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 مقدمه 

بعض کشاورز   از  یدر  که  است  آمده  کتاب  اهل  ملحد،    ی متون 
از   مؤمن  هیهمسا که  را  به محصوالت    خواست یم  خداوند خود 
م   اشی کشاورز  چالش  به  بدهد،  او  کشد یبرکت  به  :  د یگویم   و 

چ ده  هرکدام  ستی نظرت  انجام  را  خود  زراعت  ما  از    میاز  تو  و 
را    پربرکترا    تت محصوال  یبخواه  تیخدا خدا  هم  من  و  کند 

 شد؟ کار چه خواهد  جهی نت مینیدشنام دهم، تا بب

رس که  محصول  برداشت  دست    د،یزمان  ملحد  با   آن  و  پر 
نزد    ی محصول حالت  خود  مؤمن  هیهمسافراوان  با  و   یرفت 
 به او دشنام  نکهیاد  جوا وبگرانه به او گفت: چرا خداوند  شماتت

کشاورز    دادمیم  نکرد؟  نابود  را  محصولم  و  جواب   مؤمنمن 
اوداد  زیبایی اکتبر صاف    ی هاحساب  گفت: خداوند   ،  در  را  خود 

 !کند ینم

ا  ما مصداق  جمله  تیحکا  نیمسلمانان  در  بازگو   ی ا را  مشهور 
بدون  میکنیم  روز  و  شب  ت  چیه  و  و  :  مییگویم   یملأتدبر 
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در    م یکر   بلکه قرآن  .«ند کیاّما اهمال نم  دهد،یخداوند مهلت م »
َوََل ﴿ :زند یم   د ییتأجمله مهر    نیا  ی به صحت معنا  یمتعدد  اتیآ

َعمَّا   َغاِفًلا   َ اَّللَّ َا  ی َ ََتَْسََبَّ  ِإَّنَّ الظَّاِلُموَن  لِ ی ُ ْعَمُل  ُرُهْم  فِ یَ َؤخِ  َتْشَخُص  ِه  یْوٍم 
َما تَ َرَك َعلَ ی ُ َوَلْو    ﴿و    1﴾ اْْلَْبَصارُ  النَّاَس ِبظُْلِمِهْم   ُ َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن  یَؤاِخُذ اَّللَّ

ِإلَ ی ُرُهْم  ُمَسم    یَؤخِ  ََل    یَأَجٍل  َأَجُلُهْم  َجاَء  َوََل  یفَِإَذا  َساَعةا  ْسَتْأِخُروَن 
 . 2﴾ ْسَتْقِدُمونَ ی

 هستند.  یمعنا و مضموم  نی چن ی که دارا یاتیآ گر یو د

ها را بدون ها و چالشجواب سؤاالت، شک و شبهه  نکهیمقصود ا
عقل   با  موافق  شهیدر کالم خداوند که هم   یتکلف و سخت  چیه
 .  میکنیم   دایاست پ حیو تفکر صح  میسل

است   یسؤاالتاز شبهات و    یاکتاب مجموعه  نیمحترم! ا  هخوانند 
تالش که    ی سؤاالت  دهد، یما جوالن م   جوانان  که در قلب و ذهن

 شودداده    پاسخ  هابه آن  عتیبا شر شده بسیار معقول و موافق  
ظاهر شود و    منطقی صحیح و    ی هاجواب  ان یتا قدرت اسالم در ب

برا  سرآغازی   کتاب  نیا  خداوند   ی ار ی  به بود    شروع   ی خواهد 
 . موضوع نیدر ا ی دیگر هاکتاب 

 . سأل ااهلل القبول والتوفیقو ن 

 
ها را  کنند غافل است، )نه! بلکه کیفر( آن و گمان مبر که اهلل، از آنچه ستمکاران می » [۴۲م: یابراه] 1

 . «افکند شوند، به تأخیر می ها در آن خیره می چشم  روزی کهبرای 
ای بر روی آن  کرد، هیچ جنبندهمؤاخذه می  ستمشانو اگر اهلل مردم را به )خاطر(  »  [۶۱النحل:  ]  2

  اجلشانکه    دهد، پس هنگامیها را تا زمان معین مهلت می یکن آنگذارد، و ل)زمین( باقی نمی 
 . «گیرند کنند و نه ساعتی پیشی می ، نه ساعتی تأخیر می فرارسد
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 است؟   دهآفری   را   ما   خداوند   چرا 

 م؟یتا خداوند را عبادت کن  ست؟ی : هدف از خلقت انسان چسؤال 
 ؟محتاج عبادت ما استخداوند  ایو آ

ْنَس ِإَلَّ  َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ وَ ﴿  :د سخن خداون  نیا  قت ی: در حقجواب  اْْلِ
أُرِ   r   ْعُبُدونِ یلِ  رِْزقٍ ی َما  ِمْن  ِمْنُهْم  أُرِ   ُد  َأْن  ی َوَما    اجیاحت  ینف  1﴾ ْطِعُمونِ ی ُد 

است ب  خداوند  عبادت  اینکه  ه   ی وروز رزق  بندگانش  از  و 
 به مخلوقاتش است.  وابستگیو  اجیاو منزه از احت خواهد،ینم

آیه  صحیح  مفهوم  لِ ﴿  پس  ِإَلَّ  ْنَس  َواْْلِ اْلِْنَّ  َخَلْقُت    ﴾ ْعُبُدونِ یَوَما 
  ست؟یچ

م   مثالعنوان به:  میبگو  نیچنن یا فرزندت  به    ییگویبه  را  تو  ما 
ترب  اوردهین  ایدن ا  میانکرده  تیو  به  زندگ   لیدل  نیمگر  در    ی که 

موفق نتیباش  یانسان  در  وجود   تیغابه   ﴾ْعُبُدونِ یلِ ﴿الم    جهی! 
ترق  که  دارد  اشاره  از  ی انسان  نفسان  یعقل  ،یروح  لحاظ  او   یو 

 
هرگز از  r   ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنندانس را نیافریده  و  جن  من  و»  [56-57ت:  الذاريا]  1

 . «خواهم که مرا غذا دهند خواهم و نمی ای نمی ها روزی آن
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ا و  نم  نی است  محقق  عبود  شودیمهم  با    که   ی خداوند   تیمگر 
خلق نموده است که سعادت    ی خاص  ئت یانسان را به شکل و ه

به    تیعبود  محقق ساختن  ی برا  و کوششرا جز با تالش    ی قیحق
 .آوردیدست نم

منزه   خداوند   که  میدانیگفت؟ ما م   د یچه با  د اما در مورد خداون
بدون  و    است  م یاست، بلکه او حک  ای کار عبث و بیهوده  هرگونه از  

 دهد.حکمت هیچ کاری را انجام نمی

که    نجاستیا  رسد؟یم   به خداوند   ی ادهی: از خلقت ما چه فاسؤال

َعمَّ یََل  ﴿  فه یشر   ةیآ َوُهْم  یا  ْسَأُل  .  رسد یم   ما  به ذهن  1﴾ ْسأَُلونَ یْفَعُل 
 اما چرا؟

خالق   نمودن  هایی تشبیهچنین اشتباهات و مغلطه زیرا منشأ این 
است مخلوق  نم  ی کار   چیه   انسان  ،به  انجام  برا  دهدیرا    یمگر 

از    ی ر یجلوگ  ی برا  ایمنفعت،    ایمصلحت    ینوع  آوردندستبه
اگر از    مثالعنوانبه است،    درکقابل او    ی که برا  ی ا مفسده  ایضرر  
فرزندت  بپرسم   شما مدرسه  چرا  به  خواهی  پاسخ    ی فرستیم   را 
موفق  رد یبگ  ادیتا    :داد انسان  چرا؟   شود   ی و  بپرسم  باز  اگر  و 
  رخواهی او هستم! چرا خ  رخواهی چون دوستش دارم و خ  :ییگویم 
برا   :ییگویم  ؟یهست  او بپرسم چرا  اگر  و  است!  فرزندم    یچون 

خ م   تینها  در  ؟یخواهیم   ر ی پسرت  خداوند    :ییگویامر  چون 

 
 «شوندشود، و آنان باز خواست می کند، باز خواست نمی )او( از آنچه می » [۲۳األنبياء:  ] 1
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او    ی برا  یرخواهیخلق کرده و محبت فرزندم و خ   نیچننیامن را  
 را در وجود من قرار داده است.

تسلسل   ینیبیم  خداوند  دنی پرس  1که  به  اسباب،  و  هدف    از 
است که   نیپاسخ ا  د؟یما را آفر   د خداون  چرا  میاگر بپرس  رسد،یم 

را    ی ز یچ  نی چن  را خواسته و دوست دارد. چرا  یز یچ  نیچون چن
ا با  نجاستیخواسته؟  تسلسل    د ی که  متوقف    از  سؤالاین  علل 

گونه،  شود تسلسل    همان  در  آفر   کسی  چه»  که  را    دهیجهان 
پاسخ  «است؟ سلسله  رسیدن  بهبا  م   د خداون  ها    و  میکنیتوقف 

 است. دهیخداوند را آفر  یچه کس م یپرسینم

به   در  د یبا  جهینت  در مورد  سؤاالتاین    تسلسل  جواب  هدف    در 
، نه به  به پایان برسد   سؤاالت  خلقت با رسیدن جواب به خداوند 

انجام  را    ی کار   هودهیب اینکه    ای  ست ین  م یحک  خداوند  که  لیدل  نیا
ا  باشد،  گونهن یا  د که خداون  حاشاوکال  دهد،یم  به    ل یدل  نیبلکه 

از  که   اما  مفصل  قاصر    نیدرک  همچن  هستیمحکمت   نیو 
حق  یمتوانینم خداوند   قت یتفاوت  افعال  و  طب  صفات    عت یو 

حق   ی بشر  افعال   قتیو  و  همکنیمدرک    را   هاآن  صفات  به    ن ی، 
 نیا  بلکه  می کنینم  سؤال  د و غرض افعال خداون  علتما از    لیدل

 
نهایت ادامه داشته باشد؛  ای از عّلت و معلول است که تا بی ینجا، سلسله ا  در  تسلسل  از  منظور»  1

ین سلسله  ا و  …  Cعّلتی داشته باشد به نام    Bو    Bتی داشته باشد به نام  علّ   Aبه این ترتیب که  
یل قا( …و   Cاز  Bو   Bاز   Aاتفاقات )ایجاد   تسلسل هیچ شروعی برای زنجیره گاه پایان نیابد.هیچ
 . «شود. از طرفی، اگر شروعی نباشد، اّتفاقی نمی افتد؛ لذا تسلسل باطل استنمی 
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مفهوم    نیو ا  شویمبازخواست می  مانیکارهادربارۀ  که    م یما هست

  . است1﴾ ْسأَُلونَ یْفَعُل َوُهْم  ی ا ْسَأُل َعمَّ یََل ﴿ فه یشر  هیآ

 
 . «شوندشود، و آنان باز خواست می کند، باز خواست نمی )او( از آنچه می » [۲۳األنبياء:  ] 1
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 با من مشورت نکرد؟   دنم ی چرا خداوند قبل از آفر 

مورد    نیبا من در ا  ند یافر یچرا خداوند قبل از آن که مرا ب:  سؤال 
نکرد؟ کس  مشورت  تحمل  یچه  خواهان  من    ن یا  یتمام   گفته 

 فم؟ یو تکال هاتیمسئول 

شده است که    ی ز یرهیپا  یاشتباه  یبر مبان  سؤال  نی: خود اجواب
 : میپردازیم   آن انیبه ب

  را یاز مشورت با مخلوقاتش پاک و منزه است ز  د : خداوننخست
او با کمال  دل  مشورت  به  تنها مخلوقات  نقص   لیمنافات دارد و 

کمک    ازین  ایعلم   ن  یشک  ایو    استیس  ایبه  دارند  به    ازیکه 
 است. یمنتف  د امور از خداون نیا ی مشورت دارند که تمام 

چ  هرکه  د خداون هر  در  بخواهد،  حالت  زیرا  هر  کندکه    یو    اراده 
م ،  دهد یم   قرار  ر ی  مخ مخ  انیتفاوت  و  گرفتن  نمودن    ر یمشاوره 

تفاوت که   مؤثر و    ی معنو  یتفاوت  بلکه  ستین  یلفظ  یتنها  است 
 است. پرواضحخود 

2 
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است و   تی طاعت و معص  انیم   ایبودن بندگان در دن  ر ی: مخدوم
  رای است ز  یکاف   الم بودن خداوند ظ  هشبه  رد  یامر برا  نیتنها هم

ملحد    اگر ،  تنها دلیل مجازات بندگان گناهان و نافرمانی آنهاست 
ما را باید    دن،یاست که خداوند قبل از آفر   نیمقصود من ا  :د یبگو

چگونه تو   :م ییگویپاسخ م   در  !کردیم   ر یمخ  یزندگ  نیدر مورد ا
مخ نداشت  اصالا تو    کهیدرحال  کردیم   ر یرا   نیا  خود  ! ؟ای هوجود 
 ! ستین یمنطق سؤال

بگو  و را  باید    :د یاگر  آفر   فوراا من  از    در   .کردیم   ریمخ  نشمیبعد 
  ی که زندگ   گرفتی می  م یتصم  یبا چه علم و آگاه  :مییگویجواب م 

کن  عدم  ای انتخاب    ی زندگ  ابتدا  ییبگو  یخواهیم   نکهیا  ا ی   ؟یرا 
آگاه  کردم یم  و  علم  م   یو  دست  انتخاب    آوردمیبه  سپس  و 
اکردم؟یم  در  ب  چه  صورت  نی!  از    د خداون  !بود یم   ی اهودهیکار 
ب  نیچن است  یاهودهیکار  منزه  و  خود   که   پاک  مطلق  علم    با 

را تجربه کند، آن را   یزندگ  نیا  اگر داند  و می  ند یافر یرا ب  مخلوقی
نم م  کند ی انتخاب  بر  را  عدم  و  فنا  را   د یبا  جهینت  در  ند یگزیو  او 

 . دوباره به عدم باز گرداند 

خودش نبوده، اما افعال    ار یبه اخت  ایدن  نی: آمدن انسان به اسوم
بر کمال    آمدن به دنیاخودش است،    ار یاخت   و شر انسان به  ریخ

که    یچه را، در هر زمان  هر   خداوند داللت دارد؛  ییملک و فرمانروا
و   کند  م   گونهآن اراده  بخواهد  نف  ند یآفر یکه   ی امر   نیچن  یو 

ازنقص است و    مستلزم اختیار    دادن  نقص منزه است.   خداوند 



جواب الحاد، سوال و   

 

9 
 

نیز   انسان  حکمت    عدل  کمال  هنشانبه  چه    ،ت اس  الهیو  حال 
 امر است؟!  نیدر ا یظلم

خداوند   یدرخواست   نیچندر  :  چهارم ب  که  را  و  نی انسان   زندگی 
زدهد قرار    ری مخ  عدم است  تناقض  انسان    را ی،  خلقت  مجرد 

خداوند عبود  توسط  ا  او  یبرا  انسان  تیمستلزم  و   نیاست 
در   د یبا  بلکه  ،خلقتش منافات دارد  هاعتراض انسان ببا    تیعبود

تسل پروردگارش  امر  راه    شود  می برابر  پ   بندگی و  را    ش یخداوند 
 .در یبگ

نه برای انتخاب بین زندگی  انسان،    اختیار دادن بهپس موضوع  
عدم نافرم   ،و  و  بندگی  میان  انتخاب  برای  استابلکه  در  نی   ،

مخلوقات   دیگر  همانند  تا  شده  داده  اختیار  انسان  به  نتیجه 
 مسیرش را انتخاب کند. اراده نباشد و خود بی

آزاد  ست ین  یشک اخت  یکه  ا  ی ار یو  در  خداوند  به    ایدن  نی که 
داده ن  ،انسان  ان  بلکه  ،ستیظلم  ظلم  با ظلم،  خودش  به  سان 

 است. -ابالغ شده او به  یحجت اله نکه یبعد از ا-اشتباه انتخاب 

تو   د یبه پدرش بگو  ی است که فرزند   نی همانند ا  سؤال  نی: اپنجم
در هنگام   !یآورد  ادنی به ران م   ،هاجاز بدون  رای ز ی به من ظلم کرد 

ا  تولدم من  م   نیحق  که  م ن  بود  ا   انیرا  در  و    ایدن  نیماندن 
  یز یچ  نیچن  ی ! اگر فرزند ی کرد یم   ر یمخ  مادرم  بازگشت به شکم

از بازگرداندن او   پدرش  عجز  خاطر بهاست، نه فقط    وانهید  د یبگو
او بر گردنش   به دنیا آوردن  خاطر بهبلکه پدرش    به شکم مادرش،
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و   دارد  احق  ن  نیخود  مستلزم  والد   ی کیامر  به   نشانیفرزندان 
مقصودم    نجایاند، در ابوده  اتشانیها سبب وجود و حآن،  است
خزعبالت و   نیچون که با وجود ا  ستین  و فرزندانشان  نیملحد 
ر آنان ب    نیب   آور است کهناقض با عقل است تعجبکه مت  یاتیکفر 
 باشد. یکیو ن

مرا بدون اجازه    رایز  یتو ظالم  د یگویکه به خالقش م  ی کس   حال
به من  ی آورد  ایبه دن ا  فرصت  و    ا یو    ایدن  نیانتخاب ماندن در 

نداده را  فنا  و  باشد؟!  د یبا  ، ی اعدم    ترحیقب   کی   کدام  چگونه 
 !شیبه خدا ای کند یکه به پدرش اعتراض م  یهستند؟ کس 

  دیبگو یاگر آدم   ده،یعبادت خود آفر  ی انسان را برا  د : خداونششم
 حیانتخاب او قب  نیا  اینه عبادت را، آ  کنمیم   عدم و فنا را انتخاب

باشند،   یکی و گناه    عبادت  اریچگونه بندگان در اخت  ست؟یو گناه ن
عبادت   از  آنکه  نباشد؟!  سربازسپس  مکلف  مکلف    و  زده،  آنکه 

  از   کسی کهو    ردیقرار بگ  مجازاتمورد    اشیکوتاه  خاطر بهاست  
عص  ی ابتدا سرپ   ان یامر  بدون    ی چیو  کرده  انتخاب    مجازاترا 

 باشد؟!
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 م؟ ی خداوند را عبادت کن   د بای   چرا 

با سؤال  چرا  برا  د ی:  را  آفر   ی خداوند   ی وروز رزقو    نشینعمت 
از من    نشیاو قبل از آفر  کهیدرحال  باشم  عبادت کنم و شکرگزارش

 نه؟ ای بیاییدنیا به  ی خواهیم  ایکه آ دینپرس

ا  پاسخ  ی برا:  جواب  م   سؤال  ن ی به  را  روش  پ  توانی دو    ش یدر 
 گرفت:

  م یدهیاست که به شخص ملحد  متکبر ارائه م  یاول: جواب  روش
م  اساس    سؤال  :مییگویو  و  اصل  از  ز  یرمنطقیغتو  تو    رایاست 

آفر  از  نداشت  نشیقبل  نت  ،یوجود  تو    چگونه  جهیدر  با  خداوند 
بخواهد؟ چن را  نظرت  و  کند    رمعقول یغ  اساساا   ی امر   نیمشورت 

 است!

و شخص    قتیاست که به شخص طالب حق  یدوم: جواب  روش
و  می دهیم   یمسلمان اشکاالت  ذهن   یشبهات  که  وجود  در  به  ش 
ن  آمده آن  مند از یو  ااستها  رفع  عقل   نی،  و  فطرت  به  را  افراد 
  گران ید  ی ها یکین  و تشکر از  ی اصول آن سپاسگزار   از  که  یمیسل

3 
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  ی در مقابل کس   ی سپاسگزار   تشکر و  نیکه ا  می دهیاست سوق م 
 باشد؟! د یداده چگونه با ی وروز رزقو به تو   هدیکه تو را آفر 

األعل  وهلل مثال  یالمثل  ا  بیتقر   ی برا  ی با  ذهن،  را   مسأله  نیبه 
ا  کن  تصور  کنم؛یم   انیب از  بعد  خود    ی مرد   نکهیپسرت  و  شده 

تولد    خاطر به  د یبا  چرا  د یانجام اموراتش را دارد به تو بگو  ییتوانا
رشد و    ی برا  یزندگ  که در طول   یزحمات  ی نفقه و تمام   ،و تربیتم

داده  یترق انجام  باشم،  ی امن  متشکر  تو  تو    ؟از  از  که  من 
پول خرج    میبراو    یکن  تمیترب  ای  ی اور یب   ایمرا به دن  ه بودمنخواست

تعل  ای  یکن چ  ایو    یده  ممیکه  چ  از   من  ،ی گر ید  زیهر    یز یتو 
ا  کدامچی هنخواستم و تو در مورد   نپرس  نیاز  مرا    ، ی دیامور نظر 

محبت کنم و پاسخ زحمات آنان را بدهم   نمی به والد   د یبا  چراپس  
کار   کهیدرحال رأ   اند کرده  که  ی هر  و  مشورت  بوده  ی بدون    من 
 ؟ است

چن  نظر  مورد  در   ی تصور   نیچن  ایآ  ست؟یچ  یمنطق  نیشما 
است؟ در   یانسان سلیم  فطرت  موافق با یااست  یو منطق یعقالن
 .د ی و تدبر کن  تأمل یکم مسأله نیمورد ا
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 ان ادی   تعدد

هزاران   ایدر دن  کهیدرحال  میما بر حق هست   می: از کجا بدانسؤال 
 دارد؟  وجود نیاعتقاد و د

 : جواب

صحت    ی برا  یلیو اعتقادات مختلف را دل  انیتعدد اد  د ی: نبا اوالا 
بر عدم    لیدل  ی سؤالتعدد جواب به    مثالعنوانبه،  دادر  قراالحاد  

بر   ،ی مار یب  درمان  ی هاروشکه تعدد    ای  ست،ین  سؤالوجود آن  
 . داللت ندارد و ... ی مار یعدم وجود آن ب

ا  هخالص اد  نیسخن  تعدد  دن  انیکه  در  معتقدات   یلیدل  ایو 
با    نکهیمعبود و اله است و ا  دنبال  به  یمهم که آدم   نیاست بر ا

عبادت   ضرورت  پروردگار و  ی وچراچونیبفطرت و عقل به وجود  
  قت یحق  نیا   انگر یبهم    یخیمتعدد تار  لیدال  .بردیم  ی خداوند پ
که آسمان،  هاتمدن  نیتر یمیقد   است  که  زمین  و    خداوند 

4 
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و    فرمانروای عبادت    را  استموجودات    ی تمام   هنند یآفر مطلق 

 . 1اندکردهیم 

کرد و   ر ی تفس   ،حیصح   ینیبه وجود د  توانیرا م   انی: تعدد اداا یثان
از تحر   یمابق   یر یتفس   نی چنکه    ابداعات بشر دانست  و  فاتیرا 

و اصل وجود    عبادت  اصل  ن،یاصل د  یاز نف   تر یتر و منطقعاقالنه 
است با    قتیکه به دنبال حق  یشخص  انیم   تفاوت  خداوند است.

  ی تیاهم  انیاد  تینزد او ماه  است،  مسأله  نیمتکبر در هم  ملحد  
که    ندارند   یتفاوت   هستند و  یکی  انیاد  یندارد و با منطق او تمام 

  قت یبه دنبال حق  تیکه با جد   یکس   اما  خطا است!  ی تفکر   نیچن
برسد، همانند   حیصح   نیتا به د  کند یم  تفحصتحقیق و    و  است
رو  است  ییجنا  سر یکم بر  انجام   ی هایبررس   جرائم  ی که  را  خود 
که    را منکر شود  م خود جر   کالا   نکهیبرسد، نه ا  مجرم  تا به  دهدیم 
 منافات دارد.  میسل عقل و منطق با یمنطق نیچن

 از دو روش شناخت: توانیرا م  حیصح  نی: دثالثاا 

روش  نخست ا   ،درونی:  بررس   نیبه  از خالل  که  در    یعقل  یمعنا 
مخلوق  به  یمورد  را  ما  به    کتایخداوند    وجود  که  موصوف  و 

  رهنمود   ی اخرو  اتیهمچون علم، قدرت و حکمت و به ح   ی صفات
  ی تمام   انیدر م  د ید  میآنگاه خواه  ،می شیند یبو    م یبپرداز  کند،یم 

 
علی سامی النشار، نشأة الدین: النظریات التطوریة والمؤلهة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع،    1

 2009القاهرة، الطبعة األولی
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خداوند دعوت   ی سوبه که اسالم    یعقالن روش  نیبه ا  یکس   انیاد
 وجود ندارد.  دهد،یم 

است که    ی امبر پی  صدق  ه ادل  یو آن هم بررس  بیرونی: روش  دوم
نموده  نید ابالغ  ا  در،  را  و    ی ادله شامل معجزات حس   نیاسالم 

غ  ، ی معنو از  اله  د یی تأ  ب،یخبر  نصرت  قوان  بر  که  یو   نیخالف 
خواه   گرفتهصورت  ر امبیپ  ی برا  عتیطب است،   ... در    دید  میو 

چن  ینید  ایدن  تمام اسالم،  ادله   نیبراه  نیجز  صدق    ی برا  ی او 
  رسالتش ندارد.

را    ر مسی  حق  طالب  شخص  تا  بود  کوتاه  هجملچند    نیا خود 
 بشناسد. 
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حق برود اما    ن ی به دنبال د   د بای   کافر   شخص   چرا 
 کار ندارد؟   ن ی به ا  ی از ی شخص مسلمان ن 

باسؤال  کفار  که  است  چگونه  تحق  د ی:  مورد    قیبه  در  مطالعه  و 
کار بر    نیبرسند اما ا  قت یبه حق و حق  تا  مختلف بپردازند   انیاد

 مسلمانان حرام است؟ 

بارزتر   مسأله  نی ا  متأسفانه:  جواب  و    ی هادرگاه  نیاز  فهم  سوء 
ز است  ب  ی مبنا  رایبرداشت  مساوات  د  نیآن  و   ان یاد  گر یاسالم 

است. بگ  در  باطل  جلو  نیچند   د ی ر ینظر  و    یدر   ینفر  هستند 
اخت  د یکل  نیچند  به   اریدر  که    گردند، یم   ی اصل  دیکل  دنبال  دارند 
کل  یکس  م  یاصل  د یکه  ضا  ی از ین  شناسد،یرا  وقت  عیبه    کردن 
آن  خود دنبال  به  گشتن  د  ، نداردرا    و  کل  گران یاما  را    د یکه 
 .اورند یتا آن را به دست ب بگردند  به دنبال آن د یبا شناسند،ینم

د  مانیا  فطرت و  خداوند  آدم   نیبه  درون  و    یدر  شده  کاشته 
رس  نیقیبه  یفطرت  نیچن نخواهد  آرامش  سا  د یو  در   سارهیمگر 

 . است فطرت اسالم موافق با نیتنها د رایاسالم ز

5 



جواب الحاد، سوال و   

 

17 
 

ا  نای  پرده  پشت و هم    نیشبهه  مسلمان  که هم شخص  است 
م  انیاد  گر ید  روانیپ حقان  نیقیو    نانیاطم  زانیدر   نید  تیبر 

 چیه  است.  ی اهیقض  نیمخالف چن  کامالا   قتیخود برابرند اما حق 
ه  ی ر یخ در  ا  افتی  ینخواه  ینید  چیرا  در    نکهیمگر  آن  از  بهتر 
وجود  نید ه  دارد  اسالم  د  یشر   چیو  در    ی نیبینم  انیاد  گر یرا 

  دهی آفر   یسرشت  نیچن  بر   اسالم از آن مبرا است، انسان  نکهیمگر ا
 چیاست و ه  ازینی و ب  گانهیدارد که    یبه خداوند   مانیشده که ا

ها  انسان  یهمگ  ی اسالم برا   نیندارد، د  ی همسر   ایفرزند    ک،یشر 
 .ستی ن یخاص زبان ایاست و منحصر به نژاد 

و   یوثن  انی به اد  یاستوار است که توجه  نیفطرت بر ا  ی مقتضا
را جز    د یکل  ،ی د ی توح  انیاد  ان یم   در  قی مشرک نکند و پس از تحق

 . افتی  است، نخواهد  میاسالم که موافق با فطرت سل نیدر د
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 د؟ آفری   را   کافر   خداوند   چرا 

آفر سؤال  را  کافر  خداوند  چرا  آتش   دهی :  در  را  او  سپس  و 
ا  یچه حکمت  است؟  عدالت  نیا  ایآ  افکند؟یم  وراء    ه یقض  نیدر 

 ست؟یدر تناقض ن یبا رحمت اله مسأله نی ا ایآ عالوهبه است؟

قرار    ی دو مطلب را مورد بررس  د یبا  مسأله  نی: در پاسخ به اجواب 
   :میده

 نینه؟ و ا  ای شخص کافر مستحق آتش جهنم است    ای: آنخست
به آتش رفتن کافر عدل   ایآ کند یم انیاست که ب  ی خود علت اصل

ا   ایاست   با  نجاستیظلم،  بر   میبدان  د یکه  کافر   اساس  شخص 
: دوم  .ر یو ال غ  شودیافعال و تصرفات خودش مستحق جهنم م

کم  یحکمت  ایآ با  دارد؟  وجود  کافر  خلقت    م یخواه  تأمل  یدر 
و او را مکلف نموده که    دهیشخص کافر را آفر   دانست که خداوند

قرار    نیا  له  یوسبهرا    مؤمنانتا    اوردیب  مانیا امتحان  مورد  کافر 
 شود.  شتر یدرجات آنان ب جهیدهد و در نت

م   نیچنخداوند    نیهمچن از  که  نموده  بندگانش،    ان یمقرر 
تا آنان را دوست بدارد و    ند یرا برگز  ییشهدا  و  ایاول  ،انامبر یپ
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ن آنان  زیآنان  پس  بدارند،  دوست  را  خود    را  او  کافر  دشمنان  با 
م  آزما   کند یرودررو  مورد  اگر  دهد یقرار م  شیو   و  جان  مؤمنان. 

 ت یخداوند فدا کنند، محبت، رضا  ی کسب رضا  ی مال خود را برا
نزد پروردگار  یکیو  م  خود  به  دست  به  رسالت، آورند یرا  مقام   .

بغض   و  محبت  شهادت،  و  خاطر بهنبوت،  با   یدوست  خداوند 
دشمن  مؤمنان واالتر   یو  از  کفار  کس   نیبا  و  به    یدرجات هست 

که    ی ر یتقد   نیمگر بر اساس چن  افتی  نخواهد   درجات دست  نیا
ب را  کافر  به   ندیافر یخداوند  را مکلف  او  با    مانیا  و  کند.  و طاعت 

م   یانیب  نیچن جانب  شودیروشن  از  کافر  نمودن  مکلف  در    که 
نت   یمصلحت  گرانید  ی برا   خداوند  در  دارد،    دینبا  جهیوجود 

 از حکمت دانست. یخال و هودهیکافر را عبث و ب نشیآفر 

و کافر به عبادت خود    مؤمنبندگان را از    ی تمام خداوند  واقع،    در
و اسباب مناسب انجام   ییتوانا  نیفمکل  یتمام بهو    نموده  مکلف

ارزان  جوارح  را که عقل و  فیتکال  نیا م   یاست،    م یدانیداشته و 
تمام  حق    نیا  یکه  در  کافر،  مؤمنامور  ثابت   کوکارین  و  فاجر  و 

همگ و  تمام   یاست  برا  یآنان  الزم  تکال  ی مؤهالت  و    فیانجام 
  یبراخداوند    رای ز  ست،یآنان ن  انیم   یرا دارند و تفاوت  یاله اوامر 

ا عدالت،  به    هانعمت نیتحقق   تفاوت  اما،  داده  بندگان  همه  را 
صح   مؤمنکه شخص    نجاستای از    انجام را  حیانتخاب  و  داده 

نت در  برده،  بهره  عقل  را    جهینعمت  او    مان یا  ی سوبهخداوند 
  ی اشتباه  ر یخود مس  اریاما شخص کافر با اخت  د،ینمایم   تیهدا
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و    کند یاز نعمت عقل اهمال م   یمند بهره  و در  کند یرا انتخاب م 
 . ورزدیو کفر م   شودینم تیهدا جهیدر نت

افعال   نیا  توجهقابل   نکتة اشتباه شخص کافر،  انتخاب  که  است 
انعام    خداوند   وجودن یبااو    کند یخارج نم  عدلیره  داخداوند را از  

در او  از  را  احسان خود  نت،  نکرده  غی و  در  که    ی ضرر   جهیپس  را 
م  متحمل  دل  شودیکافر  ناشا  لیبه    بوده  خودش  ستیانتخاب 

 است. 

خصوص    اما آ  سؤالدر  صفت    بیتعذ  ایدوم:  با  جهنم  در  کفار 
اشتباه   سؤال: خود  مییگویم   است؟  در تناقضخداوند    تیرحمان

ز اله  رایاست  رحمت  از  دن  یمراد    نعمت   همچون  یامورات  ایدر 
د  ،یسالمت  ،ی وروز رزق  نش،یآفر  و  اوالد    یهانعمت  گر ی مال، 
که   مخلوقات ثابت است  یدر حق تمام   امور  نیاست و ا  ی ویدن
بر   یگاه که    گونه آنرا    بندگانش  از   ی بعضخداوند  ،  یحکمت  بنا 

آزما مورد  بخواهد  م   شیخود  قرار  ابتال  رحمت    اما  . دهد یو 
چگونه    جهی است و بس، در نت  مؤمنانتنها و تنها خاص    ی اخرو

در تناقض با احواالت کفار است؟! از   یرحمت   نیچن  . شودیگفته م 
تا گفته شود در    اند شده  ی آنان مستحق رحمت اخرو  یچه زمان

محروم ا  تیصورت  از  تناقض  نیآنان    گرفته صورت  یرحمت، 
  کمال  الزمه  گمان کند که    نیچن  کنندهسؤال شخص    د یشا  است؟!
که    یکس   لحا وو ص    ایانب  قاتالن  س،یاست که ابل  نیا  الهی  رحمت

با کرده  زنا  مادرش  باالتر   د یبا  بهشت  نیدر  چرا؟   باشند،  درجات 
غلط  نیا!  است  میرح خداوند    چون فهم  کمال    یچه  خداوند از 
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اگر  که  جار   یاحکام   نیچن  است  ظلم    ی را  نسبت  او  به  نکند 
رحمت    م یبدان  دیبا  !دهند؟یم  شامل  خداوند  که  آخرت  در 

بس:  نیمؤمن و  بود  َعَذابِ ﴿  خواهد  َوَرْْحَتِ یُأصِ   یقَاَل  َأَشاُء  َمْن  بِِه    یُب 
شَ  ِللَّذِ یَوِسَعْت ُكلَّ  َفَسَأْكتُُبَها  وَ یَن  یٍء  َوالَّذِ یتَُّقوَن  الزََّكاَة  بِ َن  ی ْؤُتوَن  تَِنا  ی ُهْم 

 . 1﴾ ْؤِمُنونَ ی

بر    یکه حجت اله  شودیم   یشامل کسانخداوند  عذاب جاودان    و
  خداوند  اند،انتخاب نموده  مانیا  ی جابهرا    کفر   آنان اقامه شده و

اْهَتدَ ﴿  :د یفرمایم  َا    ی َمِن  َا    ی ْهَتدِ یفَِإَّنَّ فَِإَّنَّ َوَمْن َضلَّ  َها َوََل  یِضلُّ َعلَ ی لَِنْفِسِه 
 .2﴾ نَ ْبَعَث َرُسوَلا  ی َحتَّ یَ بِ َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِ  ی َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرَ 

آنان    ی برا  یکه رحمت اخرو  یگروه  :اندگروهمردم دو    جهینت  در
رضا عفو،  رحمت،  صفت  مشمول  و  اله  تیاست  مغفرت    ی و 

است و مشمول   شانیبرا  ی عذاب اخرو  گر یو گروه د  شد   خواهند 
اله عقوبت  و  غضب  قهر،    یمقتضا   یاول  .شد   خواهند   یصفت 

کمال   ی مقتضا  یدر فضل و بخشش است و دوم خداوند  کمال  
از    نیا  یاست و همگ  اشیپادشاهقهر و    عدل،   در  خداوند  امور 

 . ردی گیم  تأ نش کمال حکمت و علم او

 
رسانم، و رحمتم همه چیز را فرا  )اهلل( فرمود: عذابم را به هرکس که بخواهم می »  [۱۵۶األعراف:  ]  1

که به آیات ما  دهند و کسانیکنند و زکات می می که تقوا پیشه  گرفته است، پس آن را برای کسانی 
 . «آورند، مقرر خواهم داشت ایمان می 

که گمراه گردد، فقط  که هدایت یابد برای خود هدایت یافته است و کسی کسی »  [۱۵اإلسراء:  ]  2
نمی  به دوش  را  دیگری  )گناه(  بار  و هیچ کس  است.  گمراه شده  خود  زیان  هرگز  به  ما  و  کشد 

 «کرد، مگر آنکه پیامبری بفرستیم  عذاب نخواهیم
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تناقض تنها    ست،ین  خداوند صفات    نی ب   یتناقض  چیه  جهینت  در
  یکیآن  نیصفات و مشمول  نیا  انتساب  که  رد یگیصورت م  یزمان

ا در  که  م  ست،ین  نیچن  نجایباشند    صفات   نیمشمول  انیبلکه 
رضا و  است.  تیرحمت  تفاوت  و غضب،  قهر   نیا  اگر   و صفات 

تناقض   ی ادعا  لیکه دل  د ی فهم  میدرک شود، خواه  یدرستبهمهم  
 ی اکفار در جهنم، مغالطه  بیخداوند و تعذ  تیرحمان  صفت  انیم 

جداساز  عدم  سبب  به  که  مشموالن    متعلقات  انیم   ی است  و 
قات به وجود آمده  صفات در مخلو نیا جیو آثار و نتا یصفات اله

اله  نیا  و  است انسان در درک حکمت  ا  یکه  عاجز    ایقضا  نیدر 
است، انسان در فهم    یاله  صفات  نیتر که از بزرگ  یاست، حکمت

مورد  خداوند  حکمت    یهاجنبه  ی تمام    مخلوقات   از   ی کیدر 
م م   ماند،یسرگردان  چگونه    یهاحکمت  یتمام  تواند یحال 

 مخلوقات درک کند.  ی تمام  خداوند را در مورد 

  یاله  ی هاو عدم درک کامل انسان در مورد حکمت  یسرگردان  نیا
 وجودن یباابر کمال خداوند است، اما    انسان  طهعدم احا  لیبه دل
بس   یهاحکمتاز    یبرخ در  را  و   از   ی ار یخداوند  مخلوقات 

م نشانه  که حجت  ند یبیها  برا  هیعل  یتا  اله  ی او  حکمت   یاثبات 
  م یو آنچه که از درک آن عاجز است تسلخداوند    برابر   باشد و در

  شود و سر خم کند. 



جواب الحاد، سوال و   

 

23 
 

 

 

 

 

 ماندن کفار در جهنم.   ابدی 

باسؤال  چرا  در    یکس   د ی:  زندگ   زمانمدتکه  کفر    ی کوتاه  خود 
 ند؟یعذاب بب جهنم در شهیهم ی برا  ده،یورز

از چند وجه به    ،دائمی  عذاب  شبهه  به    پاسخ: در خصوص  جواب 
 : میده یآن پاسخ م 

کافر نخست زندگ  ی :  در طول  نم  یکه  نرم  ا  شودیقلبش   مانیو 
  ی اگر تا ابد زندگ  رایخواهد بود ز  یعذاب  نیمستحق چن  آورد،ینم
ا  کردیم  نت  آورد،ینم  مانیهرگز  ن  جهیدر  اساس  بر  او   تیعذاب 

عمر   گر یدعبارتبه  ایداده شده   متعال  خداوند  او    ی ابد   یاگر  به 
نت  کرد،یم   یچیخداوند را سرپ  کرد،یم   عطا بر   جهیدر  او  عقوبت 

ن و    تشیاساس  که    ی کافر   یادهیند   .ات ی بالن   األعمال   إنما است 
اقامه شده و حق را شناخته،   او  بر  انکار  وجودنیبااحجت  را   آن 

حقان  کند یم  به  نم  تیو  اذعان  م   کند یآن  باز  سر  تمنا   زند،یو 
 نرود؟!  ایکند و از دن  یزندگ  ایدن که ابدالدهر در  کند یم 
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و    کند یم   ی پافشار   قتیحق و حق  پذیرشدر عدم  وجودن یباابله! 
کند.   یزندگ  ا یجاودانه در دن  نکهیو لو ا  کند یهرگز به آن اذعان نم

ا  پس مرگ به سراغش    ی ااگر در هر لحظه  کند یم   جاب یعدالت 
در جهنم باشد که    شه یهم  یباشد، برا  وضع   حال و  نیو بر ا  د یایب
 نیو براه  لی دال  اقامه    با وجود  ایاست که در دن  ییهمان جزا   نیا

 گر یهر آن امکان دارد قبض روح شود و همانند د  نکهیو علم به ا
  . د ی کرد و به آن کفر ورز  بیرا ترک کند، آن را تکذ  ایدن  هاانسان
م   نیا  همه   را  ا  نیقیو    دانستیموارد  در  انسان  که    ن یداشت 
راه جحود و انکار پروردگارش   وجودنیباا  اما   ست یجاودانه ن  ایدن

پ در  نت  ش یرا  در  مستحق   جهی گرفت،   یعذاب  نیچن  بدون شک 
   .گرددیو الجرم بر او واقع م  شودیم 

  سفسطه    نیا  میبه نقل از ابن ق  ی طیشنق  نیمحمدام  خیش

تر از آن  عادل  اربسی  خداوند »:  ند یگویکه م  1کندیم   را ذکر   اندهری

بنده که  صباح  ی ااست  چند  جهنم   ینافرمان  یکه  در  را  کرده 
  ن ای  انصاف  و  عدل »:  ند یگویم   نهمچنی  و  «جاودانه عذاب دهد 

  سپس .  «که گناه کرده عذاب داده شود  مدتی   اندازه  که به    است
   سفسطه    نی که ا  مقی  ابن »  :  د یفرمایم   در رد آنان  یطیشنق  خشی

به آن خداوند    کرده،  انیرا متناسب با مقام مقال خود ب  اندهری
تنز محکم  م   لیدر  او  است،  داده  جواب  خود  اگر    داند یقرآن 

م   به   معدوم  م   آمدیوجود  ازل  بودیچگونه  علم  بنابر  خود    ی و 
دوانده   شهیر  ی ابه گونه  ثانیخب  نیکه خباثت در وجود ا  داند یم 

 
   ۵۹ص  -از شیخ احمد بن محمد االمین  /مجالس مع فضیلة الشیخ محمد امین الشنقیطی  1
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اگر  زمان  که  مدت  همان  نافرمان  یبه  را  خداوند    اند، کرده  یکه 
  ی باز گردند، دوباره به همان مسلک   ایعذاب داده شوند و باز به دن

توان انتخاب    یی گو  کنند،یرجوع م   اند دهیآن عذاب د  سبب  که به 
  ی َوَلْو تَ رَ ﴿:  د یفرمامی  انعام  یدر سورهخداوند  را ندارند،    ی گر یراه د

َعلَ  ُوِقُفوا  فَ َقاُلوا    ی ِإْذ  لَ ی النَّاِر  بِ ی  نَُكذِ َب  َوََل  نُ َردُّ  ِمَن  یَتَنا  َوَنُكوَن  رَب َِنا  ِت 
َما َكانُوا    r  یَ اْلُمْؤِمنِ  ََلُْم  َبَدا  َعْنُه  یْ َبْل  ُُنُوا  ِلَما  َلَعاُدوا  َوَلْو رُدُّوا  قَ ْبُل  ِمْن  ُفوَن 

ُْم َلَكاِذبُوَن   .1﴾ َوِإُنَّ

م  زمانمدت:  دوم اهم  زانیو  نبا  یچندان  تیگناه  و  تنها    د یندارد 
که گناه،    د یخود قرار ده   نیرا نصب الع   نیا  بلکه  به آن نگاه کرد،

جهان  ینافرمان شده:    چنان  است!  انیپروردگار  گفته    به »که 
به عظمت کس   یکوچک بلکه  نکن؛  نگاه  از فرمانش سر    یگناه  که 

 «بنگر! ی ازدهباز

سخن  اهللرسول  نیهمچن گو  یاز  اهمیتی  آن    به  اشندهیکه 
به   را  اومبادا  که    برحذر داشته   داند ینم   ی ز یرا چدهد و آن  نمی

 . 2بکشاند  درک اسفل

 
)آن»  [28-27األنعام:]  1 اگر  هنگامیو  را(  داشته ها  نگه  آتش  برابر  در  زده  که  )شگفت  ببینی  اند؛ 

می می پس  می »گویند:  شوی(  گردانده  باز  کاش  تکذیب  ای  را  پروردگارمان  آیات  و  شدیم، 
کردند  )نه چنین نیست( بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می -بودیم کردیم، و از مؤمنان می نمی 

گردند،  تردید به آنچه از آن نهی شده بودند؛ باز می برایشان آشکار شده و اگر باز گردانده شوند، بی 
 .  «انندو اینان دروغگوی

 
ُ   َما  ابلَكِلَمةِ   لَیََتَكلَّمُ   الَعْبدَ   إنَّ »  2 بنده با  »  [یهعل  متفق].  «واملَْغِربِ   املَْشِرقِ   َبْیَ   ِمَّا  أبْ َعدَ   النَّارِ   ِإَل   ِِبَا  یَِزلُّ   ِفیَها  یَ َتَبیَّ

آورد که به موجب  توجه به اينکه سخنش درست است يا خير، سخنی بر زبان میفکری و بی بی
 .«افتد آن از مسافتی بيش از فاصله ميان مشرق و مغرب در آتش دوزخ می 
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با اسوم زندگ  ی و اعمال و تصرفات آدم   ای به دن  دید  نی: ما    ی در 
نم هر    ینوع  صرفاا   که  میکنینگاه  بلکه  است،  شانس  و  تصادف 
است از جانب  ی استدراج دهد، یانسان رخ م  یکه در زندگ یاتفاق 

از    اگر  انسان ظاهر گردد.  یدرون  ی هاتا سرشت و نهفتهخداوند  
انسان خ  پ  شودظاهر    ریدرون  غلبه  بر جوارحش  ا  دای و   نیکند، 

هم  اوست  ی وخوخلقاصل   بر  پاداش   نیو  مستحق  اساس 
 .خواهد شد 

داللت    شرارت درونی او  بر د،  وگر گناه و شرارت بر او غالب شا   اما
شد.   مجازات  مستحق  آن   خاطر بهکه    دارد   جه ینت  در  خواهد 

از   افعالشاناست که  ها  درون انسانمربوط به    مجازاتپاداش و  
  آن  نیصادره از فاعل  افعالو تنها مربوط به    ،گیردمی  سرچشمهآن  

 ! نیست

حد   لیدل  نیهم  به کس  فیشر   ث یدر  که  شده    خاطربه  یوارد 
نم  شاعمال بهشت  ن   هراندازه  تو   شود،ی وارد  انجام    یکیاز  را 
برا  ی توانینم  ،یده را    تنها بهشت  ! بلکه  ی خودت بخر   یبهشت 

و او از درون آنان آگاه بر بندگانش است  خداوند  و نعمت    فضل
 . 1است

 
ُدوا،  َقارِبُوا»  1 ی را در پيش بگيريد و درستکار  رو  ميانه   و  راست  راه»  «ِبَعَمِلهِ   ِمنُكم  َأَحد  یَنُجو  َلن  أَنَّه  واعَلُموا  وَسدِ 

. گفتند: حتی شما ای  «ابدييک از شما در ازای عملش نجات نمی و استوار باشيد و بدانيد که هيچ 
يابم( مگر اينکه فضل و  ی نم  نجات)  نيز  من» «َتَغَمَدِن هللا ِبَرَْحة ِمْنه َوَفضل ی َ  َأن  ِإَلَّ  َأنَ  وَلَ »رسول خدا؟! فرمود: 

  [یهعل متفق]. «رحمت اهلل شامل حالم شود
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ن  نیهمچن جهنم  مورد  به    نیچنن یا  زی در  کافر  که شخص  است 
در  لیدل گناه  و  کفر  زندگ  مدت  انجام  سال  جهنم   یشصت  در 

نم رذ  ماند،یجاودانه  و  خباثت  سبب  به  و  لتیبلکه   درونش 
 شده است. یعذاب نیبه پروردگارش مستحق چن سوءظن

م   و در    وضوحبهرا    یافعال و سرشت درون  نبی  عالقه    یتوانیتو 
ب  یثیحد   همانند   ،ینیبب  ثیاحاد که شخص   نیا  انگر یکه  است 

صد  از  خداوند  نزد  که  بود  خواهد  صادق    برشمرده  قانیچنان 
شد   م   ی ااندازهبه  ایخواهد  ا  د یگویدروغ  از    نکهیتا  خداوند  نزد 

 .1د بو خواهد  نیکذاب

چهار خصلت است که در    ای  است،  امر   سه  منافق  نشانه    ثیحد   ای
شخص منافق  یهر  اگر    خالص  باشد  و  بود  آن    یکیخواهد  از 
از   یخصلت  که آن را ترک نکند   یباشد، مادام   یها در کس خصلت

را دارد و د ب  یث یاحاد  گر ینفاق  افعال    نیا  انگر یکه  که  مهم است 
انعکاسات درون  ستین  ی ز یچ  یآدم  آنان که بر جوارحشان    یجز 

 .2گردد یظاهر م 

 
  هللاِ   ِعْندَ   یُْكَتبَ   َحّتَّ   الصِ ْدقَ   َویَ َتَحرَّى  َیْصُدقُ   الرَُّجلُ   یَ َزالُ   َوَما  اْْلَنَِّة،  ِإَل   یَ ْهِدي  اْلِبَّ   َوِإنَّ   اْلِبِ ،  ِإَل   یَ ْهِدي  الصِ ْدقَ   َفِإنَّ   اِبلصِ ْدِق،  َعَلْیُكمْ »  1

یقاا، ُكمْ   ِصدِ  َحرَّى اْلَكِذَب َحّتَّ َفِإنَّ اْلَكِذَب یَ ْهِدي ِإَل اْلُفُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر یَ ْهِدي ِإَل النَّاِر، َوَما یَ َزاُل الرَُّجُل َیْكِذُب َویَ تَ   َواْلَكِذَب،  َوِإیَّ
ی را پیشه خود کنید چرا که صداقت و راستی به  راست  و  صداقت »   [یهعل  متفق]  «یُْكَتَب ِعْنَد هللِا َكذَّاابا 

می   سوی هدایت  مینیکی  راست  بنده  همواره  و  بهشت؛  سوی  به  نیکی  و  تالش  کند  و  گوید 
شود؛ و از دروغ دوری کنید چرا که  کند راست بگوید، تا اینکه نزد خداوند از صدیقان نوشته می می

گوید و تالش  باشد و همواره بنده دروغ میکشاند و فساد هدایتگر مسیر آتش میبه فساد می
 .«شودغ بگوید تا اینکه نزد اهلل به عنوان کذاب و دروغگو ثبت می کند درو می

 
منافق سه چیز    نشانه»  [یح بخاریصح].  «َخانَ   اْؤُتُِنَ   وإَذا  أْخَلَف،  وَعدَ   وإَذا  َكَذَب،  َحدَّثَ   إَذا :  َثًَلثٌ   املَُناِفقِ   آیَةُ »  2

 . «کندکند و در امانت خیانت می گوید، خالف وعده می است: دروغ می 
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است، نه    انسان  ثیدرون خب   لیبه دل  جهنم  عذاب  جه ی در نت  پس
و مکان است، بلکه عذاب و عقاب   زمان  ری که اس  یگناه  خاطر به

 ها.انسان تیاست مربوط به درون و شخص یموضوع

جهان  یتیشخص خداوند  انکار  و  کفر  ر  انیکه  آن  دوانده   شهی در 
م  قرار  عذاب  تنها    ری اس  افعال  و  ردی گیمورد  زمان  و  مکان  در 

  مستحق   است که  یثینفس خب  ییشناسا  ی برا  ی احجت و نشانه
است.     یدانشجو  یبرا  یلیدل   نامهپاسخکه    طورهمانعذاب 
 .است ی و مردود یمستحق قبول

کلمات  ی مردود  ای  یقبول به سبب  در    ستین  یتنها   نامه پاسخکه 
بلکه   شده،  تالش    یتیاهل  خاطربهنوشته  خود،  از  که  و  است 

ا  اشیعلم  لیتحص است.  ن یدر  داده  نشان  که   یگناه  برگه  را 
م  واقع پالکارد  ی شمار یکوچک  ب   ی در  که  درون   انگر یبزرگ است 
 در جهنم است. یجاودانگ  مستحق است که یشخص

  

 
ِمَن النِ َفاِق حَ   َأرَْبعٌ » ّتَّ یََدَعَها: ِإَذا اْؤُتَُِن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َمْن ُكنَّ ِفیِه َكاَن ُمَناِفقاا َخاِلصاا، َوَمْن َكاَنْت ِفیِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفیِه َخْصَلةٌ 

كس كه اين چهار خصلت در او ديده شود،    هر»  [ییح بخار صح].  «َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ 
آن  از  يکی  او  در  و هر كس  است  مگر  منافق خالص  دارد  را  نفاق  از  ديده شود، يک خصلت  ها 

خيانت   شود،  سپرده  او  به  امانتی  هرگاه  از:  عبارتند  چهار خصلت  آن  كند.  ترک  را  آن  كه  زمانی 
می می دروغ  كردن،  هنگام صحبت  وكند،  عهد  اگر  می  گويد،  را  پيمانش  ببندد،  و  پيمانی  شكند 

 .«گويددهد و ناسزا می هنگام دعوا، دشنام می 
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به او    ح ی صح   صورت به اسالم   قت ی که حق   کسی   چرا 
 بماند؟ جاودانه در جهنم    د ی ابالغ نشده با 

به  سؤال  من  رسولش  خداوند :  و    مانیا    و  موحدم  و  دارم 
کس   نیهمچن اگر  که  دارم  او   یدرستبهاسالم    دعوت  یباور  به 
وضع   دهینرس که  چنان  جهان    تیباشد  مردمان   ن یچنن یااکثر 

آ  است، است.  ظلم  جهنم  در  ماندنش  من    نیا  ایجاودان  تصور 
 !شود؟یم  مانمیموجب نقص ا

به او   یدرستبهکه دعوت اسالم    ی: در معذور بودن شخصجواب 
که دعوت نادرست   م یبدان  دیاما با  نم،ی بینم  یابالغ نشده، اشکال

چ اسالم  را    یکس   .ستیبه  اسالم  به    نیچنن یاکه  که  شناخته 
معذور    دهد،یم  دعوت    محمد   ایها  به عبادت بت   مثالا شرک،  
م   یکس   اما  است. توح   داند یکه  به  م   د یاسالم  و    دهد یدعوت 
است که قرآن را بر او نازل   یاحد  خداوند واحد و امبریپ  دمحم

و   جهاد    مثالا   یشبهات  وجودن یباانموده  مورد    ازواج   تعدد   ا یدر 
 . ستی دارد، معذور ن
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 است.  بشردوستانه اش خدمات  که در کارنامه   کافری 

کافر سؤال  چگونه  بزرگ  ی :  و  مهم  خدمات  بشر   یکه  کرده    تیبه 
که مرتکب انواع جرائم شده    یمسلمان  اما  رود،یاست به جهنم م 

 رود؟یبه بهشت م 

اجواب  نخداوند    نی :  پاداش شخص  که    مجازاتو    کوکاریاست 
  گر یکه قاتل، راهزن، دزد و د  همچنان  دهد، یشخص گناهکار را م 

ه  نیمجرم  ترد  چ یبدون  و  و    ید ی شک   عادالنه    مجازاتعذاب 
و    ستیقاعده مستثنا ن  نیاز ا  زیکافر ن  نند،یبیخود را در آخرت م 

م  عادالنه    عذاب را  دادگر   را یز  ند ی بیخود  عادل و حق    یخداوند، 
واپس  روز  در  و  قضاوت    بندگانش  نیب  ن یاست  حق  اساس  بر 

را    یکل  اصول ثابت و  نیا  دارد،یروا نم  ی ظلم  ی و به احد  کند یم 
 داشت.  مدنظر  د یبا جزئی مسائل  مناقشه  به هنگام 

که مرتکب    مسلمانی   که  کرد  اشاره  مهم ه  نکت نیبه ا  د یبا  نیهمچن
البته مجازات    ابد،یینم  یی از مجازات رها  است  شده  رهیگناهان کب

 چرا؟! ست،یاو همانند شخص کافر ن
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ح  رایز طول  در  کافر  ن  اتشیشخص  برا   یو خدمت  ک یعمل    یرا 
نتاس  نداده  انجامخداوند    تیرضا در    ست ین  حیصح  جه یت 

عدالت   بلکه  خدمات را از خداوند بخواهد،  نیپاداش ا  ایمجازات  
م   نیا خدمات  طلبد ی را  پاداش  کسان  یکه  از  داده  انجام  که   یرا 

را انجام داده است، پس هر    ی امور   نی آنان چن  ی برا  بخواهد که
انجام    ی امور کار   گرید  وطن، جامعه و  ت،یانسان  خاطر بهکس   را 
  آنان   را از آنان بخواهد و واجب است کهپاداش خود    د یداده با

 پاداش او را بدهند.

و از او خواسته   کندیکار م  ی که در شرکت د ی ر یرا در نظر بگ ی کارمند 
وظا ا  را  خود  فیشده  دهد،  انجام  احسن  نحو  کارمند   نیبه 

م   فیوظا انجام  احسن  نحو  به  را    ی شرکت  ی برا   اما  دهد یخود 
پا  گر ید در  اصل  انیو  شرکت  سراغ  با  یبه  کار   ی برا   د یکه  آنان 
 نیدر چن  کند،یو از آنان مزد زحماتش را مطالبه م   رودیم  کردیم 

ن  ملزم  یشرکت اصل  تنهانه  یحالت او  بلکه    ستیبه پرداخت مزد 
 فیوظا  چرا  قرار دهد کهاو را مورد سرزنش و مجازات    تواند یم 

 آنان انجام نداده است. ی خود را برا

ا  یبعض  نکهیا  ای  ییبه دانشجو  هیرا تشب  مسأله  نیاز خردمندان 
جلسکرده به  که  به    ی جا بهو    رودیم   کیزیف  امتحان  ه  اند  پاسخ 

با  مفصالا را    یخی تار  عیوقا  ک،یزیف  سؤاالت و    آوررتیح  یروش  و 
برگ  بایز نتا  سد،ینویم   امتحانی  ه  در  اعالم  هنگام  به    جیسپس 

  ی امسأله  چی ه  کهیدرحالکه چرا مردود شده    شودیم  زدهشگفت
ورز  کافر   شخص!  را اشتباه ننوشته است از    دهیهم به خدا کفر  و 
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 ک ین  ی کارها  خدمات و  نیکرده و عالوه بر ا  یعبادت او شانه خال
 ! خداوند  یانجام داده است، نه برا ی گر ید ی خود را برا

که    یضیرا بازگو کنم؛ شخص مر   یداستان  مایلممناسبت    نیهم  به
ب به  یهوشیدر  تنفس    بردیم  سر   کامل  با کمک دستگاه  نفس و 
ب  کشیدمی و    ی بستر   یمارستانیدر  و    احساس  باپرستاری  بود 
درمان او را بر عهده داشت،      فهیو مهربان، وظ  دوستانسان  اریبس 
بو و مرتب خود را خوش  ضیمنظم اتاق مر   صورتبه  رستارپ  نیا
که    ی اگونهبهکرده بود،    بایز  ی هااتاق را پر از گل  ی و فضا  کردیم 

در   متأسفانه  از بهشت است اما  ی ااتاق قطعه  نیا  ی کردیگمان م 
ب از  مراقبت  و  کوتاه  مارشیدرمان  و  م   ی اهمال  خرج    د، دایبه 

  ت یوضع  ر یگیو پ  کردیچک نم  د،یکه با  گونهآن  را  دستگاه تنفس
  و  قیبعد از تحق و    کرد  فوت  ضیشخص مر   نکهینبود تا ا  ضیمر 

رس   سوال صرف  را  وقتم  تمام  من  گفت:  جواب  اتاق  یدگ یو    به 
که تمام اقوام او از    کردمیم   یدگیکردم و چنان به آن رس  ضمیمر 

آمده شگفت  به  من  ا  بودند،  کار  من  مورد    ستین  نیحق  که 
 .رمیبازخواست و مجازات قرار بگ

را    پرستار  ی ر یقرار بگ  یتیموقع   نیاگر تو در چن  ست؟یتو چ  نظر 
 ؟یده یاو حق م   به نکهیا ای یکنیمجازات م
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 : ی ان ی پا   سخن 

نص  م یاز صم  انیپا  در مسلمان  ی تمام   یبرا  ی حتیقلب    ی جوانان 
هستند دارم و    قتیبه دنبال حق   صادقانه  اند وکه دچار شک شده

قرار    شبهات  و  شک  ه  است که خود و عقلتان را طعم  نیآن هم ا
کمک   نیرد شبهات ملحد   ه  نیبلکه از افراد متخصص در زم  د ینده
پاسخ به شبهات   ییتوانا  ینیّ هر شخص متد   ستی ن  قرار  د،یر یبگ

باشد،   داشته  به   نکهیا  رغم یعلرا  ا   یار یبس   پاسخ  شبهات   نیاز 
صح   ی ا تااندازهکه    یکس   ی برا باشد   ینید  حیمعلومات  داشته 

 به تخصص دارد. ازیشبهات ن نیاز ا  ی ااما دسته است ساده

به  جادیا  لیدل علم  عدم    و  است  آن  به  احاطهو    مسأله  شبهات، 
  عالج   به  افتنیدست  ی است و برا  حیفهم صح   و  علم تنها  آن  عالج

درمان با   یو  و    نی ا  د یمناسب  علما  نزد  را  شبهات  و  مسائل 
است،    مؤمنسالح    علم  برد.  نیمتخصص شبهات  با  مواجه  در 

 1."السُّؤالُ  ی فِإَّنا ِشفاُء العِ عَلموا! ی  ل  َأَلَّ سألوا ِإذا ": ند یفرمایم  امبر یپ

 
 . «چرا وقتی نمی دانستند، سؤال نکردند؟ تنها شفای نادانی، پرسش است»)سنن ابوداوود(  1
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 االحاد  دراسة»و شبهات خود را با بخش    سؤاالت  دیتوانیم   شما
 : د یبگذار انیم   در بوکسیف در «فتح مرکز

https://www.facebook.com/antiel7aal 

 «گفتگوی الحاد و ایمان»تلویزیونی    ی یا با پیج فیس بوک برنامه
  ارتباط برقرار کنید:

https://www.facebook.com/fadialogue 

اهم  نیهمچن غافل    مؤمنبا دوستان صالح و    ی صحبتهم  تیاز 
اما همان عادات و   یدرمان باش  دنبال به  ست یعاقالنه ن  د،ینباش

افزا  یاشتباهات موجب  مر   شیکه    ادامه  را   شودیم   ی ضیشدت 
س  یعادات  ،یده خوردن  دنیکش  گاریهمانند  و...   یها یو  حرام 

ا بر  ن  ه  ستیشا نیعالوه  حق  زباله  ستی طالب  را  خود  دان  که 
شا  نیملحد  بلکه  دهد،  که   ستهیقرار   ت،یسا  کردندنبال است 

گروه  جیپ به سا  ی هاو  و  بگذارد  کنار  را   ییهاو گروه  هات یآنان 
 نیو به شبهات ملحد   دهندیرا نشر م   قت یکه حق و حق  وندد یبپ

 از جمله:  دهند،یپاسخ م 

 العلم یؤکد الدین: 

https://www.facebook.com/islam_anti_atheism 
 بالقرآن اهتدیت:

https://www.facebook.com/gtquran 

 برنامج الحوار االیمان واالحاد:

 https://www.facebook.com/fadialogue 

https://www.facebook.com/antiel7aal
https://www.facebook.com/fadialogue
https://www.facebook.com/islam_anti_atheism
https://www.facebook.com/gtquran
https://www.facebook.com/fadialogue
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 صناعة المحاور: 

https://www.facebook.com/mohawir 

 مرکز دالئل: 

https://www.facebook.com/dalailcentre.ar 

 کامل الصورة:

https://www.facebook.com/the.entire.image 
 الباحثون المسلمون:

https://www.facebook.com/thr.muslim.researchers 

 مرکز الیقین:

https://www.facebook.com/yageennet 

 مرکز الفتح: -قسم دراسة االلحاد

https://www.facebook.com/the.fact.of.evolution 

 حقیقة الملحدین والعلمانین العرب:

https://www.facebook.com/facteatheism 

 الدکتور محمد داود:

https://www.facebook.com/mohameddawodofficial 

 مکافح الشبهات: -ابوعمر الباحث

https://www.facebook.com/antishubohat 

 الفیزیاء ووجود الخالق: 

https://www.facebook.com/mos.physics 

 قناة البینة للرد علی الشبهات:

https://www.facebook.com/albyyinah 

https://www.facebook.com/mohawir
https://www.facebook.com/dalailcentre.ar
https://www.facebook.com/the.entire.image
https://www.facebook.com/thr.muslim.researchers
https://www.facebook.com/yageennet
https://www.facebook.com/the.fact.of.evolution
https://www.facebook.com/facteatheism
https://www.facebook.com/mohameddawodofficial
https://www.facebook.com/antishubohat
https://www.facebook.com/mos.physics
https://www.facebook.com/albyyinah
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 ورینا نفسک: 

https://www.facebook.com/wrynanfsk 

 کهنة االلحاد: 

https://www.facebook.com/kahnat.elhad 

 نقد نظریة التطور وحقیقة الخلق: 

https://www.facebook.com/creation.evoulution.18 

 العلم واالنسان: 

https://www.facebook.com/h.otigins 

 مرکز براهین لدراسة االلحاد:

https://www.facebook.com/baraheen.org 

 انهیار الداروینیة: 

https://www.facebook.com/collapse.atheist 

 تشریح دماغ الملحد: 

https://www.facebook.com/atheistbrinnanotomy 

 منتدی التوحید للرد علی المالحدة:

https://www.facebook.com/wwweltwhedcom 

 
 

باشد ...ای از فعالین در این زمینه میها نمونهاین پیج  

 

 

https://www.facebook.com/wrynanfsk
https://www.facebook.com/kahnat.elhad
https://www.facebook.com/creation.evoulution.18
https://www.facebook.com/h.otigins
https://www.facebook.com/baraheen.org
https://www.facebook.com/collapse.atheist
https://www.facebook.com/atheistbrinnanotomy
https://www.facebook.com/wwweltwhedcom
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  رش یپذ  ی که درون ما را برا   خواستارم  د منانخداوناز    انیدر پا  و
 افتهی  تیدهد، ما را هدا  تمانیراست هدا  راه  و به  پاک کردهحق  
 دهد.  قرار  گرانید تیهدا ی برا یو چراغ تگر یو هدا

1۸ساعت    29/1/1401ترجمه:    انیپا  
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