر رساندن ندارید تا به من ضرر برسانید و ھم 

ه من ندارید تا به من نفع رسانید، ای بندگانم! اگر اول و آخر و شما قدرت نفع رساندن ب
انس و جن شما بر پرھیزگارترین قلب یک مرد شما باشد، این امر به ملک من چیزی 

ترین قلب یک مرد  افزاید، ای بندگانم! اگر اول و آخر و انس و جن شما بر عاصی نمی
رد، ای بندگانم! اگر اول و آخر و آو شما باشد، این امر به ملک من چیزی نقصان نمی

و از من درخواست کنند، به ھر فرد  و جن شما در یک میدان جمع شوند انس
کند،  کم نمی ،از آنچه در نزد من است ،ھمه ی اش را بدھم بر آوردن خواسته خواسته

ھای  کم شدن بحر چون سوزن در آن فرو برده شود (یعنی در خزانه ی مگر به اندازه
شمارم،  آید)؛ ای بندگانم! یقینا این اعمال شما است که آن را برمی لی کمی نمیتعا الله

د حمد و ثنای الله تعالی رسانم پس اگر کسی خیری یافت بای ج آن مییو شما را به نتا
 و اگر کسی شری یافت جز خود کسی را مالمت نکند. را گوید

 فرق بین شریعت الهی و قانون وضعی
کنند، لیکن بین حقیقت تقدیری که وابسته به  صحبت میاز حقیقت بسا مردم  

و بین حقیقت دینی دستوری که وابسته به  است پیدایش و خواست الله تعالی بوده
بین کسی که بر حقیقت و ھمچنان  کنند ، فرق نمیباشد رضا و محبت الله تعالی می

و بین کسی که  است بند بودهیی پیامبران پایھنمااالله تعالی به ر ی دینی طبق فرموده
گذارند،  فرقی نمی ،روان باشدسّنت  بر شور و ذوق خویش بدون درنظر داشت قرآن و

از  است و لیکن بین شریعت نازل شده زنند اکثر مردم از شریعت حرف می چنانکه
باشد، شریعتی که ھیچ  می ج رسول اللهسّنت  جانب الله تعالی که عبارت از قرآن و

و بین قانونی که عبارت از فیصله فرمانرواست  جز کافر حق خروج از آن را ندارد فردی
شود، اگر  خطا می و گھی است کنند، با آنکه فرمانروا گھی بر حق بوده تفکیک نمی



 ١٢١ یامر قتیحق و یِخلق قتیحق نیب فرق: دوازدهم بخش

روایت است که فرمودند:  ج از پیامبرسّنت  ھای نه در کتاب و گر عالم منصف باشد
َقَّ َ�َقىَض بِِه َ�ُهَو يِف   انلَّاِر، َوقَاٍض يِف اجلَنَِّة،الُقَضاُة ثََالثٌَة: قَاِضيَاِن يِف «

ْ
رَُجٌل َعِلَم احل

َنَِّة، َورَُجٌل قَىَض لِلنَّاِس ىلَعَ َجْهٍل َ�ُهَو يِف انلَّاِر،
ْ
َقَّ َ�َقىَض بِِه َ�ُهَو يِف وَ  اجل

ْ
رَُجٌل َعِلَم احل

َنَّةِ 
ْ
 .١»اجل

رود،  ھا به جنت می و یکی آن آتش ھا به اند: دوی آن ان سه قسمداور«ترجمه: 
و شخصی که  رود ، به جنت میو بدان فیصله نماید است شخصی که حق را دانسته

و شخصی که حق را  رود ، با آتش میقضایای مردم را به جھل و نادانی فیصله کند
 .»رود به آتش می ،و به غیر آن فیصله کند است دانسته

جناب  باشد، از آن می ج محمد ،برترین داوران با علم و انصاف سردار فرزندان آدم 

، َولََعلَّ «در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که فرمودند:  َّ ْتَِصُموَن إيِلَ
َ

إِنَُّ�ْم خت
تِِه ِمْن َ�ْعٍض، ََن حِبُجَّ

ْ
حل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
قيِْض بَيْنَُ�ْم ىلَعَ  َ�ْعَضُ�ْم أ

َ
ْسَمُع،َو�ِ�ََّما أ

َ
ِْو َما أ

َ
�  

ُ بِِه قِْطَعًة ِمَن انلَّارِ 
َ

ْ�َطُع هل
َ
ُخْذُه، فَإِ�ََّما أ

ْ
ِخيِه َشيْئًا، فََال يَأ

َ
ُ ِمْن َحقِّ أ

َ
 .٢»َ�َمْن َ�َطْعُت هل

شما نسبت  یآورید، شاید بعض ل مورد نزاع خویش را به من مییشما مسا«ترجمه: 
شنوم داوری  و من بر طبق آنچه می باشدتر به حجت خویش  یگر تیز ھوشد یبه بعض

نگیرد، زیرا آن را  ،نمایم پس اگر برای کسی چیزی از حق برادرش فیصله نمودم می
 ».کنم از آتش را جدا می ی همن برای او پارچ

گاه ساخته ای  فیصله است، که ھرگاه طبق آنچه شنیدهاست  سردار مخلوقات آ
نماید و آن فیصله مخالف حقیقت باشد، برای محکوم له گرفتن آنچه برایش فیصله 

 اند. ای از آتش را جدا نموده جناب برایش پارچه شده روا نیست، زیرا که آن
اساس آنچه آن را حجت  راند که ھرگاه داور ب در امالک عمومی علماء بر این متفق

و دعوا در باطن و حقیقت  ای کند عتراف، فیصلهنند شاھد و اپندارد، ما شرعی می
و اگر  ت که آنچه برایش فیصله شده بگیردعکس ظاھر باشد برای محکوم له روا نیس

است،  ھا باشد در نزد اکثر علماء حکم بیان شده فیصله دادرس در عقدھا و فسخ آن
 اشد.ب و این مذھب امام مالک، شافعی و احمد بن حنبل نیز می واجب تعمیل است

 بین دو نوع فیصله تفریق نموده است. / امام ابوحنیفه 

                                           

 .س روایت ابوداود و ترمذی و ابن ماجه از بریده -١
 .ل سلمه روایت بخاری و مسلم از ام -٢



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ١٢٢

ھا  نو غیر آ باشد، برای فردی از اولیاء اللهسّنت  اگر مراد به لفظ (شریعت) قرآن و
گمان کند که اولیاء الله راھی به سوی الله  سو ھر ک روا نیست که از آن خارج شود

جناب پیروی نکند  دو حالت از آنو در ھر در ظاھر و باطن دارند ج جز متابعت محمد
 او کافر است.

جوید به  کسی که در ادعایش به داستان موسی با خضر علیھما السالم استدالل می 
 دو جھت غلط شده است:

و بر خضر پیروی موسی  فرستاده نشده بود ÷ به سوی خضر ÷ اول: موسی
 ج د، اما محمدیل مبعوث گردیده بویالزم نبود، زیرا که موسی به سوی بنی اسرا

باشد، اگر به مالقات او  ھا می و انسان جنیانو برای تمام  است رسالتش عمومی بوده
رسیدند، پیروی او برایشان  می † کسی بھتر از خضر مثل ابراھیم، موسی و عیسی

چه خضر پیامبر باشد یا  ،جناب بر خضر فرض نباشد فرض بود، پس چگونه پیروی آن
 ولی؟!

ُ َال «از ھمین جھت خضر به موسی گفت:  ِ َعلََّمِنيِه ا�َّ إِ�ِّ ىلَعَ ِعلٍْم ِمْن ِعلِْم ا�َّ
ْعلَُمهُ 

َ
ُ َال أ ِ َعلََّمَكُه ا�َّ نَْت ىلَعَ ِعلٍْم ِمْن ِعلِْم ا�َّ

َ
 .١»َ�ْعلَُمُه، َوأ

 دانی نمیاست و تو آن را  من علمی از طرف الله دارم که او مرا تعلیم داده«ترجمه: 
 ».دانم و من آن را نمی است و تو علمی از طرف الله داری که او تو را تعلیم داده

، روا است شان رسیده برای ج رسالت محمدکه  ھا و انسان جنیانبرای فردی از  
 خضر را بگوید. ی نیست مثل فرموده

نبود، لیکن موسی از  ÷ مخالف شریعت موسی است، دوم: آنچه خضر انجام داده
 تاسباب جواز عمل او معلومات نداشت، لھذا وقتی خضر برایش بیان کرد، او موافق

نمود، چه سوراخ نمودن کشتی سپس اصالح آن برای مصلحت صاحبش به بیم از 
و ھمچنان  باشد و چنین کار جائز است احسان و نیکی به صاحب آن میغصب ظالم، 

و کسی که والدینش را به کفر بکشاند، اگر  ، جواز داردکشتن مھاجم اگرچه خورد باشد
 دفع شرش جز با کشتن او امکان نداشته باشد، کشتنش رواست.

                                           
 روایت بخاری و مسلم از ابی بن کعب. -١
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 ھا پرسید او برایش گفت: از حکم کشتن بچه ب حروری از ابن عباس ی وقتی نجده
گاھی حاصل نمودی اگر در ارتباط آن گاھی خضر راجع به بچه ،ھا آ ی که آن ا مثل آ

 .١و گرنه ایشان را مکش ھا را بکش پس آن را کشت،
، در آن است و صبر بر گرسنگی از اعمال صالح بوده اما نیکی بر یتیم بدون عوض
 باشد. عمل چیزی مخالف شریعت نمی

 کار و شاید عادل باشداگر مراد از شریعت حکم فرمانروا فھمیده شود، او شاید ستم
 اشد.خطا شده ب ،رود و ممکن بر حق و احتمال می

فقه، امثال ابوحنیفه، ثوری، مالک بن انس،  ی احیانا مراد از شریعت نظر ائمه 
و لیکن برای  باشد ھا می ود و غیر آناوزاعی، لیث بن سعد، شافعی، احمد، اسحاق، داو

 شود. ھا به قرآن و حدیث استدالل جسته می آرای آن
تقلید کند رواست، یعنی پیروی  ،اگر کسی غیر امام خود را در جای که دلیل باشد

و  فرض است ج فرض نیست، چنانکه پیروی رسول اللهاّمت  ھا بر تمام از آنھیچ کدام 
طوری که پیروی جاھل و نادان حرام  ،ھمچنان تقلید ھیچ فردی از ایشان حرام نیست

 است.
شرعی را و یا نصوص  حادیث جعلی را به شریعت نسبت دھده ااما اگر کسی ک

نوع  و یا کاری از این قبیل انجام دھد، این ھمه یک مراد الله تعالی تأویل کندمخالف 
و شریعت  است پس تفریق بین: شریعت نازل شده رود تبدیل شریعت به حساب می

تفکیک بین حقیقت وابسته به تفسیر شده و شریعت تبدیل شده الزم است، چنانکه 
ه با رغبت و چو آن دلیل داردسّنت  ین آنچه از قرآن وو ب گیتی و حقیقت دینی امری

 ، ضرور استاست ھیجان کسی پیدا شده
 

                                           

 .س بروایت بخاری و مسلم از ابی بن کع -١



 

 

 بخش سیزدهم:
 بیان اصطالحات مربوط به امور هستی و امور شرعی

ھا،  ھا، تحریم امرھا، تقدیرھا، اجازه ھا، در قرآن خود فرق بین مشیتالله تعالی 
بیان نموده است، امور ھستی که ھا را  و قرار دادن ھا ھا، سخن ھا، فرستادن رانگیختنب

و آن را دوست ندارد  است ، اگرچه بدان دستور ندادهاست او پیدا کرده و مقدر گردانده
دھد  د قرار نمیو ایشان را در اولیای پرھیزگار خو بخشد آن را ثواب نمیو اصحاب 

 واضح ساخته است.
و انجام  است و آن را مشروع گردانده است امور دینی که بدان دستور داده 

و  بخشد و ایشان را در اولیای پرھیزگار، حزب رستگار ھندگان آن را ثواب و عزت مید
 بیان فرموده است. ،دھد لشکر غالب خویش قرار می

 ء الله اینست:بزرگترین فرق بین اولیاء الله و اعدا
د و بگمار ،شود و بدان راضی می پروردگارش در کاری که دوست دارد کسی را که

 باشد. او از اولیاء الله می آن شخص بر آن عمل رحلت نماید
کند و آن  و از آن نفرت می پسندد ھد که پروردگارش آن را نمیکسی کاری انجام د 

 ی خواھد بود.او از دشمنان الله تعال شخص بر آن عمل بمیرد،
و پیدایش است، تمام مخلوقات در چوکات این مشیت و مشیت کونی مشیت خلقت 

و مشیت دینی آنست که دربر  ، داخلندباشد خواست الله تعالی که وابسته به گیتی می
و آن را قانون و دین  است محبت و رضامندی الله تعالی در آنچه دستور داده ی هگیرند

مشیت اختصاص به ایمان و عمل صالح دارد، الله تعالی فرموده باشد؛ این  گردانده، می

ُ َ�َمن يُرِدِ ﴿است:  ن َ�ۡهِديَهُ  ٱ�َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ن يُِضلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ َ�َۡعۡل  ۥلِۡ�ِ

ُد ِ�  ۥَصۡدَرهُ  عَّ َما يَصَّ َّ�
َ
َمآءِ َضّيًِقا َحرَٗجا َك�  .]١٢٥[األنعام:  ﴾ٱلسَّ

گشاده برای پذیرش اسالم  اش را سینه ،ھدایت کندآن کس را که الله بخواھد «ترجمه: 
تنگ ای  اش را به گونه سینه ،گمراه و سرگشته کند ،و آن کس را که الله بخواھد سازد می
 ».کند ی به سوی آسمان صعود مییسازد که گو می



 ١٢٥ یشرع امور و یهست امور به مربوط اصطالحات انیب: زدهمیس بخش

نَصَح لَُ�ۡم إِن ﴿به قوم خود گفت:  ÷ نوح 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
َوَ� يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن أ

ُ َ�َن  ن ُ�ۡغوَِ�ُ�مۚۡ  ٱ�َّ
َ
 .]٣٤[هود:  ﴾يُرِ�ُد أ

ھرگاه الله بخواھد شما را گمراه و ھالک کند، ھرچند که بخواھم شما را اندرز «ترجمه: 
 ».رساند دھم، اندرز من سودی به شما نمی

َراَد ﴿ت: الله تعالی فرموده اس 
َ
ُ �َذآ أ  ُدونِهِۦَوَما لَُهم ّمِن  ۥۚ بَِقۡوٖ� ُسوٗٓء� فََ� َمَردَّ َ�ُ  ٱ�َّ

 .]١١[الرعد:  ﴾١١ِمن َوالٍ 
تواند  چ چیزی نمیی به قومی برساند، ھیچ کس و ھییھنگامی که الله بخواھد بال«ترجمه: 

 ».تواند یاور و مددگار آنان شود و ھیچ کس غیر الله نمی آن را برگرداند
، فرموده است: است حالل و حرام را بیان نموده یبعد از آنکه الله تعالی چیزھا 

ُ يُرِ�ُد ﴿ َ لَُ�ۡم َو�َۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  ٱ�َّ ِينَ ِ�ُبَّ�ِ ُ مِن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ُ وَ  ٢٦مٞ َعلِيٌم َحِكي ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  ٱ�َّ

َ
ِينَ يُرِ�ُد أ َهَ�ٰتِ يَتَّبُِعوَن  ٱ�َّ ن تَِميلُواْ  ٱلشَّ

َ
أ

ُ يُرِ�ُد  ٢٧َمۡيً� َعِظيٗما ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ أ  .]٢٨-٢٦[النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا ٱۡ�ِ

ند که پیش شما را به راه کسانی رھنمود ک و تان روشن کند خواھد برای الله می«ترجمه: 
گاه و حکیم است. ی شما را بپذیرد هو توب اند از شما بوده خواھد توبه شما را  لله میا و الله آ

و الله خواھند که خیلی منحرف گردید  ، میو کسانی که به دنبال شھوات راه میافتند بپذیرد
 ».ضعیف آفریده شده استو انسان  اھد که کار را برای شما آسان کندخو می

را به یک سلسله اوامر و نواھی خطاب  ج بعد از آنکه الله تعالی ھمسران پیامبر 

َما يُرِ�ُد ﴿، فرموده است: است قرار داده ُ إِ�َّ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ٱۡ�َۡيتِ أ

 .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند و شما را کامال پاک  قطعا میالله «ترجمه: 

که با آن پلیدی را از شما  است یعنی الله شما اھل بیت را به چیزی دستور داده .»سازد
سازد، بناء کسی که فرمانبرداری امر او را کند،  و شما را کامًال پاک می است دور کرده

اش را کند او  ور شده است، بر عکس کسی که نافرمانی، پلیدی از او داست او پاک بوده
 ناپاک و پلید خواھد بود.

َما قَۡوُ�َا ﴿لیکن در ارتباط به امر مربوط به نظام عالم، الله تعالی فرموده است:  إِ�َّ
ن �َُّقوَل َ�ُ 

َ
َرۡدَ�ُٰه أ

َ
ٍء إَِذآ أ  .]٤٠[النحل:  ﴾٤٠ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥلَِ�ۡ
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باش پس فورًا  .یمیبخواھیم پدید آوریم، کافی است که بدان بگوھرگاه چیزی را «ترجمه: 
 ».باشد می

ِ ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡمُرنَآ إِ�َّ َ�ِٰحَدةٞ َ�َۡم� ب
َ
 .]٥٠[القمر:  ﴾٥٠ٱۡ�ََ�ِ َوَمآ أ

 ».فرمان ما فرمانی بیش نیست، ھمانند یک نگاه سریع و با عجله است«ترجمه: 

ن لَّۡم َ�ۡغَن ﴿ست: الله تعالی فرموده ا 
َ
ۡو َ�َهاٗر� فََجَعلَۡ�َٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
ۡمُرنَا َ�ًۡ� أ

َ
تَٮَٰهآ أ

َ
�

 ِ ۡمِس� ب
َ
 .]٢٤[یونس:  ﴾ٱۡ�

و گیاھان زمین را از ریشه برآورده و درویده و  رسد فرمان ما در شب یا روز می«ترجمه: 
 ».کنیم، انگار دیروز در اینجا نبوده است نابودش می

َ ۞إِنَّ ﴿در ارتباط به امر دینی الله تعالی فرموده است:   ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
 ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ يَأ

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱلَۡفۡحَشآءِ َو�َۡنَ�ٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَ�ٰ �يَتآيِٕ ذِي  يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  ٱۡ�َۡ�ِ
ُرونَ   .]٩٠[النحل:  ﴾٩٠تََذكَّ

ز ارتکاب دھد و ا و به بخشش به نزدیکان دستور می دادگری، نیکوکاریالله به «رجمه: ت
کند، الله شما را  و دست درازی و ستمگری نھی می گناھان بزرگ و انجام کارھای ناشایسته

 ».دیدھد تا اینکه پند گیر اندرز می

َ ۞إِنَّ ﴿الله تعالی فرموده است:   ْ  ٱ�َّ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ٰ يَأ

َ
ۡهلَِها �َذا  ِت ٱۡ�

َ
إَِ�ٰٓ أ

ِ  ٱ�َّاِس َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ْ ب ن َ�ُۡكُموا
َ
َ إِنَّ  ٱلَۡعۡدِل� أ ا يَعُِظُ�م بِهِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ َ�َن َسِميَعۢ�  ٱ�َّ

 .]٥٨[النساء:  ﴾٥٨بَِصٗ��
و  سانیدھا را به صاحبان امانت بر تدھد که امان گمان الله به شما دستور می بی«ترجمه: 

ا را به ھنگامی که در میان مردم به داوری نشستید اینکه دادگرانه داوری کنید، الله شم
 ».باشد گمان الله دائما شنوا و بینا بوده و می بی دھد، بھترین اندرز پند می

وابسته به نظام عالم، الله تعالی بعد از بیان سحر و جادو  ی اما در ارتباط به اجازه

َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦَوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِ ﴿فرموده است: 
َ
ِۚ ِمۡن أ  .]١٠٢[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

توانند به کسی زیان برسانند مگر  و حال آنکه جادوگران با جادوی خویش نمی«ترجمه: 
 ».اینکه به اجازه و خواست الله باشد

ۡم لَُهمۡ ﴿دینی الله تعالی فرموده است:  ی در ارتباط به اجازه 
َ
ْ لَُهم  أ ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا �ََ�ُ

َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ ّمَِن 
ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ  .]٢١[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

 ».اند ی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهیآیا آنان انبازھا و معبودھا«ترجمه: 
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رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ِۚ َوَمآ أ  .]٦٤[النساء:  ﴾ٱ�َّ

ایم مگر بدین منظور که به فرمان الله از او اطاعت  و ھیچ پیغمبری نفرستاده«ترجمه: 
 ».شود

ٰٓ ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡو تََرۡ�ُتُموَها قَآ�َِمًة َ�َ
َ
َنٍة أ ُصولَِها فَبِإِۡذِن  َما َ�َطۡعُتم ّمِن ّ�ِ

ُ
أ

 ِ  .]٥[الحشر:  ﴾ٱ�َّ
ھای خود بر جای گذاشتید به  ھا و ریشه ی را بریدید، یا بر پایهیھر درخت خرما«ترجمه: 

 ».او بوده است ی فرمان الله و اجازه

َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع ﴿ونی الله تعالی فرموده است: کَ  ی هاما در ارتباط به قضا و اراد
 .]١٢[فصلت:  ﴾ِ� يَۡوَمۡ�ِ َسَ�َٰواٖت 

 ».آنگاه الله تعالی آن را به صورت ھفت آسمان در دو روز به انجام رساند«ترجمه: 

َما َ�ُقوُل َ�ُ ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡمٗر� فَإِ�َّ
َ
 ﴾١١٧ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥ�َذا قََ�ٰٓ أ

 .]١١٧[البقرة:
 ».شود گوید باش سپس می تنھا بدو می ،و ھنگامی که وجود چیزی را صادر کند«ترجمه: 

�َّ ﴿در ارتباط به قضا و خواست دینی الله تعالی فرموده است:  
َ
۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �

ٓ إِيَّاهُ   .]٢٣[اإلسراء:  ﴾َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
 ».پروردگارت فرمان داد که جز او را نپرستید«ترجمه: 

ست، زیرا که غیر الله تعالی و مقّدر ساختن نی مراد از (قضی) دستور دادن است
ای خبر داده است از جمعبود گردانده شده است، چنانکه الله تعالی در چندین 

ِ َوَ�ۡعبُُدوَن ِمن ُدوِن ﴿جمله:  آن ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ِعنَد   .]١٨[یونس:  ﴾ٱ�َّ

و نه  رسانند تند که نه بدیشان زیان میپرس ی را مییآنان غیر از الله چیزھا«ترجمه: 
 ».ھای ما در نزد الله اند ھا میانجی گویند این و می سازند یدشان میسودی عا

ا ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدونَ ﴿به قوم خویش گفت:  ÷ خلیل  فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم  ٧٥قَاَل أ

َ
أ

ۡقَدُمونَ 
َ
ٓ إِ�َّ َربَّ  ٧٦ٱۡ� ُهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ  .]٧٧-٧٥[الشعراء:  ﴾٧٧ٱلَۡ�ٰلَِم�َ فَإِ�َّ

 ی هپرستید؟! ھم شما و ھم پدران پیشین شما، ھم بینید که چه چیز را می آیا می«ترجمه: 
 ».ھا دشمن من ھستند به جز پروردگار جھانیان آن
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َها ﴿الله تعالی فرموده است:   ُّ�
َ
� ۡ�بُُد َما َ�ۡعُبُدونَ  ١ٱۡلَ�ٰفُِرونَ قُۡل َ�ٰٓ

َ
نُتۡم  ٢َ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�ُبدُ 
َ
ٓ أ ا َ�َبد�ُّمۡ  ٣َ�ٰبُِدوَن َما ۠ َ�بِٞد مَّ نَا

َ
ۡ�ُبدُ  ٤َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
لَُ�ۡم  ٥َوَ�ٓ أ

 .]٦-١[الکافرون:  ﴾٦دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِينِ 
و شما نیز  پرستم ، من نمیپرستید یبگو: ای کافران! آنچه را که شما م«ترجمه: 

دھم  میشما پرستش را انجام  ی پرستم، ھمچنین نه من بگونه آنچه را که من می ،پرستید نمی
ین خودم یو آ یین خودتان برای خودتاندھید، آ من پرستش را انجام می ی و نه شما بگونه

 ».برای خودم

رساند، نه رضامندی به دین  را از دین کافران می ج پیامبراخیر معنی برائت  ی هآی

بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� ﴿دیگری الله تعالی فرموده است:  ی چنانکه در آیهھا را،  آن �ن َكذَّ
نتُم بَرِٓ� 

َ
ا َ�ۡعَملُونَ  ُٔ َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
ۡ�َمُل َو�

َ
آ أ  .]٤١[یونس:  ﴾٤١وَن ِممَّ

خودم، و عمل شما  یکردند، پس بگو: عمل من برا یباگر (کافران) تو را تکذ«ترجمه: 
 یدکن ی) از آنچه ( شما) م یز، و من (نیزاریدکنم ب یخودتان است، شما از آنچه من م یبرا

 ».یزارمب
پندارد، او از  کافران میبه دین را رضامندی  یمھر ملحدی که چنین اعال

الله تعالی:  ی ست که فرمودها خواھد بود، او مانند کسیدروغگوترین و کافرترین مردم 

الله تعالی  است، و از اینکه مقدر کرده مقدر کرد، دانستهرا به معنی:  ﴾۞َوقََ�ٰ َر�َُّك ﴿
دھد، چنین شخص از  حتما واقع شدنی ھست، بت پرستان را الله پرست قرار می

 باشد. ھای آسمانی می ن به کتاببزرگترین کافرا

فَإَِذا َجآَء ﴿ونی الله تعالی فرموده است: و برانگیختن کَ  »بعثت«به ارتباط  اما در
ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَ�َٰل 

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
َآ أ ولَٮُٰهَما َ�َعۡثَنا َعلَۡيُ�ۡم ِعَباٗدا �َّ

ُ
� وَۡعُد أ َوَ�َن وَۡعٗدا  ٱّ�ِيَارِ

ۡفُعوٗ�   .]٥[اإلسراء:  ﴾٥مَّ
و توانای خود را  دو فرا رسد، بندگان پیکار جو ن آننخستی ی هھنگامی که وعد«ترجمه: 

 ی هکنند، این وعد ھا را تفتیش و جاھا را جستجو می داریم که خانه بر شما برانگیخته می
 ».انجام پذیرفتنی است
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ِيُهَو ﴿برانگیختن دینی الله تعالی فرموده است: و » بعثت«در ارتباط به   َ�َعَث  ٱ�َّ
ّمِّ�ِ ِ� 

ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧٱۡ�  ﴾ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱلِۡكَ�َٰب َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

 .]٢[الجمعة: 
و به سوی  استسوادان پیغمبری را برانگیخته  الله ذاتی است که از میان بی«ترجمه: 

او بدیشان  آیات الله را برای ایشان بخواند و آنان را پاک بگرداند، شان گسیل داشته است، تا
 ».آموزد قرآن و شریعت را می

ِن ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ  ٱۡجتَنُِبوا
ُٰغوَتۖ   .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ

ایم که الله را بپرستید و از طاغوت  پیغمبری را فرستاده ما به میان ھر ملتی«ترجمه: 
 ».دوری کنید

رَۡسۡلَنا ﴿نات الله تعالی فرموده است: یاما راجع به ارسال مرتبط به کا
َ
ٓ أ �َّا

َ
لَۡم تََر �

َ
�

َ�ِٰط�َ  � ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٱلشَّ ّزٗ
َ
 .]٨٣[مریم:  ﴾٨٣تَُؤزُُّهۡم أ

ایم تا آنان را سخت برانگیزد  به سوی کافران فرستاده دانی که ما شیاطین را نمی«ترجمه: 
 ؟»و به جوش آورند

ِيٓ َوُهَو ﴿الله تعالی فرموده است:   رَۡسَل  ٱ�َّ
َ
ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  ٱلّرَِ�ٰحَ أ  ﴾ۦۚ �ُۡ�َ

 .]٤٨[الفرقان:
 ».رحمتش فرستاد یشاپیشپ یاست که بادھا را بشارت دھندگان یو او کس«ترجمه: 

� ﴿در ارتباط به فرستادن دینی الله تعالی فرموده است:   ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ
َ
آ أ إِ�َّ

 .]٤٥[األحزاب:  ﴾٤٥َونَِذيٗر�
 ».ایم فرستاده  و بیم دھنده تو را به عنوان گواه و مژده رسانما «ترجمه: 

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَوۡ ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
آ أ  .]١[نوح:  ﴾ۦٓ ِمهِ إِ�َّ

 ».ما نوح را سوی قومش فرستادیم«ترجمه: 

رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰ ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
رَۡسۡلَنآ إَِ�ُۡ�ۡم رَُسوٗ� َ�ِٰهًدا َعلَۡيُ�ۡم َكَمآ أ

َ
آ أ إِ�َّ

 .]١٥[المزمل:  ﴾١٥فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� 
گواه بر شما است ھمانگونه که به که ایم  ما پیغمبری را به سوی شما فرستاده«ترجمه: 

 ».سوی فرعون پیغمبری را فرستاده بودیم
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وََجَعۡلَ�ُٰهۡم ﴿اما راجع به قرار دادن مربوط به عالم ھستی الله تعالی فرموده است: 
ٗة يَۡدُعوَن إَِ�  �ِمَّ

َ
 .]٤١[القصص:  ﴾ٱ�َّارِ� أ

که مردمان را به سوی ما آنان (فرعونیان) را سردستگان و پیشوایانی کردیم «ترجمه: 
 ».خوانند دوزخ می

 در ارتباط به قرار دادن دینی الله تعالی فرموده است: 

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ ﴿
 .]٤٨[المائدة:  ﴾َوِمۡنَهاٗجا ةٗ لُِ�ّ

 ».ایم ای قرار داده برای ھر ملتی از شما راھی و برنامه«ترجمه: 

ُ َما َجَعَل ﴿الله تعالی فرموده است:    ﴾ِمۢن َ�َِ��ٖ َوَ� َسآ�َِبةٖ َوَ� َوِصيلَةٖ َوَ� َحا�ٖ  ٱ�َّ
 .]١٠٣[المائدة: 

شتر نذر شده رھا  ی به (مادهیآزاد) سا ی هشتر گوش برید ی الله بحیره (ماده«ترجمه: 
اش ماده باشد) و حامی (نر شتری که از  ماده شتری که نسل اولی و دومیگردیده) وصیله (

 ».گرفته شده) مشروع و مقرر نداشته استآن ده نسل 

ۡمَنا َعلَۡيهِ ﴿اما در مورد تحریم متعلق به ھستی الله تعالی فرموده است:  ۞وََحرَّ
 .]١٢[القصص:  ﴾ِمن َ�ۡبُل  ٱلَۡمَراِضعَ 

 ».پیش از آوردن مادرش ،ما دایگان را از موسی بازداشتیم«ترجمه: 

ۛ يَتِيُهوَن ِ� ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡرَ�عَِ� َسَنٗة
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمۛ أ َها ُ�َرَّ �ِض� فَإِ�َّ

َ
 ﴾ٱۡ�

 .]٢٦[المائدة: 
یل) ممنوع است، در یاین سرزمین مقدس تا چھل سال بر آنان (بنی اسرا«ترجمه: 

 ».گردند سرزمین سرگردان می

مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ ۡيُ�ُم ُحّرَِمۡت َعلَ ﴿در ارتباط به تحریم دینی الله تعالی فرموده است:    ٱ�َّ
ُم  هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�ۡ

ُ
ِ َوَمآ أ  .]٣[المائدة:  ﴾ۦبِهِ  ٱ�َّ

بر شما (مؤمنان) حرام است خوردن مردار، خون، گوشت خوک و حیواناتی که «ترجمه: 
 ».و به نام دیگران سر بریده شود شودھا برده  به ھنگام ذبح نام غیر الله بر آن

َخَ�ٰتُُ�ۡم ﴿الله تعالی فرموده است:  
َ
َ�ٰتُُ�ۡم َوَ�َناتُُ�ۡم َوأ مَّ

ُ
ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

ُٰتُ�ۡم َوَ�َٰ�ٰتُُ�ۡم َوَ�َناُت  خِ وََع�َّ
َ
ۡختِ َوَ�َناُت  ٱۡ�

ُ
 .]٢٣[النساء:  ﴾... ٱۡ�

ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواھرانتان،  ،الله بر شما حرام نموده است«ترجمه: 
 ».ھایتان، برادر زادگانتان، خواھر زادگانتان... ھایتان، خاله عمه
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قَۡت ﴿اما در موضوع سخنان وابسته به عالم ھستی الله تعالی فرموده است:  َوَصدَّ
 .]١٢[التحریم:  ﴾ۦبَِ�لَِ�ِٰت َرّ�َِها َوُ�ُتبِهِ 

 ».ھایش را تصدیق کرد گارش و کتابمریم سخنان پرورد«ترجمه: 

اِت لُكَِّها ِمْن رَشِّ «گفتند:  می ج در حدیث آمیه که پیامبر  ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
أ

ونِ ، وَ َما َخلََق  ْن َ�رُْضُ
َ
يَاِطِ� َوأ  .١»ِمْن َغَضِبِه وَِعَقابِِه َورَشِّ ِعبَاِدهِ، َوِمْن َهَمَزاِت الشَّ

له تعالی از شّر آنچه آفریده جویم به تمام کلمات و سخنان تامه ال میپناه «ترجمه: 
و از اینکه  شیطانان ھای ھایش و از وسوسه هاست و از غضبش و عقوبتش و از شّر بند

 ».در خوابم حاضر شوند

 «فرمودند:  ج رسول الله 
ً

ال اِت  ،َمْن نََزَل َمْ�ِ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
ِمْن رَشِّ َ�َقاَل: أ

هِلِ َذلَِك  ،َما َخلََق  َل ِمْن َمْ�ِ ِ
َ

ٌء َحىتَّ يَْرحت ُه يَشْ  .٢»لَْم يرَُضَّ
جویم به کلمات تامه الله از  کسی که به منزلی فرود آید و بگوید: پناه می«ترجمه: 

 ».رساند تا از آن منزل کوچ کند شر آنچه آفریده است، چیزی به او گزنده نمی

 فَاِجٌر «گفتند:  می ج پیامبر 
َ

، َوال  ُ�َاِوزُُهنَّ بَرٌّ
َ

اِت الَّيِت ال ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ
َ
أ

رِْض، َوِمْن رَشِّ َما َ�ُْرُج ِمنَْها، َوِمْن رَشِّ فِنَتِ اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوِمْن رَشِّ  ِمْن رَشِّ َما
َ ْ
 يِف األ

َ
َذَرأ

 َطاِرقً 
َّ

، يَا رمَْحَنُ لُكِّ َطاِرٍق إِال  .٣»ا َ�ْطُرُق خِبَْ�ٍ
ھا نیکوکار و فاجر تجاوز  جویم به کلمات تاّمه الله، کلماتی که از آن پناه می«ترجمه: 

و از  آید میبر و از شّر آنچه از زمین  شّر آنچه پیدا کرده است در زمین تواند از کرده نمی
آید، مگر آنچه که خیر بیاورد،  و از شّر ھر آنچه که در شب می ھای شب و روز شّر فتنه

 »ای رحمن!
پیدا کرده است، بناء ھا کائنات را  کلمات تامه الله تعالی کلماتی است که او با آن 

و بدکاری از پیدایش و تکوین الله تعالی و خواست و قدرتش بیرون  ھیچ نیکوکار
 نخواھد ماند.

                                           
 روایت امام احمد و ابوداود و ترمذی از پدرکالن عمرو بن شعیب. -١
 روایت مسلم از خوله بنت حکیم سلمی. -٢
 روایت امام احمد از عبدالرحمن بن خنبش. -٣
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ھا از اوامر و  و آنچه در آن کتاب ی الله ھای فرود آمده باما کلمات دینی ھمان کتا
باشد، نیکوکاران آن کلمات را اطاعت کردند و فاجران از  می ،نواھی ذکر رفته است

 ھا مخالفت و نافرمانی نمودند. آن
دینی و  ی اند که از کلمات دینی، گرداندن دینی، اجازه اولیای پرھیزگار الله کسانی

 نمایند. برداری میخواست دینی فرمان
 و فاجر تخطی ھا نیکوکار ستی، کلماتی که از آناما کلمات مرتبط به عالم ھ

و تمام کافران و  تمام مخلوقات حتی ابلیس و لشکرش ھا ، در چوکات آنبکند تواند نمی
 باشند. دوزخیان ھمه داخل می ی غیره

قدر الله تعالی اند، بناء مخلوقات اگرچه ھمه شامل پیدایش، خواست قدرت و قضا و 
گردند  و قھر الله تعالی قسما قسم می حبت، رضامندیلیکن در بخش امر، نھی، م

اموریت دینی خویش را انجام دادند و از باشند که م تعالی کسانی می اولیای متقی الله
دار  ی نمودند، پس الله تعالی دوستیو بر مقدرات الھی شکیبا ممنوعات دوری جستند

و ایشان از او خوشنود  یشان خوشنودو الله تعالی از ا دار او گردیدند دوست و آنان آنان
 شدند.

ھستند،  الله تعالی ی باشند، اگرچه در قبضه دشمنان الله تعالی اولیای شیطان می 
ھا  کند و با آن ھا را لعنت می و آن شود کند و برایشان غضب می ھا نفرت می او از آن

 نماید. دشمنی می

 ق بین اولیای رحمان و اولیای شیطانمعیار فر
معلوم  ج فرق اساسی بین اولیای رحمان و اولیای شیطان به اعتبار پیروی پیامبر

 به سبب او بین اولیای سعادتمند و دشمنان بدبخت خویششود، زیرا که الله تعالی  می
بین و  و اھل گمراھی و فساد و بین اھل جنت و اھل دوزخ و بین اھل ھدایت و رھیابی

 و حزب ایمان جدایی آورده است. حزب شیطان

ِ ﴿الله تعالی فرموده است:  ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
 َ ۡو َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
 .]٢٢[المجادلة:  ﴾...َولَۡو َ�نُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

مردمانی را نخواھی یافت که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشند ولی کسانی «ترجمه: 
د که آنان پدران یا را به دوستی بگیرند که با الله و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند ھرچن

 ».ایشان باشند ی هیا قوم و قبیل پسران یا برادران
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ْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ إِۡذ يُوِ� َر�َُّك إَِ� ﴿الله تعالی فرموده است:   ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�َثّبُِتوا
َ
ِينَ �  ٱ�َّ

لِۡ� ِ� قُلُوِب 
ُ
ْۚ َس� ِينَ َءاَمُنوا ْ فَ  ٱلرُّۡعَب َ�َفُرواْ  ٱ�َّ ۡ�َناقِ فَۡوَق  ٱۡ�ُِ�وا

َ
ْ وَ  ٱۡ� ِمۡنُهۡم ُ�َّ  ٱۡ�ُِ�وا

 .]١٢[األنفال:  ﴾١٢َ�َنانٖ 
به یاد آورید زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، «ترجمه: 

ھای کافران خوف و ھراس خواھم انداخت،  و من به دل منان را تقویت و ثابت قدم بداریدمؤ
 ».ھای ایشان را ببرید و دستسرھای آنان را بزنید 

َ�ِٰط�َ �نَّ ﴿الله تعالی در شأن دشمنانش فرموده است:   ۡوِ�َآ�ِِهۡم  ٱلشَّ
َ
َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

 .]١٢١[األنعام:  ﴾ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ 
طور مخفیانه به به  صفتان، مطالب وسوسه انگیزی کهو شیاطین یقینا اھریمنان «ترجمه: 

 ».کنند، تا اینکه با شما منازعه و مجادله کنند میدوستان خود القاء 

� َشَ�ِٰطَ� ﴿الله تعالی فرموده است:   ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
�ِس َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ  ٱۡ�ِنِّ وَ  ٱۡ�ِ

 .]١١٢[األنعام:  ﴾ُغُروٗر�ۚ  ٱلَۡقۡولِ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض زُۡخُرَف 
سرکش را در برابر ھر پیغمبری  جنیانو  ھای متمرد انسان گونه دشمنانی ازھمان«ترجمه: 

اساسی را نھانی به گروه دیگری پیام  بی ی هھا سخنان فریبند ایم، گروھی از آن علم کرده
 ».اند تا ایشان را بفریبند داده می

ُل ﴿الله تعالی فرموده است:   ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبِئُُ�ۡم َ�َ
ُ
َ�ِٰط�ُ َهۡل � ِ  ٢٢١ٱلشَّ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ َّ�َ�َ
�ِي�ٖ 

َ
فَّاٍك أ

َ
ۡمعَ يُۡلُقوَن  ٢٢٢أ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰذبُونَ  ٱلسَّ

َ
 .]٢٢٣-٢٢١[الشعراء:  ﴾٢٢٣َوأ

شوند؟ بر کسانی نازل  آیا به شما خبر بدھم، شیاطین به چه کسی نازل می«ترجمه: 
بیشترشان دھند و  گردند که کّذاب و بس گنھگار باشند، به شیاطین گوش فرا می می

 ».دروغگویند

ونَ ﴿الله تعالی فرموده است:   ۡقِسُم بَِما ُ�ۡبِ�ُ
ُ
ونَ  ٣٨فََ�ٓ أ لََقۡوُل  ۥإِنَّهُ  ٣٩َوَما َ� ُ�ۡبِ�ُ

ا تُۡؤِمُنونَ  ٤٠رَُسوٖل َكرِ��ٖ  ا  ٤١َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ� قَلِيٗ� مَّ َوَ� بَِقۡوِل َ�هِٖن� قَلِيٗ� مَّ
ُرونَ   .]٤٣-٣٨[الحاقة:  ﴾٤٣ٱلَۡ�ٰلَِم�َ �ٞل ّمِن رَّّبِ تَ�ِ  ٤٢تََذكَّ

بینید این قرآن  خورم به آنچه نمی و سوگند می بینید خورم به آنچه می سوگند می«ترجمه: 
ی رساند) و آن سخن ھیچ شاعر گفتار فرشته بزرگوار است (که از جانب الله به پیامبر می

گو و کاھنی نیست، اصًال شما کمتر پند  ھیچ غیب ی و گفته آورید نیست، شما کمتر ایمان می
 ».گیرید بلکه از جانب پروردگار جھانیان نازل شده است می
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را از ارتباطی که کاھنان، شاعران و  ج الله تعالی نزاھت و پاکی پیامبرش محمد
قرآن مجید را فرشته که  است و واضح گردانده ، بیان داشتهدیوانگان با شیطانان دارند

 آورده است. ج او به محمد ی هدار و برگزیبزرگو

وحُ نََزَل بِهِ  ١٩٢ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َ�َ�ِ�ُل رَّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿فرماید:  الله تعالی می مِ�ُ  ٱلرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ٱۡ� َ�َ

بِ�ٖ  ١٩٤ٱلُۡمنِذرِ�نَ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن مَِن  ٖ مُّ  .]١٩٥-١٩٢[الشعراء:  ﴾١٩٥بِلَِساٍن َعَرِ�ّ
یل آن را فرو آورده است، یپروردگار جھانیان است، جبر ی هرآن فرو فرستاداین ق«ترجمه: 

 ».بیم دھندگان باشی، به زبان عربی روشن و آشکاری ی هبر قلب تو تا از زمر

ِ  ٢٢َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنونٖ ﴿الله تعالی فرموده است:   فُقِ َولََقۡد رََءاهُ ب
ُ
 ٢٣ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡ�

 .]٢٤-٢٢[التکویر:  ﴾٢٤بَِضنِ�ٖ  ٱۡلَغۡيبِ َوَما ُهَو َ�َ 
یل را در ی) دیوانه نیست، او بطور مسّلم جبرج ھمدم و معاشر شما (محمد«ترجمه: 

 ».دھد غیب بخل نشان نمی ی هروشن مشاھده کرده است، او نسبت به شما دربار ی کرانه

 بیان کردهرا از شیطان بودن  ÷ یلیالله تعالی در آیات گذشته نزاھت و پاکی جبر
 را از شعر سرایی و کھانت واضح ساخته است. ج ، چنانکه نزاھت محمداست

باشند، آنان امر الله تعالی را  می ج بناء اولیای پرھیزگار الله تعالی پیروان محمد
را  ج جویند و نقش قدم محمد دوری می ،و از آنچه او مانع شده است اند نمودهعملی 

نمایند، الله تعالی آنان را با فرشتگان  ، تعقیب میاست در آنچه الله تعالی الزم گردانده
و به  اندازد ھای شان نور بصیرت را می بخشد و در دل خود و با آرامش قلبی تقویت می

ای پرھیزگار خویش را عزت ھا اولی گرداند که با آن را نصیب می یھای ھا کرامت آن
و یا احتیاج  ی الله تعالی به خاطر حجت در دینبھترین اولیا و کرامت بخشد می

 به ھمان منظورھا لطف شده است. ج مسلمانان خواھد بود، چنانکه معجزات پیامبر
پس آن  ،گردد حاصل می ج ھای اولیاء الله به برکت پیروی از رسول الله کرامت 

چون: پاره شدن ماه،  .گیرند قرار می ج ھا در حقیقت در ردیف معجزات پیامبر کرامت
 ی هحرکت درخت سوی او، ناله کشیدن تن، ج ھا در کف پیامبر تسبیح گفتن سنگریزه

درخت به خاطر او، بیان نمودن صفت بیت المقدس در شب معراج، خبر دادن او از 
مّغیبات گذشته و آینده، فرود آمدن قرآن مجید بر او، زیاد شدن خوردنی و آشامیدنی 
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 ی هجناب در غزو که آنباشد  سلیم می جمله حدیث ام سبب او، از آن چندین مرتبه به
 .١طعام سیر نمودند و طعام ھیچ کم نشد ی لشکر را از یک دیگچه ی هخندق ھم

 نگردید دیدر جنگ خیبر لشکر را از یک مشک آب سیراب نمودند و در آن کمی عا 
نفری را از خوراک کمی پر نمودند و در  ھای لشکر سی ھزار تبوک ظرفو در جنگ 

جناب جریان یافت، تا  و چندین بار آب از بین انگشتان آن خوراک نقصانی رو نما نشد
اندک آب به تمام یارانشان رسید چنانچه در جنگ حدیبیه این معجزه وقوع یافت و 

از یا پنجصد تن بودند، وقتی یک چشم ابوقتاده  رصدحدود یکھزار و چھا ش صحابه
افت و از چشم آن را جابجا نمودند، آن چشم صحت ی ج بیرون شد، پیامبر جایش

را به کشتن ابورافع گمارید، پای  ٢و ھنگامی که عبدالله بن عتیک سالمش زیباتر گردید
و جگر یک  و شفا یافتپایش را مسح نمودند، ا ج او در انجام ماموریت شکست، پیامبر

و از آن دو  یی بریدند اندند و برای ھر یک تکهفند را به یکصد و سی شخص رسگوس
ین عبدالله پدر و َد  ی طعام تیار کرده ھمه خوردند و چیزی از آن باقی نیز ماند کاسه

ار کیی که طلب رسید به یھودی کیلوگرام) می ٦٣٩٥٩٦جابر که به سی پیمانه وسق (
 پرداختند. ،ادای آن بود

خرما را در مقابل  ی هفرمودند که تمام تودار کبه طلب ج گوید: پیامبر می س جابر
بر آن عبور نمودند، سپس به من دستور دادند  ج دینش بگیرد او قبول نکرد، پیامبر

 و ھفده وسق باقی ماند. رما سی پیمانه وْسق را پوره نمودکه دین او را جدا کنم آن خ
 ام. نمودهھا زیاد است، من حدود یکھزار معجزه را جمع آوری  مانند این مثال

                                           
ی حدیث را  در اصل کتاب صرف از حدیث نام برده شده است، من به خاطر رفع ابھام ترجمه -١

 کر نمودم. (مترجم)طبق آنچه در بخاری آمده است، ذ
باشد که برای کشتن کعب بن اشرف  در اصل کتاب، شخص گماشته شده محمد بن مسلمه می -٢

موظف شده بود. فکر من به آن یک اشتباه یا سبق قلم مؤلف است، بناء ترجمه را مطابق حدیث 
 بخاری آوردم. (مترجم)
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 های صحابه و دیگران از کرامت یهای مثال
 ھای صحابه، تابعین و صالحین دیگر خیلی زیاد است، چون: کرامت

کرد از آسمان چیزی  را تالوت می ١بقره ی هسورھنگامی که اسید بن خضیر  -١
ھا فرشتگانی بودند  درخشید، آن ھا می مانند سایبان فرود آمد که در آن چراغ

 وت او نزول یافته بودند.که به خاطر تال
 انداختند. فرشتگان به عمران بن حصین سالمت می -٢
خوردند، که ظرف یا خوراک تسبیح  سلمان و ابودرداء از یک ظرف طعام می -٣

 گفت.
در شب قیرگون برآمدند،  ج عباد بن بشر و اسید بن حضیر از نزد پیامبر -٤

وقتی از ھم جدا  د،کر شان روشن می انه راه را برایمانند نوک تازی ییروشنا
 .٢ھا را ھمراھی نمود آن است، ی نیز دو گردیدهیشدند، روشنا

در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که وقتی ابوبکر صدیق با سه  -٥
نمود، از زیر آن  یی که به دھن بلند می خویش رفت، ھر لقمه ی مھمان به خانه

ھمه سیر شدند و طعام از ابتدا بیشتر شده بود،  ،شد لقمه بیشتر از آن بلند می
برد،  ج کردند، ابوبکر آن را نزد پیامبروقتی ابوبکر و خانمش حالت را مشاھده 

 و آن را طرف کردند و سیر شدند. ندمردمان زیاد آمد
خبیب بن عدی در نزد مشرکین در مکه مشرفه اسیر شده بود، در آن وقت  -٦

خورد، در حالی که در مکه بالکل انگور وجود  آمد و او می برایش انگور می
 نداشت.

یرا نیافتند، ز ،عامر بن فھیره به شھادت رسید، وقتی جسدش را جستجو کردند -٧
و  طفیل او را در آن حالت دیده بود و عامر بن که او به آسمان برده شده بود

 ».اند که فرشتگان عامر را برداشته ندمردم بدین نظر«فرماید:  عروه می
رھسپار ھجرت گردید، نزدیک از تشنگی به ھالکت  ی هبدون آب و توشایمن  ام -٨

اش فرا رسید، از جانب باالی سر آوازی به  رسیده بود، چون وقت افطار روزه
 ب را آویزان دریافت، از آن نوشیدگوش شنید، سر خود را بلند نمود، سطلی پر آ

                                           
 باشد. (مترجم) بخاری میی مطابق حدیث  ی کھف آمده است، ترجمه در اصل کتاب سوره -١
 روایت بخاری و دیگران. -٢
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عمرش تشنگی را  مانده) (باقیو خود را سیر آب گرداند، سپس در متباقی
 احساس ننمود.

باشد، پس  می ج به شیر خبر داد که او مامور پیامبر ج ار پیامبرکسفینه خدمت -٩
 شیر با او ھمراھی نمود تا او را به منزل مقصود رساند.

رد، الله قسمش را درست ک براء بن مالک وقتی بر الله تعالی قسم می  -١٠
شد،  و ھنگامی که جنگ در میدان جھاد بر مسلمانان سخت می گرداند می
گفت: ای رّب! بر تو  گفتند: ای براء! به پروردگارت قسم کن، پس براء می می

 نمود. ھای شان را به ما لطف منما، پس دشمن فرار می قسم که جز شانه
ھا و  هتو قسم ای رّب که جز شانوقتی جنگ قادسیه به وقوع پیوست، براء گفت: بر  

 و مرا اولین شھید بگردان. به ما نصیب نساز ھای شان را تپش
 و براء شھید شد. پس دشمنان به مسلمانان پشت دادند

یی مستحکمی را محاصره نمود، اھل قلعه گفتند: ھرگز  خالد بن ولید قلعه -١١
مگر اینکه تو زھر بنوشی، پس او زھر نوشید و از آن به او  ،آوریم اسالم نمی

 رسید.تکلیفی ن
کرد مگر اینکه دعایش  ی نمییسعد بن ابی وقاص مستجاب الدعاء بود، دعا -١٢

 ق را فتح نمود.اشد، او کسی بود که لشکر کسری را شکست داد، عر قبول می
و وقتی  کردگی ساریه به جنگ فرستادعمر بن الخطاب لشکری را به سر -١٣

فرمود به آواز بلند از باالی منبر صدا کرد: ای ساریه پھلوی کوه  خطبه ایراد می
را بگیر، ای ساریه پھلوی کوه را بگیر، پھلوی کوه را بگیر، ھنگامی که قاصد 

از احوال لشکر پرسید، او گفت: ای امیرالمؤمنین!  س لشکر به مدینه آمد، عمر
ت دادند، ناگاه آوازی را شنیدیم که ھا ما را شکس با دشمن جنگیدیم آن

گفت ای ساریه! پھلوی کوه را بگیر، ای ساریه! پھلوی کوه را بگیر، پس  می
 دشمن را الله تعالی شکست داد. .پشت خود را به کوه گرفتیم

و از اسالم منحرف نشد و چشم  که زنیره به خاطر اسالم اذیت شد ھنگامی -١٤
ت و عزی چشم او را کور کرد، او گفت: خود را از دست داد، مشرکان گفتند: ال

 ھرگز نی، به الله قسم، پس الله تعالی چشم او را شفا بخشید.
روی دختر حکم بر سعید بن زید بھتان بست، سعید بر او دعای بد اوقتی  -١٥

چشمش را کور کن و در  ،دروغگو باشدگفت: ای الله! اگر این زن  و نمود
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ی که در زمینش ا شد و در کنده زمینش به ھالکت برسان، پس آن زن کور
 د و ھالک گشت.اوجود داشت افت

گفت:  در بحرین بود، او در دعای خود می ج عالء بن حضرمی استاندار پیامبر -١٦
شد، وقتی آب  ای علیم! ای حلیم! ای علّی! ای عظیم و دعایش اجابت می

 نمایدان آب نوشیدنی و طھارت لطف ش نیافتند او از الله تعالی خواست که برای
 و بعد از رفع ضرورت ایشان آن را خشک گرداند، دعایش اجابت شد.

ھای خود نداشتند،  بو توان عبور از آن را با اس مانع سفرشان شدھنگامی که دریا  
 ھا تر نشد و بھای اس ھای خویش از دریا گذشتند و پاالن باو دعا کرد، پس ھمه با اس

او دعا نمود که مردم جسد او را بعد از مرگ نبینند، پس مردم او را در لحدش  
 نیافتند.
صاحب ھمچون  ،ابومسلم خوالنی، شخصی که در آتش انداخته شده بود -١٧

باشد. او ھمراه مجموعه از عساکر خود به کنار رود دجله روان بود،  کرامات می
انداخت، او روی به یارانش  ھا را بیرون می خویش چوپ و مدر رود به سبب جزر
تعالی  تا استردادش را از الله اید چیزی از مال خود را گم نمودهنموده گفت: آیا 

ام، ابومسلم  مرکب را گم کرده ی هبرای تان طلب نمایم؟ شخصی گفت: توبر
 است، گفت: از عقبم بیا، آن شخصی از عقب او روان شد، پس توبره را بند شده

 ن را گرفت.به چیزی دریافت و آ
وقتی اسود عنسی ادعای نبوت کرد، ابومسلم را گرفت و برایش گفت: آیا گواھی 

دھی  شنوم، اسود گفت: آیا گواھی می دھی که من رسول الله ھستم، او گفت: نمی می
و او را در  ندکه محمد رسول الله ھست؟ گفت: بلی، اسود دستور داد که آتشی آماده ک

و  گذارد که او در میان آتش نماز میر آتش انداختند، دیدند آن بیندازند، چون او را د
 آتش برایش سرد و آسایش شده است.

 ب او را بین خود و ابوبکر س عمربه مدینه رفت،  ج ابومسلم بعد از مرگ پیامبر
اّمت  و گفت: سپاس مر الله تعالی راست که مرا پیش از دیدن شخصی از جای داد

و راند  ابراھیم خلیل الله است، نمیسرگذشت  که سرگذشت وی مانند ج محمد
و زنی بر او خانمش را اک او گذاشت، زھر به او ضرر نکرد اش زھر را در خور کنیزه

توبه نمود و  ،شورانید، او بر آن زن دعای بد کرد، زن کور شد، سپس نزد ابومسلم آمد
 او برایش دعا کرد، الله چشمش را شفا داد.
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خود را که دو ھزار درھم بود، در آستین خود عامر بن عبد قیس معاش  -١٨
ھا  شمار از آن درھم خورد، بی گرفت، ھر گدایی که در عرض راه با او سر می می
 یافت. ھا را در شمار و وزن پوره می رسید، درھم بخشید، چون به خانه می می

را بند کرده بود، او پیش گذشت که شیری راه کاروان  روزی از پیش کاروانی می
نزدیک شد که لباسش به آن تماس کرد، سپس پای خود را به  یا و به اندازه ر رفتشی

ھای رحمان ھستی و  گردن شیر گذاشت و گفت: جز این نیست که تو سگی از سگ
 من از الله تعالی حیا دارم که از غیر او بترسم، پس کاروان گذشت.

آسان سازد، پس آبی که  او از الله تعالی طلب نمود که طھارت را در زمستان باالیش
 گرم بود. ،شد برایش آورده می

شیطان نگاه  ی او به پروردگارش دعا کرد تا قلب او را در حالت ادای نماز از وسوسه
 یافت. کنند، پس شیطان بر او راه نمی

 رتبه عسکرھا در جای او داخل شدندحسن بصری از حجاج پنھان شد، شش م -١٩
و شخصی از خوارج او را اذیت  ھا او را ندیدند آنپناه خواست،  و او از الله تعالی

 .داد، او بر آن دعای بد کرد، آن شخصی مرده افتاد می
منت ھیچ  ش مرد، گفت: ای الله!بھنگامی که صله بن اشیم در جنگ بود، اس -٢٠

ش را زنده کند، الله تعالی بخواست اس أل و از الله مخلوقی را بر من مگردان
را  باش رسید گفت: ای پسر! پاالن اس به خانه س را زنده گرداند، چونباس

 مرد. ببگیر زیرا که آن عاریت است، پسر پاالن را گرفت، سپس اس
دعا کرد،  و طلب نمودخوراک  أل مرتبه در اھواز گرسنه گردید، از الله تعالی او یک

و پارچه تا  اد، خرما را خوردابریشمی سرش افت ی خرمای تازه در پارچه ی یک سبدچه
 مدتی نزد خانمش باقی ماند.
گزارد، شیری آمد، چون از نماز فارغ شد به شیر گفت:  شبی در جنگلی نماز می

 روزی را در جای دیگر جستجو کن، شیر غرش کنان رفت.
در اوقات نمازھا  ج سعید بن مسیب در روزھای جنگ حّره، از قبر رسول الله -٢١

 ، جز او کسی نمانده بود.است خالی شده و در آن وقت مسجد شنید اذان را می
نخع خرش در راه وفات یافت، یارانش بدو گفتند: بیا بار و  ی شخصی از قبیله -٢٢

دکی کنیم، او برایشان گفت: مرا ان ھای خود توزیع می سامانت را باالی مرکب
و از الله تعالی  مھلت دھید، پس درست وضو گرفت و دو رکعت نماز بجا آورد
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و او بار خویش بر  ا نمود، الله خرش را زنده گرداندداندن خرش رطلب زنده گر
 آن برد.

ھای یافتند که  ھایش کفن ھنگامی که اویس قرنی وفات یافت، در بین لباس -٢٣
ند، آن لحددار در سنگ یافت ی هو برای وی قبری حفر شد ھش نبودقبال ھمرا

 و در آن قبر دفن کردند. ھا را به او پوشاندند کفن
و ابری بر او  گزارید روزی در شدت گرمی نماز میعقبه بن فرقد  عمرو بن -٢٤

 افکند. سایه می
کرد،  ی او را حمایت و نگھبانی میا چراند، درنده رھای یارانش را میوقتی او شت 

 کند. گذاشت که او خدمت ایشان را می ھا با یاران خود شرط می زیرا که او در جنگ
ھایش  رفشد، ظ اش داخل می خانه مطرف بن عبدالله بن شخیر ھرگاه به -٢٥

و شبی او با یکتن از یارانش در تاریکی روان بود، گفتند  ھمراه وی تسبیح می
 نمود. شان راه را روشن می سر شّالق برای

چون احنف بن قیس وفات یافت، کاله شخصی در قبر او افتاد، شخص خود را  -٢٦
مسافت دید چشم فراخ  ی خم کرد تا کاله را بردارد، قبر را دید که به پیمانه

 شده است.
 گذراند. و دو ماه را بدون خوراک می ابراھیم تیمی یکماه -٢٧

او روزی از خانه برآمد تا خوار و بار به فامیل خود تھیه کند، چیزی نیافت، از زمین 
را گذشت، چیزی از خاک آن برداشت، پس به خانه برگشت، جوال  نرم سرخ رنگ می

نمود، خوشه از بیخ تا سر  و وقتی از آن گندم کشت می افتباز کرد، آن را گندم سرخ ی
 داد. ھای انباشته حاصل می دانه

وب، اشک عتبة الغالم از پروردگار خود سه خصوصیت را طلب نمود: آواز خ -٢٨
کرد، خود ھم  رائت میتکلف، پس ھنگامی که قرآن کریم را ق و غذای بی فراوان

آورد و اشکش ھمیشه جاری بود و به  میکرد و دیگران را ھم به گریه  گریه می
دانست آن غذا از  و نمی کرد گشت و غذای خود را صرف می منزل خود برمی

 آید. کجا برایش می
از پروردگارش خواست در وقت طھارت اندامش عبدالواحد بن زید را فلج زد،  -٢٩

و بعد از آن به حالت  گردید وقت طھارت اندامش فعال می را فعال گرداند، پس
 گشت. لج برمیف
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و آنچه باید  ایم در این زمانه بسیار است دیدهدانیم و به چشم  اما آنچه ما می 
ھا گھی به حاجت و ضرورت شخصی ارتباط دارد، وقتی  دانست اینست که کرامت

کرامتی که ایمانش را  شخص ایمان ضعیف یا محتاج، به کرامت ضرورت پیدا کند،
و بر عکس مثل آن  شود ، بدو حاصل میاندو حاجتش را مرفوع گرد تقویت بخشد

و به آن قبیل کرامت  اش با الله تعالی کاملتر است ستیکرامت به ولی دیگری که دو
نیاز است،  او بلند و از آن کرامت بی ی نیازی ندارد، حاصل نخواھد شد، زیرا که درجه

بت به صحابه ھا در تابعین نس باشد، به ھمین سبب کرامت نه اینکه دوستی او ناقص می
 زیاد وقوع یافته است.

او  ی لیکن کسی که کراماتش به خاطر ھدایت مردم و ضرورت ایشان باشد، مرتبه
 بزرگتر خواھد بود.

 اسباب احوال شیطانی
باشد، مانند حال عبدالله بن صیاد، شخصی  ھا می احوال شیطانی بر عکس کرامت

صحابه گمان کردند که او دجال است،  یو بعض نمایان شد ج که در زمان پیامبر
 شان معلوم شد که او دجال نبوده سپس برای نش توقف نمودند،أابتدا در ش ج پیامبر

ُت لََك َخبْئًا«"برایش گفتند:  ج ، بلکه کاھن است، روزی پیامبراست
ْ
خُّ  قَاَل:" قَْد َخبَأ ادلُّ

، خُّ ُ ُسوَرَة  ادلُّ
َ

ُت هل
ْ
َخانِ إِ�ِّ قَْد َخبَّأ ُ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:،  ادلُّ

َ
، فَلَْن " َ�َقاَل هل

ْ
اْخَسأ

 .١»"َ�ْعُدَو قَْدرَكَ 
ام، او گفت: الدخ  برای تو چیزی (در دل خود، یا در کف خود) پنھان کرده«ترجمه: 

 ج برالدخان برای او پنھان کرده بودند، سپس پیام ی هسور ج است، الدخ است، پیامبر
کنی یعنی تو از جمله کاھنان  برایش گفتند: دور شو، ھرگز از قدر خود تجاوز نمی

 ».ھستی
به کاھن  نداخبار غیبی را ربود یکه بعض ن ھر کدام ھمدمی از شیطانان داردکاھنا
نمایند،  ھا را آمیخته به مردم پیشکش می ، کاھنان با آن اخبار دروغندرساند خود می

إِنَّ «اند:  فرموده ج اند، پیامبر امام بخاری و دیگران روایت نمودهچنانچه در حدیث که 
ُل يِف الَعنَانِ  َحاُب  - الَمَالئَِ�َة َ�ْ�ِ ُق  - َوُهَو السَّ َماِء، فَتَْسرَتِ ْمَر قُيِضَ يِف السَّ

َ
َ�تَْذُكُر األ

                                           

 .ب روایت بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر -١



 اولیای رحمان و اولیای شیطان فرق بین    ١٤٢

اِن، َ�يَْكِذبُ   الُكهَّ
َ

ْمَع فَتَْسَمُعُه، َ�تُوِحيِه إِىل يَاِطُ� السَّ وَن َمَعَها ِمائََة َكْذبٍَة ِمْن ِعنِْد الشَّ
ْ�ُفِسِهمْ 

َ
 .١»أ

و کاری که در آسمان فیصله شده است  آیند یین میفرشتگان به ابرھا پا«ترجمه: 
ھا آن را  و آن رسانند اند و به کاھنان می کنند، پس شیطانان خبر را دزدی کرده یاد می

 .»نمایند با صد دروغ خود ساخته به مردم پیشکش می

بَيْنََما رَُسوُل «که او گفته است:  است روایت نموده ب امام مسلم از ابن عباس
ْصَحابِِه إِْذ ُرِ�َ بِنَْجٍم فَاْستَنَاَر، َ�َقاَل رَُسوُل 

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َجالٌِس يِف َ�َفٍر ِمْن أ  اِهللا َص�َّ ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم: َما ُكنْتُمْ  ْ�تُُموُه؟ قَالُوا: ُكنَّا  اِهللا َص�َّ ا�َّ
َ
َ�ُقولُوَن لِِمثِْل َهَذا يِف اجلَاِهِليَِّة إَِذا َرأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم: فَإِنَُّه َال يُْرَ�  ُ َعِظيٌم، َ�َقاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ ا�َّ ْو يُودلَ
َ
 َ�ُقوُل: َ�ُموُت َعِظيٌم أ

َحٍد َوَال حِلَيَاتِِه َولَِ�نَّ 
َ
ُ مَحَلَُة الَعْرِش ُ�مَّ  بِِه لَِموِْت أ

َ
ْمًرا َسبََّح هل

َ
 إَِذا قَىَض أ

َر�َّنَا َعزَّ وََجلَّ
مَ   َهِذهِ السَّ

َ
يَن يَلُوَ�ُهْم َحىتَّ َ�بْلَُغ التَّْسِبيُح إِىل ِ

َّ
يَن يَلُوَ�ُهْم ُ�مَّ اذل ِ

َّ
َماِء اذل ْهُل السَّ

َ
اِء، ُ�مَّ َسبََّح أ

ابَِعةِ  َماِء السَّ ْهُل السَّ
َ
َل أ

َ
: َماَذا قَاَل َر�ُُّ�ْم؟ قَاَل: َ�يُْخرِبُوَ�ُهْم ُ�مَّ �َْستَْخرِبُ مَحَلَُة الَعْرِش  َسأ

َمْوَن  ْمَع َ�ُ�ْ يَاِطُ� السَّ ْتَِطُف الشَّ
َ

ْ�يَا َوخت َماِء ادلُّ ْهَل السَّ
َ
ْهُل لُكِّ َسَماٍء َحىتَّ َ�بْلَُغ اخلرََبُ أ

َ
أ

ْويِلَائِِهْم َ�َما
َ
 أ

َ
فُونَُه َوَ�ِز�ُدونَ  َ�يَْقِذفُونَُه إِىل ، َولَِكنَُّهْم ُ�َرِّ  .»َجاُءوا بِِه ىلَعَ وَْجِهِه َ�ُهَو َحقٌّ
ی پرتاب ا تن از انصار وجود داشتند، ستاره بین چند ج ھنگامی که پیامبر«ترجمه: 
گفتند: وقتی چنین چیزی را در زمان جاھلیت مشاھده  ج ی داد؛ پیامبریشد و روشنا

و یا شخصی  میرد گفتیم: شخصی بزرگی می د: مید؟ گفتنگفتی نمودید چه می می
طر مرگ و حیات کسی پرتاب فرمودند: ستاره به خا ج آید، پیامبر بزرگی به دنیا می

گویند، بعد  ی کند، بردارندگان عرش تسبیح میا و لیکن پروردگار وقتی فیصله شود نمی
تسبیح  ،ھا ھستند از آنگویند، سپس کسانی که بعد  از آن اھل آسمان بعدی تسبیح می

رسد، پس از آن اھل آسمان ھفتم  گویند، بدین ترتیب تسبیح به اھل آسمان دنیا می می
و  دھند ھا بدیشان خبر می آنپروردگار ما چه گفت: پرسند:  دارندگان عرش میاز بر

 رسد که خبر به اھل آسمان دنیا میپرسند، تا این اھل ھر آسمان از اھل آسمان قبلی می
اندازند، بناء  شان می و خبر را به دوستان شوند ربایند، پس زده می بر را مییطانان خو ش

  ».کنند حق است، لیکن ایشان زیاد میگویند  خود می ی هآنچه اولیای شیطان مطابق شنید

                                           

 .ل روایت بخاری از عایشه -١
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جاھلیت  ی گوید به زھری گفتم: آیا در زمانه و در روایتی آمده است، معمر می
مبعوث گردیدند، آن حالت  ج و لیکن وقتی پیامبر گفت: آریشد؟  ی پرتاب میا ستاره

 .شدت یافت
 یی داشت که او را از بعضیھا شیطان ،اسود عنسی کسی که ادعای نبوت کرد

کردند، از خبر  ساختند، وقتی که مسلمانان با او جنگ می کارھای غیبی با خبر می
خره وقتی کفرش به ترسیدند، باال ھا را به وی می دادن شیطانانش تصمیمات آن

و ھمچنان ھا او را کشتند  را کمک نمود، آن خانمش معلوم شد، خانمش مسلمانان
دادند و در بعضی کارھا  داشت که او را از غیبیات خبر می یھای مسیلمه کّذاب شیطان

 نمودند. کمکش می
الملک امثال این کاھنان زیاد است، چون حارث دمشقی شخصی که در عھد عبد 

یبند رھا و ادعای نبوت را نمود، شیطانان پاھای او را از پا در شام ظھور یافت بن مروان
و سنگ مرمر را چون او مسح  شدند ز تأثیر کردن در او مانع میو سالح را ا کردند می
ھا در ھوا  بو سوار بر اس ھای پیاده و برای مردم انسان آوردند مینمود به تسبیح در می

بودند، ھنگامی که  جنیانھا  و در حقیقت آن ھا فرشتگانند نگفت: ای اد و مید نشان می
نیزه زد، ولی در او تأثیر نکرد،  او مسلمانان او را دستگیر نمودند تا بکشند، شخصی به

ای، پس بسم الله گفت و با نیزه زد و  گفتهک به آن شخص گفت: تو بسم الله نعبدالمل
 کشت.

گریزاند  ھا را می ھا آنچه شیطان چون پیش آن .این صفت اھل احوال شیطانی است
 کنند. ھا فرار می شان از آن ھای شیطان ،مثل آیة الکرسی خوانده شود

َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  انليبُّ  هَو�َّ ا لمَّ «روایت است:  س در صحیح بخاری از ابوھریره
ْفِظ َزَ�ِة   حِبِ

ْ
، هُ قُ لِ طْ يُ ، �َ وُب تُ يَ ه �َ كُ سِ مْ هو �َ ، وَ ةٍ لَ يَلْ  دَ عْ �َ  ةً لَ يَلْ  انُ َط يْ الشَّ  هُ نْ مِ  َق رَسَ ، فَ رِ طْ فِ ال

ِسُ�َك ابَلارَِحةَ  فيقول هل انليبُّ 
َ
 َ�ُعودُ فيقول: ، َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َما َ�َعَل أ

َ
نَُّه ال

َ
، َزَ�َم �

ا اكَ ، َسيَُعودُ �نّه َكَذبََك وَ فيقول:  ِة اثلَّاثِلَةِ  نَ فَلَمَّ َعلَِّمَك ، قال: يِف الَمرَّ
ُ
ما  َدْعِ� َحىتَّ أ

: ، َك عُ نفَ يَ   آيََة الُكريِْسِّ
ْ
 فَِراِشَك، فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إِىل

َ
ُ ﴿إَِذا أ ۚ  ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ  ﴾ٱۡلَقيُّوُم

ِ َحافٌِظ، َوَال َ�ْقَرَ�نََّك  هفَإِنَّ  ،إىل آخرها ]٢٥٥[البقرة:  َشيَْطاٌن َحىتَّ ، لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن ا�َّ
 .»، وأخربه أنّه شيطانَصَدقََك وَُهَو َكُذوٌب قال:  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  فلما أخرب انليبُّ  تُْصبَِح،
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ند، ساخت دار ابوھریره را به نگھبانی زکات فطر وظیفه ج وقتی پیامبر«ترجمه: 
کرد و  وبه مینمود و آن ت و او شیطان را گرفتار می شیطان چند شب از آن دزدی کرد

داد:  اسیر تو شب چه کرد؟ او جواب میگفتند:  برایش می ج و پیامبر نمود او رھا می
گفتند: دروغ گفته است، یقینًا باز خواھد آمد،  می ج آید، پیامبر ادعا کرد که دیگر نمی

وم شیطان گرفتار شد به ابوھریره گفت: مرا بگذار تا تو را آنچه منفعت س ی چون دفعه
تعلیم دھم، ھرگاه به بستر خواب خود رفتی آیة الکرسی را تا آخر بخوان، یقینا تا  ،بدھد

شود، چون  و شیطانی به تو نزدیک نمی باشد لله تعالی بر تو نگھبانی میصبح از جانب ا
است،  جناب فرمودند: او به تو راست گفته خبر داد، آن را از ماجرا ج ابوھریره پیامبر

 ».و او شیطان است درحالی که سخت دروغگو است
به ھمین سبب اگر انسان آیة الکرسی را نزد احوال شیطانی به صدق دل بخواند، آن 

و یا به  ل شیطانی کسی که در آتش داخل شودگرداند، مثل حا احوال را باطل می
و به زبان  آیند ھا بر او فرود می پس شیطان کف زنی حضور یابدمجلس اشپالق کشی و 

و گھی راز دل بعضی  فھمد داند و احیانا معنایش را نمی که او نمی گویند او سخنی می
نماید،  ھای مختلف صحبت می کند، بسا اوقات به زبان حاضران مجلس را افشا می

ید ایش احوال شیطانی عازند، انسانی که بر چنانکه جن به زبان جن زده حرف می
ست که شیطان او را به سبب آسیب دیوانه ا  ای فھمد مانند دیوانه و بدان نمی گردد می

زند، چون به ھوش  و به زبان او حرف می است و در جسم او داخل شده است ساخته
آرد، بدین سبب گھی جن زده بسیار لت و  آید، چیزی از آنچه گفته است به یاد نمی

، اگر آن لت و کوب بر انسان جور وقوع یابد او را ھالک و یا مریض شود کوب می
چیزی احساس  ،و وقتی به ھوش آید کند باالی جن زده تأثیر نمیسازد، لیکن  می

 واقع شده است. ،نماید، زیرا که لت و کوب بر جنی که در جسم او جای گرفته نمی
شان  ی که در جایییزھاو غیره چ ی دوستانش طعام، میوه، حلواشیطان برای بعض 

بیت  یا ی مکرمه ھا را شیطان پرانده به مکه و بعضی از آن آورد ، میوجود ندارد
برد و به  میھا را در شب عرفه به عرفات  و بعضی از آن برد المقدس، یا جای دیگر می

ود، از ر باشد، چون او به لباس خویش می گرداند، پس حج او شرعی نمی جایش برمی
و  نماید به مزدلفه وقوف و درنگ نمیو  گوید کند و تلبیه نمی احرام بسته نمیمیقات 

ھا را با  و شیطان کند ورد، بین صفا و مروه سعی نمیآ طواف بیت الله را به جا نمی
در عرفات به لباس خود درنگ کرده و در ھمان شب به جای  ازند، صرف سنگریزه نمی
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باشد، بلکه او مانند  مسلمانان حج شرعی نمیگردد، عملکرد او به اتفاق  خود برمی
به سوی غیر  و نماز را بدون وضوء و است کسی ھست که به نماز جمعه حاضر شده

قبله اداء نماید، شخصی از جمله آن اشخاص که یک مرتبه به عرفات برده شد و پس 
فت: نویسند، برایشان گ آمده بود فرشتگانی را در خواب دید که فھرست حاجیان را می

نی تو حج شرعی حاجیان نیستی، یع ی هھا گفتند: تو از جمل نویسید؟ آن آیا نام مرا نمی
 .ای را اداء ننموده

 فرق بین کرامات اولیاء و احوال شیطان
 جمله: ھای زیاد وجود دارد از آن در میان کرامات اولیاء و احوال شیطانی فرق

و سبب احوال شیطانی ارتکاب  است سبب کرامات اولیاء ایمان و تقوی بوده
 باشد. تعالی و رسول او می منھیات الله

َ ﴿الله تعالی فرموده است:  َم َرّ�ِ َما َحرَّ ۡ�مَ َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  ٱلَۡفَ�ِٰحَش قُۡل إِ�َّ  ٱۡ�ِ
ِ  ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ�َۡ�َ وَ   ب

ْ ن �ُۡ�ُِ�وا
َ
ِ َوأ ِۡل بِهِ  ٱ�َّ ْ َ�َ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ ن َ�ُقولُوا

َ
ِ ُسۡلَ�ٰٗنا َوأ َما َ�  ٱ�َّ

 .]٣٣[األعراف:  ﴾٣٣َ�ۡعلَُمونَ 
آشکارا انجام  بگو: الله حرام کرده است کارھای ناھنجار را، خواه آن چیزی که«ترجمه: 

و گناه را و  اه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنھان ماندو خو پذیرد و ظاھر گردد
بدون دلیل و  .و اینکه چیزی را شریک الله کنید ھیچ وجه درست نیست مگری را که بهست

و اینکه به دروغ بر الله چیزی  بر حقانیت آن خبر در دست باشد رھانی که از سوی الله مبنیبُ 
 ».دانید را بیان دارید که نمی

و  ستن، به او شریک مقرر نمودن، ستمپس بدون دانش بر الله تعالی دروغ ب
و آن محّرمات سبب کرامت  اند عالی و پیامبرش حرام گرداندهه را الله تحیایی ھم بی

 گردد. بخشیدن الله تعالی نمی
ی نه به سبب نماز، ذکر و تالوت قرآن کریم، بلکه به سبب ا وقتی عمل فوق العاده

از مخلوق، یا به سبب و کارھای شرکی مانند یاری خواستن  ی شیطان اعمال پسندیده
ھای رحمانی  حاصل گردد، آن عمل از کرامتارتکاب فسق و فجور و  ستم بر مردم

 باشد. ، از احوال شیطانی میاست نبوده
زنی  و کف (سوت زدن) بعضی از اولیای شیطان وقتی به مجلس اشپالق کشی

کند، اگر در  از آنجا بدر می و او را به ھوا برداشت و حضور یابد، شیطانش بر او فرود آمد
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و شخص به  است اولیاء الله حاضر شود، آن شیطان رانده شدهآن وقت شخصی از 
 افتد، چنانکه این حالت بر بسا مردم رخ داده است. زمین می

آن مخلوق  طلبند، چه اولیای شیطان از مخلوق مرده یا زنده مدد می یبعض 
ی بعض است، یا مشرک، پس شیطان به شکل آن آمده مسلمان باشد یا نصرانی

 است کند که به کمکش شخص فریاد شده و او گمان می سازد رفع می ھای او را حاجات
شیطان  است، و در حقیقت آنکه نزد او آمده ی به صورت او رسیده استا ا فرشتهو ی

باشد، زیرا که او به الله تعالی شریک مقرر نموده است، چنانکه  او می ی گمراه کننده
با آنان صحبت و داخل شده ھا  شیطانان به خاطر گمراه نمودن مشرکان در بت

 نمودند. می

 تلبیسات شیطانی برای اولیاءش
گوید: من خضر  د که میبینن به شکل انسان میبعضی از اولیای شیطان، شیطان را  

و بر برخی از مطالبش کمک  رساند از خبرھا را به آن شخص می و احیانا چیزی ھستم
ھا  ھا و نصرانی مسلمانان، یھودی نماید، طوری که چنین رویدادھا برای تعدادی از می

 رخ داده است.
بسا کافران در مشرق و مغرب وجود دارند، اگر کسی از ایشان بمیرد، بعد از مرگش 

شخص  است، کنند که حاضر شده ھا گمان می گردد، آن شیطان به شکل او حاضر می
بعض کارھای کند و  ھا مسترد می و امانت است ھا را اداء نموده مرده است، پس او دین

کند، سپس  مالقات میو با خانم او  دھد ، انجام میدیگری که به مرده ارتباط دارد
و گھی این کار بعد از آتش زدن مرده مانند مرده ھندوھا صورت  شود منصرف می

 مرده بعد از مرگش زندگی نموده است. ،کنند یابد، پس مردم گمان می می
ی در مصر زیست داشت، به خادم خود آن فریب خوردگان شیطان شیخ ی از جمله

گفته بود: ھرگاه من وفات یافتم کسی را مگذار که من را بشوید،  است، وصیت نموده
شویم، وقتی شیخ وفات یافت، خادمش شخصی را به  آیم و خود را می من خود می

صورت شیخ دید، گمان کرد او خود شیخ است، پس در اطاق داخل شد و خود یعنی 
ناپدید گردید، او شیطان بود، مرده را  ،، وقتی از شستن مرده فارغ شدمرده را شست

شویی، پس وقتی شیخ  برایش گفته بود، تو بعد از مرگت خود را می است، گمراه نموده
 ھا را گمراه نماید، چنانکه مرده را گمراه نموده بود. مرد، او به شکل شیخ آمد تا زنده



 ١٤٧ یشرع امور و یهست امور به مربوط اصطالحات انیب: زدهمیس بخش

ی قرار دارد و آوازی را یباالیش نور و روشنا بیند، تختی را در ھوا میمردم  یبعض
داند  می ،: من پروردگار توام، اگر شخص از اھل علم و معرفت باشدگوید شنود که می می

جوید،  و به الله تعالی پناه می است و آن را سرزنش نموده شیطان است  آن آواز دھنده
 شود. پس آن گم می

یا صدیقیت یا  که ھر یک ادعای نبّوت بینند ی میمردم اشخاصی را در بیدار یبعض
ھا بسیار رخ  این واقعه باشد و نماید، در حالی که او شیطان می شیخیت را زمزمه می

بیند که  و برای بعضی ھنگام زیارت قبر رخ خواھد داد، پس او به چشم می داده است
، کند آن شخص مرده است شود، او گمان می ، شکلی از آن بدر میاست قبر شق شده

 خود را به شکل مرده نمودار گردانده است. است، شیطان بودهلیکن او 
آید و یا در قبر داخل  بیند که از قبر بیرون می سواری را می بمردم اس یبعض

 شود و آن شیطان است. می
، در حقیقت جز است ادعاء نماید که او پیامبری را به چشم سر دیده سھر ک 

 شیطان را ندیده است.
د که نبین ، یا کسی دیگر را میس بزرگی مانند ابوبکر صدیق ،در خواب مردم یبعض

پوشاند،  نماید، یا به او کاله یا پیراھن خویش را می موی او را کوتاه یا سر او را تراش می
یش را تراش یا کوتاه شده روز کند به سر خود کاله و موی خو و چون آن شخص شب

 اه، یا تراش نموده است.و در حقیقت جن موی او را کوت یابد می
دور شود رخ سّنت  از قرآن وباشد برای کسی که  این ھمه احوال شیطانی می

پیوندند از  به آنان میی که جنیانھای مختلف دارند،  اھل این احوال مرتبه .دھد می
طاکار وجود کافر، فاسق، و خ جنیانباشند، چون در  شان می و بر مذھب جنس ایشان

ش در کفر، فسق و گمراھی ھمراھ جنیانل باشد یا جاھ کافر یا فاسقدارد، اگر انسان 
ھا در پذیرش کفر موافقت نماید،  اگر با آن .نمایند و گھی کمکش می کنند رفاقت می

آیات قرآن مجید را با  یھای الله تعالی و بعض بزرگ قسم خورد یا نام جنیانمثال به نام 
ھا را  یا امثال آن اخالص یا آیة الکرسی ی هفاتحه یا سور ی نجاست بنویسد یا سوره

ھا آب را برایش خشک  و با نجاست بنویسد، پس شیطان است سرچپه گردانده
، از است ھا را خوشنود ساخته و آن است سازند و به سبب کفری که مرتکب شده می

دھند و گھی آنچه دلش خواسته باشد از قبیل زن و بچه  یکجا به جای دیگر نقلش می
و بیان  است بسیار زیاد بوده ،و امثال آنچه ذکر یافت آورند به ھوا یا به زمین میرایش ب
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ھا  ھا و بت ھا ایمان آوردن به جادو، شیطان و ایمان آوردن به آن استھا طوالنی  آن
 باشد. می

 اهل احوال شیطانی
ھا  اگر انسان فرمانبردار الله تعالی و پیامبرش در ظاھر و باطن باشد، شیطان

 و یا با او سازش کنند. وانند او را به آن احوال بکشانندت نمی
ھای الله تعالی  در مسجدھا که خانهھا  بدین جھت چون عبادت مشروع مسلمان 

و  مردم از احوال شیطانی خواھند بودگردد، عامران مساجد دورترین  اداء می ھستند،
  نمایند، از مرده اھل شرک و بدعت، آنانی که قبرھا و دربارھای مردگان را تعظیم می

دعا  ،کنند و یا گمان می گردانند را وسیله در طلب حاجت میو یا او  طلبند حاجت می
باشند. در صحیح  ترین مردم به احوال شیطانی می نزدیک –شود  نزد وی قبول می

َُهوَد «روایت است که فرمودند:  ج بخاری و صحیح مسلم از پیامبر
ْ

لََعَن اُهللا ايل
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ  .١»َوانلََّصارَى اختَّ

ھا قبرھای پیامبران خود را  لعنت الله تعالی بر یھود و نصاری باد، آن«ترجمه: 
 ».مساجد گرداندند

شان فرمودند:  فاتروایت است که پنج شب قبل از و ج در صحیح مسلم از پیامبر

َّ يِف ُصْحبَِتهِ « َمنَّ انلَّاِس يلَعَ
َ
َْذُت  إِنَّ أ ختَّ

َ
بُو بَْ�ٍر، َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال ال

َ
وََذاِت يَِدهِ أ

بَا بَْ�ٍر َخِليًال،
َ
ِ  أ  ، َولَِ�نَّ َصاِحبَُ�ْم َخِليُل ا�َّ

َّ
 َ�بِْقَ�َّ يِف الَْمْسِجِد َخوَْخٌة إِال

َ
ْت ال ُسدَّ

يِب بَْ�رٍ 
َ
 َخوَْخَة أ

َّ
ُقبُوَر َمَساِجدَ  إِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�مْ ، إِال

ْ
 فََال َ�تَِّخُذوا ، َ�تَِّخُذوَن ال

َ
ال

َ
أ

ُقبُوَر َمَساِجَد، 
ْ
ْ�َهاُ�ْم َ�ْن َذلَِك فَ ال

َ
 .٢»إِ�ِّ أ

اش  داشته در دستصحبت و  در مندترین مردم برای من یقینا احسان«ترجمه: 
و  گزیدم بر میگزیدم ابوبکر را  ھا دوست صمیمی می است، اگر من از انسان ابوبکر

 ی هدیوار مسجد به جز از روزن باشد، درِ  لیکن یار شما دوست صمیمی الله تعالی می
ی گذاشته نشود، کسانی که قبل از شما بودند، قبرھا را مساجد ا ابوبکر روزنه

 ».دارم ، من شما را از این کار باز میگرداندند ھان! قبرھا را مساجد نگردانید می

                                           

 .س روایت بخاری و مسلم از ابوھریره -١
 .س روایت بخاری و مسلم از ابوسعید خدری -٢
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از  ج در ھنگام مریضی پیامبردر صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که  
ی و نقش نگار آن را یکرام زیبا ی و صحابه یی در سرزمین حبشه برایش یاد شدکلیسا

وئَلَِك إَِذا اَكَن ِ�يِهُم «جناب فرمودند:  بیان نمودند، پس آن
ُ
اِلُح َ�َماَت، إِنَّ أ الرَُّجُل الصَّ

ِ يَْوَم  اُر اخلَلِْق ِعنَْد ا�َّ وئَلَِك رِشَ
ُ
َوَر، أ ُروا ِ�يِه ِ�يَك الصُّ َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ

 .١»الِقيَاَمةِ 
کنند،  آن مردم وقتی مرد نیک ایشان بمیرد، باالی قبر او مسجدی بنا می«ترجمه: 

 ».باشند ھا نزد الله تعالی در روز قیامت بدترین مخلوقات می کشند، آن و در آن تصویرھا می

إِنَّ «روایت است که فرمودند:  ج در مسند امام احمد و صحیح ابن حبان از پیامبر 
ُقبُوَر َمَساِجدَ 

ْ
ْحيَاٌء، َوَمْن َ�تَِّخُذ ال

َ
اَعُة َوُهْم أ اِر انلَّاِس َمْن تُْدِرُ�ُهُم السَّ  .٢»ِمْن رِشَ

ھا زنده  یامت فرا رسد و آناند که ق بدترین مخلوقات کسانی ی هاز زمر«ه: ترجم
 ».اند که قبرھا را مساجد گرفتند و کسانی باشند

 « روایت است که فرمودند: ج در صحیح مسلم از پیامبر 
َ

ُقبُوِر، َوال
ْ
ِْلُسوا ىلَعَ ال

َ
 جت

َ
ال

 .٣»تَُصلُّوا إيَِلَْها
 ».ھا نماز نگذارید و سوی آن نشینیدروی قبرھا ن«ترجمه: 

َْعْل َ�رْبِي «روایت است که فرمودند:  ج در موطای امام مالک از پیامبر 
َ

 جت
َ

اللَُّهمَّ ال
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ ا يعبدَوثَن

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ  .٤»، اْشتَدَّ َغَضُب اِهللا ىلَعَ قَْوم اختَّ

شود غضب و قھر الله بر قومی  ای الله! قبر مرا بتی معبود نگردان، سخت«ترجمه: 
 ».که قبرھای انبیای خود را مساجد گرداندند

 َ�تَِّخُذوا َ�رْبِي ِ�يًدا،«روایت است که فرمودند:  ج از پیامبرسّنت  ھای در کتاب 
َ

 ال
َّ َحيْثَُما ُكنْتُْم، فَإِنَّ َصَالتَُ�ْم َ�بْلُُغِ� وَ   .٥»َصلُّوا يلَعَ

                                           

 .ل روایت بخاری و مسلم از عائشه -١
 .س حبان از عبدالله بن مسعودروایت امام بخاری و ابن  -٢
 .س روایت مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از ابومرثد غنوی -٣
 .س روایت امام مالک و احمد از ابوھریره -٤
 .س روایت امام احمد و ابوداود از ابوھریره -٥
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بر من درود  ھرکجا بودیدگیرید و جای میله نگردانید، قبر مرا جشن ن«ترجمه: 
 ».رسد بفرستید چون درود شما به من می

رُدَّ َعلَيْهِ «فرمودند:  ج پیامبر 
َ
َّ ُرويِح َحىتَّ أ ُ إِيلَ  رَدَّ ا�َّ

َّ
َّ إِال  َما ِمْن ُمْسِلٍم �َُسلُِّم يلَعَ

 .١»السالم
 گرداند لله روحم را به بدنم میا ھر شخصی که بر من درود و سالم گوید،«ترجمه: 

 ».تا جواب سالم آن شخص را بدھم

ِ َعزَّ وََجلَّ «فرمودند:  ج پیامبر  َالمَ  �َمَالئَِ�ًة ُ�بَلُِّغونَ  بقربيإِنَّ ِ�َّ يِت السَّ مَّ
ُ
 .٢»َ�ْن أ

ھا سالم امتم را  مقرر کرده است، آنالله به قبر من نمایندگانی از مالئکه «ترجمه: 
 ».رسانند میبه من 

َالةِ «فرمودند:  ج پیامبر  َّ ِمَن الصَّ ُُمَعةِ  أ�رثوا يلَعَ
ْ
ُُمَعِة،  يَْوم اجل

ْ
إِنَّ فَ َويَلْلَة اجل

ِرْمَت؟ 
َ
، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا َكيَْف ُ�ْعَرُض َصَالُ�نَا َعلَيَْك َوقَْد أ َّ َصَالتَُ�ْم َمْعُروَضٌة يلَعَ

ُ�َل «َقاَل: �َ 
ْ
ْن تَأ

َ
رِْض أ

َ ْ
َم ىلَعَ األ نِْبيَاءِ  حلومإِنَّ اَهللا َعزَّ وََجلَّ َحرَّ

َ ْ
 .٣»األ

در شب و روز جمعه بر من بسیار درود بفرستید، چون درود شما برای «ترجمه: 
شود، صحابه فرمودند: ای رسول الله! درود ما چطور به شما پیش  من پیش کرده می

تعالی  جناب فرمودند: الله اید؟ پس آن و فنا شدهی که شما پوسیده شود، در حال کرده می
 ».بر زمین خوردن گوشت پیامبران را حرام گردانده است

فرماید:  می است و حکایت کرده ÷ الله تعالی در قرآن کریم از مشرکان قوم نوح 

ا َوَ� سُ ﴿ ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ �َوقَالُوا  ﴾٢٣َواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ
 .]٢٣[نوح:

یغوث،  ،گذارید، وّد، سواع رھبران گمراه به قوم گفتند: معبودھای خود را وا می«ترجمه: 
 ».یعوق و نسر را رھا نسازید

                                           

 .س روایت امام احمد و ابوداود از ابوھریره -١
 با اختالف اندک در الفاظ. س مسعود روایت امام احمد و نسائی از عبدالله بن -٢
 .س روایت امام ابوداود و ابن ماجه از اوس بن ثابت -٣
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 ÷ اند: این پنج تن مردمان صالح قوم نوح سلف فرموده ی ازابن عباس و بعض
ھا  سپس تصویرھای آن شان مجاورت گزیدند، مردم بر قبرھایُمردند، ھا  وقتی آن بودند

 ھا ابتدای بت پرستی بود. و عبادت نمودند، بناء کار آنرا تراشیدند 
شرک از مسجد گرداندن قبرھا نھی  ی به خاطر مسدود نمودن دروازه ج پیامبر 

اند، زیرا  و وقت غروب آن نھی نموده ردن وقت طلوع آفتابفرمودند، چنانکه از نماز گزا
و غروب آفتاب  کنند و شیطان وقت طلوع آن اوقات به آفتاب سجده می که مشرکان در

نماید، پس در نماز گزاردن در آن دو وقت ھمانندی با نماز مشرکان  با آن ھمدمی می
 جناب این دروازه را بند نمودند. باشد، بناء آن می

مانند نماید، پس کسی که  توان خود گمراه می ی شیطان اوالد آدم را به اندازه
نماید، ھا چیزی طلب  و از آن ھا را عبادت کند ستاره پرستان آفتاب، مھتاب و ستاره

دھد، آن  کارھا خبر می یو از بعض نماید میو با او صحبت  آید شیطانی بر او فرود می
و در حالی که آن شیطان است، شیطان اگر  ندنام نازل شده را روحانیت ستارگان می

، شود نماید، لیکن اضراری که سبب می اھدافش کمک می یانسان را بر بعض چند
وی زیان و تباھی خواھد  ی هو عاقبت اطاعت کنند رساند چندین برابر نفعیست که می

 مگر اینکه الله تعالی توفیق توبه نمودن را برایش نصیب فرماید. .بود
یب مدد رده یا غاھی کسی که از ماو گ یطان گاھی بت پرستان راھمچنان ش 

کند که  و یا گمان می گرداند خواند یا آن را وسیله می خواھد و کسی که مرده را می می
 نماید. خطاب می ،دعا نزد قبر مرده نسبت به خانه و مسجد بھتر است

و لفظ آن  است کنند که به اتفاق اھل علم دروغ آن مشرکان حدیثی روایت می

 .»يكم بأصحاب القبورإذا أعيتكم املعرفة فعل«اینست: 
این  .»یدیھرگاه معرفت شما را متحیر کرد به اصحاب قبرھا توسل جو«ترجمه: 

 شرک را باز نموده است. ی کسی است که دروازه ی حدیث جعل و ساخته
و مسلمانان گمراه احوالی نزد  ھا پرستان، نصرانی دعت اعم از بتو باھل شرک 

و در حقیقت آن احوال از جانب  کرامات است، کنند دربارھا دارند که گمان می
ند، سپس آن را تاب خورده باشد، مثل اینکه ازاری را نزد قبر بگذار ھا می شیطان
شیطان این کارھا را  .ای را پیش آن ببرند، پس صحت یافته ببینید و یا جن زده دریابند

ای آیة الکرسی را ج ندھد، اگر تو در ھمچو شان انجام می با آنان به خاطر گمراه نمودن
گردد، زیرا که توحید شیطان را رد  مکر شیطان باطل می ،به صدق دل تالوت کنی
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» ال إله إال الله«مردم وقتی به ھوا برداشته شده،  ی ازکند، به ھمین سبب بعض می
، اینجا است گفته است، پس به زمین افتاده است این موضوع بسیار وسیع بوده

 گنجایش شرح آن را ندارد.
ھا و صحراھا بدعتی است که الله تعالی و رسولش  هرچون عزلت گزینی در مغا

گزینند، به طور مثال:  ھا بسا اوقات در آن جاھا مسکن می اند، شیطان مشروع نگردانده
کوه فتح که در  ی شام، کوه لبنان که در دامنه اره َدم که در کوه قاسیون (دمشق)،مغ
 یجان)،اکوه سوالن نزدیک اردبیل (آذرب حیش،ا کوه وان مصر قرار دارد، کوه لکام،اس

ھا وجود دارد که  کوه نھاوند و دیگر کوه کوه ماشکو نزد اقشون، کوه شھنک نزد تبریز،
ھا را (رجال  ھا مردان نیک مستقر ھستند و آن در آن کنند، مردم گمان می یبعض

ھا  مانند انسان جنیانھا مردان جّنی ھستند، زیرا که  و در حقیقت آن نامند غیب) می

نَّهُ ﴿مردان دارند، الله تعالی فرموده است: 
َ
�ِس َ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو� َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡ�ِ

نِّ   .]٦[الجن:  ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ٱۡ�ِ
و بدین وسیله بر گمراھی  آوردند پناه میھا  ھا به کسانی از پری و کسانی از انسان«ترجمه: 

 ».افزودند و سرکشی ایشان می
دار، پوست بدنش مثل پوست بز، نمایان  به شکل مرد پشم جنیانبعضی از آن  
کند، او انسان است و او در حقیقت جن است  شناسد گمان می گردد آنکه او را نمی می

گمان  آنانی کهھا چھل ابدال وجود دارد،  گوید: در ھر کوھی از آن کوه و بعضی می
ھای مختلف شناخته  باشند، طوری که از راه می جنیان ھستند،ابدال  شود می
 شوند. می

 شوند. مردم در موضوع امور خارق العاده به سه گروه تقسیم می
و یا مجمال قبول  عاده را از غیر انبیاء بالکل رّد گروھی وقوع کار فوق ال -١

 ،دنکن تکذیب می ،دنشنو اشخاص مید، لیکن آنچه در ارتباط به برخی ننمای می
 باشد. ولی نمی ھا آنچون آن شخص در نزد 

د در ھر کسی که نوعی از کارھای فوق العاده دیده شود، نکن گروھی گمان می  -٢
 باشد. او ولی الله می

د: مشرکان و اھل کتاب نگوی ھردو رأی خطا است، به سبب اینکه گروه دومی می
ی  هھا زمر و آن کنند ر جنگ علیه مسلمانان کمک مید ھا را انی دارند که آنکارکمک 
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ی ا العاده ھا که کاری خارق و گروه اولی وجود شخصی را در بین آن باشند اولیاءالله می
 ند.نک تکذیب می ،داشته باشد

و آن اینست: ھمراه مشرکان و اھل کتاب کسی  رأی سوم رأی درست است -٣
خداوند ، چنانکه أل ز اولیای اللهکند که از جنس ایشان باشد، نه ا یاری می

َها ﴿فرموده است:  متعال ُّ�
َ
ِينَ ۞َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ  ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنوا

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
 .]٥١[المائدة:  ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥأ

مؤمنان! یھودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید، ایشان برخی دوست ای «ترجمه: 
 ».ایشان است ی هگمان او از زمر بی ،، ھر کس از شما با ایشان دوستی ورزدندبرخی دیگر

باشند،  نمیسّنت  و پیرو قرآن و ه از اولیای پرھیزگار الله تعالیعابدان و زاھدانی ک
 ای مناسب حال خود کارھای خارق العاده مر کداپیوندند، بناء ھ شیطانان به آنان می

و اگر کاری از آن  باشند اند و متعارض می دارد، لیکن آن کارھا بین خود توافق نداشته
و ضرور در ھر کدام  گرداند ی واقع شود آن را باطل میرسوخ الله تعال کارھا نزد ولی با

به آن شخص باشد وجود دروغگویی و گناه به مقداری که مناسب حال شیطان پیوسته 
ھا که اولیای  و بین امثال آن خویش،ھا بین اولیای متقی  دارد تا الله تعالی بدان صفت

 تفکیک بیاورد. نند،شیاطی

ُل ﴿فرماید:  الله تعالی می ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبُِئُ�ۡم َ�َ
ُ
َ�ِٰط�ُ َهۡل � فَّاٍك  ٢٢١ٱلشَّ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ َّ�َ�َ
�ِي�ٖ 

َ
 .]٢٢٢-٢٢١[الشعراء:  ﴾٢٢٢أ

 باشد. به معنی فاجر می» ثیما«به معنی کّذاب، و » فاکا«
شوند، بر کسانی نازل  آیا به شما خبر بدھم شیاطین بر چه کسی نازل می«ترجمه: 

 ».شوند که کّذاب و بس گناھکار باشند می

 سماع مشرکان و سماع مؤمنان
ھا و  بخشد: شنیدن آھنگ ت میبزرگترین چیزی که احوال شیطانی را تقویاز جمله  

َوَما َ�َن ﴿ی که سماع و شنیدنی مشرکان است، الله تعالی فرموده است: یھا موسیقی
ۚ  ٱۡ�َۡيِت َصَ�ُ�ُهۡم ِعنَد   .]٣٥[األنفال:  ﴾إِ�َّ ُمَ�ٗٓء َوتَۡصِديَٗة

کشیدن و کف زدن  سوتنماز و تضرع ایشان در کنار مسجد الحرام جز «ترجمه: 
 ».باشد نمی
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و  اند: معنی تصدیه: کف زدن بوده دهگذشتگان فرمو دیگرابن عباس و ابن عمر و 
کشیدن است، مشرکان این اعمال را عبادت گردانده بودند  (سوت) معنی مکاء: اشپالق
باشد، یا به دف زدن و یارانش غرض شنیدن آھنگی به کف زدن  ج و اما عبادت پیامبر

اش  اش از شانه و قدیفه است د و ذوق نیامدهجناب به وج و ھرگز آن اند جمع نشده
به اتفاق علمای  است است، ھرچه از این قبیل اعمال به او نسبت داده شده نیوفتاده

 حدیث دروغ است.
به تالوت قرآن مجید امر شدند، یکی را  ھنگامی که جمع می ج یاران پیامبر

ابوموسی اشعری به  س و عمر بن خطاب دادند کردند و دیگران به او گوش می می
ھا به تالوتش گوش  نمود و آن گفت: پروردگار ما را به یاد ما بیار، پس او تالوت می می
 دادند. می

کرد  از نزد ابوموسی اشعری در حالی که قرآن کریم را تالوت می ج روزی پیامبر

َارَِحةَ «عبور نمودند، فردای آن روز بدو گفتند: 
ْ

نَْت  َمَررُْت بَِك ابل
َ
 َوأ

ُ
، فجعلت َ�ْقَرأ

ِْبً�افقال: ، لِِقَراَءتَِك أستمع 
َ

تُُه لََك حت ْ رَبَّ
َ
نََّك �َْستَِمُع حل

َ
 .١»لَْو َعِلْمُت �

کردی، پس به تالوتت گوش  می گذشتم و تو تالوت ه از پیش تو میبیگا«ترجمه: 
را تالوتم اید،  دانستم که شما به تالوت من گوش فرا داده دادم، ابوموسی گفت: اگر می

  .»ساختم به شما زیبا می

ْصَواتُِ�مْ «اند:  فرموده ج یعنی چنانکه پیامبر
َ
ُقْرآَن بِأ

ْ
 .٢»َز�ِّنُوا ال

 ».قرآن کریم را با آوازھایتان زینت بدھید«ترجمه: 

َذنًا«اند:  فرموده ج پیامبر 
َ
َشدُّ أ

َ
ُ أ َّ�َ -  

ً
وِْت  -اي استمااع  الرَُّجِل َحَسِن الصَّ

َ
ِإىل

 َ�يْنَِتهِ 
َ

َقيْنَِة إِىل
ْ
ُقْرآِن، ِمْن َصاِحِب ال

ْ
 .٣»بِال

صوت را در تالوت قرآن،  تر است آواز مرد خوش الله استماع و گوش کننده«ترجمه: 
 ».دھد نسبت به کسی که به خواندن کنیزش گوش می

                                           
 روایت امام بخاری و مسلم. -١
 روایت امام ابوداود و دارمی. -٢
 روایت امام ابن ماجه و ابن حبان. -٣
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َّ «به ابن مسعود فرمودند:  ج پیامبر   يلَعَ
ْ
 َعلَيَْك، وََعلَيَْك َ�َقاَل  الُقْرآَن، اقَْرأ

ُ
: آقَْرأ

نِْزَل، 
ُ
ْسَمَعُه ِمْن َ�ْ�ِي�َ أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُت ، َقاَل: إِ�ِّ أ

ْ
، حىت انتهيت ُسوَرة النَِّساءِ عليه  َ�َقَرأ

ٰ َ�ٰٓ ﴿إىل هذه اآلية:  ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٤١ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدافََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
 .١»فإذا عيناه تذرفان من ابلاكءقال: حسبك:  ،]٤١[النساء: 

و باالی تو فرود  گفت: برای تو بخوانم برای من قرآن بخوان، ابن مسعود«ترجمه: 
جناب فرمودند: من دوست دارم که از دیگران بشنوم، پس من برایش  آمده است؟ آن

ِۢ ﴿نساء را تالوت نمودم، وقتی بدین آیه رسیدم  ی سوره ة مَّ
ُ
ِ أ

فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا ٰٓ�َ ٰ و دیدم  کند ھمین قدر کفایت می، فرمودند: ﴾٤١�َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ

 ».ریخت شان اشک می چشمان
د، چنانکه الله تعالی در باش چنین سماع، سماع پیامبران و پیروان ایشان می این 

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿قرآن کریم بیان فرموده است: 
ُ
ِينَ أ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ ِمن ذُّرِ�َّةِ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ

ۡن َهَدۡ�َنا وَ  ٰٓءِيَل َومِمَّ ۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٖح َومِن ُذّرِ�َّةِ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ� ٓۚ َءاَدَم َومِمَّ إَِذا ُ�تَۡ�ٰ  ٱۡجتَبَۡيَنا
 .]٥٨[مریم:  ﴾٥٨� � َوُ�ِ�ّيٗا۩ ٱلرَّ�َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰت 

کسانی که با نوح سوار و از فرزندان  آدم ی آنان که پیغمبرانی بودند از سالله«ترجمه: 
را رھنمود و برگزیده آنان  کسانی که ی هو از زمر کشتی کردیم و از دودمان ابراھیم و یعقوب

شد،  و بدیشان نعمت داده بودیم، ھر زمان که آیات الله مھربان پیش ایشان تالوت می بودیم
 ».افتادند سجده کنان و گریان به خاک می

نزَِل إَِ� ﴿ن اھل معرفت فرموده است: أالله تعالی در ش 
ُ
تََرىٰٓ  ٱلرَُّسولِ �َذا َسِمُعواْ َمآ أ

ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن 
َ
ۡمعِ أ ا َعَرفُواْ ِمَن  ٱ�َّ � ِممَّ  .]٨٣[المائدة:  ﴾ٱۡ�َّقِ

ر نازل شده است، به اثر شناخت آنان ھر زمان بشنوند چیزھای را که بر پیغمب«ترجمه: 
 ».گردد بینی که پر از اشک می و دریافت حقیقت چشمانشان را می حق
به آنچه برایشان از زیادت ایمان و لرزش  الله سبحانه و تعالی اھل این سماع را 

ستوده است، الله تعالی فرموده  ،دھد و اشک ریختن چشم روی می پوست و اندام

                                           
 روایت بخاری و مسلم. -١
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ُ ﴿است:  ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ٱۡ�َِديِث نَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ ِينَ كَِ�ٰٗبا مُّ َ�َۡشۡوَن  ٱ�َّ

ِۚ َر�َُّهۡم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهۡم َوقُلُو�ُُهۡم إَِ�ٰ ذِۡكرِ   .]٢٣[الزمر:  ﴾ٱ�َّ
الله بھترین سخن را فرو فرستاده است، کتابی را که ھمگون مکرر است، از «ترجمه: 

پس  و از آن ترسند فتد که از پروردگار خود میا شنیدن آن لرزه بر اندام کسانی می
 ».گردد پذیرش قرآن الله می ی هو آماد ھایشان نرم ھایشان و دل پوست

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�ََّما ﴿الله تعالی فرموده است:   ُ إِذَا ذُكَِر  ٱ�َّ وَِجلَۡت قُلُو�ُُهۡم �ذَا  ٱ�َّ
ُونَ  ۥتُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِينَ  ٢َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ ا  ٱلصَّ َومِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ 
ُ
ٞ َورِۡزٞق  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ أ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِهِۡم َوَمۡغفَِرة ۚ ل ا َحّقٗ

 .]٤-٢[األنفال:  ﴾٤َكرِ�مٞ 
ھایشان ھراسان  ، دلمؤمنان تنھا کسانی ھستند که ھر وقت نام الله برده شود«ترجمه: 

و بر پروردگار  افزاید شان می شود بر ایمان ه میو ھنگامی که آیات او بر آنان خواند گردد می
خوانند و از آنچه بدیشان عطا  کنند، آنان کسانیند که نماز را چنانکه باید می خود توکل می

و روزی  و دارای درجات عالی، مغفرت الھی بخشند، آنان واقعًا مؤمنان ھستند می ،ایم کرده
 ».باشند پاک و فراوان در پیشگاه الله خود می

گرامی، و نی کشی را اصحاب  کوبی زنی، دف پیدا مانند کف ھای نو اما شنیدنی 
آن آوازھا را و شنیدن  اند به سوی الله تعالی قرار نداده و امامان بزرگ دین، راهِ  تابعین

شمارند، امام شافعی فرموده  ھای قبیح می دانند، بلکه از بدعت قربت و طاعت نمی
 ١یرو آن را تغب ندھا ایجاد نمود گذاشتم که زندیق سر است: چیزی را در بغداد پشت

 شوند. و مردم را به آن از قرآن مانع می نامند می
گاه الله تعالی   و از نقش بزرگ که شیطان در آن  شناسند آن بدعت را میاولیای آ
گاه ،دارد ، از آن توبه است بدین سبب بھترین کسی که در آن حاضر شده ھستند، آ

 نموده است.
و کمال والیت الله تعالی دور باشد، تأثیر شیطان در او  ھر کسی که از معرفت 

از تأثیر ھا بزرگتر  بیشتر خواھد بود، شیطان مانند شراب است، بلکه تأثیرش باالی نفس
ھوشی اھل شیطان سخت گردد،  باشد، به ھمین سبب ھنگامی که بی شراب می

ھا را به  کند و بعضی آن ھا صحبت می است، به زبان آن شیطان در ایشان داخل شده

                                           
 گویند. (مترجم) کنندگان را مغّبره میذکر نمودن الله تعالی را با تکرار آواز تغبیر، و ذکر  -١
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شود، چنانکه بین شراب خوران رخ  ھی دشمنی بین آن مردم واقع میاو گ برد ھوا می
کشند،  ھای دیگری قوی باشند، آن را می نھای کسی که بر شیطا دھد، پس شیطان می

و در حقیقت چنین  پندارند امات اولیای پرھیزگار میجاھالن این رویداد را از کر
باشد،  صاحبش از الله تعالی می ی هو دور کنند است از احوال شیطانی بوده یرویداد

ست پس حرام ا است، حاالت که الله تعالی مجاز گرداندهچه کشتن مسلمان به جز از 
؟! و در حقیقت بلندترین باشد تواند گناه، کرامت اولیاء الله می چطور کشتن مسلمان بی

 کرامت ثبات بر استقامت است.

 بهترین کرامت الهی
 فرماید اینست: اش لطف می بھترین کرامتی که الله تعالی به بنده 

توفیق  باشد و و از آن راضی می است خود دوست داشتهکمک نمودن بنده بر آنچه 
 ؛برد اش را بلند می سازد و درجه بخشیدنش در کاری که او را به الله تعالی نزدیک می

و بعضی از جنس  ھا از جنس علم، مانند مکاشفات آنامور فوق العاده بعضی از زیرا 
ی از جنس یو بعضی از جنس خودکفا باشد مثل تصّرفات فوق العاده می قدرت و ملک

خواھد  ،شوند و ثروتمندی داده می ی، مالقبیل علم، پادشاھآنچه مردم در ظاھر از 
 بود.
 ھا بر کاری که الله دھد، اگر بنده بدان اش می تمام امتیازی که الله تعالی به بنده 

اش را بلند  و درجه سازد گردد و او را به الله نزدیک می دوست دارد و از آن راضی می
و به الله تعالی و رسولش  است رفتهاش بلند  برد کمک جوید، منزلت و درجه می

ن نھی و اگر بنده بدان امتیازات بر آنچه الله تعالی و رسولش از آگردد  تر می نزدیک
حیایی کمک جوید، آن بنده مستحق نکوھش و عقاب  و بی اند مانند شرک، ظلم فرموده

به سرنوشت  ھایش تالفی نکند گردد، اگر الله تعالی گناه وی را به سبب توبه یا نیکی می
و بدین سبب بسا اوقات الله تعالی اصحاب امور  اران ھمگونش مبتال خواھد شدگنھک

نماید مانند دور کردن  ھی امتیازش را از او سلب میادھد، گ را عقوبت میفوق العاده 
ھا و پیشقدمی در کارھای  ھی از سنتاو گ از پادشاه، دور کردن علم از عالمپادشاھی 

ھی از دین او گ آید یین میاند، پس آن شخص به منزلت فاسقان پاگرد خیر محروم می
او شیطانی باشد، چه بسا مردم که  ی هگردد، در صورتی که امور خارق العاد مرتد می

دانند که آن خوارق  شوند و نمی شیطانی دارند، از دین مرتد می (کرامات)خوارق
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کند که  ھا گمان می بعضی از آنو  پندارند آن را کرامات اولیاء می شیطانی است، بلکه
ی را نصیب کسی گرداند، او را بر آن محاسبه ا ھرگاه الله تعالی کاری فوق العاده

ھرگاه الله تعالی به کسی مال و ملک بدھد، از  ،دنکن نماید، چنانکه بعضی گمان می نمی
 کند. عملکرد او بدان مال و ملک پرسان نمی

 نجویند، ھمچو ر کارھای مباح استعانت میمردم با امور خارق العاده ب یبعض 
و اما پیشقدمان  باشند رو می از نیکوکاران میانه و اشخاص از اولیای عامه الله تعالی

یی رسول نسبت به  ا بنده ی ھا در مرتبه بلندترند، چنانکه مرتبه مقرب نسبت به آن
 یی پادشاه اعلی است. نبی

آورد، برخی زیادی از  ین مییانسان را پا ی چون امور خارق العاده بسا اوقات مرتبه
د، طوری که از ان و از الله تعالی مغفرت خواسته اند صالحان از آن امور توبه جسته

ایشان واقع شود  ی ازو اگر آن امور برای بعض نمایند حیایی و دزدی توبه می ھا، بی گناه
نماید  و ھر رھنما مرید خویش را توصیه می کند تعالی دور کردن آن را طلب می  از الله

و به وقوع آن امور بدین  و آن را مراد خود نگرداند شدباکه به فکر امور خارق العاده ن
شوند  ھا کراماتند، شادمان نگردد، پس چگونه مردم به اموری خوشحال می پندار که آن

 !باشد؟ ھا و برای گمراه ساختن آنان می که حقیقتا از طرف شیطان
، از منافع خود خبر است شناسم که نباتات او را خطاب نموده من کسی را می

 زند. ، با او حرف میاست ھا داخل شده دھند و در حقیقت شیطانی که در آن می
گویند:  و به او می نمایند سنگ و درخت با او صحبت میشناسم که  کسی را می 

الکرسی را بخواند، آن صدا گم گوارا باد برایت ای ولی الله! و چون آن شخص آیة 
 شود. می

گویند  شود، پس پرندگان برایش می شناسم که به شکار پرندگان بدر می کسی را می 
، است ھا داخل شده مرا بگیر تا فقراء صرف کنند، این حرف شیطان است که در آن

 شود. ھا داخل می چنانکه در انسان
و یا در بیرون  بیند خود را در بیرون می، ناگاه در خانه بند قرار دارد فردیھی اگ 

 جنیانیابد، در حالی که دروازه را نگشوده است، چه  خانه باشد، خود را داخل آن درمی
ھا را برایش  وشناییو احیانا انوار و ر اند اند و یا داخل نموده او را به سرعت بیرون آورده

و حاضر شده  گردانند یاسته باشد برایش حاضر مو یا کسی را که خو دھند نشان می
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در شیطانی خواھد بود که به صورت شخص مطلوب حضور یافته است، اگر آیة الکرسی 
 گردد. ھای شیطان ناپدید می نیرنگ ی ھمه ،بار تالوت شود چندینآن وقت 

ام: تو  گوید: من به فرمان الله تعالی آمده شناسم که کسی برایش می شخصی را می 
یی ا و برای او کارھای خارق العاده ھستی ج پیامبر ی مھدی آخر الزمان، مژده

نماید، پس  در ھوا را القاء میھا  سازد، مثًال در خاطرش تصرف در پرندگان و ملخ می
ھا طبق  آنھا به طرف راست یا چپ خطور نماید،  ھرگاه در دلش پرواز پرندگان و ملخ

و یا رفتن  حیوانات یا خوابیدنی و اگر در دلش بلند شدن بعض نمایند دل او پرواز می
رکت ظاھری از جانب او، رخ ح ھیچبدون  است، ھا را بگرداند، آنچه اراده نموده آن
اشخاص  یو بعض آورند ند، پس به حاجتش میبرد میھا او را به مکه  و شیطان دھد می

تو اند، به زیارت  ھا فرشتگان کروبیان گویند: این می زند وسا میزیبا را برایش حاضر 
اند، پس  ریشان درآمده ھای بی گوید: چگونه به شکل اند، آن شخص در دل می آمده

 ی گوید: نشانه و شیطان برایش می یابد دار درمی کند، ھمه را ریش یمسرش را بلند 
گردد و او  پیدا میشود، پس آن خال  اینکه تو مھدی ھستی، در بدن تو خالی پیدا می

 شیطان است.و این ھمه مکر  بیند آن را می

ا ﴿الله تعالی فرموده است:  مَّ
َ
�َ�ٰنُ فَأ ۡ�َرَمهُ  ۥَر�ُّهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ إَِذا َما  ٱۡ�ِ

َ
َمهُ  ۥفَأ َ�َيُقوُل  ۥَوَ�عَّ

ۡ�َرَمنِ 
َ
ٓ أ آ إَِذا َما  ١٥َرّ�ِ مَّ

َ
َ�َٰنِ  ۥَ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِزۡقَهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ َوأ

َ
ٓ أ  .]١٦-١٥[الفجر:  ﴾١٦َ�َيُقوُل َرّ�ِ

و  و برای این کار او را بزرگی بخشد مین که پروردگارش او را بیازمایداما انسان ھ«ترجمه: 
و محترم و مکرم دیده است و  : پروردگارم مرا بزرگوار و گرامیبدو نعمت بدھد، خواھد گفت

و برای این کار روزی او را تنگ و کم نماید، خواھد  انی که پروردگارش او را بیازمایداما آن زم
 ».گفت: پروردگارم مرا خوار و زبون داشته است

ۖ ﴿: است سپس فرموده و تنبیه است، سرزنش از سخن  این لفظ برای سرزنش ﴾َ�َّ
گاھی بر آنچه از آن خبر داده قبلی شود، زیرا که حصول  و بدان امر می است و تنبیه و آ

شود که الله تعالی او را بدان عزت داده  نعمت دنیایی برای ھر یک کرامتی شمرده نمی
شود، بلکه  باشد و نه تنگ شدن دنیا بر ھر کس اھانت الله تعالی برایش گفته می

کسی  ا بهھای دنیایی ر ھی نعمتادھد، گ خود را مورد آزمایش قرار می ی هتعالی بند الله
ھا را سبب  باشد، تا آن نعمت قدر می و در نزدش بی دھد که او را دوست ندارد می

 استدراج تباھی وی گرداند.
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او در نزد  ی نماید، تا مرتبه ھای دنیایی را بر محبوب خود بند می ھی نعمتاگ 
 ھا در کارھای ناپسند واقع نگردد. و یا به سبب آن نعمت یین نیایدپروردگارش پا

و ھر آنچه به سبب کفر و فسق و  باشد ات اولیاء، ایمان و تقوا میقینًا سبب کرامی
دشمنان الله تعالی خواھد بود، نه از  (کرامات)نافرمانی واقع شود، آن کار از خوارق

کریم، ذکر الله او با نماز، قرائت قرآن  ی هکرامات اولیای وی. پس ھر آنکه خارق العاد
یب و غا بلکه به شرک چون خواستن از مرده به وقوع نپیوندد، و دعا تعالی، نماز تھجد
ھا، خون و غیره یا به  ا، زنبورھا، سوسکو خوردن محرمات مانند مارھ یا به فسق، گناه

یا  ریش وقوع یابد ھای بی ، بچهھای بیگانه و به ویژه ھمراه زن سرایی، رقص آھنگ
وقت شنیدن ساز و سرود قوی  و در ی وی وقت شنیدن قرآن کم و ضعیف خارق العاده

یا مثل دانه چیدن مرغ اداء نماید و شب را به رقص سپری کند و نماز را نشسته  گردد
کریم  و در ھنگام وجد و شوق به قرآن و شنیدن قرآن را نپسندیده و از آن نفرت کند

و شنیدن سوت و اشپالق و کف زدن را  باشد و از آن لذت احساس نکند محبت نداشته
 ی هداشته باشد، پس احوال او ھمه احوال شیطانی خواھد بود و مصداق فرمود دوست

 ۥَشۡيَ�ٰٗنا َ�ُهَو َ�ُ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َوَمن َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ ﴿گیرد:  الله تعالی او را دربر می
 .]٣٦[الزخرف:  ﴾٣٦قَرِ�نٞ 

سازیم و چنین  را مامور او میھر کس از یاد الله غافل و روگردان شود، شیطانی «ترجمه: 
 ».گردد شیطانی ھمواره ھمدم وی می

ۡعَرَض ﴿فرموده است:  خداوند متعالو  باشد رآن کریم ذکر الله تعالی میق
َ
َوَمۡن أ

هُ  ۥَعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ  ۡ�َ�ٰ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ
َ
تَِ�ٓ  ١٢٤أ قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��
َ
ۖ َوَ�َ�ٰلَِك  ١٢٥أ َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيتََها

َ
 ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ٱۡ�َۡومَ قَاَل َكَ�ٰلَِك �

 .]١٢٦-١٢٤[طه: 
و روز رستاخیز او را از یاد من روی بگرداند، زندگی تنگ خواھد داشت  سھر ک«ترجمه: 

ای؟ من که قبًال بینا  را مرا نابینا جمع آوردهآوریم، خواھد گفت: پروردگارا! چ نابینا گرد می
ھا را نادیده گرفتی،  تو آن است گوید: ھمین است آیات من به تو رسیده ام، الله می بوده

 ».شوی گونه ھم تو امروز نادیده گرفته می ھمان
فرموده است: الله برای کسی که قرآن را تالوت و بدان عمل کند  ب ابن عباس
 ی هه او در دنیا گمراه و در آخرت بدبخت نخواھد شد سپس آیک است ضمانت کرده

 گذشته را تالوت نمود.



 

 

 بخش چهاردهم:
 ج عمومیت بعثت محمد

 جنیانھا و  را برای تمام انسان ج آنچه دانستن آن فرض است، الله تعالی محمد
جناب و پیروی از وی الزم  و بر ھر انسان و جن ایمان آوردن به آن است فرستاده

و ھر آنکه  س ھر فرد باید اخبار او را تصدیق و از دستورات وی اطاعت کندپ ،باشد می
و بدان ایمان نیاورد، کافر است؛ چه انسان باشد  برایش ثابت گردد ج رسالت محمد

 چه جن.
ھا فرستاده شده است،  ھا و جن برای انسان ج اند در اینکه محمد متفقمسلمانان 

و یاران خود را در جای موسوم به (بطن  گشتند یف برمیاز طا ج ھنگامی که پیامبر
سپس به قوم  .به قرآن گوش دادند ند وھا آمد دادند، گروھی از جن نخله) نماز می

خویش بیم دھندگان برگشتند، الله تعالی از آن واقعه در قرآن کریم خبر داده است: 

ٓ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن ﴿ ۡ�َنا نِّ �ۡذ َ�َ ا  ٱلُۡقۡرَءانَ �َۡستَِمُعوَن  ٱۡ�ِ ْۖ فَلَمَّ نِصُتوا
َ
ْ أ وهُ قَالُٓوا ا َحَ�ُ فَلَمَّ

نِذرِ�نَ  ْ إَِ�ٰ قَۡوِمِهم مُّ نزَِل ِمۢن َ�ۡعِد ُموَ�ٰ  ٢٩قُِ�َ َولَّۡوا
ُ
ٓ إِنَّا َسِمۡعَنا كَِ�ًٰبا أ ْ َ�َٰقۡوَمَنا قَالُوا

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َ�ۡهِدٓي إَِ�  سۡ  ٱۡ�َقِّ ُمَصّدِ ِجيُبواْ َداِ�َ  ٣٠تَقِي�ٖ �َ�ٰ َطرِ�ٖق مُّ
َ
ِ َ�َٰقۡوَمَنآ أ  ٱ�َّ

ِ��ٖ  ۦَوَءاِمُنواْ بِهِ 
َ
َوَمن �َّ ُ�ِۡب َداِ�َ  ٣١َ�ۡغفِۡر لَُ�م ّمِن ذُنُو�ُِ�ۡم َوُ�ِجرُۡ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ

 ِ �ِض فَلَۡيَس بُِمۡعِجزٖ ِ�  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ۥَولَۡيَس َ�ُ  ٱۡ�

ُ
ۚ أ ۡوِ�َآُء

َ
بِ�ٍ أ  ﴾٣٢�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

 .]٣٢-٢٩[األحقاف: 
را به سوی تو روانه کردیم، تا  جنیانر زمانی را که گروھی از وای پیغمبر! به یاد آ«ترجمه: 

قرآن را بشنوند، ھنگامی که حاضر آمدند به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و گوش فرا دھید، 
غان و دعوت کنندگان به سوی قوم خود برگشتند، به عنوان مبلّ  یافت ھنگامی که تالوت پایان

و  که بعد از موسی فرستاده شده است اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرا دادیم
و به راه راست راه  کند می و به سوی حق رھنمود کند ھای پیش از خود را تصدیق می کتاب

، تا الله پذیرید و به او ایمان بیاوریدالھی را ب ی هسخنان فرا خوانند ای قوم ما! نماید. می
و شما را در پناه خویش مصون از عذاب سخت آخرت دارد، ھر کس ھم  تان را بیامرزد گناھان
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تیابی به خود در زمین ناتوان تواند الله را از دس الھی را نپذیرد، نمی ی هسخنان فرا خوانند
 ».و برای او جز الله ھیچ ولی و یاوری نیست، چنین کسانی در گمراھی آشکاری ھستند کند

نَُّه ﴿ھا را نازل فرمود:  هالله تعالی بعد از آن این آی 
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
َ�َفرٞ ّمَِن  ٱۡسَتَمعَ قُۡل أ

نِّ  ْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ٱۡ�ِ ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  ۡشدِ ٱلرُّ َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١َ�َقالُٓوا َولَن �
َحٗدا

َ
نَّهُ  ٢أ

َ
َذَ تََ�َٰ�ٰ َجدُّ َرّ�َِنا َما  ۥَو� ا ٱ�َّ نَّهُ  ٣َ�ِٰحَبٗة َوَ� َوَ�ٗ

َ
َ�َن َ�ُقوُل َسفِيُهَنا َ�َ  ۥَو�

 ِ ن لَّن َ�ُقوَل  ٤َشَطٗطا ٱ�َّ
َ
ٓ أ نَّا َظَننَّا

َ
�ُس َو� نُّ وَ  ٱۡ�ِ ِ  َ�َ  ٱۡ�ِ نَّهُ  ٥َكِذٗبا ٱ�َّ

َ
َ�َن رَِجاٞل  ۥَو�

�ِس ّمَِن  نِّ َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡ�ِ  .]٦-١[الجن:  ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ٱۡ�ِ
به تالوت من گوش  جنیانای محمد! بگو: به من وحی شده است که گروھی از «ترجمه: 

ن را به راه ایم، ھمگا و شگفتی را شنیدهاند، ما قرآن زیبا  و پس به قوم خود گفته اند فرا داده
سازیم، جالل و عظمت پروردگار ما  و کسی را انباز پروردگارمان نمی سازد راست رھنمود می

یی الله سخنان ناروا ی هواال است، او ھمسر و فرزندی برنگرفته است، نادان ما دربار
و  بندند ھرگز بر الله دروغ نمی جنیانپنداشتیم که آدمیان و  و ما چنین می اند گفته می

و بدین وسیله بر گمراھی و سرکشی  آوردند ھا پناه می ه کسانی از جنھا ب کسانی از انسان
 ».افزودند ایشان می

آمد  ی فرود میا ھا چون در دره اند: شخصی از انسان بسا مردم از گذشتگان فرموده
 دان قومش.خر خواھم به بزرگ این دره از شر بی گفت: پناه می می

زیاد شد، چنانکه الله  جنیانیاری خواستند، کفر و سرکشی  جنیانھا از  چون انسان

نَّهُ ﴿تعالی فرموده است: 
َ
�ِس َ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو� نِّ َ�ُعوذُوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡ�ِ فََزاُدوُهۡم  ٱۡ�ِ

ن لَّن َ�ۡبَعَث  ٦رََهٗقا
َ
ُهۡم َظنُّواْ َكَما َظَننتُۡم أ َّ�

َ
ُ  َو� َحٗدا ٱ�َّ

َ
نَّا لََمۡسَنا  ٧أ

َ
َمآءَ َو� فَوََجۡدَ�َٰها  ٱلسَّ

 .]٨-٦[الجن:  ﴾٨ُملَِئۡت َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا
و بدین وسیله بر گمراھی  آوردند ھا پناه می ه کسانی از جنھا ب و کسانی از انسان«ترجمه: 

اید  ھا گمان برده که شما جن گونه ھمان ،اند ھا گمان برده و آن افزودند ھا می ی جنو سرکش
گرداند، ما قصد آسمان  و کسی را دوباره زنده نمی سازد لله ھرگز کسی را پیغمبر نمیکه ا

 ».ھا یافتیم کردیم ھمه جای آن را پر از محافظان و نگھبانان نیرومند و شھاب
ھی خبر اشدند، لیکن گ ھا زده می قرآن کریم با آذرخششیطانان قبل از فرود آمدن 

به پیغمبری  ج دزدیدند، ھنگامی که محمد آسمان را پیش از رسیدن آذرخش می
و  گردیدھای سوزاننده  و آذرخش شد، آسمان پر از محافظان نیرومندفرستاده 
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و  ندھا پیش از اینکه به شنیدن چیزی دست یابند آماده شد ھا به سوی شیطان آذرخش

نَّا ُكنَّا َ�ۡقُعُد ِمۡنَها ﴿کند:  چنانکه قرآن کریم از آنان حکایت می ،در کمین قرار یافتند
َ
َو�

ۡمِع� َ�َمن �َۡسَتِمِع   .]٩[الجن:  ﴾٩ِشَهاٗ�ا رََّصٗدا ۥَ�ِۡد َ�ُ  ٱ�نَ َمَ�ٰعَِد لِلسَّ
نشستیم، ولی  ھا و کنارھای آسمان برای استراق سمع می ما قبال در گوشه«ترجمه: 

یابد که به سوی او  ای را در کمین خود می شھاب آماده ،د گوش فرا دھداکنون ھر کس بخواھ
 ».رود نشانه می

لَۡت بِهِ ﴿فرموده است: دیگر  ی هالله تعالی در آی  َ�ِٰط�ُ َوَما َ�َ�َّ َوَما يَ�َبِ� لَُهۡم  ٢١٠ٱلشَّ
ُهۡم َعِن  ٢١١َوَما �َۡسَتِطيُعونَ  ۡمعِ إِ�َّ  .]٢١٢-٢١٠[الشعراء:  ﴾٢١٢لََمۡعُزولُونَ  ٱلسَّ

ی آن را یو توانا اند، این کار ایشان را نسزد وردهاین قرآن را شیاطین فرو نیا«ترجمه: 
 ».ندندارند، قطعا ایشان از گوش فرا دادن به پیام آسمانی محروم و برکنار

رِ�َد بِمَ ﴿کند که گفتند:  ھا حکایت می قرآن کریم از آن 
ُ
َ�ٌّ أ

َ
نَّا َ� نَۡدرِٓي أ

َ
ن ِ� َو�

�ِض 
َ
َراَد بِِهۡم َر�ُُّهۡم رََشٗدا ٱۡ�

َ
ۡم أ

َ
نَّا ِمنَّا  ١٠أ

َ
ٰلُِحونَ َو� َوِمنَّا ُدوَن َ�ٰلَِكۖ ُكنَّا َطَرآ�َِق  ٱل�َّ

 .]١١-١٠[الجن:  ﴾١١قَِدٗدا
و یا اینکه  ین شر و بال درنظر گرفته شده استدانیم که برای ساکنان زم ما نمی«ترجمه: 

ایت ایشان را خواسته است، برخی از ما تسلیم فرمان الله و پرھیزگارند پروردگارشان خیر و ھد
 ».ھای متفاوت و گوناگونی ھستیم ھا و گروه و بعضی از ما جز این (نافرمان)، اصال ما فرقه

ھا  اند: در آن ھای مختلف ھستند، طوری که علماء فرموده ھا بر مذھب یعنی آن
 و بدعی ھمه وجود دارند. ی، سّنیمسلمان مشرک، یھودی، نصران

ن لَّن �ُّۡعِجَز ﴿اند:  سپس فرموده
َ
نَّا َظَننَّآ أ

َ
َ َو� �ِض ِ�  ٱ�َّ

َ
نَّا  ١٢َهَرٗ�ا ۥَولَن �ُّۡعِجَزهُ  ٱۡ�

َ
َو�

ا َسِمۡعَنا  نَّا ١٣فََ� َ�َاُف َ�ۡٗسا َوَ� رََهٗقا ۦَ�َمن يُۡؤِمۢن بَِرّ�ِهِ  ۦۖ َءاَمنَّا بِهِ  ٱلُۡهَدىٰٓ لَمَّ
َ
ِمنَّا  َو�

ْ رََشٗدا ٱۡلَ�ِٰسُطوَنۖ َوِمنَّا  ٱلُۡمۡسلُِمونَ  ۡوا ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َرَّ
ُ
ۡسلََم فَأ

َ
ا  ١٤َ�َمۡن أ مَّ

َ
فََ�نُواْ  ٱلَۡ�ِٰسُطونَ َوأ

وِ  ١٥ِ�ََهنََّم َحَطٗبا
لَّ
َ
ْ َو� رِ�َقةِ َ�َ  ٱۡسَتَ�ُٰموا آًء َغَدٗقا ٱلطَّ ۡسَقۡيَ�ُٰهم مَّ

َ
َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ�  ١٦َ� َوَمن  ّ�ِ

نَّ  ١٧�َۡسلُۡكُه َعَذاٗبا َصَعٗدا ۦُ�ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرّ�ِهِ 
َ
ْ َمَع  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ َوأ ِ فََ� تَۡدُعوا َّ�ِ ِ  ٱ�َّ

َحٗدا
َ
نَّهُ  ١٨أ

َ
ا قَاَم َ�ۡبُد  ۥَو� ِ لَمَّ ۡدُعواْ َرّ�ِ  ١٩يَۡدُعوهُ َ�ُدواْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ ِ�َٗدا ٱ�َّ

َ
قُۡل إِ�ََّمآ أ

ۡ�ُِك بِهِ وَ 
ُ
َحٗدا ۦٓ َ�ٓ أ

َ
� َوَ� رََشٗدا ٢٠أ ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ

َ
قُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مَِن  ٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

 ِ ِجَد ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
ِ إِ�َّ بََ�ٰٗغا ّمَِن  ٢٢ُمۡلَتَحًدا ۦأ َ�ٰتِهِ  ٱ�َّ َ َوَمن َ�ۡعِص  ۦۚ َورَِ�ٰ  ٱ�َّ
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بًَدا ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ 
َ
� ٓ ْ َما يُوَعُدوَن فََسَيۡعلَُموَن  ٢٣نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها ۡوا

َ
ٰٓ إِذَا َرأ َح�َّ

قَلُّ َعَدٗدا
َ
� َوأ ۡضَعُف نَاِ�ٗ

َ
 .]٢٤-١٢[الجن:  ﴾٢٤َمۡن أ

م توانی و نمی ی الله در زمین غالب شویم توانیم بر اراده ما یقین داریم ھرگز نمی«ترجمه: 
و  ، بدان ایمان آوردیمقدرت او فرار کنیم، ما ھنگامی که رھنمود قرآن را شنیدیم ی از پنجه

از ستم، در میان ما نه  ،ترسد ھر کس که به پروردگارش ایمان بیاورد نه از کاستی پاداش می
و  اند دهو خیر را برگزیھدایت  ،دادگرانند، آنان که فرمانبردارند و منحرفان و بی فرمانبرداران

ھا بر راستای راه اسالم  دادگرند ھیزم دوزخ ھستند، اگر آدمیان و جن اما آنان که ستمگر و بی
ھدف این است که ما آنان را با این نعمت  .گردانیم ایشان می ی هماندگار بمانند، آب زیاد بھر

عذاب سخت و و ھر کس از ذکر و یاد پروردگارش روی گردان گردد، او را به  ییمفراوان بیازما
و کسی را با الله پرستش  نیم، مسجدھا مختص پرستش الله استگردا ی داخل مییفرسا طاقت

کافران پیرامون او تنگ  ،و به پرستش الله پرداخت ی الله بر پای ایستاد هنکنید، چون بند
: من کنم، بگو پرستم و کسی را انباز او نمی یکدیگر ازدحام کردند، بگو: تنھا پروردگارم را می

توانم گمراھتان سازم یا  و به ھیچ وجه نمی گونه زیانی و سودی به شما برسانم توانم ھیچ نمی
یابم،  و پناھگاھی جز الله نمی دھد مرا در برابر الله پناه نمی تان دھم، بگو: ھیچ کس ھدایت

، ی کندھای اوست، ھر کس از الله و پیغمبرش نافرمان لیکن تبلیغ از سوی الله و رساندن پیام
ماند (کافران ھمواره به استھزاء خود ادامه  و جاودانه در آن می نصیب او آتش دوزخ است

دھند) تا زمانی که مشاھده خواھند کرد چیزی را که بدانان وعده داده شده است، آنگاه  می
 ».تر و شماره و تعدادش کمتر است خواھند دانست که چه کسی یاورانش ناتوان

به او ایمان آوردند،  ند وآمد ج قرآن کریم را شنیدند، نزد پیامبر جنیانھنگامی که 
(نصیبین) بودند، طوری که در صحیح مسلم، در حدیث ابن  ی همنطق جنیانھا  آن

 مسعود ذکر رفته است.
 ی (الرحمن) را قرائت نمودند هسور جنیانبرای  ج که پیامبر است در روایتی آمده 

 ردند:ک و وقتی این آیه را تالوت می

بَانِ ﴿ ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
 .]١٣[الرحمن:  ﴾١٣فَبِأ

پروردگارتان را تکذیب و انکار ھای  یک از نعمت ھا کدام و انسان جنیانای «ترجمه: 

د«گفتند:  می جنیان؟ »کنید می َمْ ب فَلَك احلْ ذِّ نَا نُكَ بّ ئِك رَ نْ آالَ ءٍ مِ ْ الَ بِيشَ  .١»وَ

                                           

 .س روایت ترمذی از جابر -١
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 ».ت خاص مر تو راستثنا و صف ،کنیم ھای تو را تکذیب نمی نعمتچیزی از «ترجمه: 
شان  جمع شدند، از او برای خود و چھارپایان ج نزد پیامبر جنیانو ھنگامی که 

ِ َعلَيْهِ «فرمودند:  ج توشه خواستند، پیامبر ْوفََر جتدونه  لَُ�ْم لُكُّ َ�ْظٍم ُذِكَر اْسُم ا�َّ
َ
أ

ًْما، 
َ
َوابُِّ�مْ َما يَُ�وُن حل فََال �َْستَنُْجوا بِِهَما «جناب فرمودند:  و آن »َوُ�ُّ َ�ْعٍر َعلًَفا دِلَ

ُهَما نِّ  فَإِ�َّ ِ
ْ
 .١»َزاُد إِْخَوانُِ�ْم ِمَن اجل

 ی توشه است، ھر استخوان که نام الله وقت خوراک باالیش یاد شده«ترجمه: 
و ھر سرگین علف چھارپایان  یابید ترین گوشت که داشت می پورهشماست، شما آن را با 

برادران  ی دو توشه باشد و به یاران گفتند: با این دو استنجاء نکنید، چه آن تان می
 ».باشد جنی شما می

استنجاء  ند،این نھی به روایات مختلف ثابت است، علماء بر آن استدالل نمود
ی استنجا به طعام اند: وقت و گفته اند وان و سرگین ممنوع قرار دادهنمودن را با استخ

شان نارواتر  ھا و علف چھارپایان ه طعام انسانو چھارپایان شان ناروا باشد، ب جنیان
فرستاده شده است، این قدر و  نھا و جنیا برای تمام انسان ج محمد .خواھد بود

باشد زیرا که  بزرگتر می ÷ برای سلیمان نمنزلت در نزد الله تعالی از بیگاری جنیا
ھا  به سوی آن ج و محمد کرد حکم پادشاھی بھره برداری می ھا به آن از ÷ سلیمان

چون  .و فرامین خود مأمور گرداند ھا را به فرامین الله تعالی ا آنفرستاده شده است ت
ی رسول فوق منزلت پیامبری پادشاه ا و منزلت بنده باشد ی الله و رسول او می او بنده

 باشد. می
ھای ایشان نظر به  و اما مسلمان روند اتفاق مسلمانان به دوزخ می کافر به نجنیا

 نکه از جنیا ندو ھمچنان جمھور علماء بدین نظر روند علماء به جنت می رأی جمھور
 ھا دعوتگران بیم دھنده وجود دارد. پیامبری فرستاده نشده است، لیکن در آن

 ها با انسان ناحوال جنیا
را به  نپس اگر انسانی جنیاباشد،  ھا می با انسان نغرض اینجا بیان احوال جنیا

اند، مانند عبادت الله واحد و ال  آنچه دستور دھد که الله تعالی و رسولش بدان امر کرده
ھا را نیز بدان مأمور کند، آن شخص از بھترین  ، و انسانج شریک و اطاعت پیغمبر

                                           

 .س روایت امام احمد و مسلم از ابن مسعود -١
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و جانشینانش به حساب  ج هھای رسول الل و از خلیفه است اولیای الله تعالی بوده
 خواھد آمد.

نماید، او مثل شخصی است که  را در کارھای مباح استخدام می نانسانی که جنیا 
است  را به واجبات امر نموده نھا را در کارھای مباح استخدام کند، اگر او جنیا انسان

و مانند برداری نماید، پس ا ھا بھره و از محرمات باز دارد و در کارھای روا از آن
دھد، اگر بالفرض آن  پادشاھی خواھد بود که چنین کار را بر رعیت خود انجام می

 آید. اولیای عام می ی هاولیای الله تعالی داخل گردد در جمل ی هشخص در زمر
ی رسول ا فرق بین این شخص و شخص اولی مانند فرق بین پیامبری پادشاه و بنده

 † م با ابراھیم، موسی، عیسی و محمدمثل فرق سلیمان و یوسف علیھما السال
 باشد. می

اند  ی که الله تعالی و رسولش ممنوع قرار دادهیرا در کارھا نانسانی که جنیا 
گناه، ظلم و تجاوز بر مردم، بیمار گرداندن، دور  استخدام نماید، چون شرک، کشتن بی

شود، این شخصی که از حیایی انجام داده  کردن علم از ذھن، آوردن آنکه با او کار بی
اش در کفر باشد او  برداری برداری نموده است، اگر بھره در گناه و تجاوز بھره نجنیا

و از  انسانی در شریعت ناقص العلم باشدکافر و اگر در گناه باشد او فاسق است اگر 
 ھا بر ادای حج کمک جوید : از آنکار بگیرد، مثال،کند در آنچه کرامات گمان می نجنیا

و حج شرعی که  قت شنیدن آواز ناروا پرواز بدھند و یا او را به عرفات ببرندیا او را و و
و یا از شھری به شھر دیگر انتقالش  ، اداء ننمایداند الله و رسولش بدان دستور داده

 افتاده است. ن، در دام مکر جنیااستدھند، این شخص فریب خورده 
بوده  ناز طرف جنیا است صورت پذیرفتهدانند که آنچه  نمی یمردم اکثر ھمچنین

 اند ولیای الله تعالی چیزی شنیدها ی است، بلکه صرف از کرامات و کارھای خارق العاده
گاھی ندارند تا در میان کرامات رحمانی و  و از حقیقت ایمان و معرفت قرآن آ

ص ھای خود را مطابق اعتقاد شخ نیرنگ نھای شیطانی تفریق کنند، بناء جنیا فریب
پرست باشد، در وھم و خیال او  پرست و بت برد، اگر شخص مشرک ستاره بکار می

یا  ی یا پیغمبریا یی که به صورت فرشتهھا و اگر از بت اندازند بادتش را میمنفعت ع
ھا را به کاری وسیله نماید، پس در  و یا آن ، شفا طلب کنداند شیخ صالحی ساخته شده

و در حقیقت عبادت او  صالحی را عبادت نموده استیا شخص پندار مردم او پیغمبر 
 برای شیطان خواھد بود.
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ُؤَ�ٓءِ إِيَّاُ�ۡم ﴿الله تعالی فرموده است:  ٰٓ�َ
َ
َو�َۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ

نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِِهم� بَ  ٤٠َ�نُواْ َ�ۡعُبُدونَ 
َ
ۖ ۡل َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن قَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك أ نَّ ۡ�َ�ُُهم  ٱۡ�ِ

َ
أ

ۡؤِمُنونَ   .]٤١-٤٠[سبأ:  ﴾٤١بِِهم مُّ
و سپس به فرشتگان  آورد الله جملگی آنان را گرد می یادآور شو روزی را که«ترجمه: 

ای  و یاور ما بوده و تنھا تو یار گویند: تو منزھی کردند؟ می تش میگوید آیا اینان شما را پرس می
 ».اند و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته اند پرستیده ن را میآنان، بلکه ایشان جنیانه 

خواھند  بدین سبب شیطان خود را به شکل کسی که مشرکان از وی فریاد رسی می
طلب نصرانی باشد، از جرجیس یاری بطلبد، شیطان به شکل  سازد اگر کمک می

 آید. می ،طلبد ری میجرجیس و یا کسی دیگری که آن نصرانی از وی یا
و از شیخی مسلمان فریادرسی خواھد،  فریاد کننده منسوب به اسالم باشداگر  

 شیطان به صورت آن شیخ نزد وی خواھد آمد.
کمک از مشرکان ھند باشد، شیطان به ھمانند پیر معّظمش  ی اگر طلب کننده 

 آید. پیش وی می
بوده باشد، شیطان او را از تشکل باید دانست که اگر شیخ فریاد شده عالم شریعت 

گاه باشد دھد ورت وی پیش یاران وی خبر نمیخود به ص  ،و اگر شیخ از شریعت ناآ
پس  رساند، ھا را به وی می ھای آن ، حرفھدد میشیطان او را از سخنان یارانش خبر 

خواست و در است ھا را از دور شنیده شان آوازھای آن کنند که شیخ آن مردم گمان می
 کردهھا را به وی نقل  شیطان سخنان آن ،و در حقیقت ھا را اجابت فرموده است نآ

 است.
، است به صورت مکاشفه برایش رخ داده یی که چنین رویدادیھا تن از شیخ یک

و  سازند مانند آب و شیشه نمایان میبرای من چیزی درخشان  نفرموده است: جنیا
و من مردم را از آن خبر  دھند نشان می، شود در آن شیشه آنچه از من پرسیده می

و من جواب  رسانند خوانند به من می د رسی میدھم و آواز یارانم که من را به فریا می
 رسانند. گویم، پس جواب مرا به آنان می می

شان رخ داده است، اگر کسی از زیاد برای ی هی که کارھای خارق العادیھا بسا شیخ
ذیب کند و بگوید: شما چنین کارھا را از راه حیله انجام تک ،خبر باشد ھا بی حقیقت آن

دھید، مانند حیله کسی که در آتش با استعمال سنگ طلق، پوست نارنج، روغن  می
گویند: والله، ما چیزی  می نمایند و میھا تعجب  ھا داخل شود، شیخ نیرنگ دیگرغوک و 
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شان بگوید: شما  برایو چون خبیری  شناسیم ، نمییدیگو که شما می ییھا از حیله
و  نمایند ھا اعتراف می انی است، آنید، لیکن کارھای شما احوال شیطیگو راست می

ھای مختلف ثابت گردد که آن  معلوم شود و از راه انھا وقتی حق برایش بعضی از آن
بینند آن کارھا ھنگام  نمایند، چون که می کارھا از جانب شیطان است، از آن توبه می

و بر عکس ھنگام  یابد و معصیت الله تعالی وقوع می ھای نکوھیده ن بدعتجام دادان
گردد، بناء  حاصل نمی ،ادای عبادات شرعی که الله تعالی و پیامبرش دوست دارند

، کرامات است ھای شیطان برای اولیایش بوده فھمند آن رویدادھا خارق العاده می
 باشد. رحمان برای اولیایش نمی

 مرجع و بازگشت به سوی او است. است و ی حق و صواب بودهالله تعالی دانا

 .وصىل اهللا تعاىل وسلم عىل حممد وآله وصحبه أمجعني آمني


	فهرست مطالب
	پیشگفتار مترجم
	مقدمۀ مؤلف
	بخش نخست: صفات اولیای الله تعالی
	معنی ولایت و عداوت
	بهترین اولیاء الله
	حال اهل صفه
	شرط صحت ایمان

	بخش دوم: صفات منافقان و اهل جاهلیت
	بخش سوم: مرتبههای اولیاء الله
	اقسام انبیاء

	بخش چهارم: اقسام امّت محمد ج
	بخش پنجم: سرنوشت دشمنان الله
	بخش ششم: اختلاف درجات اولیاء الله
	بخش هفتم: گمراه و مجنون نمیتوانند «ولی الله» باشند
	بخش هشتم: اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند
	کاربرد (صوفیه و فقراء)

	بخش نهم: اولیاء الله معصوم نیستند
	بهترین اولیای این امت
	فرق بین انبیاء و اولیاء
	دلیل عوام بر ولایت شخصی
	نشانههای اولیای شیطان

	بخش دهم: دین تمام پیامبران اسلام است
	بخش یازدهم: مراتب اهل سعادت
	کفر کج روان و فلاسفه
	اصطلاح «عقل» در زبان مسلمانان و در زبان یونانیان
	الحاد ابن عربی و امثالش
	ارتباط ارواح خبیثه با اولیای شیطان
	مراتب مشاهدت در نزد وحدت الوجودیها
	معنی معیت و اقسام آن

	بخش دوازدهم: فرق بین حقیقت خِلقی و حقیقت امری
	قضا و قدر برای گنهکار دلیل نمیشود
	فرق بین شریعت الهی و قانون وضعی

	بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی
	معیار فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان
	مثالهایی از کرامتهای صحابه و دیگران
	اسباب احوال شیطانی
	فرق بین کرامات اولیاء و احوال شیطان
	تلبیسات شیطانی برای اولیاءش
	اهل احوال شیطانی
	سماع مشرکان و سماع مؤمنان
	بهترین کرامت الهی

	بخش چهاردهم: عمومیت بعثت محمد ج
	احوال جنیان با انسانها


