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 ﴾2﴿  تکلیدهای سعاد
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 ﴾3﴿  تکلیدهای سعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء:

به پدر بزرگوارم که در راه تحصیل علم زحمات و مشقات زیادی را به خاار   

 من ب داشت ک ده اند.

به مادر عزیزم که تمام زنادگ  ا  را در راه خادمت باه درر نا رف  ا        

 نموده است.

 ه است.ام ک دراه رسیدف به اهدافم همیشه یاری به همس  خوبم که در

 به پدر بزرگم که استادی موحد، متق  و نمونه ب ایم بوده است.

به نور چشمانم حفصه، محمد سعید و سعاد که در راه اهدافم بسیار رنج کشیده 

 اند.

 ام ب اف وخته اند.ارم که چ اغ علم را ف اراه زندگ به اساتید بزرگو

 ت هستند.تاس  عالم مشغول خدمه تمام علماء و اساتیدی که در س ب

بار سف  را ب ای رساندف دین بسته اند و جادای  و دوری از  به داعیان  که کوله

 کنند.شاف را تحمل م عزیزاف

ها را باه  ی تمام داعیاف و مبلغین  که دوری خانواده، تنهای  و سخت به خانواده

 کنند.خار  اسالم تحمل م 

 م داشته اند.ازم که بیشت ین تأثی  را در زندگ به دوستاف عزی

 «مترجم»                                                     



   

 

  

 
 

 

 ﴾4﴿  تکلیدهای سعاد

 

 فهرست مطالب

 صفحه موضوع ش

 4 مت جم مقدمة  1

 6 مؤلف مقدمة  2

 7 تع یف مفتاح )کلید( از نظ  لغوی و ا طالح   3

 7 های زیبای خداوند استنام  از نام« فتاح»  4
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 21 چگونگ  درهای بهشت و دوزخ و کلیدهای رف  9

 24 تمام چیزهای پسندیده و مطلوب کلید دارند  11
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 ﴾5﴿  تکلیدهای سعاد

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 مترجم مقدمة
خداوند تبارک و تعال  انساف را به عنواف اش   مخلوناتش رف ید و اراده 

ی ظهور ب ساند، مالئکه مطیع و وی  فات خود را به م حلهداشت که با خلقت 

و پوشاک و مسکن احتیاج نداشتند، ف مانب دار اهلل تعال  بودند و به خورد و نو  

 فت  و بدین ت تیب ،خداوند انساف را رف ید که نیازمند رزق و روزی است

   ﴿ ،خویش را ظاه  نمود« رزانیت»           ﴾ 

 رنها را مورد عفو وکنند و او با توبه  ید که گنه م بندگان  رف [٨٥الذاريات: ]

 ﴿ ،خویش را رشکار گ داند« غفوریت»دهد تا  فت ن ار م بخشش خویش 

     ﴾ [ :٣٧١البقرة]  بندگان  که رنها را به بهت ین شکل و

﴿ ،بودف خویش را به تصوی  کشد« مصور»تا  فت  ورت رف ید       

        ﴾ [ :٤التین]  خال ه این که خداوند انساف را

﴿ ،رف ید تا خود را مع ف  نماید               ﴾. 

 [.٨٥ الذاريات:]

وی است که در این  فت خداوند « بودففتاح» فات خداوند  یک  دیگ  از

 کند.ای بیک اف ب ای بندگانش جلوه م در شکل خزانه

ر کتاب  که پیش رو دارید، سخن ان  دکت  عبدال زاق بن عبدالمحسن البد

ی در سالن اجتماعات دانشگاه اسالم  مدینه باشد که پی اموف همین موضوعم 

 است.منوره ای اد گ دیده 

ی اسالم  انجام بنده همیشه در این فک  بودم که خدمت  ماندگار ب ای جامعه

 اْبن   َماتَ  ِإَذا» دهم، به یاد دارم زمان  که ب ای اولین بار این حدیث رسول اک م 
 «َله   يَْدع وْ  َصاِلح   َوَلد   َأوْ  بِِه، ي  ْنتَ َفع   ِعْلم   َأوْ  َجارِيَة ، َصَدَقة  : َثاَلث   ِمنْ  ِإلا  َعَمل ه   انْ َقَطعَ  آَدمَ 

را شنیدم با خود ررزو ک دم که ای کا  این ه سه بعد از من به عنواف بانیات 

ت جمه  1382کتاب حاض  را در زمستاف  لحات بان  بماند، ب ای اولین ندمالصا



   

 

  

 
 

 

 ﴾6﴿  تکلیدهای سعاد

نمودم، امیدوارم خداوند سبحاف این خدمت ناچیز را به پیشگاهش نبول ف ماید و 

 یشت  به بنده و سای  مسلماناف عنایت ف ماید.توفیق خدمات ب

در پایاف از خداوند متعال خواستارم که اسالم و مسلمین را در س تاس  عالم 

از  ا در تمام گیت  به اهتزاز دررورد،و پ چم اسالم ر ،عزت و رفعت بخشد

 ی محت م نیز امید دعای خی  دارم.خواننده

 

 م سعید موسویا



   

 

  

 
 

 

 ﴾7﴿  تکلیدهای سعاد

 مقدمة مؤلف

الحل مم الظي مم الي  يم يف تح عل ي م ن ي  اا م ن عح اده ب الحا و  و الفت  ا   الحم د ه
الظلمم وأشهد أن ل إل ه إل اه ود ده ل ش  يه ل ه وأش هد أن محم دا  عح ده ورا وله آ  اه 

ف رد مم وص لي اه وا لم وخوا م ه ووص فه بهن ه ب المنمنمن ر و اه فوا ح الخم  وجوامظ ه 
 علمه وعلي آله وصححه أجمظمن.

از نظا  خیا  و   تا ین اباواب علام و ساودمندت ین رف     تعا فف شک از پ  منبدو

شناخت و تشخیص کلیدها و اسباب خی  است از کلیدها و  ب کت ب ای مسلماناف،

شود از رنچه کاه باا رف ضا ر باه     اسباب ش ، و شناخت رنچه با رف نفع حا ل م 

 رید.وجود م 

ری ن ار داده است کاه محال   کلید و د اً خداوند سبحاف ب ای ه  عمل خی یقین

و ب ای ه  عمال شا  و زشات نیاز کلیاد و دری نا ار داده        ،ورود به رف خی  است

کلیدی اسات   و ب ای ه  شئ مطلوب که محل ورود به رف ش  و بدی است، است

 شود.که با رف گشوده م 



   

 

  

 
 

 

 ﴾8﴿  تکلیدهای سعاد

 تعریف مفتاح )کلید( از نظر لغوی و اصطالحی

شاود،  ف شئ مطلوب و مورد نظ  ما باز م ای است که با رمفتاح یا کلید وسیله

شود کاه اشایای  م ال نفال باا رف گشاوده       این مفتاح هم ب  اشیاء حس  ارالق م 

 ف ماید:شود، چنانچه خداوند تبارک و تعال  م م 

﴿                      ﴾ [ :76القصص]. 

های( خازاین رف  ما رف اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که )حمل  ندوق»

 .(1)«ک دزور و ندرت سنگین  م گ وه پ ب  

شاود،  ی مفتاح ب  اشایاء غیا  حسا  و معناوی نیاز اراالق ما        و همچنین کلمه

 همچناف که در حدیث رمده است:

 .«الطُّه ور   الصااَلةِ  ِمْفَتا   »
 .(2)«ضو کلید نماز استو»یعن  

شود گفته از م ف ماید: مفتاح یا کلید به رنچه که با رف چیز بسته بم  /ابن نیم 

ی چیزهاای بساته اسات و از هماین     در حقیقت مفتااح و کلیاد گشااینده    شود،م 

 معناست:

 .«اللاه ِإلا  ِإَله لَ  اْلَجناة ِمْفَتا »
 .(3)«ال إله إال اهلل است کلید بهشت»

 

 های زیبای خداوند استنامی از نام« فتاح»

هماف خداوند عزوجل است که بین بندگانش باه رنچاه کاه    « فتاح»در حقیقت 

و با  ه کسا  کاه     ،کناد و به رنچه اراده نماید فیصاله ما    ،کندبخواهد حکم م 

                                           
در بعض  از تفاسی  رمده است که کلیدهای رف از پوست بود که ب  شصت شت  حمل  -(1)

ف ماید: باشد. لیث م شد. و همچنین گفته شده که م اد از مفاتیح گنج و خزاین م م 

باشد. تهذیب ی مفتح )خزانه( مفاتح م ی مفتاح مفاتیح است، و جمع کلمهجمع کلمه

 .447 – 446، ص 4لالزه ی، ج  ةللغا

 .5885در  حیح جامع شماره  األلبان و  3و الت مذی شماره  61رواه ابوداود، شماره  -(2)

 .45، ص 1ی تهذیب السنن، ج حاشیه -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾9﴿  تکلیدهای سعاد

تواند حکام او را  گذارد، هیچکس نم بخواهد در رنچه خواست او باشد منت م 

 له و ام   را به تأخی  اندازد.ب گ داند و فیص

 ف ماید:خداوند متعال م 

﴿                              ﴾ [ :احه

62]. 
رورد و سپس در میاف ماا  بگو: پ وردگارماف ما را )در روز رستاخیز( گ د م »

 .«، تنها او داور رگاه )از کارهای ما و شما( استکندحق داوری م 
 ف ماید:م  –عزوجل  –و همچنین خداوند 

﴿                                 

        ﴾ [ :98األع اف]. 

علم پ وردگار ما همه چیز را درب  گ فته است )و او با رحمت و محبتا  کاه   »

ف ماید، لاذا( ماا تنهاا با  خادا توکال       نسبت به مؤمناف دارد ایماف ما را محفوظ م 

بندیم( پ وردگارا! میاف ما و نوم ما باه حاق داوری کان    هم بدو پشت م  داشته )و

و مبطلاین مفسادین، با رف     )حق  که سنت تاو در داوری میااف محقاین مصالحین    

جاری است( و تو بهت ین داورانا  )چا ا کاه با  هماه چیاز رگااه  و با  ه چیاز          

 .«توانای 
 ف ماید:و خداوند سبحاف در جای  دیگ  م 

﴿                            

          ﴾ [ : 6فاط]. 

تواناد )رف   خداوند )درِ خزاین( ه  رحمت  را ب ای م دم بگشاید، کس  نما »

دارد و از رف  ی کنااد، و خداونااد ه چیاازی را کااه بااازرا ببناادد و( از رف جلااوگی 

 تواند رف را رها و رواف سازد و او توانا و کار باه جلوگی ی کند، کس  جز او نم 

 .«دهدماند و نه کاری را بدوف فلسفه انجام م جا است )لذا نه در کاری درم 
 و ریات ن رن  در این معنا بسیار زیاد است.

 



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  تکلیدهای سعاد

 

 بودن خداوند به دو معنا است احفتّ

باشد، و این اسام  های زیبای خداوند( م یک  از اسماء اهلل الحسن  )نام« فتاح»

کناد،  باشد، داللت ما  هلل عزوجل م ب   فت کمال عظیم  که مخصوص ذات ا

 ف ماید:م « نیةنو»در کتاب  /ابن نیم 

 وك        تاله الفت        ا  م        ن أا        ما ه
 والف          تح ف            أوص          افه أم           ان
 ف      تح بحي      م و       و ش         إلهن      ا
 والف          تح بالق          دار ف          تح ث          ان  
 وال           ن فت          ا  ب          تين كلمهم          ا
 ع        دل  وإد         انا  م        ن ال         دمن

 
ب   فتح در او ا  خداوند های خداوند است، ت جمه: همچنین فتاح از اسم

فاتح  »که رف ش یعت پ وردگار ما است و دوم « فتح حکم » دو معنا داللت دارد،

است. پ وردگار بلندم تبه فتاح است به این ه دو )ش یعت و تقدی (. و این « ندری

 عدل و احسان  است از جانب خداوند بخشاینده.

حقیقات فتااح همااف ذات    در »ف مایاد:  در توضیح این ابیاات ما    /ابن سعدی 

فاتح او   -1ب  دو گونه است:  بودف اهلل ی ک یم است، فتاحکنندهحکَم و احساف

 فتح او ب  احکام تقدی ی. -2ب  احکام دین  و جزای . 

 به: بودف خداوند سبحاففتاح -1

احکام دین  هماف ش یعت اوست کاه با  زبااف پیاامب انش جااری شاده        الف:

ی رف به راه راست تمام مایحتاج مکلفاف بوده و به وسیلهاست، ش یعت  که حاوی 

 یابند.راه م 

و در احکااام جزایاا  هماااف تمییااز و جااداک دف اوساات بااین انبیاااء و         ب:

شاف و و پی واف شاف، با اک ام و معززک دف انبیاءشاف و بین اولیاء و دشمنافمخالفاف

اب و عقوبات ایشااف، و   شاف و عذنمودف دشمنافشاف، و با توهین و کوچکنجات



   

 

  

 
 

 

 ﴾00﴿  تکلیدهای سعاد

مخلوناات، زماان  کاه باه      تح خداوند روز نیامت و حکام او باین  همچنین است ف

 دهد.ه شخص در مقابل عملش جزای  کامل را م 

و اما فتح ندری به رنچه کاه با ای بنادگانش از خیا  و شا ، نفاع و ضا ر،         -2

شاود. خداوناد متعاال در ایان     اراالق ما    دکنا بخشش و عدم بخشاش مقادر ما    

 ف ماید:خصوص م 

﴿                            

          ﴾ [ : 6فاط]. 

تواند )رف را خداوند )درِ خزاین( ه  رحمت  را ب ای م دم بگشاید کس  نم »

از رف جلااوگی ی کنااد، و خداونااد ه چیاازی را کااه باااز دارد و از رف     ببناادد و(

ار باه  تواند رف را رها و رواف سازد و او توانا و کجلوگی ی کند، کس  جز او نم 

 .«دهدماند و نه کاری را بدوف فلسفه انجام م م جا است )لذا نه در کاری در
و عدلش با ای بنادگاف   بناب این، پ وردگار هماف فتاح دانای  است که با فضل 

کند و با  دشامنانش عکاس    مطیع و ف مانب دار  خزاین بخشش و ک م را باز م 

 .(1)«رف را

 ی فتاح دو معن  دارد:کلمه»ف ماید: م  / و همچنین ابن سعد

یعن  ذات  که با ش یعتش بین بندگانش  ،معن  که به معنای حکم است اولین

ساازد، همچناین باا ثاواب و اجا دادف      کناد و ایشااف را از هام جادا ما      حکم م 

شاف فیصله و حکم ف مانب داراف و عقوبت و عذاب گنهکاراف در دنیا و رخ ت بین

 ی پ وردگار:راند، و در همین معنا است گفتهم 

﴿                             ﴾. ﴿ :سبإ

٦٥﴾ 
 ی دیگ  پ وردگار:و گفته

﴿                        ﴾.  :األعراف﴿

٥٨﴾ 

                                           
 .45 – 44الحق الواضح المبین، ص  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾02﴿  تکلیدهای سعاد

ی و ریاه  ،ی اول به معنای فتح و جداک دف بین بندگاف در روز نیامت استریه

اهل حق، ذلات بارال و اهال     دوم فتح و جداک دف اوست در دنیا با نص ت حق و

 بارل و عقوبت ایشاف.

باشد، خداوند فتح و بازک دف تمام ابواب خی  ب ای بندگانش م  معنای دوم:

 ف ماید:سبحاف م 

﴿                            

          ﴾. [ :٦فاطر] 

کند، خداوند نفال نلاوب کساان  را    ب ای بندگانش منافع دنیا و دین را باز م 

هاا معاار  رباان  و    گشااید و با  ایان دل   که به لطف و عنایتش نواخته است، م 

ریزاند، چناف حقایق و معارف  که احوال ایشاف را نیک کا ده  حقایق ایمان  را م 

کناد، مخصو ااً خداوناد با ای مشاتانین و      را به راه راسات راهنماای  ما    و رنها 

هاا و  کنندگاف به او علوم ربان ، احوال روحاان ، اناوار درخشانده، ب داشات    روی

 گشاید.های درست را ب م ذوق

همچنین خداوناد اباواب رزق و اساباب کساب روزی را با ای بنادگانش بااز        

رزق و اسااباب رزناا  کااه گماااف رف را  کنااد و باا ای پ هیزگاااراف و متقیاااف،ماا 

نمایاد و  و ب ای متوکالف کارهاای ساخت را رسااف ما      ،نمایدکنند رماده م نم 

رلبنااد و ررزو دارنااد عطااا گشاااید و باااالت  از رنچااه کااه ماا درهااای بسااته را ماا 

 .(1)«ف مایدم 

 شویمی این اسم عظیم به او متوسل م داوند ک یم خواستاریم و به وسیلهاز خ

ی ایمااف  احیح و   خوانیم، تا این که ب  نلوب ماا دروازه و او را که فتاح است م 

و ب  ما خازاین رحمات و اباواب لطاف و      ،هدایت کامل و یقین استوار را باز کند

کا انش را بگشااید! باه راسات  کاه او شانوا و       ک م و توفیق نیکوکاری و فضل ب 

 ی دعا است.کنندهاجابت

 

                                           

من  لمستنبطةاحکام الم ف  علم العقائد والتوحید واألخالق واألفتح ال حیم الملک الع -(1)

 .48الق رف، ص 



   

 

  

 
 

 

 ﴾03﴿  تکلیدهای سعاد

 کلید بهشت« ال إله إال اهلل»

ی توحید )ال إلاه إال  ت ین رنها کلمهبه درست  که بزرگت ین کلیدها و پ منفعت

و این کلمه نهایت منت خداوند و کلید بهشت است و ب  رف تمام اماور   ،اهلل( است

در کتااب مساند  از    /استوار است، اسار و بنیاد اماور خیا  اسات، اماام احماد      

 ف مودند: ت که رسول اک م روایت ک ده اس حض ت معاذ بن جبل 

 .«اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َشَهاَدة   اْلَجناةِ  َمَفا ِمح  »
 .(1)«است« ال إله إال اهلل»ی کلیدهای جنت گواه  کلمه»

 روایت ک ده است که از انس  /ابونعیم 

 .«اللاه   ِإلا  َلهَ إِ  لَ ْفَتا   اْلَجناَة؟ قَاَل: قَاَل َأْعَ اِب : يَا َرا ول الّله َما م  »
پ سید: ای رسول خدا! کلید بهشت چیست؟  نشین از رسول اک م یک بادیه»

 .(2)«ال إله إال اهلل»ف مود: 

شااف ثابات و   ف اسات، ولا  معناای   یاین دو حدیث اگ چاه در سندشااف ضاع   

 حیح است و هیچ شک  در رف نیست، نصوص زیادی از کتااب و سانت ایان را    

 کند.تأیید م 

روایات   رف جمله حدی   که در  حیح مسلم از حض ت عم  بن خطااب   از

 شده است، در همین معنا است:

 يَ ق ول   ث ما  اْلو ض واَ  - فَ م ْ ِحغ   َأوْ  - فَ م ْحِلغ   يَ تَ َوضاه   َأَدد   ِمنْ  ِمْني مْ  َما :قال راول اه »
ا َوَأنا  اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهد    الثاَمانَِمة   اْلَجناةِ  أَبْ َوان   َله   ف ِتَحتْ  ِإلا  َوَرا ول ه   ه  َعْحد   م َحماد 
 .«َشااَ  أَي َِّها ِمنْ  َيْدخ ل  
کناد و بعاد از رف   گی د و سپس وضو را کامل م ه یک از شما که وضو م »

ا َوَأنا  اللا  ه   ِإلا  ِإلَ  هَ  لَ  َأنْ  َأْش  َهد  »گویااد: ماا  باا ای او درهااای   «ا   ول ه  َورَ  ه  َعْح  د   م َحما  د 

 «.تواند داخل شودشود، از ه کدام که بخواهد م ی بهشت باز م گانههشت

ی بهشات  گاناه پس این دلیل  حیح و   یح  است ب  این که درهای هشات 

قیده به توحید نداشته و کسان  که ع ،شودباز م « ال إله إال اهلل»با توحید و شهادت 

 ورت  است که خداوند ف موده است:شاف به هماف  باشند، حال

                                           
 .16، ص 1ونال الهی م  ف  المجمع، ج  22112مسند احمد شماره  -(1)

 .99حادی االرواح از ابن نیم، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾04﴿  تکلیدهای سعاد

﴿                                

  ﴾ [ :04األع اف]. 

شاف ارج و اعمالگ دد )و خودشاف ب درهای رسماف ب  روی رنها باز نم »

شوند، مگ  این که شت  از سوراخ سوزف ت وارد نم ماند( و به بهشارز  م ب 

)که به هیچ وجه امکاف ندارد ولذا ایشاف ه گز به بهشت داخل  خیار  بگذرد

 .«گ دند(نم 
 

 لیکن دارای شرایطی است! ،ال إله إال اهلل کلید بهشت است

باه  ااحبش نفاع    « هللال إلاه إال ا »شایسته است بدانیم این کلید و مفتااح عظایم   

 زمان  که حق رف را ادا نماید و ارکاف رف را به جا رورد و ش وط رساند، مگ نم 

ی رف را از کتااب و سانت ادا نمایاد، لاذا اماام      رف را الزم بگی د و حقوق معلوماه 

 رورده است که به وی گفته شد: ب بن منبه  حیح خود  از وه رد /بخاری 

 فَِإنْ  َأْاَنان ، َله   ِإلا  ِمْفَتا    لَْمسَ  َوَلِينْ  بَ َلي، قَالَ  اْلَجناةِ  ِمْفَتا    اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  أَلَْمسَ »
 .«َلهَ  ي  ْفَتحْ  َلمْ  َوِإلا  َلَه، ف ِتحَ  َأْاَنان   َله   ِبِمْفَتا    ِجْئتَ 
ریا ال إله إال اهلل کلیاد بهشات نیسات؟ گفات: رری، و لایکن کلیادی وجاود        »

دار روردی بااز  دار باشد، پس اگ  کلید دنداناه ندارد، مگ  این که رف کلید دندانه

 «.شودشود و گ نه باز نم م 

 کند.ه ش وط ال إله إال اهلل اشاره م وی با این گفته ب

 ف ماید:م  «فصل ف  مفتا  بان الجنة»در ذیل  «نونمة»در  /ابن نیم 

       تا وف     تح الح     ان ل     مس بممي     ن
 إل بمفت                  ا  عل                  ي أا                  نان

 والت       ب       هادة ا خ      ال   همفتاد      
 ودم          د  ل          ه ش          هادة ا يم          ان
 أا     نانه األعم     ال و        ش      ا ع أل      

 ا               نان افت               ا  بمإا               الم وال
 ل  لغ       من         تا المث       ال في       م ب       ه



   

 

  

 
 

 

 ﴾05﴿  تکلیدهای سعاد

 م       ن د       ل إش       يال ل       ت  ع ف       ان
 

 ت جمه:

دار باشد کاه کلیاد   بازک دف در ]جنت[ امکاف ندارد، مگ  با کلیدی که دندانه»

هاای رف  باشد، دندانهم رف گواه  اخالص و توحید است و همین شهادت ایماف 

و رف عبااارت اساات از شاا یعت اسااالم، ایاان ام ااال لغااو و  ،اعمااال ] ااالح[ اساات

 «.کندای نیست و ب ای رگاهاف اشکاالت زیادی را حل م بیهوده

گا فتن  به اهمیت و توجه به ش وط ال إلاه إال اهلل و وجاوب الزم   /سلف  الح 

شاود، و از هماین معناا    پذی فتاه ما    و این کلمه با شا ایط رف  ،رف اشاره ک ده اند

 روایت شده است: /است رنچه که از حسن بص ی 

أنه قمل له: أن نااا  يقولون: من قال: ل إله إل اه دخل الجن ة، فق ال: م ن ق ال ل »
 .«إله إل اه فهدى دقها وف ضها دخل الجنة

بگوید داخل گویند: ه کس ال إله إال اهلل گفته شد: م دم م  /به حسن بص ی »

شود، گفت: رری، کس  که ال إله إال اهلل بگوید و حقوق و واجبات رف بهشت م 

 «.شودرا ادا نماید داخل جنت م 

د: چاه چیازی   وکه در حال دفن همسا   باود ف ما   « ف زدق»به  /حسن بص ی 

ای؟ گفت: از هفتاد سال است که شاهادت ال إلاه إال اهلل   ب ای این روز رماده ک ده

ه ی ال إلف مود: این بهت ین رمادگ  است، اما ب ای کلمه /ه ک ده ام، حسن را رماد

 .(1)«زدف به زناف پاکدامن بپ هیزإال اهلل ش ور  است، و از تهمت

 

 شدن ال إله إال اهللشرایط پذیرفته

با تحقیق استق ای  اهل علم در نصوص کتاب و سنت واضح شده که ال إله إال 

 مگ  با هفت ش ط که عبارتند از: شود،اهلل پذی فته نم 

   که مناف  جهالت باشد.مله معنای ال إله إال اهلل، چناف ععلم و رگاه  ب -1

 ای نباشد.یقین و باوری که در رف شک و شبه -2

 ی ش ک و ریا نباشد.رف شائبه رداخال   که  -3

                                           

 .14األخالص از ابن رجب، ص  کلمةکتاب  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾06﴿  تکلیدهای سعاد

  دن  که در رف دروغ راه نیابد. -4

 باشد.محبت  که عاری از بغض و اک اه  -5

 انقیاد و ف مانب داری که گاه  با ناف مان  رلوده نشده باشد. -6

 نبولیت  که در رف رد نباشد. -7

  ط را در یک بیت جمع ک ده است:ش یک  از علما این هفت

 عل  م ويق  من وإخ  ال  وص  دقه م  ع
 محح           ة وانقم           اد والقح           ول له           ا

 
ز دالیال رف از  کنیم تا این ش وط را با ذک  بعض  ادر اینجا اندک  درنگ م 

 کتاب و سنت توضیح دهیم:

ی که عبارت بود از علم و رگاه  به معنا و مفهاوم درسات کلماه    شرط اول

ی رف بداناد  توحید، چناف علم  که مناف  جهل باشد، منظور این است که گوینده

کناد و ه گوناه عباادت را فقاط     که این کلمه انواع عبادت را از غی  خدا نف  ما  

 ف ماید:طوری که خداوند سبحاف م نگ داند، هماابت م ب ای خداوند ث

﴿         ﴾ [5فا حه: ال]. 

کنیم، و از تاو فقاط رلاب    پ ستیم و غی  تو را عبادت نم فقط تو را م »یعن  

 .«خواهیمکنیم و از غی  تو مدد نم کمک م 
 ف ماید:م  خداوند 

﴿           ﴾ [ :98محمد]. 

 .«پس بداف که نیست هیچ معبودی ب حق به جز خدای یکتا»
 ف ماید:و در جای دیگ ی م 

﴿            ﴾ [ :92الزخ ف]. 

مگ  کسان  که رگاهانه ب حق شهادت و گواه  داده )و خداوند را به »

 .« ستیده( باشندیگانگ  پ



   

 

  

 
 

 

 ﴾07﴿  تکلیدهای سعاد

﴿ ،هماف ال إله إال اهلل است« حق»که در این ریه م اد از      ﴾ 

شاف بداف گواه  دادند، معنای رف را نیز یعن  ایشاف به رنچه با زباف و نلب

 دانند.م 

 روایت شده است که از حض ت ع ماف بن عفاف  مدر  حیح مسل

 َدَخلَ  اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  أَناه   يَ ْظَلم   َو  وَ  َماتَ  َمنْ  -والم علمه اه يصل- اللاهِ  َرا ول   قَالَ »
 .«اْلَجناةَ 
داخل  ،داند غی  از اهلل معبود دیگ ی نیستکس  که بمی د در حال  که م »

 .(1)«شودبهشت م 

 .ش ط پذی   ال إله إال اهلل ن ار داده اند بناب این، علم را خود رسول اهلل 

یعن   ای راه نداشته باشد،رف شک و شبههیقین و باوری که در  شرط دوم:

ای در رف نداشته باشد، شبهه ف یقین محکم  داشته باشد که شک ونائل کلمه چنا

یقین نهایت و کمال علم است، خداوند تبارک و تعال  در و ف مؤمنین 

 ف ماید:م 

﴿                       

                    ﴾ [حج ات: ال

95]. 
مؤمناف )وانع ( تنها کسان  اند که به خدا و پیغمب   ایماف رورده اند، سپس »

راه نداده اند، و با مال و جاف خویش در راه خدا  ه گز شک و ت دیدی به خود

ناف )بل  رناف در راه ایماف خود( اده اند و به جهاد ب خاسته اند، ربه تال  ایست

 .«گویندراست درست و

 ﴿معنای   ﴾  از  مکنند. در  حیح مسلیعن  یقین دارند و شک نم

 روایت شده است: ابوه ی ه 

 َعْحد   ِبِهَما اللاهَ  يَ ْلَقي لَ  اللاهِ  َرا ول   َوأَنِّي اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهد   :الّلِه قَاَل َرا ول »
 .«اْلَجناةَ  َدَخلَ  ِإلا  ِفمِهَما َشاك   َغم ْ َ 

                                           
 .26 حیح مسلم شماره  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾08﴿  تکلیدهای سعاد

ی نیست و من ف ستاده دهم ب  این که معبودی به غی  ذات اهلل ه  م اگو»

ند سبحاف را با این دو کلمه مالنات کند در حال  ای که خداواو هستم، ه  بنده

 «.شودکه شک  به رف نداشته باشد پس در جنت داخل م 

 روایت دیگ ی نیز نقل شده است: در  حیح مسلم از حض ت ابوه ی ه 

 اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيْ َهد   اْلَحاِ طِ  َ َتا َورَااِ  ِمنْ  َلِقمتَ  َمنْ  : اللاهِ  َرا ولِ  قَاَل:»
 .«بِاْلَجناةِ  فَ َح ِّْ ه   قَ ْلح ه   ِبَها م ْ تَ ْمِقن ا
دهد به ال إله ه کس  را که در پشت این دیوار مالنات ک دی که گواه  م »

 .(1)«إال اهلل در حال  که رف را در نلبش باور دارد، پس او را به بهشت بشارت ده

 ن ار داده شد.«  اهللال إله إال»بناب این ربق این حدیث، یقین نیز ش ط 

ش ک و ریا نباشد، و رف با  رف اخال   است که در رف شرط سوم:

های ظاه ی و پوشیده به دست ک دف رف از تمام شائبهی عمل و پاکتصفیه

ماف در تمام عبادات ب ای خداوند یگانه. خداوند ک دف نیتو نیز با خالص ،ریدم 

 ف ماید:عزوجل م 

﴿    ﴾ [ : 3الزم]. 

 .«هاف! تنها راعت و عبادت خالصانه ب ای خداست و بس»
 ف ماید:م  و

﴿            ﴾ [5نه: محال]. 

گ ایانه خدای را ر داده نشده است که مخلصانه و حقشاف دستوجز این بدی»

 .«او را ریین )خود( بدانند ش یعتو تنها  بپ ستند
 روایت شده است که ف مود: از نب  اک م  در حدیث  حیح از ابوه ی ه 

 .«قَ ْلِحهِ  ِمنْ  َخاِلص ا اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  قَالَ  َمنْ   ِبَ َفاَعتِ  النااسِ  َأْاَظد  »
 مندت ین شخص به شفاعت من کس  است که با اخالص ال إله إال اهللبه ه»

 .(2)«بگوید

 ن ار داده شد.« اخالص»پس ش ط در این حدیث 

                                           
 .31 حیح مسلم شماره  -(1)

 .99 حیح بخاری شماره  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  تکلیدهای سعاد

یعن  این که بنده  و راست  که در رف کذب راه نیابد،  دق شرط چهارم:

که نلب با زباف همآهنگ  و  دق این است ،این کلمه را با تصدیق نلب  بگوید

 ف ماید:همین اسار خداوند در مذمت منافقین م باشد، ب  

﴿                              

           ﴾ [ :9المنافقون]. 

گویند: ما گواه  خورند و م ریند سوگند م هنگام  که منافقاف نزد تو م »

ی خدا داند که تو ف ستادهخداوند م  –ف ستادی خدا هست  دهیم که تو حتماً م 

ی خود دروغگو هستند دهد که منافقاف در گفتهول  خدا گواه  م  –باش  م 

 .«)چ ا که به سخناف خود ایماف ندارند
خداوند سبحاف ایشاف را به دروغگوی  متصف ک د، زی ا رنچه که با 

و خداوند سبحانه و تعال   ،موجود نبودشاف هایگفتند در نلبشاف م هایبافز

 ف ماید:م 

﴿                        

                                

﴾ [ :3 – 9الظنکحوت]. 

الف الم میم. ریا م دماف گماف ب ده اند همین که بگویند ایماف رورده ایم )و »

شوند و حال خود رها م  ان ار ک ده ایم( به به یگانگ  خدا و رسالت پیغمب  

د در راه ریین رسمان  های  که بایها و سخت با تکالیف و وظایف و رنج)ایشاف 

گ دند؟ ما کسان  را که نبل از ایشاف بوده اند رزمایش مایش نم زتحمل ک د( ر

گویند و چه کسان  ک ده ایم، رخ  باید خدا معلوم گ داند چه کسان  راست م 

 .«گوینددروغ م 
روایت شده که  از رسول ک یم  ن از حض ت معاذ بن جبل یدر  حیح

 ف مودند:

ا َوَأنا  اللاه   ِإلا  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيْ َهد   َأَدد   ِمنْ  َما»  َد اَمه   ِإلا  قَ ْلِحهِ  ِمنْ  ِصْدق ا اللاهِ  َرا ول   م َحماد 
 .«الناارِ  َعَلي اللاه  



   

 

  

 
 

 

 ﴾21﴿  تکلیدهای سعاد

نیست کس  که از  دق دل گواه  دهد که معبودی به غی  از اهلل وجود »

مگ  این که خداوند رتش جهنم را  ،ی اوستندارد و همانا محمد بنده و ف ستاده

 .(1)«کندح ام م ب  او 

 نیز از ش وط کلمه است.«  دق»پس 

محبت  که عاری از بغض و اک اه باشد و رف به این معن  است  شرط پنجم:

که نائل کلمه خدا و رسولش و دین اسالم و مسلماناف پایبند به دستورات اله  که 

ب  احکام اله  استوارند را دوست بدارد، و بغض بدارد نسبت به کس  که 

فت با ال إله إال اهلل کند و ضد این کلمه یعن  ش ک و کف  را م تکب شود. مخال

کند که محبت از ش وط ایماف است، بعض  از ریات ن رف ب  این داللت م 

 ف ماید:خداوند سبحاف در ن رف م 

﴿                         

      ﴾ [ :925الحق ة]. 

گیزنند و رناف را های  را ب م خداگونه ،ب خ  از م دم هستند که غی  از خدا»

دارند، و کسان  که ایماف رورده اند خدا را سخت دوست همچوف خدا دوست م 

 .«ورزنددارند، )و باالت  از همه چیز بدو عشق م م 
 ت:در حدیث رمده اس

 «.ایماف محبت در راه خدا و بغض به خار  اوست یهاسمافیت ین رمحکم»

در پذی فتن این کلمه باورداشتن به  نبولیت  که در رف رد نباشد، شرط ششم:

ک یم اخبار ت، خداوند تبارک و تعال  در ن رنرف با نلب و زباف ض وری اس

که به خار  پذی فتن ال کسان  را که نبل از ما بوده اند بیاف ک ده است، گ وه  

و کسان  که به خار  عدم نبولیت و ردک دف رف گ فتار  ،اله إال اهلل نجات یافته اند

 ف ماید:هالکت و عذاب شدند. چنانچه م 

﴿                           ﴾ 

 .[943ونس: ي]

                                           
 .32و  حیح مسلم شماره  128شماره   حیح بخاری -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾20﴿  تکلیدهای سعاد

گی  کاف اف گ دید( پیغمب اف خود و از رف که )بال و عذاب گ یباف پس»

مؤمناف پیشین  رهانیم )این هم اختصاص به انوام گذشته و پیغمب اف ومؤمناف را م 

 و این ،رورندگاف )به تو( را )نیز( نجات خواهیم دادطور ایمافندارد، بلکه( همین

 .«ناپذی (حق  است ب  ما )حق  مسلم و تخلف
 ف ماید:و در مورد مش کاف خداوند متعال م 

﴿                               

        ﴾ [ :32 – 35الصافات]. 

ا معبودی نیست، بزرگ  شد: جز خدکه ونت  که بداناف گفته م چ ا»

یکتاپ ست  را بپذی ند( و  دیدند کهنمودند )و خویشتن را باالت  از رف م م 

 .«ای معبودهای خویش را رها سازیم؟گفتند: ریا ما ب ای )سخن( شاع  دیوانهم 
ی ال اله اال اهلل ض وری د و ف مانب داری است. ب ای گویندهیاانق شرط هفتم:

یعت اهلل تسلیم گ دد و حکم خدا را اذعاف دارد و خود را است که در مقابل ش 

و  ،گ ددی ال إله إال اهلل م گ داند، در این  ورت متمسک به کلمه تسلیم اهلل 

 ف ماید:م  ب  همین اسار خداوند 

﴿                             

      ﴾ [ :66لقمان]. 

کس  که )دل به خدا دهد و( و مطیعانه رو به خدا کند، در حال  که نیکوکار »

ی کارها به خدا باشد، به دستاویز بسیار محکم  چنگ زده است. س انجام همه

 .«دهدم  جزاءشود )و حسنات را پادا  و سیئات را بازگشت داده م 
، پس خداوند فقد ااتم ه بال إله إل الّلهیعن :  «فقد ااتم ه بالظ وة الوثقي»

و این زمان  است  ،سبحاف منقادشدف در مقابل ش یعت اهلل را ش ط ن ار داده است

 که خود را تسلیم رب العالمین کنیم.

اینها همه ش وط ال إله إال اهلل بود و مقصد فقط شم دف و حفظ الفاظ رف 

سوادی هستند که این ش وط را جمع ک ده اند و ب رف چه بسا اف اد ب  ،یستن

و اگ  به رنها گفته شود ش ایط رف را ب شمارید خوب یاد  ،کنندپایبندی م 



   

 

  

 
 

 

 ﴾22﴿  تکلیدهای سعاد

ندارند، و چه بسیار کسان  که حافظ این ش ایط و الفاظ هستند و چوف تی ی که 

شاف مخالف بینیم عملم  شاف به رف جاری است، اماشود زبافاز کماف خارج م 

تا این که  ،این کلمه است، پس مطلوب و مورد نظ  ما علم و عمل توأماف است

 ی ال إله إال اهلل گ دد.شخص از روی  دق و حقیقت اهل کلمه

 

 

 چگونگی درهای بهشت و دوزخ و کلیدهای آن

 ف ماید:خداوند تبارک و تعال  م 

﴿                             

                               

                           

                          

                               

                           

                          

   ﴾ [ : 10 - 19الزم]. 

و هنگام  که بدانجا  ،شوندو کاف اف به سوی دوزخ گ وه گ وه رانده م »

شاف گ دد و نگهباناف دوزخ بدیشاف گشوده م رسیدند درهای رف به روی

های تاف نیامده اند تا ریهریا پیغمب ان  از جنس خودتاف به میافگویند: م 

چنین روزی بت سانند؟  رویاروی پ وردگارتاف را ب ای شما بخوانند و شما را از 

)پیغمب اف ب انگیخته شدند و اوام  و نواه  خدا را به ما رساندند گویند: رری! م 

ماف دادند( و لیکن ف ماف عذاب ب  کاف اف ثابت و نطع  و از عذاب رخ ت بیم

)و ما راه کف  در پیش گ فتیم و باید هم تاواف رف را بپ دازیم و چنین  ،است

شود: از درهای دوزخ داخل ف گفته م ه ایشاباشیم(. ب س نوشت شوم  داشته



   

 

  

 
 

 

 ﴾23﴿  تکلیدهای سعاد

جایگاه  است. و کسان   مانید جایگاه متکب اف چه بدشوید. جاویدانه در رف م 

پ هیزند، گ وه گ وه به سوی بهشت که از )عذاب و خشم( پ وردگارشاف م 

 رسند، بهشت  که درهای رف )ب ایشوند تا بدانگاه که به بهشت م رهنمود م 

گویند: م  به ایشافشاف( باز است. بدین هنگام نگهباناف بهشت شاف به رویاحت ام

خوب بوده اید و به نیک  زیسته اید پس خو  باشید و داخل بهشت  ،درودتاف باد

ار و گویند: سپف نیکو خواهد بود و م تاشوید و جاودانه در رف بمانید و پادا 

ی خویش )که توسط پیامب اف به دهستایش خداوندی را سزاست که با ما وع

زادگاف داده بود( وفا ک د و س زمین )بهشت( را از رف ما نموده است تا در ردم 

کنندگاف پادا  عمله  جای  از بهشت که بخواهیم منزل گزینیم و به س  ب یم. 

 .«)به دستورات پ وردگار( چه خوب و جالب است
 ماید:ف و نیز در مقام  دیگ  در مورد جهنم م 

﴿              ﴾ [ : 00الحج]. 

ای از رناف دارد دوزخ دارای هفت در است و ه  دری بخش خاص و ویژه»

 .«ایشاف است یدریند و متناسب با اعمال زشت و پل)که از رف به دوزخ درم 
کف  و  ی دوزخ ابواب  است که کلید رف]با توجه به ریات گذشته، هم[ ب ا

و ب ای بهشت نیز درهای   ،باشدسوق و عصیاف م تکذیب ش ک و نفاق، کب  و ف

ی راعات است که کلید رف توحید، نماز، روزه، نیکوکاری، احساف و بقیه

 ف مود: روایت شده است که رسول اک م  باشد. از ابوه ی ه م 

 َفَمنْ . َخم ْ    َ َتا اللاِه، َعْحدَ  يَا اْلَجناةِ  أَبْ َوانِ  ِمنْ  ن وِدىَ  اللاهِ  َاِحملِ  يفِ  َزْوَجْمنِ  أَنْ َفاَ  َمنْ »
 بَانِ  ِمنْ  د ِعيَ  اْلِجَهادِ  َأْ لِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ  الصااَلِة، بَانِ  ِمنْ  د ِعيَ  الصااَلةِ  َأْ لِ  ِمنْ  َكانَ 

 د ِعيَ  الصاَدَقةِ  َأْ لِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ  ال ايااِن، بَانِ  ِمنْ  ِعيَ د   الصَِّمامِ  َأْ لِ  ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ  اْلِجَهاِد،
 َعَلي َما اللاِه، َرا ولَ  يَا َوأ مِّي أَْنتَ  بِهَِبي - عنه اه رضي - َبْي    أَب و قَالَ . الصاَدَقةِ  بَانِ  ِمنْ 
: قَالَ  ك لَِّها األَبْ َوانِ   ِْلهَ  ِمنْ  َدد  أَ  ي ْدَعي فَ َهلْ  َض  ورَة ، ِمنْ  األَبْ َوانِ   ِْلهَ  ِمنْ  د ِعيَ  َمنْ 
ه مْ  َ ي ونَ  َأنْ  َوَأْرج و. نَ َظمْ   .«ِمن ْ
ای در راه خدا خ ج کند از درهای بهشت خوانده کس  که ب  خانواده»

ای خدا! این عمل تو خی  است، پس شود:[ ای بندهشود، ]و به او گفته م م 

شود، و کس  که اهل جهاد وانده م ه کس اهل نماز باشد از باب نماز ف ا خ



   

 

  

 
 

 

 ﴾24﴿  تکلیدهای سعاد

کس  که اهل روزه باشد از باب ریاف  و ،شودباشد از باب جهاد خوانده م 

شود، و کس  که اهل  دنه باشد از باب  دنه خوانده م  ،شودخوانده م 

! پدر و مادرم فدای تو باد! چه نیاز و ف مود: ای رسول خدا  حض ت ابوبک  

ی این این درها ف اخوانده شود؟! ریا کس  از همهض ورت  است که شخص از 

ها ف مودند: بله، امیدوارم که تو از هماف شود؟ رسول اک م درها خوانده م 

 .(1)«باش 

 ف مود: روایت شده است که رسول اک م  در  حیح از سهل بن سعد 

، ثََمانَِمة   اْلَجناةِ  ِف ْ »  .«الصاا ِم ونَ  ِإلا  يَْدخ ل ه   لَ  انَ ال ايا  ي َ ماي بَان   ِفمَها أَبْ َوان 
شود که از رف داخل بهشت دارای هشت در است، باب  از رف ریاف نامیده م »

 .(2)«دارافشوند مگ  روزهنم 

 کند پیامب  ما حض ت محمد مصطف  اولین کس  که درب بهشت را باز م 

شده است که روایت  باشند. در  حیح مسلم از حض ت انس بن مالک م 

 ف مودند: رسول گ ام  اسالم 

 فَ مَ ق ول  . م َحماد   فََهق ول   أَْنتَ  َمنْ  اْلَخاِزن   فَ مَ ق ول   فََهْاتَ ْفِتح   اْلِقَماَمةِ  يَ ْومَ  اْلَجناةِ  بَانَ  آِ ي»
َلهَ  أَلَدد   َأفْ َتح   لَ  أ ِمْ ت   ِبهَ   .«قَ ح ْ
شوم، نگهباف گشودف رف م ریم، خواستار یامت به در بهشت م روز ن»

ام گوید: دستور داده شدهحمد، پس م گویم: مگوید: تو چه کس  هست ؟ م م 

 .(3)«گشایمکه فقط ب ای تو باز کنم، ب  کس  نبل از تو نم 

روایت شده است که  روایت دیگ ی از  حیح مسلم از انس بن مالک 

 ف مودند: رسول اک م 

 .«اْلَجناةِ   فِ  َشِفمع   َأوال   أَنَا»
 .(4)«ین شفیع در بهشت من هستملوا»

 الفاظ  دیگ  ف مودند: با و یا

                                           
 .1897 حیح بخاری شماره  -(1)

 .1152و  حیح مسلم شماره  3257 حیح بخاری شماره  -(2)

 .197 حیح مسلم شماره  -(3)

 .196 حیح مسلم شماره  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾25﴿  تکلیدهای سعاد

 .«اْلَجناةِ  بَانَ  يَ ْقَ     َمنْ  َأوال   أَنَا»
 «.کوبدمن اولین کس  هستم که درب بهشت را م »

 

 تمام چیزهای پسندیده و مطلوب کلید دارند

باا رف   هیچ چیز مطلوب  نیست مگ  این که ب ای رف مفتاح )کلیدی( است کاه 

شود، پس مفتاح بهشت چنانچه گذشت توحیاد اسات، و کلیاد نمااز وضاو      باز م 

خداوناد  »ف مایاد:  ما   /است، همانطور که در حدیث وارد شاده اسات، ابان نایم     

شاود، پاس   مفتاح و کلیدی نا ار داده کاه باا رف بااز ما      سبحاف ب ای ه  مطلوب  

 ف ماید:م  مفتاح نماز را وضو ن ار داده، همچنانکه رسول اک م 

 .«الطُّه ور   الصااَلةِ  ِمْفَتا   »
 .(1)«استوضو کلید نماز » 

بستن و مفتاح ب ٌ و نیکوکاری  دانت و مفتاح بهشت توحیاد  مفتاح حج اح ام

کا دف و مفتااح نصا  و ظف یاافتن     ک دف و خوب گاو  و مفتاح علم خوب سؤال

ح والیات عشاق   فتاا  ب  ک دف است، و مفتاح زیادشدف نعمات شاک دک دف، و م  

ک دف است، و مفتاح رستگاری، تقوا، و مفتاح توفیاق اشاتیاق و   اله  داشتن و ذک 

ت ر از خداوند، و کلید اجابت، دعاک دف. و مفتاح اشاتیاق باه رخا ت، زهاد در     

دنیا و مفتاح ایماف، فک ک دف در رنچه که خداوند بنادگانش را باه فک کا دف در    

ک دف نلب و سالمت رف باه  بارگاه اله  تسلیمرف دعوت داده و مفتاح ش فیاب  به 

خار  خدا و اخالص به خار  خدا در حب و بغض و انجاام عمال و تا ک رف. و    

شدف نلب، تدب  در ریاات نا رف و تضا ع در ساح گاه و تا ک گنااه       مفتاح زنده

روردف رحمات، احسااف در عباادت خاالق و ساع  در نفاع       است. مفتاح به دسات 

اراعات خادا و    و تقاوا و مفتااح عازت      هم اه استفغارمخلوق و مفتاح رزق، سع

ک دف ررزوهای بارل و مفتااح ها    رخ ت، کوتاه یرسولش و مفتاح رمادگ  ب ا

                                           
و رلبان  در  حیح جامع رف را  حیح دانسته،  3، ت مذی شماره 61أبوداود شماره  -(1)

 .5885شماره 
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ها  شا ، محبات دنیاا و بلنادبودف       خی ، اشتیاق به خادا و سا ای رخا ت و مفتااح    

 هاست.وزرر

 ت ین ابواب علم است و ب ای شاناخت منفعتشناخت کلیدهای خی  و ش  از پ 

 .(1)«گ ددی واف ی داشته باشد موفق م و رعایت رف کس  که توفیق و به ه

از سلف رحمهم اهلل در این معن  رثاری وارد شاده اسات کاه بعضا  از رف را     

 کنم:ب ای شما ذک  م 

ف ماید: اهتمام و توجه بنده به گنااهش باعاث تا ک رف    م  /عوف بن عبد اهلل »

ه کلید توبه است و همیشه بنده به گناه  که انجام شود، پشیمان  او ب  گناگناه م 

تا   هاایش با ایش پ منفعات   کند تا این که رف گناه از بعض  نیکا  داده اهتمام م 

 .(2)«گ ددم 

بینا  کاه   فک ک دف کلید رحمت است، ریاا نما   »ف ماید: م  /سفیاف بن عیینه 

 .(3)«نمایدکند، سپس توبه م ابتدا شخص فک  م 

سات و اندیشایدف، کلیاد    خاموش  و ساکوت فهام تفکا  ا   »ماید: ف م  /وهب 

 .(4)«گفتن، دلیل ب  جنت استگفتن است و سخن حقسخن عانالنه

ای پس م از کسالت و دلتنگا  بپ هیاز!   »گوید: به ف زند  م  /محمد بن عل  

تاوان  حاق را ادا   ها است، اگ  تو کسال شاوی نما    ی بدیاین دو چیز کلید همه

 .(5)«توان   ب  کن حق نم  دلتنگ شوی ب و اگ   ،کن 

ها است هاست و کلید زمین راهکلید دریاها، کشت »ف ماید: م  /حسن بص ی 

 .(6)«و کلید رسماف دعا است

، زیا ا  (1)«ت ک هوای نفاس کلیاد بهشات اسات    »ف ماید: م  /سهل بن عبداهلل 

 ف ماید:خداوند م 

                                           
 .111الجواب الکاف  ص  -(1)

 .251ص  4ج  لحلیةرواه ابونعیم ف  ا -(2)

 .39شماره  لعظمةرواه ابوشیخ ف  ا -(3)

 .55شماره  لعظمةرواه ابوشیخ ف  ا -(4)

 .183ص  3ج  لحلیةرواه ابونعیم ف  ا -(5)

 .53ص  14تفسی  ن رب  ج  -(6)



   

 

  

 
 

 

 ﴾27﴿  تکلیدهای سعاد

﴿                       

    ﴾ [ :09 – 04النازعات]. 

اما رف کس که از جا و مقام پ وردگار خود ت سیده باشد و نفس را از  و»

 .«هوی و هور باز داشته باشد نطعاً بهشت جایگاه )او( است
 .(2)«ت روالن  کلید عبادت استشود سکوگفته م »ف ماید: م  /سفیاف 

همانطوری که  ، دق کلید ه  خوب  و خی  است»ف ماید: م  /شیخ االسالم 

 .(4)«دعا کلید ه  خی  است»ف ماید: . و م (3)«دروغ کلید ه  بدی است

 

 کارهای ناپسند نیز کلید دارند! ها وبدی
ز اینچناین  های خی  کلیادی اسات شا  نیا    ی ه  در از دروازها همانطوری که ب

در مورد ش اب  است، ب ای ه  دری از درهای رف کلیدی است، از رسول اک م 

 ثابت است که ش اب کلید ه  بادی اسات، در سانن ابان ماجاه از رساول اکا م       

 روایت شده است که ف مودند:

 .«َش    ك لِّ  ِمْفَتا    فَِإن اَها اْلَخْم َ  َ ْ َ نِ  لَ »
 .(5)«  ش  و بدی استش اب ننو ، زی ا که رف کلید ه»

خداوند سبحاف ب ای ه  خی  و ش  کلید و دری ن ار داده »ف ماید: م  /ابن نیم 

گ دانا  از رنچاه کاه    ش ک و تکب  و روی که راه ورود به رف است، همچناف که

خداوند ب ای پیامب   ف ستاده و غفلت از ذک  رف و غفلت از حقوق دین را کلید 

اده، و ش اب را کلید ه  گناه و موسیق  را کلیاد زناا و   و مفتاح رتش جهنم ن ار د

رلبا  را کلیاد   ها را کلید عشق ن ار داده، و کسالت و راحات نگ یستن به  ورت

دروغ را کلید نفاق و امساک و ح ص  ،ناکام  و مح ومیت، گناهاف را کلید کف 

                                                                                                
 .135ص  19تفسی  ن رب  ج  -(1)

 .136ا ف  الصمت شماره رواه ابن اب  الدنی -(2)

 .467ص  1ج  االستقامة -(3)

 .661ص  11مجموع الفتاوی ج  -(4)

 .7334ف   حیح الجامع شماره  األلبان ، و  ححه 3371سنن ابن ماجه شماره  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾28﴿  تکلیدهای سعاد

 ز راه حا ام نا ار داده اسات. و   را کلید بخل و نطاع  اله رحما  و کساب ماال ا     

رف را رورده کلیاد ها  بادعت و گم اها       گ دان  از رنچه رسول و پیامب  روی

 ن ار داده است.

نماید کاه دارای بصای ت   احیح و عقلا  ساالم      این امور را کس  تصدیق م 

باشد، بشناسد. شایسته ود او از خی  و ش  م جباشد تا این که رنچه را در نفس و و

ی وجه کامل  به شناخت کلیدها و موارد استفادهو الزم است که ه  انساف و بنده ت

 رف داشته باشد.

هاا  ادشااه  و ساتایش  و خداوند پشتیباف توفیق و عدالت خویش است، تماام پ 

دهاد، ماورد ساؤال    سانات از رف اوست، او در مورد رنچه انجام ما  ها و احنعمت

 .(1)شوندگی د و ایشاف )بندگاف( سؤال م ن ار نم 

 

 باشند!بعضی کلید خیر و بعضی کلید شر میها نیز انسان

و بعض   ،بندندبعض  از م دم خودشاف کلید خی  هستند و راه بدی و ش  را م 

بندند و این با   های خی  را م کلید بدی و ش  هستند و راه –العیاذ باهلل  –از ایشاف 

 باشاد، از ها  ظ فا  همااف با وف تا اود کاه در       شاف از خی  و ش  م حسب حالت

اوست. در سنن ابن ماجه و سنن ابن اب  عا م و دیگ  کتب از حض ت اناس بان   

 ف مودند: روایت شده است که رسول اک م  مالک 

 َمَغالِماَ  ِلل ا ِّ  َمَفا ِمحَ  النااسِ  َوِمنَ  ِلل ا ِّ  َمَغالِماَ  لِْلَخْم ِ  َمَفا ِمحَ  نَاا ا النااسِ  ِمنَ  ِإنا »
 َعَلي ال ا ِّ  ِمْفَتا َ  َجَظلَ  ِلَمنْ  َوَوْيل   يََدْيهِ  َعَلي اْلَخْم ِ  ِمْفَتا َ  اللاه   َجَظلَ  نْ ِلمَ  َفط وَبي ،ِلْلَخْم ِ 
 .«َيَدْيهِ 
و  ،کنندهای ش  را سد م بعض  از م دم کسان  اند که کلیدهای خی ند و راه»

خوشاا باه حاال     بندناد، های خیا  را ما   تند و راهگ وه  کلیدهای ش  و بدی هس

و وای به حال کس  که  ،که خداوند کلید خی  را در دستش ن ار داده استکس  

 .(2)«کلید ش  در دست اوست

                                           
 .111الجواب الکاف  ص  -(1)

 .297ب  عا م شماره و سنن البن أ 237اجه شماره سنن ابن م -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾29﴿  تکلیدهای سعاد

کننادگاف دیان و   پس پیشوایاف هدایت و دعوتگ اف به سوی سانت، و نصا ت  

دهناد و با  رزار و   هادایت دعاوت ما     حاملین علم، کسان  که م دم را به ساوی 

ه در بین م دم مت وک و مهجور اسات  کنند و کتاب خدا را کاذیت م دم  ب  م 

بخشاند ایشااف کلیادهای خیا      کنند و با نور خدا جاهالف را بصای ت ما   زنده م 

روایت شاده اسات    و در همین مورد با سند بسیار نوی از انس بن مالک  ،هستند

 که ف مود:

 .«إن للخم  مفا مح وإن ثابت الحنان  من مفا مح الخم »
یکاا  از کلیاادهای خیاا   اساات و ثاباات بنااان   همانااا باا ای خیاا  کلیاادهای»

 .(1)«باشدم 

کنندگاف سنت رسول اکا م  از بزرگاف تابعین و از حاملین علم و نص ت /ثابت 

 .بوده و به خار  همین از کلیدهای خی  شم ده شده است 

ی همچنین است شأف پیشوایاف دین  و حاملین سانت و دعاوتگ اف خیا ، هماه    

 بندند.های ش  را م تند و راهرنها کلیدهای خی  هس

اما دعوتگ اف بارل و انصار بادعت و هواپ ساتاف باا وجاود اخاتال  سالیقه و       

ی ایشاف کلیدهای ش  و شاف، همهبودف اهدا شاف و متنانضهای گوناگوفر یقه

شاکنند و باا   شااف  افو  مسالماناف را درهام ما      بدی هستند کاه باا خواهشاات   

کنند و در بین مسلمین نطع رابطه و رخنه ایجاد م  شاف در وحدت مسلمینبدعات

 رورند.توزی و پشت به یکدیگ  ک دف را به وجود م کینه

ی حاق و هادایت   اهل سنت کلید و مفتاح اجتماع و اتحااد و الفات با  ر یقاه    

گ ای  در امور بارال  شدف و ف نهو اهل بدعت کلید اختال  و دسته دسته ،هستند

 افکند.شود و بدعت جدای  م نت سبب تجمع و اتحاد م پس س ،و م دود هستند

تا ین رف  از مهام »ف مایاد:  هاای خیا  ما    در بیاف تو یف دروازه /ابن سعدی 

هاا و  ی نیکا  تعلیم علوم مفید و منتش ک دف رف است، در حقیقت این کلیاد هماه  

و خاوی ، ب دبااری   دلا  و نا م  خی ها است، ام  به مع و  و نه  از منکا  باا نا م   

گااذاری کاا دف ساانت نیااک و   هایااحکماات از همااین نااوع اساات، همچنااین پ   

                                           
 .1385، و ابوالقاسم البغوی ف  الجعدیات شماره 241ص  7 ابن اب  شیبه ج -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾31﴿  تکلیدهای سعاد

کنند، ه کس  که ی پاکیزه و مفیدی که م دم از رف پی وی گ داندف ر یقهجاری

و پادا  کس  کاه عمال    ،گذاری کند ب ای او پادا  رف استسنت نیک  را پایه

ی ه ر یقاه و کس  کا  ،کند به رف بدوف این که از پادا  ایشاف چیزی کاسته شود

و گناه کس  که به رف عمل کا ده   ،گذاری کند ب ای او گناهش استبدی را پایه

و خی خواه  در دین و یاا در   نصیحت مفید بذل است ز همین نوعتا روز نیامت. ا

 بندند.های بدی را م ها هستند و راهگ اف کلیدهای نیک نصیحت دنیا،

دم رمیاز  و معاشا ت و معاملاه    ی مؤمن شایسته است ه گاه باا ما   ب ای بنده

و مجالس  ،نمایدخی  مشغول  رورا غنیمت شم ده و ایشاف را به امنماید ف  ت م 

ها در حد توانش خاال  نباشاد، چاه بساا     انل از کاستن ش  و بدیاو از فایده یا حد

شاود و باه   ها و خی  و ثواب ف اوان  حا ال ما   ب ای شخص  احب توفیق نیک 

گ دد، و اسار این اشتیاق بنده در امور خی  و ی زیادی دور م های او بدیوسیله

رسانیدف به بندگاف است. بناب این، ه گاه بنده اشتیاق عمل خی  را نصب العاین  نفع

اذ و اتخا  خود ن ار داده و در حد تواف عزم را جزم نموده که با اساتعانت از اهلل  

کناد و ثاواب   را کسب م  این بنده همیشه خی  ،شیوه و رو   حیح تال  نماید

 «.اندوزدای خود م  ب

ب عکس »ف ماید: های ش  م در بیاف و تو یف دروازه /بعد از رف ابن سعدی 

دادف خیا  زیاادی از او   این عدم رغبت و شوق بنده در امور خیا  باعاث از دسات   

 ود این نا ح و خی خواه بندگاف نباشاد و نفاع رنهاا را باه هایچ     جاگ  با و ،شودم 

دادف ایشااف باه خاار     رساانیدف و ف یاب  ه  نصد نکناد و چاه بساا نصاد ض ر    وج

باا ای بااه  در حقیقاات ،هااای شخصاا  یااا عقایااد فاسااد  را داشااته باشااد غاا  

و ایان   ،دادف نیک  به اسباب بزرگ  چنگ زده استروردف ض ر و از دستدست

 وذ  فَ نَ ظ  »باشد های خی  م ی راهمصداق شخص  است که کلید ش  و مسدودکننده
 .(1)«َأْعَمالَِنا َامَِّئاتِ  َوِمنْ  أَنْ ف ِ َنا ش   ورِ  ِمنْ  بِاَللاهِ 

ف مایاد:  ی کلیدهای خی  و ش  م ضمن سخن ان  شیوای  در باره /ابن سعدی 

های شا  و رفاات   ی راهای مؤمناف! سع  کنید مصداق کلید نیک  و مسدودکننده»

                                           

 .513 – 512ص  1لمؤلفاته ج  ملةالکا عةضمن المجمو ةکتاب ال یا  الناض  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾30﴿  تکلیدهای سعاد

و خی خواه بنادگاف او باشاد و در    باشید. ه کس از شما که مخلص ب ای اهلل باشد

ی رورندهاین شخص کلید اعمال خی  و به دست ،حد امکانش یاور امور خی  باشد

ی خیا  اسات و   کنناده و کس  که با خال  ایان باشاد مسادود     ،باشدسعادت م 

 «.بدبخت  ب ای او ثابت شده است

م باه رنچاه   ک دف م دشوند ب  مشغولبعض  از اف اد ه گاه با م دم همنشین م 

و بعض  دیگ  م دم را باه رنچاه    ،شاف سودمند است ح یص اندب ای دین و دنیای

کنند، در حقیقت م دم را بدبخت و از خی  مح وم مض  و بیهوده است مشغول م 

 ک ده اند.

و  ،کنناد هاا و اتحااد و الفات ساع  ما      کا دف نلاب  بعض  از م دم در نزدیک

 ،کنناد ای  و متنف ک دف و اختال  تال  م بعض  دیگ  در ب انگیختن فتنه و جد

و بعض   ،کنندک دف بغض و کینه تال  م کنو بعض  هم در نابودک دف و ریشه

اف وزند، بعض  دیگ اف را ب  جود و ک م هم در نلوب م دم کینه و عداوت را م 

و بعض  دیگ  م دم را به بخال و خسیسا  و    ،کنندتشویق م و بخشش و گذشت 

دهند، بعض  اناواع کارهاای نیاک، اعام از ناول  و ماال  و       دعوت م رب وریزی 

شناساند، اگ چاه انادک    و بعض  دیگ  کار نیاک را نما    ،دهندبدن  را انجام م 

شاف پ  است از غیبت و خب چینا   شاف، بعض  مجالسباشد، پس نپ ر از حال بد

پااک نگاه   و بعض  دیگ  خود و همنشیناف خود را از ایان گناهااف    ،جوی و عیب

شاف بندگاف اندازد و گفته و حالشاف انساف را به یاد خدا م دارند، بعض  دیدفم 

را ب  راعت خداوند معین و ماددگار اسات و ما دم را باه ادای حقاوق واجاب و       

شاف غی  نابل اعتماد هایو بعض  از ایشاف مانع از خی  و حالت ،کندمسنوف ام  م 

 است.

که بین بنادگاف ایان تفااوت بازر  را باه وجاود       ب کت است رف ذات  پس با

ا و خلاق خادا   هاای بزرگاوار و کا یم نسابت باه خاد      رورده است، گ وه  انسااف 

های پست هستند، این گ وه با ه کسا  در ارتبااط باشاند    و گ وه  انساف ،ندتسه

و گ وه دیگ  به سوی تمام  اخاالق ماذموم و ناپساند     ،باعث خی  و ب کت هستند

هاای خی ناد و   گ وه  کلید و مفتااح نیکوکااری و تقاوی و راه    دهند،دعوت م 

هاای باد و رفاات اناد،     ی راهیندههای خیا  و گشاا  ی راهگ وه دیگ  مسدودکننده



   

 

  

 
 

 

 ﴾32﴿  تکلیدهای سعاد

و گ وه  خائن که در هیچ حال  باه   ،باشندگ وه  امین ب  جاف و مال و رب و م 

مااف هساتند و   شود، گ وه  مسلماناف از دست و زبااف رنهاا در ا  ایشاف اعتماد نم 

و چه بسا کاه رزار و اذیات    ،گ وه  دیگ  هیچ کس  از دست رنها در اماف نیست

 رسد.رنها به اهل و اوالدشاف هم م 

خداوند من و شما را از اعمال و اخالق و خواهشات ناپسند نجات دهد و ما را 

و  و باه ماا هادایت    ،از ش  فتنه و امتحاف و ش  ه  فاج  و تجاوزگ ی در اماف دارد

 رمین. (1)«نیازی را روزی کند!تقوی و عفت و ب 

 

 ترین کلید خیرشان جامعو سنت رسول گرامی اسالم 

کلیدهای خی  و جواماع خیا  داده شاده اسات، در المساند و       به رسول اک م 

 روایت شده است که ف مود: سسن نسائ  حدیث عبداهلل بن مسعود 

 .«َوَخَوا َِمه   ه  ظَ امِ وَ جَ وَ  اْلَخْم ِ  حَ فَ َوا ِ  ع لِّمَ   َراول الّله َأنا »
ی رف تعلایم داده  کلیدهای خی  و جواماع رف و خاتماه   همانا به رسول اک م »

 .(2)«شده

خواهد الزم است کاه با    ی خی  را م کس  که جوامع خی  و کلیدها و خاتمه

ف و کس  که اتحاد ما دم و گشاود   ،سنت پایبندی کند و شدیداً از بدعت بپ هیزد

را به رنها بیاموزد و فهم  حیح   خواهد باید که سنتابواب خی  را ب ای رنها م 

دادف باه سانت رساول    د و گشودف ابواب خیا  فقاط باا دعاوت    از دین به رنها بده

 امکاف دارد، سنت هماف است که جوامع خی  و کلیدهای رف را درب  دارد. اک م

                                           

 .115و  114ص  یةالمنب  لخطبةف  ا لشهیةالفواکه ا -(1)

 .238ص  2و سنن نسای  ج  4161مسند احمد، شماره  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾33﴿  تکلیدهای سعاد

 نتیجه

ی مسلماف در زنادگ   ا اسباب ب ت ینتپ منفعکنم که از و در پایاف ع   م 

تشخیص کلیدهای خی  و ش  از یکدیگ  است، تا در عبادت و علام و عمال و    دنیا

 دعوت خود ب  بصی ت و نوری از جانب خدای سبحاف دست یابد.

هاای زیاادی اسات    تصور کنید حالت م دی را که به سا ای  کاه در رف اتااق   

ود دارد، بعض  زیباا و بعضا  زشات،    شود که وسایل زیادی در رف وجرورده م 

بخاش و  ضا  و بعضا  مسا ت   بعض  خوب و بعض  بد، بعض  پ فایده و بعض  م

شاود و او باه   ها راهنماای  ما   انگیز، سپس رف م د به کلیدهای رف اتاقبعض  غم

داند، بدوف شک کس  کاه حاالش   ی استفاده از رف را نم خوب  کلیدها و ر یقه

شااود و خااود را در معاا   ضاا رها و ه ساا گ داف ماا اینگونااه باشااد در رف خاناا

گا دد و  دهد، چنین شخص  در کار خود س  در گم م خط های بزرگ  ن ار م 

کناد  ساازد از رنچاه نااراحتش ما     نفع خود را از ض ر و رنچاه او را شاادماف ما    

  دهد.تشخیص نم 

را  حال کجا نابل مقایسه است با این شخص، کس  که حق را از بارل، هدایت

از گم اه ، سنت را از بدعت، زیبای  را از زشت ، نفع را از ض ر و ا ل را از غی  

 دهد.ا ل و بدل تشخیص م 

﴿                                

    ﴾ [91 عد: ال]. 

داند رنچه از ر   پ وردگارت ب  تو نازل شده است س ریا کس  که م پ»

سزا و جزای او همانند  ،می دکند و هم ب رف م حق است )و ب اب  رف زندگ  م 

)سزا و جزای( کس  که خواهد بود که )به سبب انح ا  از حق و کف  مطلق، 

کنند )و درک م انگار( نابینا است؟! تنها خ دمنداف )حق را و عظمت خدا را( 

 .«فهمندف ق میاف دو گ وه مؤمن و کاف  را م 
 م دم در میزاف حق ب اب  نیستند. این دو گ وه از

﴿                     

             ﴾ [ : 66 - 98فاط]. 



   

 

  

 
 

 

 ﴾34﴿  تکلیدهای سعاد

باشد و سایه و ها و نور هم همساف نم نابینا و بینا یکساف نیستند. و تاریک »

 .«باشندگ مای سوزاف هم یک  نیست، و م دگاف و زندگاف هم مساوی نم 
داف! ما را از را نصیب ما بگ  کتابت و هدایت به سنت پیامب ت  خداوندا! فهم

گویند و با عدالت یافته ن ار بده! از رف کسان  که حق را م راهکنندگاف هدایت

 کنند!.رف را اج ا م 

های ش  با فضل و ی راهکنندهما را مفتاح و کلید خی  و مسدود و ن ار بده

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب يا خیر الفاتحین کرمین وکرم األأيا ک مت 

 وآله وصحبه أجمعين. العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 


