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ایمان به خداوند
اميان صادقانه، زندگی با معنويت و ميدان شادمانی ها
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١۵

امیان به خداوند
و  خداوند  به  امیان  مفهوم 

حقیقت آن
اميان صادقانه، زندگی با معنويت و ميدان شادمانی ها

راحتی و خوشی نفس جز با ايامن به خداوند ممكن 
رسگردان  و  ترسان  مهيشه  مومن  غري  نفس  و  نيست 
و ناتوان باقی می ماند و هرگز به استقرار و آرامش 
است  رهايی  و  نجات  سبب  كه  ايامنی  و  رسد  نمی 
فرد  كه  است  معنی  آن  به  ايامن  و  است  اهللا  به  ايامن 
تصديق قطعی بكند مبنی بر اينكه پروردگار هر چيز 
و صاحب و آفريننده آن، اهللا است و فقط او مستحق 
و  خضوع  بيم،   و  اميد  دعا،  روزه،  نامز،  عبادات 
را  كامل  صفات  متام  كه  اوست  و  است  خاكساری 
منزه  و  پاک  كمبود  و  نقص  و  عيب  هر  از  و  داربوده 

است و اوست باعظمت و ارمجند.
و ايامن به او شامل ايامن به فرشتگان و كتاب های 
او و رسوالن او و روز رستاخيز و تقدير خري و رش 
از طرف اومی شود و اين ايامن اصل سعادت انسان، 
هبشت  آن  رسانجام  و  باور  اين  در  دنيا  هبشت  بلكه 

آخرت است. ان شاء اهللا
به  اعتقاد  از:  است  عبارت  ايامن  رشع  ديدگاه  " از 

قلب به مهراه اقرار با زبان ".
اساس  كه  دانست  بايد  امر  اين  فهم  از  بعد 
دليل  به  است.  ايامن  تعالی  اهللا  نزد  در  عمل  پذيرش 
كس   كه   از   فرمايد:  "هر   می  كه  تعالی  باری  سخن 
كارهاي  شايسته  انجام  دهد  در  حايل   كه  مؤمن   باشد"

[ سوره انبياء آيه ٩۴]

عدل،  سوی  به  نوری  تعالی  هللا  به  اميان 
هدايت،  معرفت،   دانش،  آزادی،  

آرامش،  آسايش و امنيت روانی است.
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١۶

اهمیت امیان:
تعالی  اهللا  نزد  در  آهنا  پاكرتين  و  اعامل  برترين 
ايامن است، مهانگونه كه ابوذر –رضی اهللا عنه- 
خدا  رسول  از  كه  پرسشی  از  كند  می  روايت 
صلی اهللا عليه و سلم نمودند: " ای رسول خدا، 
برترين اعامل كدام است؟ فرمودند: ايامن در راه 

خداوند و جهاد در راه او" ( روايت از مسلم است)
ايامن سبب هدايت و سعادت دنيايی و اخروی است. بنا به سخن باری تعالی كه می فرمايد: 
مي گشايد" اسالم   [پذيرش ]  دلش   را   براي   كند  هدايتش   بخواهد  خداوند  كس   را   كه    "پس   هر  

 [ سوره انعام آيه ١٢۵]
ايامن مومن را از گناهان دور می كند. به دليل سخن اهللا تعالی كه می فرمايد: "كساين   كه  تقوي  
دارند، چون  وسوسه اي   از  [سوي ] شيطان   به  آنان  برسد، [خداوند  را ] ياد مي كنند،  آن  گاه  ناگهان  

بينا مي گردند" [ سوره اعراف آيه ٢٠١]
ايامن رشط پذيرش عمل است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و [اي  پيامرب]  به  راستي   كه   به  تو 
و  به  كساين   كه  پيش   از  تو بودند، وحي  كرده  شد:  اگر  رشك  آوري ، يب  گامن  عملكردت  نابود شود. 

و  به  يقني   از  زيانكاران  شوي" [ سوره زمر آيه ۶۵]
پيامرب]  [اي   "و  پذيرد.  می  آن  با  را  دعاها  و  دهد  می  بركت  را  عمل  خداوند  خالص،  ايامن  با 
گامن   يب   آوري ،  رشك   شد:  اگر   كرده   وحي   بودند،  تو  پيش   از   كساين   كه   و  به   تو  راستي   كه   به    به  

عملكردت  نابود شود. و  به  يقني   از  زيانكاران  شوي" [ سوره زمر آيه ۶۵] 
خداوند با ايامن خالص، عمل را بركت می دهد و دعاها را با آن می پذيرد.

مثرات امیان:
مثايل   چگونه   خداوند  ندانسته اي   كه   "آيا  فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند 
شاخه اش   و  استوار  ريشه اش   داد]  كه   [قرار  پاكي   درخت   چون   پاك   را   سخن   مي زند، 
مي دهد"  زمان   مهه   پروردگارش   در   حكم   ميوه هايش   را   به    (٢۴) آسامن   باشد    در  

[ سوره ابراهيم آيات ٢۵-٢۴]
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١٧

از مجله ثمرات ايامن، موارد ذيل هستند:
ايامن راستني، اطمينان و آرامش روانی و گشادگی سينه را بوجود . ١

می آورد و اين مصداق كالم خداوند متعال است كه می فرمايد: 
"بدان   كه  دوستان   خدا ، نه  بيمي   بر  آنان   است  و نه  آنان  اندوهگني  

شوند" [سوره يونس آيه ۶٢]
بدست آوردن مهراهی خاص اهللا تعالی برای مومنان، يعنی آهنا را . ٢

آن  پاداش  و  ايامن  نور  سوی  به  آن،  نتايج  و  كفر  های  تاريكی  از 
بريون می برد.

 رستگاری به خشنودی خداوند و به هبشتی كه برای مومنان تصديق . ٣
كننده، آماده كرده است. خداوند ارمجند و با عظمت می فرمايد: 
"خداوند  به  مردان  و زنان  مؤمن  باغهايي   را  وعده  داده   است   كه   از  
فرودست   آن  جويباران  روان   است   كه   در  آنجا جاودانه اند و [نيز] 
[بيس ]  خداوند  خشنودي   و  جاويدان .  هبشتهاي   پاك   در   رساهاي  

بزرگرت  است "  [ سوره توبه آيه ٧٢]
خودش: . ۴ حزب  و  مومنان  از  و  خود  ازدوستان  خداوند  دفاع 

مي دارد".  باز  مؤمنان   مرشكان   را ]  از   [رشّ  خداوند  راستي   "به  
[ سوره حج آيه ٣٨]

و از آن مجله: دفاع اهللا تعالی از رسولش حممد صلی اهللا عليه و 
سلم در حادثه هجرت  و دفاع از ابراهيم خليل عليه السالم آن گاه 

كه در آتش انداخته شد.
 ارمجندی و پيشوايی در دين، خداوند می فرمايد: "و  از  آنان  چون  . ۵

شكيبايي  ورزيدند و  به  آيات   ما يقني  يافتند پيشواياين  قرار داديم   كه  
 به  فرمان   ما هدايت  مي كردند" [ سوره سجده آيه ٢۴]

به  يقني  صاحبان  و  داران  دين  پيشوايی  از  بيشرت  چيز  هيچ 
خداوند، داللت  بر اين نمی كند. خداوند ياد آنان را جاودان هناده 
و آثار آنان را بر جای گذاشته است. در حالی كه آهنا در گور و زير 
خاک خوابيده اند. وجود آنان از روی زمني رخت بربسته، اما آثار 

آنان و اخبارشان در زندگی وجود دارد.

يک  خداوند  به  اميان 
بنده  ميان  ارتباط 
پروردگارش  و  ضعيف 
مهان گونه که  است، 
نريوی  نيز  قوی  فرد 
خود را از او می گريد.

اميان  بدون  زندگی 
چشم  حمتوم..  مرگ 
 .. کور  اميان  بدون 
اميان گنگ  بدون  زبان 

است..
دست بدون اميان شل 

و ناتوان است..
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١٨

بلند . ۶ خداوند  مومنان،  به  تعالی  اهللا  حمبت 
مرتبه می فرمايد:

نيز]  او   را   [آنان   و  مي دارد  دوست   " آنان   را  
دوست  مي دارند" [ سوره مائده آيه ۵۴]

و  آورده اند  ايامن   "آنان   كه   فرمايد:  می  و 
خداوند  داده اند،  انجام   شايسته   كارهاي  
نمود" خواهد  مقرر  دوستي   برايشان  

 [ سوره مريم آيه ٩۶]
جهان؛ . ٧ دو  در  پاكيزه  و  پاک  زندگی   

حايل   كه   كس   در   "هر   فرمايد:  می  خداوند 
مرد  دهد،  انجام   شايسته   كار  مؤمن   است  
پاك   زندگاين اي   زن ،  او   را   به   يا     باشد    
[حسب ]  پاداششان   را   به   و  مي داريم   زنده  
نيكوترين  آنچه  مي كردند،  به  آنان  مي دهيم"  

[ سوره نحل آيه ٩٧]
و  پاک  زندگی  پی  در  كه  كسانی  كجايند 

سعادت هستند؟
با . ٨ مومن  حمبت  و  مومن  با  خداوند  حمبت 

عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  خداوند، 
مي دارد  دوست   آنان   را    " فرمايد:  می 
مي دارند" دوست   نيز]  او   را   [آنان   و 

 [ سوره مائده آيه ۵۴]
يعنی: آنان را دوست دارد و حمبت آنان را در 

ميان مردم قرار می دهد.

با . ٩ ايامن  اهل  برای  بشارت  آوردن  بدست 
خداوند  آنان،  به  خداوند  عنايت  و  توجه 
مومنان  ارمجند و با عظمت می فرمايد: " و 

را مژده بده" [ سوره توبه آيه ١١٢]
صورت  عظيمی  چيز  به  مژده  و  بشارت 
می  آشكار  چهره  در  آن  اثر  كه  پذيرد  می 
نامگذاری  نام  اين  به  سبب  مهني  به  شود 
شده است و هيچ چيز از رمحت و خشنودی 
نيست،  باالتر  جل  و  عز  خداوند  هبشت  و 
فرمايد:  می  عظمت  با  و  بزرگوار  خداوند 
كارهاي   و  آورده اند  ايامن   كساين   كه   "و  به  
باغهايي   آنان   ده   كه   مژده   كرده اند،  شايسته  
روان   جويباران   فرودست   آن   دارند  كه  

 است" [ سوره بقره آيه ٢۵]
است. . ١٠ قدمی  ثابت  و  ثبات  سبب  ايامن   

فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند 
يقني   گفتند:  به   آنان   مردم   به   "كساين   كه  
مردمان  [كافر]  براي  [نربد]  با   شام  [سپاه ] 
(سپاه   آنان   آورده اند،  پس   از   فراهم  
ايامنشان   گفته ]  [ اين   برتسيد.  كه   كفر) 
گفتند:  خدا   ما  را   و  ساخت   افزون    را  
كارسازي   است"  نيك   چه   و  بس   است  

[ سوره آل عمران آيه ١٧٣]
پيغمربان  های  فداكاری  چيز  مهه  از  بيش 
آنان  برنامه  بر  كه  كسانی  و  تابعني  و  صحابه  و 
رفته اند و تاريخ آهنا را ثبت كرده است، بر اين 

موضوع داللت می كنند.
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١٩

 هبره بردن از موعظه و نصيحت، خداوند ارمجند و با عظمت می فرمايد:. ١١
مي بخشد" [سوره ذاريات آيه ۵۵] سود  مؤمنان   دادن   به   پند  راستي   كه   ده ،  به   پند  "و 

فقط اهل ايامن از نصيحت و موعظه سود می برند.
خري را در هر حال برای مومن قرار داد. در حالت رفاه و در حالت تنگ دستی، در هر حال . ١٢

خري و خوبی مهراه مومن است. رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
اگر  نيست.  مومن  از  غري  كسی  برای  اين  و  است  خري  كارش  مهه  كه  مومن  كار  از  " شگفتا 
برسد  او  به  زيانی  اگر  و  است  خوب  برايش  اين  و  كند  می  گذاری  شكر  برسد  او  به  خوشی 

شكيبايی می كند و اين برايش خوب است" ( روايت از مسلم است)
ايامن صاحبش را بر حتمل صرب در حالت زيان و شكر گذاری در حالت شادی و خوشی وا می 

دارد.
حفظ مومن از ارتكاب گناهان كبريه، در روايت صحيح از رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم . ١٣

آمده است كه فرمودند: " زنا كار در حالت زنا با ايامن نيست" ( روايت از بخاری است)
اين ها ثمرات واضح و بزرگ ايامن هستند. كجايند كسانی كه در پی آسايش و آرامش خيال اند؟

آثار امیان:
از مجله آثار ايامن در زندگی مومن:

افزايش حرص مومن برای  فرمان پذيری از قانون و رشع مطهر خداوند است. خداوند ارمجند . ١
و با عظمت می فرمايد: "سخن  مؤمنان  چون   به  [راه ] خداوند و رسولش  فراخوانده  مي شوند 
 تا   بني  آنان  حكم  كند، فقط  اين  است   كه  گويند: شنيديم  و فرمان  برديم  و اينانند  كه  رستگارند"

 [ سوره نور آيه ۵١]
ايامن صاحبش را به فرمان پذيری و انقياد از دستور خداوند 

عز و جل وا می دارد.
پروردگارت ،  "سوگند  به   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 

[ در  حقيقت ] ايامن  نياورند مگر آنكه   در  اختاليف   كه   بني  آنان   در  گرفت ، تو  را  داور كنند.  آن  گاه   از  
آنچه  حكم  كردي   در   خود  هيچ  دلتنگي  نيابند و كامال گردن  هنند" [ سوره نساء آيه ۶۵]

اميان به خداوند زندگی است..
زندگی با خداوند اميان است.
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٢٠

بلكه ايامن صاحبش را به گردن هنادن و رضايت به دستور اهللا تعالی فرا می خواند.
حفاظت خداوند از بنده اش در برابر رشک آشكار و پنهان. بنده هيچ درخواست، دعا و ياری . ٢

جستن را از غري خداوند طلب نمی كند.  سود و زيان به دست خداوند ارمجند و با عظمت 
است:  "اگر  خداوند [بخواهد] گزندي   به  تو رساند، باز دارنده اي   براي   آن  جز  خود   او  نيست" 

[ سوره انعام آيه ١٧]
 دوستی و دشمنی در راه  خداوند و برای او، اين حمكم ترين ريسامن ايامن است. خداوند ارمجند . ٣

برادرند" [ سوره حجرات آيه ١٠] مؤمنان   نيست   كه   و با عظمت می فرمايد: "جز  اين 
و هيچ چيز بيش از برادری ميان مهاجرين و انصار  بر اين داللت نمی كند، زيرا آهنا جان و 
مال را تقديم برادر خود نمودند. رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: " هرگز مومن 
داريد" می  دوست  خود  برای  را  چه  آن  تان  مومن  برادر  برای  بداريد  دوست  تا  شويد  نمی 

 ( روايت از بخاری است)
شكيبايی بر جهاد در راه خداوند و بخشيدن هر چيز نفيس و با ارزش در اين راه، تا اهللا تعالی . ۴

فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  شود.  راضی 
آورده اند،  ايامن   رسولش   و  آنانند  كه   به   خدا   تنها  "مؤمنان  
جاهنايشان   و  اموال   و  با   نداده اند  راه   دل   شك ّ  به   گاه    آن  
راستگويند"  اند  كه   اينان  كرده اند.  جهاد  راه   خدا    در  

[ سوره حجرات آيه ١۵]

" ای کسانی که اميان آورده ايد، 
اميان بياوريد"

و  اميان  سوی  به  آنان  فراخواندن 
جايگاه  سبب  به  آن  بر  تشويق 

بزرگ آن.
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٢١

بر . ۵ اعتامد  به  قلب  خوشبختی  و  سعادت 
او  های  وعده  به  نسبت  يقني  و  خداوند 
وجود  او  نزد  به  كه  است  چيزی  آن  به  و 
پريوی  و  ايامن  او  نظر  در  دنيا  هبشت  دارد. 
رسيدن  اميد  و  است  مهربان  خداوند  از 
او  به  خداوند  كه  دارد  را  آخرت  هبشت  به 
وعده داده است. بلكه بيشرت از اين او  اميد 
در  دارد  وانتظار  دارد  را  خود  اعامل  پاداش 
ريزش  و  ها   رنج  ها،  خستگی  متام   برابر 
خداوند  طرف  از  را  خود  پاداش  عرق 
می  نوشته  او  اعامل  نامه  در  و  كند  دريافت 
می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  شوند. 
فرمايد:  "براي  اهل  مدينه  و كساين   از  باديه  

نبود]  روا  [نيز  و  مانند  باز  پس   نبود  كه   از   رسول   خدا   روا  بودند  پريامونشان   نشيناين   كه  
و  رنجي   و  تشنگي   هيچ   بپردازند.  اين   از   آن   است   كه   [حرضت ]  به   خود   شخص   آن    كه   از  
گرسنگي اي   در  راه   خدا   به  آنان  نمي رسد و جايي   كه  كافران   را   به  خشم  آورد، طي  نكنند و  از  
[هيچ ] دشمني  دستربدي   به  دست  نمي آورند مگر آنكه   به  [پاداش ]  آن  برايشان  كردار شايسته اي  
چه   نفقه اي  -   هيچ   نمي كند (١٢٠)و  ضايع   نيكوكاران   را   پاداش   خداوند  شد.  خواهد  نوشته  
[سودشان ]  آنكه   به   مگر  نمي پياميند  ميداين   را   هيچ   و  نمي كنند  انفاق   بسيار - يا    اندك   باشد    
 "(١٢١) دهد  پاداش   آنان   مي كردند  به   آنچه   نيكوترين   [پاس ]  خداوند  به   شود  تا   نوشته  

[ سوره توبه آيات ١٢١-١٢٠]
متام اين ها برای كسانی است كه به او ايامن آورده و  صادق باشند.

دست يافتن به دوستی خدا و رسول او. خداوند ارمجند و با عظمت می فرمايد: "جز  اين  نيست  . ۶
 كه  ويل ّ  شام ، خداوند و رسولش  و مؤمنان هستند" [ سوره مائده آيه ۵۵]

دوری  و  او  دوستان  با  دوستی  و  او  دين  ياری  و  سبحان  خداوند  حمبت  يعنی  خداوند  واليت 
فرمايد:  می  باعظمت  و  ارمجند  خداوند   . دارند  قرار  او  مقابل  طرف  كه  كسانی  او  دشمنان  از 
و  كيس   كه   با   خدا   يافت   كه   با   نخواهي   مي آورند،  ايامن   قيامت   روز  و  خداوند  "گروهي   را   كه   به  
رسولش  خمالفت  ورزيده   است  دوستي  كنند. و  هر  چند پدرانشان    يا   فرزندانشان    يا   برادرانشان    يا   
خويشاوندانشان  باشند. اينانند  كه  [خداوند]  در  دهلايشان  ايامن   را  نگاشته   است  و آنان   را   به  فييض  
 از  سوي   خود  توان  داده   است . و آنان   را   به  باغهايي   در  مي  آورد  كه   از  فرودست   آن  جويباران  روان  
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٢٢

آنان   خداوند  از   جاودانه اند.  آنجا   است   كه   در  
اينان   خشنودند.  نيز  از   او   آنان   و  خشنود  است  
سپاهيان   خدا   بدانيد  كه   هستند.  سپاهيان   خدا  

رستگارند" [ سوره جمادله آيه ٢٢]
بلكه مومن، خدا، رسول و مومنان را به 
دست  كافران  به  هرگز  و  گريد  می  دوستی 
با  و  ارمجند  خداوند  و  دهد  نمی  دوستی 
كافران   نبايد  "مؤمنان   فرمايد:  می  عظمت 
[خويش ]  دوستان   مؤمنان   جاي    را   به  

گريند" [ سوره آل عمران آيه ٢٨]
خدا . ٧ رسول  شود.  می  نيكو  اخالق  صاحب 

صلی اهللا عليه و سلم در روايتی می فرمايد: 
كه  گاه  آن  اند،  هم  به  متصل  ايامن  و  " حيا 
يكی از بني رفت ديگری هم از بني می رود" 

( روايت از بيهقی است)
حيا از بزرگرتين خصايل اخالقی است. 
می  نيكو  برادرانش  با  را  اخالقش  مومن 
مشكل،  بدون  دنيا  هبشت  در  تا  سازد 
آن  به  اين  كند.  زندگی  دشمنی  و  اختالف 
فقط  اين  و  است  مومن  او  كه  است  سبب 

برای مومن است.
می . ٨ سبب  روانی  آسايش  و  حقيقی  سعادت 

شوند كه او احساس كند در هبشت دنيا و در 
يک  او  زيرا  است.  خيال  راحتی  و  سعادت 
پروردگار دارد كه اهللا و يک پيغمرب دارد كه 
و  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  عبداهللا  بن  حممد 
يک برنامه دارد و آن پريوی از رضايت اهللا 
تعالی است و يک هدف دارد كه آن رسيدن 
به هبشتی است كه وسعتش به مانند وسعت 

آسامن و زمني است.
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٢٣

اين طرف وآن طرف نگاه می كنی می بينی كه مطب 
روان پزشكان پر از بيامراند. كه گله و شكايت و غم 
كم  از  و  كنند  می  حكايت  را  خود  رنج  و  ها  غصه  و 
عذاب  در  شبانه  های  كابوس  و  افرسدگی  و  خوابی 
ها  بيامری  اين  متام  كه  دانی  می  قطع  طور  به  تو  و  اند 
سبحانه  حق  خداوند-  به  ايامن  از  دوری  سبب  به 
ماديات  است.  آن  بر  تكيه  و  دنيا  به  متايل  تعالی-  و 
چريه  و  كرده  طغيان  برش  روحی  جنبه  و  معنويت  بر 
جنبه  تا  دارد  نياز  اين  به  شديدا  انسان  و  است  شده 
با  مگر  ندارد  امكان  اين  و  كند  اشباع  را  خود  روحی 
ايامن راستني به خداوند عز و جل و اعتامد بر او و ياد 
مهيشگی او و ايامن به فرشتگان و كتاهبای آسامنی و به 
رسوالن و ايامن به تقدير خري و رش و تلخ و شريين كه 

مهگی از طرف خداوند بلند مرتبه است.
و  قلب  درمان  از   انساهنا  از  بسياری  حال  هر  به 
راحتی دل و از هبشت دنيا غافل گشته و در پی  امور 
انداخته  تعب  و  رنج  به  را  خود  جهانی  اين  ارزش  بی 
اند و نه به آنچه می خواهند می رسند و نه به راحتی 

و آسايشی دست می يابند كه از آغاز راه در پی آنند.
شود؛  می  ممكن  ايامن  با  فقط  روحی  جانب  اشباع 
زيرا روح از طرف خداوند است و خداوند جسم را از 
خاک آفريده است. هرگاه كه جانب روحی را سرياب 
كاهش  دنيايی  پست  امور  به  تو  متايل  كردی  اشباع  و 
گرايش  معنويی  قضايای  و  امور  سمت  به  و  يابد  می 
از  هرگاه  و  شوی  می  روان  باال  سمت  به  و  يابی  می 
و  حيوانی  طبيعت  به  تو  نفس  شدی  غافل  جنبه  اين 
دچار  سختی  و  رنج  به  و  گردد  می  بر  خود  شهوانی 
می شود و دنيا در برابر ديدگانش تريه و تار می شود.
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٢۴

کرده  معریف  را  آهنا  خداوند  که  رسوالین  به  امیان 
است:

 خداوند بندگانش را بيهوده نيافريده و آهنا را به خود وا نگذاشته است.  به اين هدف خداوند 
كنند.  معرفی  را  او  قانون  و  رشع  و  شناسانده  جاللش  و  كامل  با  را  او  تا  فرستاده  را  رسوالن 
ارسال  هم  زيادی  رسوالن  و  است   فرستاده  كار  اين  برای  را  انساهنا  برترين  متعال  خداوند 
پيغمربان  بخش  پايان  و  السالم  عليهم  عيسی  موسی،  ابراهيم،  نوح،  مجله  آن  از  است.  كرده 
حممد صلی اهللا عليه و سلم است. با مهگی آنان نشانه هايی قرار داد تا به صدق و راستی آنان 
داللت كند. پس آنان امانت را رساندند و رسالت را ادا كردند و خداوند خالق را به بندگانش 
نياورده  ايامن  خداوند  به  نكند  تصديق  را  آهنا  و  نياورد  ايامن  آهنا  به  كه  هركس  نمودند.  معرفی 
است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:  "رسول  [ خدا ]  به  آنچه   از  [سوي ] پروردگارش   بر   او  فرو 
فرستاده   شده ، ايامن  آورده   است  و مؤمنان  [ هم ].  هر  يك   به  خداوند و فرشتگانش  و كتاهبايش  و 

فرستادگانش  ايامن  آورده اند" [ سوره بقره آيه ٢٨۵]
خداوند  آوريم.  می  ايامن  آنان  مهگی  به  ما  و  هستند  سبحان  خداوند  رسانان  پيام  آنان  زيرا 
نمي گذاريم"  فرق   فرستادگانش   يك   از   هيچ   ميان   گفتند:]  "[و  فرمايد:   می  مرتبه  بلند 

[ سوره بقره آيه ٢٨۵]
مهراه  به  باشند.  برشيت  برای  نوری  تا  فرستاد  هايی  كتاب  رسوالن  مهراه  به  متعال  خداوند 
ابراهيم صحيفه هايی فرو فرستاد و زبور را به داوود داد و تورات را به موسی و انجيل را به 
معجزه  آن  كه  كرد  اهدا  را  قرآن  باد  او  بر  خداوند  سالم  و  درود  كه  حممد  به  و  بخشيد  عيسی 
گاه   استوار  آن   آياتش   كتايب   است   كه   "اين   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  اوست.  مهيشگی 

روشن   شده   است .  از  نزد [خداوند] فرزانه آگاه  [نازل ] گشته   است" [سوره هود آيه ١]
می  مرتبه  بلند  خداوند  داد.  قرار  هدايت  سبب  و  دليل  بركت،  نور،  را  آن  پاک  خداوند  و 
فرمايد: "و  اين كتايب  مبارك   است   كه   ما  آن   را  نازل  كرده ايم ،  پس   از   آن  پريوي  كنيد و پروا داريد 

 تا  مورد رمحت  قرار گرييد" [ سوره انعام آيه ١۵۵]
و  آمد  برهاين   پروردگارتان   [جانب ]  برايتان   از   راستي   مردم ،  به   فرمايد:"اي   می  مهچنني  و 

نوري  آشكار  به  سوي   شام  نازل  كرديم" [ سوره نساء آيه ١٧۴]
خداوند بلند مرتبه در كلمه شهادت ايامن به خاتم پيغمربان و رسوالن وبرترين برش را متصل 
اهللا"  رسول  حممدا  ان  اشهد  و  اهللا  اال  اله  ال  ان  "اشهد  داد.  قرار  خودش  وحدانيت  به  ايامن  به 
خداوند او را رمحتی برای متام جهانيان فرستاد و به وسيله او آهنا را از تاريكی ها به سوی نور 
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٢۵

بريون آورد و از جهل و نادانی به سمت دانش 
برد و از گمراهی به سمت هدايت و ايامن. پس 
خواهی  خري  امت  برای  و  رساند  را  امانت  او 

نمود. او برای امتش بسيار حريص بود. 
"يب گامن   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
رسويل   از  خودتان   به  سوي   شام  آمد، رنجتان   بر  
 او  دشوار،  بر   شام  حريص  [و]  به  مؤمنان  رئوف  

مهربان   است" [ سوره توبه آيه ١٢٨]
داد  را  حقوقی  رسولش  و  پيغمرب  به  خداوند 
كه شايسته او بودند. او هبرتين برش و رسور آهنا 
می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  است. 
البته  و  هستم  آدم  فرزندان  رسور  فرمايد: " من 

در اين فخری نيست" ( روايت از ابن ماجه است)
از مجله حقوق او صلی اهللا عليه و سلم:

ايامن به اينكه او بنده و فرستاده خداوند بوده . ١
جهانيان  برای  رمحتی  را  او  خداوند  اينكه  و 
و  رسانده  را  امانت  او  و  است  فرستاده 
بلند  خداوند  است.  كرده  ادا  را  رسالت 
و  رسول   او   فرمايد:  "پس   به   خدا   می  مرتبه 
بياوريد"  ايامن   كرده ايم ،  نازل   نوري   كه   و 

[ سوره تغابن آيه ٨]
می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
در  حممد  جان  كه  آن  به  سوگند   " فرمايد: 
دست اوست هر يک از اين امت هيودی يا 
رسد  می  آهنا  به  من  بعثت  خرب  كه  مسيحی 
و ايامن نمی آورند از اهل آتش خواهند بود" 

(روايت از مسلم است)
تصديق و پذيرش آنچه كه رسول خدا صلی . ٢

آورده  خدايش  طرف  از  سلم  و  عليه  اهللا 
است  و يقني به اينكه آن حق بوده واو بدون 
ترديد از طرف خدايش ابالغ نموده است. 

"مؤمنان   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
ايامن   رسولش   و  آنانند  كه   به   خدا   تنها 
نداده اند"  راه   دل   شك ّ  به   گاه   آورده اند،  آن  

[ سوره حجرات آيه ١۵]
و خدای بلند مرتبه می فرمايد: "سوگند 
 به  پروردگارت ، [ در  حقيقت ] ايامن  نياورند 
مگر آنكه   در  اختاليف   كه   بني  آنان   در  گرفت ، 
تو  را  داور كنند.  آن  گاه   از  آنچه  حكم  كردي  
گردن   كامال  و  نيابند  دلتنگي   هيچ    در   خود  

هنند" [ سوره نساء آيه ۶۵]
و . ٣ عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  با  حمبت 

"بگو:  فرمايد:  می  متعال  خداوند  سلم، 
و  برادرانتان   و  پرسانتان   و  پدرانتان    اگر  
ماهلايي   و  خويشاوندانتان   و  مهرسانتان  
جتاريت   كه   از   و  آورده ايد  دست    كه   آن   را   به  
خانه هايي   كه   آهنا   را   و  مي ترسيد  كساديش  
مي پسنديد  در  نزد  شام   از   خدا  و رسولش  و 
حمبوب ترند،  پس   در   راه   او   كردن   در   جهاد 
انتظار باشيد  تا  خداوند حكمش   را   در  ميان  
آورد. و خداوند گروه  نافرمانان   را  هدايت  

نمي كند" [سوره توبه آيه ٢۴]
می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
شود  نمی  مومن  شام  از  يک  فرمايد: " هيچ 
فرزند  و  ومادر  پدر  از  من  كه  زمانی  تا 
نباشم"  حمبوبرت  او  نزد  در  مردم  مهه  و 

( روايت از بخاری است)
خداوند . ۴ او.  به  هنادن  ارج  و  اكرام  و  احرتام 

مردم ]  به   اي   [ شام   فرمايد:  "تا   می  متعال 
و [دين ]  او   را   آوريد  ايامن   و  رسول   او    خدا  
داريد"  باور  بزرگي   و  او   را   به   دهيد  ياري  

[ سوره فتح آيه ٩]
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٢۶

و  آوردند  ايامن   آنان   كه   به   او   و مهچنني می فرمايد: "پس  
 او   را  گرامي  داشتند و  او   را  ياري  دادند و  از  نوري   كه   با   او  
فرو فرستاده   شده   است  پريوي  كردند، آنانند  كه  رستگارند"  

[ سوره اعراف آيه ١۵٧]
دوستی و مودت و گرامی داشت اهل بيت رسول خدا . ۵

وبر  پذيرفتند  اسالم  كه  كسانی  سلم:  و  عليه  اهللا  صلی 
وصيت  و  سفارش  كردند،  حركت  او  طريقه  و  سنت 
فهميدند،  را  سلم  و  عيله  اهللا  صلی  حممد  پيغمربمان 
مرا  بيت  اهل  خداوند  خاطر  "به  گويد:  می  كه  آنجا 
رعايت  مرا  بيت  اهل  خداوند  خاطر  به  كنيد.  رعايت 
كنيد" رعايت  مرا  بيت  اهل  خداوند  خاطر  به  كنيد. 

 ( روايت از مسلم است)
اهل بيت رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم از بزرگان مردم 
بودند. كسانی مانند مهرسانش و خويشانش و فرزندانش كه 
نادرست  آهنا  نمودن  توهني  و  حتقري  و  حرام  آنان  بر  صدقه 
است مهانگونه كه ادعای عصمت  برای آنان جايز نبوده و 

نارواست كه آنان را به غري از خدا به فرياد بطلبيم . 
را . ۶ او  و  آوردند  ايامن  او  به  كه  كسانی  او،  ياران  با  حمبت 

تصديق كردند: به بدی ذكر نكردن آنان، خداوند متعال 
آنان را ستوده است.

به بدی ذكر نكردن صحابه و سريه آنان، كسانی كه او را . ٧
هستند  كسانی  آنان  آوردند.  ايامن  او  به  و  كرده  تصديق 
د  "حممّ فرمايد:  می  است.  ستوده  را  آنان  خداوند  كه 
كافران   اويند  بر   كساين   كه   با   و  خداست   (ص )  رسول  
حال   آنان   را   در   مهربانند.  ميان   خود   و  در   سخت گري 
ركوع  و سجده  مي بيني   كه   از  خداوند فضل  و خشنودي  
سجده   در   اثر  آنان   از   [درستكاري ]  نشانه  مي جويند. 

چهره هايشان  پيداست". [ سوره فتح آيه ٢٩]
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٢٧

مرا  ياران  ندهيد.  دشنام  مرا  ياران   " فرمود:  آنان  درباره  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
دشنام ندهيد. سوگند به آنكه جان من در دست اوست اگر يكی از شام به اندازه كوه احد در راه 
خداوند طال خرج كند به اندازه دو مشت خرجی كه آهنا كرده اند نمی رسد و به نيم اين مقدار هم 

نمی رسد" ( روايت از مسلم است)
خداوند از آنان و از  و برترين صحابه خلفای راشدين هستند: ابوبكر، عمر، عثامن و علی كه 
و  انصار  و  مهاجران   نخستني   از   پيرشوان   ديگر صحابه خشنود باد. خداوند متعال می فرمايد: "و 
كساين   كه   به  نيكوكاري   از  آنان  پريوي  كردند، خداوند  از  آنان  خشنود شد و [آنان  نيز]  از   او  خشنود 
شدند. و برايشان  باغهايي   كه  فرودست   آن  جويباران  روان   است  آماده  ساخت   كه   در  آنجا مهيشه  

جاودانه اند.  اين  كاميايب  بزرگ   است" [ سوره توبه آيه ١٠٠]
مهگی آنان علم و دين را از رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم نقل كردند تا به ما رسيد.
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٢٨

امیان به دیدار با خداوند
مهه بندگان به سوی خداوند باز می گردند و بازگشت 
به  ايامن  از  اصيل  ركنی  اين  اوست.   سوی  به  مهگی 
روز  به  ايامن  است:  ايامن  اركان  از  اين  بلكه  و   خداوند 
رستاخيز، آن گاه كه جربئيل در پيش روی اصحاب برای 
آموزش آنان اركان ايامن را از پيامرب پرسيد، به او گفت: 
" آن است كه به اهللا و فرشتگان، كتاب های او رسوالن 
او  جانب  از  رش  و  خري  تقدير  به  و  رستاخيز  روز  به  او، 

ايامن بياوری" ( روايت از مسلم است)
آن روز، به روز ديگر يا روز بازپسني نام گذاری شده 
ازآن  بعد  و  نيست  ديگری  روز  آن  از  بعد  زيرا  است 
هبشتيان در هبشت و دوزخيان در دوزخ جای می گريند.  
نامگذاری  زيادی  های  نام  به  روز  اين  كريم  قرآن  در 
آن  رويدادهای  امهيت  و  جايگاه   و  عظمت  بر  كه  شده 
روز داللت می كند. از مجله نام های آن عبارتند از: روز 
واقعه، زيرا وقوع آن قطعی است. "خافضه" و "رافعه": 
زيرا قومی با دخول در هبشت مقام رفيع و بلند می يابند 
و دسته ای با رسنگون شدن در دوزخ خوار و ذليل می 
شوند. روز حساب و جزاء و روز "احلاقه" يعنی روزی 
روز  شوند.  می  حمقق  بود  داده  خداوند  كه  اخباری  كه 
"الطامه" يعنی روز غلبه يافتن و "الصاخه"- فرياد گوش 
خراش- زيرا فرياد صور سبب كری مردم می شود و روز 
كافران  باره  در  خداوند  هشدار   كه  "وعيد" – هشدار- 
و  حرست  آن  در  "حرست" زيرا  روز  و  شود  می  حمقق 
به  آمدن-  گرد  التالق" -  "يوم  و  است  فراوان  افسوس 
معنی ديدار زيرا در آن روز مهه مردم در يک مكان گرد 
می آيند و "يوم االزفه"- نزديک-  روز نزديک به سبب 
شدت نزديكی آن و "يوم التناد" - روز فرياد- زيرا در آن 
روز فرياد های بسياری زده می شود. هبشتيان دوزخيان 
زنند  می  صدا  را  هبشتيان  دوزخيان  و  زنند  می  صدا  را 
و  نيست  ديگری  روز  آن  از  بعد  كه  "عقيم" چرا  روز  و 
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٢٩

"دار اآلخرة " و "دار القرار" و "الغاشيه" - فراگري- زيرا مهه مردم را فرامی 
گريد... و ديگر نام های آن روز

آچنه الزمه امیان به روز رستاخزی است:
اوال: امیان به آچنه بعد از مرگ روی می دهد

قرب و سوال و جواب آن:
اين مهان پرسش از مرده بعد از دفن اوست كه در باره رب و دين و نبی او 
پرسيده می شود. خداوند مومنان را استوار نگه می دارد و پاسخ می دهند 
را  كافران  خداوند  و  است  حممد  من  نبی  و  اسالم  من  دين  اهللا،  من  رب  كه 
گمراه می كند و پاسخ می دهند آها آها  نمی دانم و فرد منافق و مرتدد پاسخ 

می دهد من نمی دانم من شنيدم كه مردم چيزی می گفتند من هم گفتم.
عذاب قرب و نعمت آن:

عذاب قرب برای ستمكاران، منافقان، كافران  
است.  گناهكار  مومنان  از  برخی  برای  و 
ببيني ،  چون   "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
مرگ اند  سكرات   ستمكاران   در   گاه   كه    آن  
[و  گشاده اند  دستان   خود   را   فرشتگان   و 
آوريد [شگفت   بريون   جاهنايتان   را   مي گويند:] 
زده  مي شوي ]. امروز  به  [سزاي ] آنچه   به  ناحق  
آنكه ]  از   سزاي   [ به   و  گفتيد  مي   خداوند   بر  
آياتش  رسكيش  مي كرديد،  به  عذاب  خوار كننده  

كيفر داده  مي شويد"  [ سوره انعام آيه ٩٣]
می  فرعون  آل  باره  در  مرتبه  بلند  خداوند  و 
گرفت ]  كه   فرو  آنان   را   [دوزخ   "آتش   فرمايد: 
مي شوند.  عرضه   شام   بر   آن   و  صبح   هنگام    به  
[گوييم :]  شود،  پا  قيامت   بر   روزي   كه   و 
آوريد"  عذاب   در   سخت ترين   فرعونيان   را   به  

[ سوره غافر آيه ۴۶]
در حديث زيد بن ثابت از رسول خدا  روايت 

است كه فرمودند:

آن گاه که عثمان بر قربی 
ايستاد، گريست تا ريشش 
او  به  شد. گفت:  خيس 
شت و دوزخ  گفته شد: 
را ياد می کنی و منی گريی 
می  چنني  اين  اين،  از  و 
گريی؟ گفت: رسول خدا 
سلم  و  عليه  هللا  صلی 
خنستني  قرب  فرمودند:" 
است.  آخرت  منزلگاه 
يافتيد  جنات  آن  از  اگر 
می  تر  آسان  آن  از  بعد 
جنات  آن  از  اگر  و  شود 
نيافتيد بعد از آن سخت 
و  گفت  شود."  می  تر 
رسول خدا صلی هللا عليه 
هيچ  فرمودند"  سلم  و 
مگر  نديدم  ای  منظره 
ترسناک  آن  از  قرب  اينکه 
تر بود"( روايت از امحد است)
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٣٠

خود  مردگان  كه  بود  نمی  اين  ترس  اگر   "
صدای  خداوند  كه  كردم  می  دعا  نكنيد  دفن  را 
به  شنوم  می  من  كه  را  قرب  عذاب  های  ناله 
قرب  عذاب  "از  فرمودند:  پس  بشنواند."  شام 
عذاب  از  گفتيم:  ما  بربيد" پس  پناه  خداوند  به 
 : فرمودند  پس  بريم.  می  پناه  خداوند  به  قرب 
ما  پس  آتش"  عذاب  از  بربيد  پناه  خداوند  "به 
گفتيم: از عذاب آتش به خداوند پناه می بريم. 
های  فتنه  از  بربيد  پناه  خداوند  به  فرمودند:" 
آشكار و پنهان" پس گفتيم : پناه بر خداوند از 
و  باشد  پنهان  يا  باشد  آشكار  كه  آنچه  ها،  فتنه 
بربيد"  پناه  خداوند  به  دجال  فتنه  "از  فرمودند: 

( روايت از مسلم است)
راستني  مومنان  برای  قرب  های  نعمت  اما 
"كساين   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  است. 
گاه   خداست ،  آن   پروردگارمان   گفتند:   كه  
آنان   پيام ]  بر   اين  [با  فرشتگان   ماندند.  استوار 
فرو مي آيند  كه  نرتسيد و اندوهگني  نباشيد و  به  
باشيد" خوش   مي شديد  داده   وعده   هبشتي   كه  

[ سوره فصلت آيه ٣٠]
"پس   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
(٨٣) مي رسد  حلقوم   [جاهنا]  به   هنگامي   كه  

(٨۴)و  ما  از   شام   به   مي نگريد  گاه   و  شام   آن  
 او  (حمترض) نزديكرتيم  ويل  درك  نمي كنيد (٨۵)
پس   اگر  جزا نمي بينيد (٨۶)چرا  اگر  راستگوييد 

ا  اگر    آن  [جان ]  را   بر  نمي گردانيد! (٨٧)پس  امّ
و  (٨٨)آسايش   اهلي ]  باشد   [درگاه   بان   مقرّ  از  
ا  اگر   رحيان  و باغ  پر ناز و نعمت  دارد (٨٩)و امّ
 از  نيكبختان   باشد  (٩٠)پس   براي  تو [اي  وفات  
ا  اگر   امّ (٩١)و  باد  سالم   «نيكبختان »  يافته ]  از  
(٩٢)پذيرايي   گمراه   باشد   كنندگان   تكذيب    از  
[ او ]  با  آب  جوشان  (٩٣)و  در  آوردن   به  دوزخ  
 است  (٩۴)يب گامن   اين  خرب راست  يقيني   است  
ياد  پاكي   بزرگت   را   به   پروردگار  نام   (٩۵)پس  

كن  (٩۶)" [ سوره واقعه آيات  ٩۶-٨٣]
در  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
پاسخ  فرشته  دو  به  كه  گاه  آن  مومن،  باره 
ندا  آسامن  از  ای  دهنده  ندا   " گويد:  می  داد، 
هبشت  از  گفت.  راست  من  بنده  كه  دهد  می 
بپوشانيدش  هبشت  از  و  بگسرتانيد  برايش 
بوی  از  و  بگشاييد  برايش  دری  هبشت  از  و 
و  رسد  می  او  به  آن  لطيف  هوای  و  خوش 
شود"  می  گشاده  ديدش  وسعت  به  قربش 

(راويت از امحد و ابوداود است در روايتی طوالنی)

دوم: امیان به روز رستاخزی:
كه  گاه  آن  است.  مردگان  كردن  زنده  آن  و 
برای  مردم  شود،  می  دميده  صور  در  دوم  بار 
خيزند.  می  بر  ها  گور  از  جهانيان  پروردگار 
بدون  عريان  و  كفشی  گونه  هيچ  بدون  پابرهنه 
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٣١

آفرينش   را   نخستني   خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "چنان   كه   هيچ گونه پوششی و ختنه ناشده. 
آغاز كرديم ، [ديگر بار]  آن   را  تكرار كنيم . [ كه   به  عنوان ] وعده اي  الزم   بر  ماست  يب  گامن   ما توانا 

[بر اين ] كاريم) " [ سوره انبياء آيه ١٠۴]
رستاخيز: آن ثابت است و كتاب، سنت و امجاع مسلامنان بر آن داللت می كند. خداوند بلند مرتبه می 
فرمايد: "سپس   شام   پس   از   اين  خواهيد مرد (١۵) آن  گاه  قطعا  شام  روز قيامت  برانگيخته  شويد (١۶)" 

[ سوره مومنون آيات ١۶-١۵]
ناشده  ختنه  و  پابرهنه  مردم  رستاخيز  و رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم فرموده است: " روز 

برانگيخته می شوند" ( روايت متفق عليه است)
مسلامنان بر درستی آن امجاع كرده اند و آن مقتضای حكمت است كه خداوند برای اين آفرينش 
آهنا  به  فرستاده،  فرو  آنان  برای  پيغمربان  زبان  به  چه  آن  اساس  بر  آن  در  تا  دهد  قرار  رستاخيزی 
و  آفريده ايم   بيهوده   پنداشتيد  كه   ما  شام   را   پاداش و كيفر دهد. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "آيا 

 شام   به  سوي   ما بازگردانده  نمي شويد" [ سوره مومنون آيه ١١۵]
بلند مرتبه به پيامربش می فرمايد:  "به  راستي  كيس   كه  قرآن   را   بر  تو واجب  كرد، قطعا  و خداوند

تو  را   به  بازگشتگاهي  باز خواهد گرداند" [ سوره قصص آيه ٨۵]

سوم: امیان به آن چه درباره عالمات و ناشنه های 
روز رستاخزی آمده است:

و اين ها مهان رويدادهايی هستند كه پيش از وقوع قيامت روی داده و بر نزديكی آن داللت می 
كنند و به دو نوع بزرگ و كوچک تقسيم می شوند.
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٣٢

ناشنه های کوچک:
اين جمموعه رويدادهايی هستند كه پيش از وقوع قيامت به مدتی 
طوالنی روی می دهند و برخی از آهنا روی داده و پايان پذيرفته 
و برخی ديگر آشكار شده اند و تا هنوز آشكار می شوند و ادامه 
دارند. برخی ديگر تا هنوز روی نداده و بزودی روی خواهند داد. 
مهانسان كه رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم خرب داده اند، مانند 
بيت  فتح  و  او  وفات  و  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  بعثت 
املقدس و ظاهر شدن فتنه ها، از بني رفتن امانتداری، از بني رفتن 
علم و دانش، ظهور جهل و نادانی، انتشار زنا و روابط نامرشوع، 
افتخار  و  مخر  رشب  افزايش  موسيقی،  آالت  ظهور  رباخواری، 
چوپانان در ساختامن های بلند مرتبه، افزايش بد رفتاری فرزندان 
با مادران و مهزيستی با آنان به مثابه نوكر، افزايش كشتار و زلزله، 
فرورفتن و بلعيده شدن به وسيله زمني مسخ شدن، افزايش هبتان 
و افرتا و ظهور زنان پوشيده اما عريان، افزايش گواهی و شهادت 
دروغني و پنهان كردن گواهی راستني و ديگر مواردی كه در كتاب 

خدا و سنت رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم آمده است.
ناشنه های بزرگ:

نزديكی  به  كه  هستند  بزرگ  رويدادهای  از  ای  جمموعه  ها  اين 
قيامت داللت می كنند و اينكه زمان زيادی تا وقوع آن نامنده است 
و اين جمموعه ده نشانه هستند: دجال، فرود آمدن عيسی بن مريم، 
ظهور ياجوج و ماجوج و سه فرو رفتن در زمني : يكی در مرشق، 
طلوع  دود،   ظهور  العرب،   جزيرة  در  ديگری  و  مغرب  در  يكی 
كه  آتشی  و  حيوان  يک  شدن  پديدار  مغرب،  سمت  از  خورشيد 
مردم را به سمت حمل حرش می برد. اين عالمت ها  پی در پی می 
آن  پی  در  ها  نشانه  ديگر  شد  آشكار  عالمت  نخستني  وقتی  آيند. 

می آيند.
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٣٣

چهارم: امیان به رویدادهای ترسناک روز رستاخزی، مانند:

می . ١ مرتبه  بلند  خداوند  زمني.  با  بلند  كوههای  شدن  مهوار  و  كوبيده    
فرمايد:

چون  آهنا  كه  آن  حال  پنداری  می  ساكن  را  آهنا  و]  بينی[  را  كوهها  " و 
حركت ابر در گذرند" [ سوره نمل آيه ٨٨]

و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و كوه ها سخت  خرد و ريز شوند (۵)
و چون  غبار پراكنده  گردند (۶)" [ سوره واقعه آيه ۵-۶]

شوند"  رنگني   پشم   مانند  كوه ها  "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
[ سوره معارج آيه ٩]

بگو:  مي پرسند،  تو  كوه ها  از   درباره  و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و 
هاموين   [مانند]  (١٠۵)و  آن   را   پراكند.  خواهد  سخت   پروردگارم   آن   را  
مهوار خواهد گرداند (١٠۶)كه   در  آنجا هيچ  نشيبي  و فرازي  نبيني  (١٠٧)" 

[ سوره طه آيات ١٠٧- ١٠۵]
درياها . ٢ اين  آهنا.  گرفتن  آتش  و  شدن  ور  شعله  و  درياها  شدن  منفجر 

می  منفجر  روز  آن  در  اند  گرفته  بر  در  را  زمني  كره  اعظم  قسمت  كه 
منفجر  درياها  كه  هنگامی  و   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  شوند. 
شوند" افروخته  درياها  كه  هنگامی   "  [٣ آيه  انفطار  سوره   ] شوند" 

 [ سوره تكوير آيه ۶]
 تبديل شدن زمني و آسامهنا از وضعی كه مردم  آن را مشاهده می كنند، . ٣

آهنا در زمينی برانگيخته می شوند كه نسبت به آن هيچ گونه شناخت و 
زميني   زمني   به   اثری ندارند. خداوند بلند مرتبه می فرمايد  "روزي   كه  
خداوند  پيشگاه   و  به   شوند]  چنني   [نيز  آسامهنا  و  شود  دگرگون   ديگر 

ار آشكار شوند" [ سوره ابراهيم ايه ۴٨] يگانه قهّ
در  رستاخيز  روز  به  رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: "مردم 
برای  كه  پاک  صفحه  يک  مانند  به  آيند  می  گرد  آلود  غبار  و  سفيد  زمينی 

هيچ كس در آن هيچ نشانه ای نيست" ( متفق عليه)
سفيد و بدون هيچ گونه نشانه و عالمت می گردد.
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٣۴

و . ۴ ماه  گرفتن  قرار  هم  كنار  آهنا  اند.  نداشته  عادت  آن  ديدن  به  كه  بينند  می  را  چيزهايی  مردم 
خورشيد را مشاهده می كنند كه سبب اضطراب و پريشانی بيشرت می شود. خداوند بلند مرتبه 
می فرمايد:   "آن  گاه   كه  چشم  خريه  شود (٧)و ماه  تريه  گردد (٨) و خورشيد و ماه   به   هم  آورده  

شود (٩)انسان   آن  روز گويد: راه  گريز كجاست ! (١٠)" [ سوره قيامه آيات ١٠-٧]
دميدن در صور، كه آن پايان اين زندگی دنيا است و آن گاه كه آن روز بيايد در صور دميده می . ۵

شود،  آن   دميده   «صور»  شود و با آن دميدن، زندگی در زمني و آسامن پايان می پذيرد "و  در  
گاه  آسامنيان  و زمينيان  [مهگي ] بمريند. مگر كيس   كه  خداوند خواسته   است" [ سوره زمر آيه ۶٨]

آن دميدنی وحشتناک و نابودگر است. شخص آن را می شنود و چنان وحشت زده می شود 
كه قادر به سفارش و وصيت چيزی نمی گردد و نمی تواند پيش زن و فرزندان و دوستان خود 
دشمني   فروگريد  كه   آنان   را   حايل   نيستند  كه   در   مرگبار  بانگي   راه   چشم   به   "جز  گردد.  باز 
مي ورزند (۴٩)پس  نمي توانند وصيّتي  كنند و نه   به  سوي  خانواده خويش  باز گردند (۵٠)" 

[ سوره يس آيات ۵٠-۴٩]
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم و می فرمايد "سپس در صور دميده می شود و هيچ كس 
را  خود  حواس  و  هوش  آن  شدت  از  و  شود  می  كج  گردنش  كه  اين  مگر  شنود  نمی  را  آن 
از دست می دهد – می گويد- نخستني كسی كه آن را می شنود فردی است كه دارد حوض 
خود را گل اندود می كند تا شرتان از آن بنوشند. – می گويد – پس بيهوش می شود و ديگر 

مردم هم بيهوش می شوند" ( روايت از مسلم است)
اند: . ۶ شده  آفريده  زمني  روی  در  آن  پايان  تا  آفرينش  آغاز  از  كه  انساهنايی  آمدن  گرد 

آخرين  تا  نخستني  از  ها  جن  و  ها  انسان  شوند.  می  مجع  حمرش  صحرای  در  مهگی 
كيس   كه   [امر]  براي   فرمايد:  "در   اين  می  مرتبه  بلند  خداوند  آهنا.  حيوانات  حتی  و 
گرد  مردم   در   آن   روزي   است   كه   روز  نشانه اي   است .  آن   برتسد،  آخرت   عذاب    از  
[١٠٣ آيه  هود  سوره   ] آيند"  حارض  [مهگان ]  روزي   است   كه   روز  و  آن   شوند  آورده  
روزي   موعد  (۴٩)در   پسينيان   و  پيشينيان   گامن   يب   "بگو:  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 

معنيّ  گرد آورده  مي شوند (۵٠)"[ سوره واقعه آيات ۵٠-۴٩]
مردم عريان به مهان سان كه خداوند آنان را آفريده است حرش می شوند، اما از شدت آن روز . ٧

به چيزی توجه نمی كنند. ام املومنني عايشه رضی اهللا عنها از آن وضع شگفت زده شد. از او 
روايت شده است كه گفت: " رسول خدا فرمودند:( شام پابرهنه، عريان و ختنه نشده حرش 
می شويد) عايشه گفت: ای رسول خدا مردان و زنان به هم نگاه می كنند؟ فرمود: وضعيت و 

حالت بسيار سخت تر از آن است كه به اين امور متوجه شوند" ( روايت از بخاری است)
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٣۵

 قصاص مظلوم از ظامل حتی در ميان حيوانات. رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: . ٨
از  شاخ  بی  گوسفند  قصاص  حتی  كنيد،  می  ادا  را  آن  اهل  حقوق  قيامت  روز  به  شام   "

گوسفند شاخ دار هم گرفته می شود." ( روايت از مسلم است)
مرتكب  عدالتی  بی  كسی  حق  در  و رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: " هركس 
بطلبد  حالليت  او  از  امروز  بايد  است   كرده  عدالتی  بی  وی  حيثيت  يا  مال  به   نسبت  و  شده 
پيش از آن كه روزی بيايد كه نه درمهی باشد و نه ديناری. اگر او را عملی نيک باشد به اندازه 
بی عدالتی از او گرفته می شود و اگر عمل نيكی نداشته باشد از گناهان طرفش برداشته و بار 

او می كنند"( روايت از بخاری است)
 نزديكی خورشيد به مردم تا جايی كه برابر با كردارشان در عرق خود غرق می شوند. رسول . ٩

خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: " روز رستاخيز خورشيد نزديک می شود تا به نزديكی 
يک ميل می رسد. سليم بن عامر گفت: به خدا سوگند من نمی دانم منظور از ميل چيست. 
می  كشند.  می  چشم  به  رسمه  آن  با  كه  ای  ميله  مهان  يا  است  زمني  در  مشخص  مسافت  آيا 
تا  برخی  و  شتالنگ  تا  برخی  بود.  خواهند  غرق  درعرق  اعاملشان  اندازه  به  مردم  پس  گويد: 
زانو و برخی تا سينه در عرق خواهند بود و برخی ديگر را كامالغرق می كند و رسول خدا به 

دهانش اشاره كردند"( روايت از مسلم است)
مردم . ١٠ و  گريند  می  چپ  دست  به  ديگر  برخی  و  راست  دست  به  را  اعاملشان  نامه  برخی   

شود  پخش  مهگی  اعامل  نامه  تا  مانند،  می  برجای  رسگردانی  و  وحشت  و  ترس  حالت  در 
راست  دست  در  آهنا  اعامل  نامه  و  بوده  نزديک  آنان  نجات  كه  يابند  می  بشارت  مومنان  و 
آنان جای می گريد و غم و غصه كافران با استقرار نامه اعاملشان در دست چپ افزوده می 
ا كيس   كه   شود، اين پاداشی برابر با كردارشان است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:  "پس  امّ
بخوانيد (١٩)من   كارنامه ام   را   بگرييد  مي گويد:  شود،  داده   راست   او   دست   كارنامه اش   به  
يقني  داشتم   كه   من   به  حسابم  خواهم  رسيد (٢٠)پس   او   در  زندگاين  پسنديده اي  خواهد  بود  
روزگاران   آنچه   در   دسرتس   است  (٢٣)به  [پاداش ]  ميوه اش   برين  (٢٢)كه   هبشتي   (٢١)در  
ا كيس   كه  كارنامه اش   به  دست   گذشته  پيش  فرستاده ايد، گوارا بخوريد و بياشاميد (٢۴) و امّ
چپ   او  داده  شود، گويد: اي  كاش  كارنامه ام   به   من  داده  نمي شد (٢۵) و نمي دانستم  حساب  
[كارم ] چيست  (٢۶) اي  كاش  مرگ  يكرسه  كننده   بود  (٢٧) مامل   در  حق ّ  من  سودي  نبخشيد 

(٢٨) فرمانروايي ام   از  [دست ]  من  رفت  [و نابود شد] (٢٩)" [ سوره حاقه آيات ٢٩-١٩]
آن چه به انسان می رسد از ترس و وحشت و بی تابی و نگرانی، به طوری كه فرد از هيچ . ١١

بلند  خداوند  نيست.  مهم  برايش  ديگر  كسی  خودش  نفس  وجز  پرسد  نمی  چيزی  كس 
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٣۶

مال  نه  كه  روزی   " فرمايد:  می  مرتبه 
رسانند" نمی  سودی  فرزندان  نه  و 

[ سوره شعراء آيه ٨٨]
"روزي  . ١٢ فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 

و  از    (٣۴) بگريزد  برادرش   انسان   از    كه  
مادرش  و  از  پدرش  (٣۵) و  از  مهرسش  و 
فرزندانش  [نيز بگريزد] (٣۶) هر  كيس   از  
آنان  -   آن  روز -  كار و باري  دارد  كه  برايش  

كفايت  مي كند (٣٧)" [ سوره عبس آيه ٣۴]
پنجم: امیان به حاسب و کتاب
می  گرفته  حساب  اش  عمل  اساس  بر  بنده 
بلند  خداوند  يابد.  می  كيفر  و  پاداش  و  شود 
آنان   به   بازگشت   يقني   فرمايد:  "به   می  مرتبه 
[نيز]  بر   حسابشان   گاه   (٢۵)آن   ماست   سوي  

ماست  (٢۶)" [ سوره غاشيه آيات ٢۶-٢۵]
آورد،  ميان   نيكي   در   كس   فرمايد:  "هر   می  و 
ده  چندان   آن  [پاداش ] دارد. و  هر  كس  بدي   در  
ميان  آورد، جز  به  مانند  آن  كيفر نيابد و آنان  ستم  

نخواهند ديد" [ سوره انعام آيه ١۶٠]
روز  و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و  در  
و  هنيم   ميان   درست   را   در   ترازوهاي   قيامت  
بد  و  نيك   [عمل   و  اگر   نبيند  ستمي   هيچ   كيس  
خرديل   باشد ،  آن   را   دانه  مهوزن   شخص ]   هر  
كفايت   حسابريس   را   و  ما  مي آوريم   ميان ]  [ در  

مي كنيم" [ سوره انبياء آيه ۴٧]
از ابن عمر روايت شده است كه رسول خدا 

صلی اهللا عليه و سلم فرمودند:
جايی  تا  شود  می  نزديک  بنده  به  خداوند   "
می  را  او  و  گريد  می  خود  سايه  زير  را  او  كه 
پوشاند و به او می گويد: آيا فالن گناه و فالن 

می  يادت  گناه، 
می  پاسخ  آيد؟ 
ای  آری  دهد 
تا  پروردگار. 
برای  او  از  اينكه 
گناهانش  متام 
می  اعرتاف 
چنني  فرد  و  گريد 
كه  كند  می  گامن 
شده  هالک  او 
خداوند  است. 
من  فرمايد:  می 
در  را  گناهان  اين 
و  پوشاندم  دنيا 
می  را  آهنا  امروز 
اعامل  و  بخشم 

اما  شود.  می  داده  او  به  نيكش  كارهای  نامه 
خملوقات  مهه  حضور  در  را  منافقان  و  كافران 
كساين   كه   بر   "اينانند  خوانند.  می  فرياد  به 
لعنت   بدانيد  كه ،  بستند،  دروغ   پروردگارشان  
 [١٨ آيه  هود  سوره   ] ستمكاران   است"  خداوند  بر  

( متفق عليه)
در حديث قدسی از رسول خدا صلی اهللا عليه 
و سلم روايت شده است كه در آنچه از خدايش 
و  ها  نيكی  خداوند  نقل می كند فرمود: " مهانا 
داشته  بيان  را  آهنا  سپس  و  نوشته  را  ها  بدی 
است. هركس قصد انجام نيكی را بكند اما آن 
برايش  كامل  نيكی  يک  خداوند  ندهد  انجام  را 
هم  را  آن  و  نمود  را  آن  قصد  اگر  و  نويسد  می 
انجام داد، ده برابر تا هفتصد برابر برايش پاداش 
نوشته می شود و اگر قصد انجام دادن بدی را 
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٣٧

نمود و آن را 
نداد  انجام 
ند  و ا خد
يک  برايش 
كامل  نيكی 
برايش  را 
ثبت می كند 
قصد  اگر  و 
آن  و  نمود 
داد  انجام  را 
بدی  يک  فقط 
نويسد"  می  برايش 

( متفق عليه)
حساب  كه  دارند  اتفاق  اين  بر  مسلامنان  متام 
و كتاب بر اعامل و كردار  صورت می پذيرد و 
آن مقتضای حكمت است، زيرا خداوند متعال 

می  شد:  بصری گفته  حسن  به 
صحابه  از  بيش  تابعني  بينيم که 
در  صحابه  کنند،  می  عبادت 
از  را  سبقت  چيزهايی گوی  چه 
آنان برده اند؟ حسن پاسخ داد: 
اينان عبادت می کنند در حالی 
است. اما  که دنيا در دهلای آ
در  می کردند  عبادت  صحابه 
حالی که آخرت در دلشان بود.

كتاب فرستاد و پيامربان را فرستاد و بر بندگان 
ايامن به آهنا و اطاعت از رسوالن را الزم گرداند 
و هشدار داد كه هركس از آنان اطاعت نكند و 
به آهنا ايامن نياورد دچار عذاب و سختی خواهد 
اين  نباشد  كتابی  و  حساب  آنجا  در  اگر  شد. 
كاری بيهوده می شود. چيزی كه خداوند از آن 
اين  در  مرتبه  بلند  خداوند  و  است  منزه  و  پاک 
سخنش به اين امر اشاره كرده است:  "پس  البته  
 از  كساين   كه  [پيامرب]  به  سوي  آنان  فرستاده  شد، 
مورد  نيز]  [ را   فرستادگان   البته   و  كنيم   پرسش  
علم   بر   روي   گاه   از   آن    (۶) دهيم   قرار  پرسش  
غافل   حالشان   كرد [و  از   خواهيم   حكايت   آنان  

و] غايب  نبوده ايم  (٧)" [ سوره اعراف آيه ٧-۶] 
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ششم امیان به هبشت و دوزخ:
به  خداوند  كه  است  هايی  نعمتی  جايگاه  هبشت  هستند،  خملوقات  جاودانی  منزلگاه  دو  اين 
مومنان وعده داده است. به مومنان پرهيزگاری كه ايامن آوردند به آنچه الزمه باور داشتن است، 
ايامن آوردند و به پريوی از خداوند و رسول او بپاخاستند و در اين مسري با خداوند خملص و پريو 
رسولش بودند. در هبشت انواع نعمت وجود دارد " آن چه كه هيچ چشمی نديده و هيچ گوشی 
وصف آن را نشنيده و به ذهن كسی هم خطور نكرده است." خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "آنان  
نزد  پاداششان   در   آفريدگانند(٧)  هبرتين   اينانند  كه   كرده اند،  شايسته   كارهاي   و  آورده اند  ايامن    كه  
پروردگارشان  باغهاي  جاودانه اي   است   كه   از  فرودست   آن  جويباران  روان   است  -   كه   در   آن   براي  
شدند.  اين   خشنود  نيز]  از   او   و [آنان   شد  خشنود  آنان   خداوند  از   خواهند  بود  -   جاودان   مهيشه  

[پاداش ] كيس  راست   كه   از  پروردگارش  بيمناك   باشد  (٨)" [ سوره بينه آيات ٨-٧]
و خداوند بلند مرتبه می فرمايد:  "پس  هيچ  كس  نمي داند  كه   از  آنچه  مايه روشني  چشم   است  چه  

چيزي  برايشان  هنان  داشته   شده   است .  به  [پاس ] آنچه  مي كردند [پاداش  يافتند" [ سوره سجده آيه ١٧]
و برترين نعمت ها نگريستن به چهره اهللا تعالی در هبشت است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:
 "(٢٣) پروردگارشان   گر  به   (٢٢)نظاره   هستند  م ]  خرّ [و  تازه   چهره هايي   روز   "آن  

[ سوره قيامه آيات ٢٣-٢٢]
افزوده اي   و  نيكويي  [هبشت ]  كرده اند،  نيكوكاري   و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "كساين   كه  

 بر   آن  دارند" [ سوره يونس آيه ٢۶]
مراد از( حسنی) نيكويی: هبشت است و مراد از زياده: نگريستن به روی اهللا است. مهان گونه 
شوند،  می  هبشت  وارد  هبشتيان  كه  گاه  كه رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم فرموده است: " آن 
خداوند بلند مرتبه می گويد: آيا می خواهيد چيزی افزون به شام بدهم؟ می گويند: آيا صورت 
های ما را سفيد نكردی و ما را در هبشت وارد نساختی و از آتش رهايی ندادی؟ می گويد: پس 
حجاب بر داشته می شود، پس هيچ چيز را حمبوبت تر از نگريستن به روی پروردگارشان نديدند 
نيكوكاري   "كساين   كه   فرمودند":  تالوت  را  آيه  اين  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  سپس   .

كرده اند، نيكويي  [هبشت ] و افزوده اي   بر   آن  دارند"  [ سوره يونس آيه ٢۶] ( روايت از مسلم است)
كسانی  است.  كرده  آماده  ستمكار  كافران  برای  خداوند  كه  است  عذابی  جايگاه  آن  آتش:  اما 
كه به خداوند كفر ورزيده و با رسوالن او خمالفت می نمودند. در آن انواع عذاب و تنبيه مهيا می 
باشد. چيزهايی كه به ذهن كسی نرسيده است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و  از  آتيش   كه   براي  

كافران  فراهم  ديده   شده   است   بر  حذر باشيد" [ سوره آل عمران آيه ١٣١]
گريد،  فرا  آنان   را   رساپرده هايش   آتيش   را   كه   ستمكاران   راستي   كه   ما  براي   و می فرمايد: "به  
فراهم  ديده ايم . و  اگر  فرياد خواهند  با  آيب  مهانند مس  گداخته   كه  چهره ها  را  بريان  كند  به  دادشان  
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٣٩

رسند. بد رشايب   است  و [جهنّم ] بد آرامگاهي   است" [ سوره كهف آيه ٢٩]
خداوند كافران   را  لعنت  كرده   است  و برايشان  آتش   و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "يب  گامن  
نيابند  ياريگري   و  دوست   هيچ   جاودانند.  آنجا  مهواره   در   كه    (۶۴) ديده   است   فراهم   فروزان  
(۶۵)روزي   كه  چهره هايشان   در  آتش  گردانيده  شود. گويند: اي  كاش   ما  از  خداوند و  رسول  [ او ] 

اطاعت  مي كرديم  (۶۶)" [ سوره احزاب آيه ۶۴-۶۶]
كند:  می  توصيف  چنني  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  را  عذاب  در  آهنا  ترين  سبک  و 
می  گذاشته  اخگری  پايش  كف  زير  در  كه  است  شخصی  آن  از  قيامت  روز  عذاب  " سبكرتين 

شود كه به سبب آن مغز او در رسش می جوشد" ( روايت از بخاری است)

مثرات امیان به روز بازپسنی:

حمقق شدن يک ركن از اركان ايامن به خداوند، زيرا ايامن به خداوند بدون ايامن به روز رستاخيز 
حمقق نمی شود. اين از مجله اركان ايامن است و به مهني سبب خداوند جنگ با كسانی را كه به آن 
ايامن ندارند الزم گردانيده است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: " بجنگيد با كسانی كه به خداوند 

و روز بازپسني ايامن نمی آورند" [ سوره توبه آيه ٢٩]
امنيت در دنيا و آخرت و وعده دريافت پاداش بزرگ، خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "بدان   كه  

دوستان   خدا ، نه  بيمي   بر  آنان   است  و نه  آنان  اندوهگني  شوند" [ سوره يونس آيه ۶٢]
و  مؤمنان   كساين   از   راستي   فرمايد:  "به   می  مرتبه  بلند  خداوند  بزرگ،  پاداش  دريافت  وعده 
باشند،  كرده   شايسته   كار  و  آورده   ايامن   قيامت   روز  و  صابئني   كه   به   خدا   و  ترسايان   و  هيوديان  
شوند" اندوهگني   آنان   نه   و  آنان   است   بيمي   بر   نه   و  دارند.  پروردگارشان   نزد  پاداششان   را  

 [ سوره بقره آيه ۶٢]
خداوند  مؤمنان ،  از   "اي   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  نيک؛  كارهای  انجام  برای  تشويق 
اختالف   چيزي   گاه   در   كنيد  هر   اطاعت   [ هم ]  امرتان   صاحبان   و  [ او ]  و  از   رسول   كنيد  اطاعت  
كرديد،  اگر   به   خدا  و روز قيامت  ايامن  داريد،  آن   را   به   خدا  و  رسول  بازگردانيد.  اين  هبرت و نيك  

انجام  تر  است" [ سوره نساء آيه ۵٩]
ايامن   قيامت   روز  و  خداوند  مي كند  كه   به   آباد  مسجدهاي   خدا   را   كيس   "فقط  فرمايد:  می  و 

آورده  باشد"  [ سوره توبه آيه ١٨]
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۴٠

رضی  عايشه  املومنني  ام 
گفت:  زنی  به  عنها  هللا 
مرگ را بسيار ياد کن چرا 
که سبب نرمی و لطافت 

دل می شود.

راستي   براي   شام ،  براي   "به   فرمايد:  می  و 
قيامت   را   روز  و  خداوند  [پاداش ]  كيس   كه  
مي كند،  ياد  بسيار  خداوند  را   و  دارد  مي   اميد 
 در   رسول   خدا  رسمشقي  نيكوست" [ سوره احزاب 

آيه ٢١]
برايتان   آنان   راستي   در   فرمايد:  "به   می  و 
[ از   شام ]  كه   كيس   نيكوست .  براي   رسمشقي  
اميدوار  است" قيامت   روز  و  [لقاي ]  خدا    به  

 [ سوره ممتحنه آيه ۶]
[رضاي ]  گواهي   را   براي   "و  فرمايد:  می  و 
است  كيس   [حكم ]  كنيد.  اين   ادا   خدا  
دارد" ايامن   قيامت   روز  و  خداوند   كه   به  

 [سوره طالق آيه ٢]
می  جلوگريی  بد  و  منكر  كارهای  انجام  از 
كند: پروردگار بلند مرتبه ما می فرمايد: "و  اگر  
داشتن   هنان   دارند،  ايامن   بازپسني   روز  و   به   خدا  
آنچه  خداوند  در  رمحهايشان  آفريده   است ،  براي  
نيست" روا   آهنا  

 [ سوره بقره آيه ٢٢٨]
و می فرمايد: "و 
چون  زنان   را  طالق  
آمد  رس  و  به   داديد 
برسند،  خويش  
وقتي   كه   در   بني  
شايستگي   خويش   به  
آنكه   آنان   را   از   كنند،  ترايض  
 با  مهرسان  خويش  ازدواج  كنند، باز مداريد.  اين  
[حكمي   است ]  كه   هر  كس   از   شام   كه   به   خدا  و 
روز قيامت  ايامن  دارد، به آن پند داده می شود" 

[ سوره بقره آيه ٢٣٢]
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۴١

ايامن   قيامت   روز  و  خداوند  "كساين   كه   به   فرمايد:  می  و 
جاهنايشان   و  ماهلايشان   آنكه   با   زدن   از ]  رسباز  [ در   دارند 
[حال ]  خداوند  به   و  نمي خواهند  اجازه   تو  كنند  از   جهاد 
پرهيزگاران  داناست  (۴۴) فقط آنان   از  تو اجازه  مي  خواهند 
 كه   به  خداوند و روز قيامت  ايامن  نمي آورند و دهلايشان  شك  
مي شوند  رسگردان   شك ّ  خود   آنان   در   آورده   است ،  پس  

(۴۵)" [ سوره توبه آيات ۴۴-۴۵]
از  ندارد  ايامن  رستاخيز  روز  به  كه  كسی  سبب  مهني  به 
انجام كارهای زشت و منكر باز نمی آيد  و از ارتكاب آهنا 
اعامل   را   جزاي   كيس   كه   نگريسته اي   به   رشم نمی كند. "آيا 
يتيم   كيس   است   كه   مهان   شخص   (١)آن   انگاشت !  دروغ  
بينوا  دادن   خوراك   مي  راند (٢)و  بر   اهانت   از   خود ]   را  [ با  

ترغيب  نمي كند (٣)" [ سوره ماعون آيات ٣-١]
دلداری دادن به مومن از آنچه كه از نعمت ها و پاداش دنيا 
از دست می دهد. هبشت آن رستگاری بزرگ است و زندگی 
دنيا جز اسباب غرور چيزی نيست. خداوند بلند مرتبه می 
فرمايد:  "هر  موجود زنده اي  چشنده [طعم ] مرگ   است . و 

پاداشهايتان   نيست   كه   جز  اين 
 را   در  روز قيامت ،  به  متام  و كامل  
خواهيد يافت .  پس   هر  كس   كه  
 از  آتش  [جهنّم ] دور داشته  و  به  
شك   يب   شود،  آورده   هبشت   در  
زندگاين   و  رستگار  شده   است . 
نيست."  فريب   مايه  جز  دنيا 

[ سوره آل عمران آيه ١٨۵] 
فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 

پروردگارم   راستي   من   اگر   از   "بگو:  به  
(١۵)هر   مي ترسم   بزرگ   روز  عذاب   كنم   از   نافرماين  
راستي   دارند.  به   باز  [عذاب   را ]  از   او   روز  كس   كه   در   آن  

[خداوند]  به   او  رمحت  آورده   است . و  اين   است  كاميايب  آشكار (١۶)" [ سوره انعام آيات ١۶-١۵]
ماندگارتر  است" [ سوره اعلی آيه ١٧] و  هبرت  آخرت   و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و 

حسن رضی هللا عنه می 
گويد: کسی که مرگ را 
های  مصيبت  شناخت، 
می  آسان  برايش  دنيا 

شود.
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دلداری دادن به مومن از آنچه كه از نعمت ها و پاداش دنيا از دست می دهد، هبشت آن 
رستگاری بزرگ است و زندگی دنيا جز اسباب غرور چيزی نيست. خداوند بلند مرتبه می 
فرمايد:  "هر  موجود زنده اي  چشنده [طعم ] مرگ   است . و جز  اين  نيست   كه  پاداشهايتان   را  
 در  روز قيامت ،  به  متام  و كامل  خواهيد يافت .  پس   هر  كس   كه   از  آتش  [جهنّم ] دور داشته  و 
 به  هبشت   در  آورده  شود، يب  شك  رستگار  شده   است . و زندگاين  دنيا جز مايه فريب  نيست" 

[ سوره آل عمران آيه ١٨۵]
كنم   نافرماين   پروردگارم   راستي   من   اگر   از   "بگو:  به   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
دارند.  به   باز  روز [عذاب   را ]  از   او   كس   كه   در   آن   مي ترسم  (١۵)هر   بزرگ   روز  عذاب    از  
راستي  [خداوند]  به   او  رمحت  آورده   است . و  اين  است  كاميايب  آشكار" [ سوره انعام آيات ١۶-١۵]

ماندگارتر  است)" [ سوره اعلی آيه ١٧] و  هبرت  آخرت   و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و 

قلب نه اصالح می شود ونه رستگار می گردد، نه آرامش می يابد ونه  لذت واقعی را درک می کند، نه 
خوش می شود و نه آرام می گريد مگر به عبادت پروردگارش و دوستی با او و روی آوری به او.

شیخ االسالم
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۴٣

بازبیین
دارد؟ . ١ آسايش  و  آرامش  با  ای  رابطه  چه  ايامن  و  دين 

توضيح دهيد.
ايامن را تعريف و آثار آن را بر جوامع توضيح دهيد.. ٢
مقتضيات و لوازم ايامن به خداوند كدام اند؟. ٣
مرتبه . ۴ بلند  خداوند  نزد  در  آن  پاكرتين  و  اعامل  برترين 

كدام اند؟
از ثمرات ايامن به اهللا تعالی كدامني را بر خود و خانواده . ۵

و جامعه احساس كرده ايد. چند تا را نام بربيد؟
مقتضيات ايامن به پيامربان چيست؟. ۶
سلم . ٧ و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  به  ايامن  الزمه  چرا 

حمبت با ياران اوست؟
نشانه . ٨ از  ترتيب  به  را  قيامت  روز  احوال  و  رويدادها 

های كوچک تا ورود به هبشت يا دوزخ توصيف كنيد.
از . ٩ نجات  و  هبشت  به  ورود  سبب  كه  اعاملی  مهمرتين 

دوزخ می شوند  كدام اند؟
ثمرات ايامن به آخرت را در عبادت، خشيت و حمبت . ١٠

اهللا تعالی توضيخ بدهيد.
بزرگرتين و مهمرتين نعمت هبشت چيست؟ و سبک . ١١

ترين عذاب دوزخ كدامني است؟
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