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 پیشگفتار

إلی جنته  صخلق اخللق لعبادته وهداهم بالقرآن والرسول يهللا الذاحلمد

اهللا علی رسوله اهلدی  احلسنی وزيادته، وصلی األخالقووعدهم بالتوحيد و

من تبعهم بإحسان علی آله و صحبه ورشيعته وبذل اجلهد وأرشدنا إلی  يالذ

 نتطلع إلی شفاعته.  يإلی يوم الذ
 و بعد: 

ن عقل ارا که به ما بندگان عاجز و ناتو یان پروردگاریپا یحمد و سپاس ب
ص یش را تشخیا و آخرت خویدن له آن مصالحیفرمود تا به وست یو شعور عنا

که خداوند  یا العاده ن نظام فوقیجھان پھناور با ا نیه اکم یبدانم و یدھ
ش یآزما یفقط برا ھا انسان و ما ،ستیده نیفا یده، عبث و بیبزرگ و توانا آفر

و  یکوتاه و موقت، به جھان دائم ین زندگیم تا پس از ایا نجا آورده شدهیبه ا
شه یھم یبرام یا هدکه انجام دا یا بدیک یو طبق اعمال نم یمنتقل شو یابد

 م. یش را آغاز کنیخو یو ابد یالمنتاھ یا دوزخ زندگیدر بھشت 
 یاکنون در پ دانند از ھم یش را میکه عاقلند و مصلحت خو یپس کسان

و  یرا که نجات از عذاب الھیکنند. ز یآنند که پروردگارشان را از خود راض
گانه مالک یپروردگار بزرگ، که  یجز با رضا یشگیل به سعادت ھمین

 ست. یجھان است، ممکن نھردو  اریو صاحب اخت یقیحق
د شروط یاو را حاصل نما یآنکه انسان بتواند رضا یو خداوند متعال برا

ن نکرده است ییھمه کس دشوار باشد تع یکه معموًال برآوردن آن برا یادیز
که نسبت به بندگانش  یانیپا یفقت بو رحمت و شبلکه بنابر لطف و کرم، 

اعم از زن و مرد و  یھمگ یگذاشته که برا یاساسدارد فقط دو شرط 
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ز یکران و کوران و الالن و لنگان ن یحت ،پول یسواد و پولدار و ب یباسواد و ب
 مقدور است. 

 یابعاد زندگ یبخش او را در تمام اتینکه دستورات و اوامر حیاول ا
امبر یقه پین عمل مطابق با سنت و طرینکه ایو دوم ا .مخلصانه به جا آورند

 باشد.  صبزرگوار اسالم حضرت محمد
امبران و یله پیوس که از جانب پروردگار مھربان به ین دستوریاول

 ینعیمان است، یده ایگرد ھا انسان متوجهوالسالم)  (علیھم الصالة رسوالنش
امبرانش یو پ ھا کتاب دن و به فرشتگان ویشناختن و پرست ییکتایخدا را به 

 مان آوردن.یخته شدن بعد از مرگ ایروز آخرت و قضاء و قدر و برانگ ز بهیو ن
رد، لذا تمام یپذ یمان نمیرا بدون ا یچ عمل و عبادتیرا که خداوند ھیز

 زیاند قبل از ھر چ مکلف بوده (علیھم الصالة والسالم)امبران و رسوالن یپ
مان و یمان بخوانند و آنقدر بر قلوب آنان کار کنند تا ایا یرا بسو ھا انسان

م که شاگردان صادق یدین دیمحکم و راسخ گردد، بنابرا ھا دل ن دریقی
آنان نقش بست و حالوت آن را  یھا دل مان بریکه ا یمکتب رسالت ھنگام

آتش دشمنان خدا مقاومت  یھا دند چطور فوالد گونه در برابر کورهیچش
د و باعث یخ درخشیتار ۀشه بر سر لوحیھم یکردند، و سرانجام نامشان برا

 د.یت گردیبشر ۀندیآ یھا نسل یافتخار تمام
ن موضوع است که استاد یرامون ھمید پینک در دست داریکه ا یکتاب

الله  حمةر- یس جزائرید بن بادیبزرگ و مجاھد نستوه عالمه عبدالحم
 ۱۳۵۴صفر  ۵تا  ۱۳۵۳رجب  ۱۶ھشت ماه (از  یدر طآن را  مطالب -علیه
 یآموز وار در جمع جوانان دانش ش) ھفتهیسال پ ۶۶حدود  یقمر یھجر

از  یکیو سپس  ،راد فرموده استیشدند ا یش حاضر میھا کالس که در
 ۀبا اجاز یقمر یھجر ۱۳۸۳شاگردانش استاد محمدصالح رمضان در سال 

له وزارت ینکه بوسیکند تا ا یس میمذکور را پاکنو /سیعالمه ابن باد



 ٣   پیشگفتار

 

به  یکه در آن ھنگام یاسالم یھا رستانیر چاپ گردد و در دبیارشاد الجزا
س شود، یشدند تدر یر ارشاد اداره میر متعلق بود وزیالجزا یت علمایجمع

 داشت. یدر پ یندیار خوشایج بسیکه طبعًا نتا
ان یکشور الجزائر نه تنھا در من کتاب در سراسر ید که اینکش یو طول

اقشار ملت مسلمان و مجاھد آن  یان تمامیان و جوانان، بلکه در میدانشجو
خوانده شد و دست بدست  ید و در ھر مجلسیدرخش یکشور ھمچون نور

م افکار یه سلیو توج یدتیعق یھا کالس نیجه ھمید، سرانجام در نتیگرد
محکم و  مانیائر توانست با امسلمان الجز ور ویمردم بوده ملت غ یعموم
را ن در مقابل استعمار خونخوار فرانسه جھاد و مبارزه کند و کشورش یفوالد
 یھا کالس میبگومبالغه نخواھد بود اگر  وغ ستمگران نجات بخشد.یر یاز ز

ن یرفت که ا ین مبارزه بشمار میس ستون فقرات ایعالمه مجاھد ابن باد
 شمارد. یرا برم یمانیا یھا کالس از آن یا خالصه کتاب
 یاصل یھا هیو پا ینست که صرفًا اصول اعتقادین کتاب ایخاص ا یژگیو

م و یات قرآن کریمطالب آن با آ یرا در برگرفته و تمام یاسالم یژلودئویا
چگونه مطلب یبًا ھیافته است و تقرینت یز ÷یاحادث پرنور رسول گرام

 خورد. یدر آن بچشم نم یا یاضاف
ن و بدور از یریار ساده و شیبس یمطالب کتاب در قالب ،آن و عالوه بر

ده است یان گردیا اصطالحات تند و زننده بیانه و یفلسف یھا یگ دهیچیپ
 کند. ینم که خوانند را خسته و افسرده یا بگونه

ز خودمان و چه یما چه کشور عز یاسالم ۀبنده معتقدم جامع ،نیبنابرا
ن شاھکار یدًا به ایکستان شدیغانستان و تاجمانند اف ،انھمزب یگر کشورھاید

ندارم که استقبال  یدیاز دارند، و تردین -الله علیه حمةر-س یبن باداعالمه 
ن کتاب کوچک کمتر از استقبال ملت مسلمان و یز از ایملت مسلمان ما ن

ھا و  ن محترم حوزهیدوارم مسئولینکه امیالجزائر نخواھد بود، کما امجاھد 
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شان بگنجانند،  درس یھا االمکان در برنامه ین کتاب را حتیارجمند، اد یاسات
ن از یاز آن استفاده الزم را بعمل آورند ھمچن یتابستان یھا کالس ژه دریبو

 یو اجتماع یفرھنگ یھا و نھادھا امور خانواده یایپدران محترم و اول
ھا و دوستان و  ن کتاب را در جمع خانوادهیشود که ا یخواھش م

ح دھند، تا باشد که ھمه با ھم، با وحدت و یشان بخوانند، و توض مکارانھ
شتر و ین جھان ھرچه بیر مسلمیملت مسلمان کشورمان و سا یھمبستگ

ل به یز و با الھام از قرآن و سنت در راه نیم در پرتو اسالم عزیبھتر بتوان
مان را یدرخت پربار ا یھا شهیم، و ریروزمندانه گام برداریپ یسعادت ابد

استحکام  ھا دل را در یاسالم یدئولوژیو ا یاعتقاد یھا هیتر کرده، و پا محکم
 م.یببخش یشتریب

ند کمال تشکر و ا نموده یکه با مترجم ھمکار یدوستان ۀان از ھمیدر پا

 .اهللا جرهم علیوأامتنان را دارم 
 ن در سراسر جھان.یاسالم و مسلم یت برایموفق یبا آرزو

 مترجم
 
 
 



  
 

 

ئات ينفسنا وسأيه ونتوب إليه ونعوذ به من رشور هللا نحمده ونستع احلمد

ن ال إله إال اهللا أنشهد له و يومن يضلل فال هاد ،مضل له أعاملنا من هيده اهللا فال

 له ونشهد أن حممداً عبده ورسوله. كوحده ال رشي

رش و ص حممد هد اهلد صدق احلديث كتاب اهللا وخريأأما بعد: فإن 

 النار.يف  لةكل ضالو لةضالعة كل بدمور حمدثاهتا واأل
و از او استعانت  م،یکن یش میراست، او را ستا یخدا مرحمد و سپاس 

ھا و اعمال بدمان به او  م و از شر نفسیکن یم و به درگاه او توبه میجوئ یم
تواند  ینم ییرویچ نیت دھد، ھیرا که خدا ھدا یم، کسیجوئ یپناه م

تش یتواند ھدا ینم یچ قدرتیرا که خدا گمراه کند ھ یگمراھش کند، و کس
ست و ین یک، معبود بر حقیگانه و ال شریم که جز ذات یدھ یم ید، گواھینما

 اوست. ۀبنده و فرستاد ص م که محمدیدھ یم یگواھ
ن یھا کتاب خدا و بھتر سخنن یتر راستش: حقا که یپس از ثناء و ستا

د ین ھمان است که تازه پدین کارھا در دیو بدتر صت محمد یت، ھدایھدا
 آتش جھنم است. ی، جلب کننده بسویو ھر گمراھ یگمراھ ید، ھر بدعتیآ

 اسالم ۀگان قواعد پنج

ال اهللا إ �ن ال أ ةاإلسالم ىلع مخس: شهاد ب�«فرمودند:  صرسول خدا
وصوم رمضان وحج  ة�يتاء الز�و ة�قام الصال�مداً عبده ورسوهل ون أو

 .١»ابليت

_____________________ 
 »۱۶« ۀمسلم حدیث شمار صحیح -١
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نکه جز یدادن به ا ی) گواھ۱( :ه بنا شده استیاسالم بر پنج پا«ت: 
 ۀبنده و فرستاد صوجود ندارد. و محمد یچ معبود برحقیگانه ھی یخدا

و حج ) ۵) روزه ماه رمضان (۳) دادن زکات (۳) برپا داشتن نماز (۲اوست (
 ».خدا ۀخان

 شود: اول و آنچه بدان مربوط می ۀمطالبی پیرامون پای
وجود  ینزد خدا بجز داخل شدن در اسالم راه نجات یچ احدیھ یبرا -۱

 :دیفرما یم میرا خداوند حکیندارد ز

مَِن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿
 .]٨٥عمران: [آل ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

شود و او در  یرفته نمیپذ یند از ویبرگز یگرین دیکه جز اسالم د یکس«
 ». کاران است انیآخرت از ز

 ز فرمود:یو ن

َ إِنَّ ﴿ ۡسلُِموَن  ٱّ�ِينَ لَُ�ُم  ٱۡصَطَ�ٰ  ٱ�َّ نُتم مُّ
َ
البقرة: [ ﴾١٣٢فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

١٣٢[. 
د یریده پس مبادا بمیسعادت شما برگز ین را برایکه خداوند د یبراست«
 ». دینکه مسلمان باشیجز ا

امبران را جھت یاست که خداوند تمام پ ین بر حق آسمانیاسالم د -۲
 د:یفرما یغ آن فرستاده است. چنانکه میتبل

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿  .]١٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ
 ».مقبول در نزد خدا اسالم استن یمحققًا د«

ۡسلِٗما َوَما َ�َن  َما﴿ ا َوَ�ِٰ�ن َ�َن َحنِيٗفا مُّ ا�ِّيٗ َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗا َوَ� نَۡ�َ
 .]٦٧آل عمران: [ ﴾٦٧ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ِمَن 
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 ١فیحن یبلکه مسلمان یبوده و نه نصران یھودینه  ÷میحضرت ابراھ«
 ».بوده و از مشرکان نبوده است

ِينَ  ٱ�َّبِيُّونَ َ�ُۡ�ُم بَِها ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡسلَُموا
َ
 .]٤٤المائدة: [ ﴾أ

کنند که مسلمان  ی) حکم میگر کتب آسمانیبه تورات (و د یامبرانیپ«
 ».بودند

﴿ ْ َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل  ٱۡ�َنَّةَ لَن يَۡدُخَل  َوقَالُوا
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

ْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �  ١١١َهاتُوا ۡسلََم وَۡجَههُ  بََ�ٰ
َ
ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن  ۥَمۡن أ َّ�ِ

ۡجُرهُ  ۥٓ فَلَهُ 
َ
-١١١البقرة: [ ﴾١١٢َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥأ

١١٢[. 
ن یا ،باشد یا نصرانی یھودیکه  یبه بھشت داخل نشود مگر کس :گفتند«
ل ید دلیچنانچه راستگو ھست :امبر)یپ یبگو (ا .باطل آنان است یآرزو
که  یشود) کس ی(بلکه به بھشت داخل م ید. آریاورین ادعا بیش را بر ایخو

کوکارست پس پاداش یکه ندرحالی  خدا خالص گرداند یت و عملش را براین
خواھد آمد و نه  یاو محفوظ است نه بر آنان ترس ینزد پروردگارش برا یو
 ».ن خواھند شدیشان اندوھگیا

ن اسالم است که یبا خود آورده عبارت از ھمان د ص و آنچه محمد -۳
 وجود ندارد. یچ کس جز داخل شدن در آن راه نجاتیھ یبرا

 د:یفرما یخداوند متعال م

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿ َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ُ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
مِۡرُت َو�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َو�َِ�ٰلَِك أ

_____________________ 
شود که ھمواره از ھر موجودی غیر از خدا روی گردان بوده  حنیف: به کسی گفته می -١

 آورد مترجم. و برای پرستش حرفًا به خدا روی می
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من ھمه  یمن و مرگ و زندگ یھمانا نماز و قربان :امبر)یپ یبگو (ا«
 ییک و ھمتایچ شریھ .ان استیاست که پروردگار جھان یخدا یخالص برا
 ».ن مسلمانمیام و من اول ز امر شدهین چیندارد بھم

ِ َوَمِن  فَإِنۡ ﴿ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ َبَعِن� َحآجُّ وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ِيَن أ َوقُل ّلِ�َّ

ّمِّ�ِ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب 
ُ
ۡسلَُمواْ َ�َقِد  نَ  ۧٱۡ�

َ
ۡسلَۡمُتۡمۚ فَإِۡن أ

َ
ْۖ َءأ َما َعلَۡيَك  ٱۡهتََدوا �ن تََولَّۡواْ فَإِ�َّ

ُ وَ  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ  ِ  ٱ�َّ  .]٢٠عمران: آل[ ﴾٢٠ۡلعَِبادِ ٱبَِصُ�ۢ ب
دم و من خو :ستند پس بگوااگر با تو به چون و چرا برخ ،ما سولر یا«

 :ن بگوییاند و به ام که کتاب داده شده یو به آنان ام. روانم را به خدا سپردهیپ
اند و اگر  ت شدهیکه ھدا یراستد برفتنی؟ پس اگر پذدیرفتیا اسالم را پذیآ

غ است و خداوند بر یت تو صرفًا تبلیست که مسئولین نیدند جز ایگردانرو
 ».ناستیاحوال بندگان ب

به  نکهیتواند عمًال در اسالم داخل شود مگر ا یکس نم چیھ -۴
 د:یفرما یرا خداوند میمان داشته باشد زیا صامبریپ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِ  ٱلرَُّسوُل قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ّ�ُِ�ۡم َ�  ٱۡ�َقِّ ب �  َٔ مِن رَّ ْ َخۡ�ٗ اِمُنوا

 .]١٧٠النساء:[ ﴾لَُّ�مۚۡ 
شما حق  یامبر از جانب پروردگارتان برایق که پیتحق هب ،مردم یا«

 ».شما بھتر است ید که برایاوریمان بیپس ا ،آورده است

َها  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  ٱ�َّ ُملُۡك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ٱۡ�  ب

ْ ِ اِمُنوا  ٱ�َِّ�ِّ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
 ِّ ِ�ّ

ُ
ِي ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ يُۡؤِمُن ب األعراف: [ ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  ٱتَّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ٱ�َّ

١٥٨[. 
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 تیکه ملک یخدا ،ھمه شما ھستم یخدا بسو ۀمردم! من فرستاد یا«
کند  یزنده م ،ستیجز او ن یچ معبود بحقیھ ،ن از آن اوستیو زم ھا آسمان

 )ای درس ناخوانده( یام امبریرسول او، آن پپس به خداوند و  .راندیم یو م
تا د، یروی کنیو از او پ دیمان آوریمان دارد، ایاو ا کلماتکه به خداوند و 

 ».دیت شویھدا

ى«د: یفرما یم ص رسول اکرم ِ
َّ

دٍ  َ�ْفُس  َواذل َحدٌ  ىِب  �َْسَمعُ  الَ  �ِيَِدهِ  ُ�َمَّ
َ
 ِمنْ  أ

ةِ  َهِذهِ  مَّ
ُ
وْ  َ�ُهوِدىٌّ  األ

َ
اِ�ٌّ  أ ى يُْؤِمنُ  َوالَ  َ�ُموُت  ُ�مَّ  نرَْصَ ِ

َّ
رِْسلُْت  بِاذل

ُ
 ِمنْ  اَكنَ  إِالَّ  بِهِ  أ

ْصَحاِب 
َ
 .١»انلَّارِ  أ

ن امت چه یاز ا یچ احدیدر دست اوست، ھ که جان محمد یقسم بذات«
رد یرامون مبعوث شدن من بشنود آنگاه بمیکه پباشد  یو چه نصران یھودی

نکه از اھل یاورد مگر ایمان نیام ا آن مأمور شدهغ یتبل یو به آنچه من برا
 .»دوزخ خواھد بود

دادن به  یبا گواھ ،امبریمان آوردن به پیداخل شدن در اسالم و ا -۵
 ص را رسول خدایر است. زیپذ الله امکان ال الله محمد رسولإله إال

 إِنََّك « من فرستاد به او فرمود:یرا به  س که معاذ بن جبل یھنگام
ىِت 

ْ
ْهلِ  ِمنْ  قَْوًما تَأ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
  فَاْدُ�ُهمْ . ال

َ
نْ  َشَهاَدةِ  إىِل

َ
َ  الَ  أ

َ
ُ  إِالَّ  إهِل �ِّ  ا�َّ

َ
 َو�

ِ  رَُسوُل  َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ا�َّ
َ
لَِك  أ ْعِلْمُهمْ  ذِلَ

َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ  مَخَْس  َعلَيِْهمْ  اْ�رَتََض  ا�َّ

َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  َويَلْلَةٍ  يَْومٍ  لُكِّ  ىِف  َصلََواٍت 
َ
لَِك  أ ْعِلْمُهمْ  ذِلَ

َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ  اْ�رَتََض  ا�َّ

ْغِنيَائِِهمْ  ِمنْ  تُؤَْخذُ  َصَدقَةً  َعلَيِْهمْ 
َ
َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ُ�َقَرائِِهمْ  ىِف  َ�رُتَدُّ  أ

َ
لَِك  أ  ذِلَ

_____________________ 
 ).۱۵۳شمارۀ (صحیح مسلم حدیث  -١
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ْمَوالِِهمْ  َوَ�َرائِمَ  فَإِيَّاكَ 
َ
ِ  َوَ�ْ�َ  نََهابَيْ  لَيَْس  فَإِنَّهُ  الَْمْظلُومِ  َدْعَوةَ  َواتَِّق  أ  ا�َّ

 .١»ِحَجاٌب 
دادن به  یرفت، پس آنان را به گواھ یاز اھل کتاب خواھ یتو نزد گروھ(

ست و من رسول خدا ھستم ین یچ معبود برحقیگانه ھی ینکه جز خدایا
گاھین را پذیاگر ا ،دعوت کن  یروز شان کن که خداوند در شبانهرفتند پس آ

گاھشان کن ین را ھم پذیاگر ا ،دهیبر آنان فرض گردان پنج وقت نماز رفتند آ
شود  یده که از ثروتمندانشان گرفته میبر آنان فرض گردان یکه خداوند زکات

ن را ھم قبول کردند مبادا بر یشود اگر ا یده میشان بازگردان دستان و به تنگ
 نیرا که بیمظلوم بترس ز یو از دعا ،یندازین اموالشان دست بیبھتر یرو

 ست).ین یا ن خدا پردهیاو و ب یدعا
که قصد  یا کافرین بالغ و مسلمان واجب بر ھر ملکف اعم از یاول -۶

ال إله إال اهللا « ین است که به مفھوم واقعیدخول در اسالم را دارد ا

ث حضرت معاذ یل حدیاورد بدلیمان بیاقرار کند و ا »اهللا حممد رسول

لش یطالب که تفص یابث وفات یل حدیو بدل ،که گذشت سبن جبل
 ص ک شد رسول خدایکه وفات ابوطالب نزد ین است: ھنگامیچن

افت، رسول یز آنجا یه را نیام ینزد او آمده، ابوجھل و عبدالله بن اب

َ  الَ  قُْل  ،َ�مِّ  يَا«فرمود:  ص خدا
َ

ُ  إِالَّ  إهِل ْشَهدُ  لَكَِمةً  ،ا�َّ
َ
 ِعنْدَ  بَِها لََك  أ

 ِ است که بخاطر آن  ین سخنیا ،بگو الاله اال الله ،عموجان ی(ا .»ا�َّ
 یابوجھل و عبدالله بن اب .خواھم داد) یت گواھیدر نزد خداوند برا

؟! یگردان یم ین عبدالمطلب رویا از دیآ ابو طالب، ی: اه گفتندیام
نمودند و ھر بار آن دو  یم ، ھمچنان دعوت را بر او عرضهصامبریپ

_____________________ 
 ).۱۹صحیح مسلم حدیث شماره ( -١



 ١١   گانۀ اسالم قواعد پنج

 

نکه باالخره أبوطالب حرف آخرش را یکردند، تا ا ینفر مزاحمت م
از گفتن الاله اال ب ین ترتیو بد ،ن عبدالمطلب استیگفت که او بر د

ِمرُْت « :که فرمودند صل ارشاد رسول اکرمیوبدل .١ الله انکار نمود
ُ
 أ

نْ 
َ
قَاتَِل  أ

ُ
نْ  �َْشَهُدوا َحىتَّ  انلَّاَس  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
ُ  إِالَّ  إِهل  بِهِ  ِجئُْت  َو�َِما ىِب  َوُ�ْؤِمنُوا ا�َّ

ْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِم�ِّ  َعَصُموا َذلَِك  َ�َعلُوا فَإَِذا
َ
َها إِالَّ  َوأ  ىلَعَ  وَِحَساُ�ُهمْ  حِبَقِّ

 ِ  .٢»ا�َّ
 ستین یمعبود برحق امر کرده شدم با مردم بجنگم تا شھادت دھند که«

ن کردند یچن اورند پس اگریمان بیام ا که آورده ی، و به من و رسالتجز خدا
ماند مگر به حق آن و حسابشان بر خدا  یجان و مالشان از دست من سالم م

 .»است
کلمه شھادت را نداند صرفًا گفتن  ینده اصل معنایکه گو یتا زمان -۷

که  یثیدر حد ص امبر اکرمیل فرموده پیست بدلین یآن کاف

ِمْرُت «گذشت 
ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
نْ  �َْشَهُدوا َحىتَّ  انلَّاَس  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
ُ  إِالَّ  إِهل  َو�ُْؤِمنُوا ا�َّ

 . »بِهِ  ِجئُْت  َو�َِما ىِب 
بر  یا ا جملهیاست مکلف کلمه  یداخل شدن در اسالم کاف یبرا -۸

ل یکلمه شھادت داللت داشته باشد، بدل یزبان آورد که به معنا
ن یچنآن را  بمه که حضرت عبدالله بن عمریجذ یث بنیحد
مه یذج یرا نزد بن سدیخالد بن ول جامبریپ«کنند:  یت میروا

نتوانستند جمله ھا  آن فرا خواند،اسالم  یبسوآنان را  فرستاد تا

_____________________ 
) و صحیح مسلم حدیث شماره ۱۲۹۴متفق علیه، [صحیح بخاری حدیث شماره ( -١

)۲۴.[( 
 .س) بروایت ابی ھریره۲۱صحیح مسلم حدیث شماره ( -٢
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 :گفتند یم) را درست، تلفظ کنند لذا میاسالم آورد یعنیسلمنا (أ

ر یر کردن آنان نمود، اسیشروع به کشتن و اس دخال »صبأنا صبأنا«
کشم  یرم را نمیاس سپرد، گفتم من که یک از ما را به خودش میھر 
 جامبرینکه خدمت پیرانشان را نکشتند تا ایک از دوستانم اسی چیو ھ
م، حضرت دستانشان را بلند کردند و یان را بازگو نمودیم و جریآمد

  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «دوباره فرمودند: 
ُ
بَْرأ

َ
ا إيَِلَْك  أ ا! من از ی. (خدا١»َخادِلٌ  َصنَعَ  ِممَّ

  .٢کنم) یم یزاریعالن بن عمل خالد ببارگاھت ایا

_____________________ 
 .۷۱۸۹صحیح البخاری حدیث شماره  -١
نموده بلکه ل حضرت خالدبن ولید س کسی که نه تنھا شرف صحابی بودن را حاص -٢

ای از سوی خدا  الله لقب دادند، حقا که او شمشیر برھنه وی را سیف صرسول خدا
ھایش ھرگز شکست  ای بود که در تمام جنگ بر دشمنان اسالم و قرآن بود، او فرمانده

بردن  ای خطرناک از سوی منافقین برای از بین ارتداد را که توطئه ۀنخورد، او فتن
اداشت و رسوا نمود، او فاتح عراق و قھرمان یرموک بود، او اسالم بود به شکست و
ھا بخرج داد  ھا نمود و جانفشانی ھایش با فارس و روم دالوری کسی بود که، در جنگ

شناسد، در سال ھشتم ھجری وفاتش نزدیک شد با  تاریخ قھرمانی بزرگتر از او نمی
نیست که به آن تیر  تأسف فرمود: حدودًا در صد جنگ شرکت کردم، جایی در بدنم

اصابت نکرده یا ضربه شمشیری نخورده باشد، اما امروز بسیار متأسفم که مانند شتر 
 میرم. در روی رختخوابم دارم می

اعزام حضرت خالد س با سیصد و پنجاه نفر از مھاجرین و انصار بسوی قبیله بنی  
 جذیمه بعد از فتح مکه و قبل از غزوه حنین بود.

 اللَُّهمَّ « فرمودند: صآنچه که در این حدیث بخاری آمده که رسول اکرمولی راجع به  
  إِ�ِّ 

ُ
بَْرأ

َ
ا إيَِلَْك  أ ای این کار را  و اینکه حضرت خالد چرا و با چه انگیزه »َخادِلٌ  َصنَعَ  ِممَّ

در اصطالح آنروز این بود که کسی دین » صبأنا« ۀگویند، معنی کلم کرد علماء می
ھا با مردم مکه به ھر  خودش را بگذارد و در دین دیگری داخل شود و لذا قریشی

دین شده است، یا دین  گفتند: فال صبأ یعنی فالنی بی شد می کسی که مسلمان می
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و اعتقاد ق کامل یآن بدون تصد ین و فھم معنایصرفًا گفتن شھادت -۹
 خداوند متعال که: ۀن فرمودیل ایبدل ،ستین یراسخ کاف

نَّهُ  فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�  .]١٩محمد: [ ﴾ٱ�َّ

 ».ستین یگانه معبود برحقی ین بدان که جز خدایقی پس به«
 فرموده خداوند متعال:ن یز ایو ن

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ َجآَءَك  إَِذا﴿ ِۗ قَالُوا ُ وَ  ٱ�َّ َ�ۡعلَُم إِنََّك  ٱ�َّ
ُ وَ  ۥلَرَُسوُ�ُ   .]١المنافقون: [ ﴾١لََ�ِٰذبُوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ �َۡشَهُد إِنَّ  ٱ�َّ

                                                                                                                             
تن خودش را رھا کرده و به دین دیگری داخل شده است، بنی جذیمه ھدفشان از گف

 بکه حضرت عبد الله بن عمر این بود که ما مسلمان شدیم چون» صبأنا«کلمه 
ھمین را فھمید که آنھا حقیقتًا مقصودشان مسلمان شدن است، فلذا اسیرش را 

 نکشت و به یارانش دستور داد که اسیرانشان را نکشند.
مفھوم  که آنھا تکرار کردند بنابر ھمان» صبأنا«اما حضرت خالد از گفتن کلمه  

معکوس که داشت این را نفھمید که آنھا قصد داخل شدن در اسالم را دارند لذا با 
آنھا جنگید تا با صراحت اسالم شان را اعالن کنند، و طبعًا حضرت خالد از نظر فقه و 
دانش و فھم و درک مسائل دینی واسرار و رموز آن مانند ابن عمر و دیگر فقھای 

که این مسأله از حضرت خالد پنھان ماند، ھمین بود، صحابی نبود، لذا یک علتی 
از حضرت خالد ناپسند دانستند بنابر قول امام  صبنابراین چیزی که پیامبری

خطابی تصمیم عجوالنه خالد بود و اینکه تحقیق نکرد که مقصود آنھا چیست؟ علماء 
د، از جمله ان و ائمه زیادی در این باره عذرھای واضح و شرعی برای خالد ذکر کرده

اینکه تصمیم حضرت خالد بنابر اجتھاد و تأویل وی بود، و دلیل بسیار روشنش ھم 
ای در  العاده این است که بعد از این واقعه ھم حضرت خالد ھمچنان از اعتماد فوق

او  صبرخوردار بود، لذا چندین بار دیگر نیز بعد از این جریان پیامبر  صنزد پیامبر
 گماشتند و به او مسئولیت دادند. را به فرماندھی لشکر
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م که البته تو رسول یدھ یم یگواھ :ندیند، گویھرگاه منافقان نزد تو آ«
 یو خداوند گواھ یقتًا تو رسول خدا ھستیداند که حق یو خدا م ،ییخدا

 ».ندیدھد که منافقان دروغ گو یم
است  ین ھم کافیدر دائره اسالم داخل گردد ا یآنکه شخص یبرا -۱۰

ن کند و در برابرش یقیآورده و خبر داده  صامبرینچه پآکه به 
 ت حضرت انسیمام بن ثعلبه برواث ضیگردن نھد چنانکه در حد

در مسجد نشسته  ص امبریکه با پ یدر حال«است که فرمود:  آمده
شترسوار ظاھر شد شترش را در مسجد خواباند  یم ناگھان مردیبود

ن یھم :میک از شما محمد است؟ گفتی و بست و سپس گفت: کدام
 ج امبریه کرده. گفت: ابن عبدالمطلب؟ پیکه تک یدپوشیمرد سف

 یزیخواھم چ یگفت: م .من فرزند عبدالمطلبم ،فرمودند: بله
ھرچه  . فرمود:یام تندتر بود از من ناراحت نشو بپرسم، اگر لھجه

که  یبه پروردگارت و پروردگار آنانتو را  بپرس. گفت: یدوست دار
مردم،  ۀھم یبسوتو را  ا خداوندیدھم: آ یم قبل از تو بودند سوگند

 بله. فرمود: حتماً  امبر فرستاده است؟یپ
ن ماه یامر کرده که ھر سال اتو را  ا خداوندیبه خدا سوگند، آتو را  گفت:

بزرگ سوگند،  یبه خداتو را  حتمًا بله. گفت: فرمود: ؟یریرمضان را روزه بگ
 و در یرین مال زکات را از ثروتمندان ما بگیامر کرده که اتو را  ا خداوندیآ
 حتمًا بله. فرمود:؟ یم کنیما تقس یان فقرایم

ام ھستم. من  لهینده قبیمان آوردم من نمایا یا نچه که آوردهگفت: به آ دمر
 .١سعد بن بکر یله بنیام، از قب ضمام بن ثعلبه

_____________________ 
 متفق علیه. -١
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ق و اعتقاد راسخ ھمچنان بر مؤمن واجب است که یعالوه بر تصد -۱۱
 یات خدا با دقت استعمال کند و تمامیعقل و فھم خود را در آ

ن باره خداوند متعال یم را به اجراء درآورد و در ادستورات اسال
 د:یفرما یم

ْ  قُلِ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َماَذا ِ�  ٱنُظُروا �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]١٠١یونس: [ ﴾ٱۡ�

 ».ستین چیو زم ھا آسمان د که دریبگو بنگر«

�َ�ٰنُ فَۡلَينُظرِ ﴿  .]٥الطارق: [ ﴾٥ِممَّ ُخلَِق  ٱۡ�ِ
 ».ده شده استیآفر یزید انسان که از چه چینید ببیپس با«

�َ�ٰنُ  فَۡلَينُظرِ ﴿  .]٢٤عبس: [ ﴾٢٤ ۦٓ إَِ�ٰ َطَعاِمهِ  ٱۡ�ِ
 ».شیخو ید بنگرد انسان به غذایپس با«

فََ� ﴿
َ
بِلِ يَنُظُروَن إَِ�  أ َمآءِ �َ�  ١٧َكۡيَف ُخلَِقۡت  ٱۡ�ِ  ١٨َكۡيَف ُرفَِعۡت  ٱلسَّ

َبالِ  �َ�  �ِض �َ�  ١٩َكۡيَف نُِصَبۡت  ٱۡ�ِ
َ
-١٧الغاشیة: [ ﴾٢٠َكۡيَف ُسِطَحۡت  ٱۡ�

٢٠[. 
ده شده، و به آسمان که چگونه ینگرند که چگونه آفر یا به شتر نمیآ«

ن که چگونه یده، و به زمیکه چگونه نصب گرد ھا کوه برافراشته شده، و به
 ».ھموار شده است

ينظرون  (انظروا ... فلينظر... أفالکه بر مکلف واجب است  ینگاھ -۱۲

 ،ات گذشته ذکر شد شامل تفکر و تدبر استیھمچنانکه در آ، ...)
 د:یفرما ین میبنابرا



 های ایدئولوژی اسالمی در پرتو قرآن و سنت پایه   ١٦

َحٞد ّمَِن ﴿
َ
ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم  ٱۡسَتَجاَركَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ �ۡن أ ِجۡرهُ َح�َّ

َ
ِ فَأ ُ�مَّ  ٱ�َّ

َمَنهُ 
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
 .]٦[التوبة:  ١﴾ۥۚ �

، تا کالم خدا را بشنود از تو پناه خواست پناھش بده یچنانچه مشرک«
 ».گاه امنش برسانیسپس او را به جا

رفع  یش آمد بر او واجب است که برایش پیبرا یا شبھه یاگر کس -۱۳
ا از اھل علم بپرسد خداوند یا خودش جستجو کند ید یآن اقدام نما

 د:یفرما یبزرگ م

تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ  �ن﴿
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ البقرة: [ ﴾ۦُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

٢٣[. 
د پس یم در شک ھستیا ش نازل کردهیاگر شما در آنچه ما بر بنده خو«

 ».دیاوریمانند آن ب یا ک سورهی

ٓ إَِ�َۡك فَۡ�  فَإِن﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِينَ ِل  َٔ ُكنَت ِ� َشّكٖ ّمِمَّ مِن  ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡقَرُءوَن  ٱ�َّ

 .]٢٣البقرة:[ ﴾َ�ۡبلَِكۚ 
 یپس از کسان یدار یدیم شک و تردیا اگر در آنچه ما بر تو نازل کرده«

 ».خواندند یبپرس که قبل از تو کتاب م

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]٤٣النحل: [ ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ

 ».دید از علماء بپرسیدان یپس اگر نم«
د و ید به خدا پناه بجویبا دا شدیھم پ یا در دلش وسوسه یاگر کس -۱۴

 مان آوردم.یبه خدا و رسولش ا »آمنت باهللا ورسوله«د: یبگو
 د:یفرما یچنانکه خداوند م

_____________________ 
رود که مقصود  ظاھرًا استدالل از این آیه چندان موجه نیست اما احتمال می -١

 شنواندن آیات خدا به دیگران باشد تا در باره آن تفکر و تدبر کنند. مترجم
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ا﴿ ۡيَ�ٰنِ يَ�ََ�نََّك ِمَن  �مَّ ِ  ٱۡسَتعِذۡ نَۡزغٞ فَ  ٱلشَّ ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ  ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
 .]٣٦:فصلت[ ﴾٣٦

بد به خدا پناه یطان خواست تو را بفریاز جانب ش یا کننده اگر وسوسه«
 ».دانا یشنوارا اوست یز یبجو

 ج رسول خدا :آورده است که گفت رهیث حضرت ابوھریو در حد
 فرمودند:

ىِت «
ْ
يَْطانُ  يَأ َحَدُ�مْ  الشَّ

َ
ُ  َ�ُقوَل  َحىتَّ  ؟َوَ�َذا َكَذا َخلََق  َمنْ  :َ�يَُقوُل  أ

َ
 َمنْ  هل

ِ  فَلْيَْستَِعذْ  َذلَِك  بَلَغَ  فَإَِذا َر�ََّك  َخلََق  َنْتَهِ  بِا�َّ
ْ

 فَلْيَُقْل «و ِمن طر�ق آخر: أ .١»َويل
ِ  آَمنُْت  د: ید و بگویایاز شما ب یش کسیطان پیممکن است ش .٢»َورَُسوهِلِ  بِا�َّ

نکه خواھد گفت: یده؟ تا ایآفر یده؟ و آن را چه کسیآفر ین را چه کسیا
د به خدا پناه ید باینجا کشیاگر کار به ا ده است؟یآفر یپروردگارت را چه کس

(بخدا و رسولش  :دید بگویھست که با یگریت دیستد). و در رواید و بازایبجو
 مان آوردم).یا

 »بیان معنی اسالم«
ت ن کامل اسیعت لفظ اسالم بکار برده شود مقصود دیھرگاه در شر -۱۵

د و عبادات و احکام یعقا آورده و شاملآن را  صکه حضرت محمد
 گردد. یم

 د:یفرما یچنانکه خداوند م

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿  .]١٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ
 ».ده نزد خداوند اسالم استین پسندیکه د یبراست«

_____________________ 
 متفق علیه. -١
 مسند أحمد. -٢
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  د:یفرما یز میو ن

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َورَِضيُت لَُ�ُم ﴿  .]٣المائدة: [ ﴾دِيٗنا
 .»..دمیشما پسند ین برایو اسالم را بعنوان د«

 »مخس... اإلسالم ىلع ب�«که فرمودند:  صیز ارشاد رسول گرامیو ن
 گذشت.اش  ث با ترجمهینص کامل حد

و  یش فروتنیمعنا ،است ین کامل الھیرت از دااسالم که عب -۱۶
خداوند  یت برایمیو اخالص و صم یو باطن یظاھر یفرمانبردا

  د:یفرما یکه م ین ارشاد خداوندیل ایاست به دل

ۡسلََم وَۡجَههُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن وَ  ۥأ ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم  ٱ�ََّبعَ ِ�َّ

َذَ َحنِيٗفاۗ وَ  ُ  ٱ�َّ  .]١٢٥النساء: [ ﴾١٢٥إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ�  ٱ�َّ
م یبھتر از آن است که خودش را به خدا تسل یندارید یاز رو یچه کس«

کند،  یم یرویم پیف ابراھین حنیکوکار است و از دین یکه ودرحالی  کرده،
 ».ده استیل خودش برگزیم را خلیو خداوند ابراھ

 ن فرموده پروردگار که:یز ایو ن

﴿ � ۡسلََم وَۡجَههُ  بََ�ٰ
َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَهُ  ۥَمۡن أ ۡجُرهُ  ۥٓ ِ�َّ

َ
َوَ� َخوٌۡف  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥأ

 .]١١٢البقرة: [ ﴾١١٢َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
کوکار است پس یکه ندرحالی  م خدا کندیکه خودش را تسل یکس یآر«

 یبر آنان طار ین گروه نه ترسیا ،نزد پروردگارش محفوظ است یپاداش و
 ».شوند ین میشان غمگیشود و نه ا یم

 که: یفرموده الھن ین ایو ھمچن

ِ َوَمِن ﴿ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
َبَعِن� َ�ُقۡل أ  .]٢٠آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ

 یرویکه از من پ یم پروردگار کردم و کسانیپس بگو من خودم را تسل«
 ».اند نیز چنیکنند ن یم
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 یبرا ییسو کی، و اخالص و یاد و فرمانبردارین سراسر انقید -۱۷
م یده شده است. قرآن کریاسالم نامن لحاظ یخداوند است به ھم

 :کند یر میقت را چقدر جالب تصوین حقیا

﴿ ٓ ْ  َوَما ْ إِ�َّ ِ�َۡعبُُدوا ِمُرٓوا
ُ
َ أ ْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ لَٰوةَ ُحنََفآَء َوُ�قِيُموا  ٱلصَّ

ۚ َوُ�ۡؤتُواْ  َكٰوةَ  .]٥البینة: [ ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ َوَ�ٰلَِك دِيُن  ٱلزَّ
را  یکه ھر عبادتدرحالی  نکه خدا را پرستش کنندیاند مگر به ا نشدهامر «

 یگردان بوده و به حق رو یاو اختصاص دھند و از باطل رو یصرفًا برا
 .»مین مستقین است دیند و ایدارند و زکات را ادا نما یآورند، و نماز را بر پا

است که برحسب  یاعمال ظاھر یعت بمعنایاسالم در اصطالح شر -۱۸
که  یکند و اذعان و باور یم یاد و فرمانبرداریظاھر داللت بر انق

ز یآمده ن ÷لییث جبریق کامل به آنچه در حدیبر تصد یمبن
راجع به  ،محمد یفرمود: ا ÷لییچنانکه گذشت که جبرد یآ یم

نْ  اإلِْسَالمُ «فرمودند:  ج اسالم مرا خبر ده رسول خدا
َ
نْ  �َْشَهدَ  أ

َ
 الَ  أ

 َ
َ

ُ  إِالَّ  إِهل نَّ  ا�َّ
َ
ًدا َوأ ِ  رَُسوُل  ُ�َمَّ َالةَ  َوتُِقيمَ  ا�َّ اَكةَ  َوتُْؤِ�َ  الصَّ  َوتَُصومَ  الزَّ

ُجَّ  َرَمَضانَ  َيَْت  َوحتَ
ْ

ن است که ی(اسالم ا ١»َسِبيالً  إيَِلْهِ  اْستََطْعَت  إِنِ  ابل
ست و یگانه نی یجز خدا یرحقنکه معبود بیبر ا یدھ یگواھ

و  ی، و زکات را ادا کنیدار یو نماز را برپا ،فرستاده اوست جمحمد
حج  ی، و چنانچه استطاعت داشته باشیریماه رمضان را روزه بگ

 ).یراست گفت :ل فرمودی، جبرئیکن
د، که البته یآ یز مین یق قلبیم شدن، بدون تصدیتسل یاسالم به معن -۱۹

 د:یفرما یرا خداوند میز ،صاحبش ندارد یبرا ینفع

_____________________ 
 صحیح مسلم. -١



 های ایدئولوژی اسالمی در پرتو قرآن و سنت پایه   ٢٠

ۡعَراُب الَِت ۞قَ ﴿
َ
ا يَۡدُخِل  ٱۡ� ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

يَ�ٰنُ   .]١٤الحجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  ٱۡ�ِ
 :دید بلکه بگوئیاوردیمان نیا :م، بگویمان آوردیا :ھا گفتند نیه نشیباد«

 ».شما داخل نشده است یھا دل مان دریرا ھنوز ایم زیاسالم آورد
 ج آمده است که فرمود: رسول خدا سوقاص یث سعد ابن ابیحد در و
که سعد خودش با آنان درحالی  مت دادندیالقلوب را مال غن مؤلفۀاز  یگروھ

را که از نظر من بھتر از  یان بعضیدر آن م ج امبر اکرمینشسته بود گفت: پ
ست؟ یچ یرسول خدا! نظر شما در مورد فالن یا :ھمه بود جا زدند. گفتم

ا مسلمان؟ یفرمودند: مؤمن  ج یدانم، رسول گرامیمن که او را مؤمن م
 یمرا آرام نگذاشت، گفتم: ا یسکوت کردم و سپس شناخت من از و یاندک

دانم،  یست؟ من که او را مؤمن میچ یرسول خدا! نظر شما در مورد فالن
سکوت کردم باز شناخت  یمسلمان؟ اندک ایمؤمن  :فرمودند ج رسول خدا

 یرسول خدا! نظر شما در مورد فالن یا :من از او مرا آرام نگذاشت گفتم
ا یمؤمن  :فرمودند ج دانم، رسول خدا یست؟ من که بخدا او را مؤمن میچ

دھم  یه مینگونه مال و ھدیکه ا یمن به کس :مسلمان؟ آنگاه فرمودند
ده یاش به جھنم کش ترسم بر چھره ین مخواھم دلش را بدست آورم چو یم

 .١از او بھترند یمانیت ایفیگران از نظر کیدانم که د یشود وگرنه م

 »بیان معنی ایمان«
 یتعالیل ارشاد باریق و باور است. بدلیتصد یمان در لغت بمعنایا -۲۰

 د:یفرما یم» ÷وسفیاز زبان برادران حضرت «که 

_____________________ 
 ).۱۵۰(صحیح مسلم حدیث شماره  -١



 ٢١   گانۀ اسالم قواعد پنج

 

َا ﴿ نَت بُِمۡؤمِٖن �َّ
َ
 .]١٧یوسف: [ ﴾١٧َولَۡو ُكنَّا َ�ِٰد�َِ� َوَمآ أ

 ».میکرد گرچه ما راستگو باش یما را باور نخواھ ۀتو گفت«
گاھش قلب است. یق جازم باشد محل و جایتصد یمان که بمعنایا -۲۱

 : یل فرموده الھیبدل

ا يَۡدُخِل ﴿ يَ�ٰنُ َولَمَّ  .]١٤الحجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  ٱۡ�ِ
 ».شما داخل نشده است یھا دل مان دریھنوز ا«

 ز:یو ن

َما﴿ ِينَ ِذنَُك  ٔۡ �َۡسَ�  إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب قُلُوُ�ُهۡم  ٱۡرتَابَۡت وَ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
ُدوَن   .]٤٥التوبة: [ ﴾٤٥َ�ُهۡم ِ� َرۡ�بِِهۡم َ�َ�َدَّ

 رند که بهیگ ینرفتن به جھاد از تو اجازه م یبرا یست کسانین نیجز ا«
شان در شک است پس آنان در شک یھا دل مان ندارند، ویامت ایخدا و روز ق

 ».خودشان سرگردانند
فرمودند:  ج که گفت رسول خدا سید خدریث ابوسعیل حدیو بدل

ُ  يُْدِخُل « ْهَل  ا�َّ
َ
َنَّةِ  أ

ْ
َنَّةَ  اجل

ْ
ْهَل  َو�ُْدِخُل  ،بِرمَْحَتَهِ  �ََشاءُ  َمنْ  يُْدِخُل  ،اجل

َ
 ،انلَّارَ  انلَّارِ  أ

 إِيَمانٍ  ِمنْ  َخرَْدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثَْقاَل  قَلِْبهِ  ىِف  وََجْدُ�مْ  َمنْ  اْ�ُظُروا :َ�ُقوُل  ُ�مَّ 
ْخرُِجوهُ 

َ
را او ھرکس  کند البته یان را به بھشت داخل می(خداوند بھشت ١»فَأ

ان را به دوزخ یکند و دوزخ یخواسته باشد و برحمت خودش در آن داخل م
که ھرکس  دینیدھد که: بب یکند. آنگاه به فرشتگان دستور م یداخل م

 د).یرونش کنید، از دوزخ بیافتیمان ھم در قلبش یا یا ذره
ق جازم به خدا و یتصد یعت به معنایدر اصطالح شر» مانیا«لفظ  -۲۲

 یر، و قضاء و قدر الھیامبرانش و روز رستاخیو پ ھا کتاب فرشتگان و

_____________________ 
 متفق علیه. -١



 های ایدئولوژی اسالمی در پرتو قرآن و سنت پایه   ٢٢

ن ارشاد یلش اید. و دلیآ یز مین نیریر و شر و تلخ و شیاعم از خ
 د:یفرما یخداوند متعال است که م

ّ�ِهِ  ٱلرَُّسوُل  َءاَمنَ ﴿ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ وَ  ۦبَِما ِ ُ�ٌّ َءاَمَن ب  ٱ�َّ

 .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ 
مان آورده یده ایپروردگارش بر او نازل گردامبر به آنچه که از جانب یپ«

و رسوالنش  ھا کتاب ن، ھمه به خدا و فرشتگان ویز ھمچنیاست، و مؤمنان ن
 ،میگذار ینم یامبران او فرقیاز پھیچیک  نیدر ب :آوردند. و گفتند نمایا
 ».کسانستیھا  آن مان ما به ھمهیا

 .مان خبر دهیفرمود، مرا از ا ج امبریکه به پ ÷لیث جبرئیز در حدیو ن

نْ « فرمودند:
َ
ِ  تُْؤِمنَ  أ َقَدرِ  َوتُْؤِمنَ  ،َورُُسِلهِ  َوُ�تُِبهِ  َوَمَالئَِ�ِتهِ  بِا�َّ

ْ
هِ  َخْ�ِهِ  بِال  َورَشِّ

مان داشته یامبرانش ایو پ ھا کتاب نکه به خدا و فرشتگان ویا« »هِ رِّ مُ وَ  هِ وِ لْ حُ وَ 
نش یریاعم از خوب و بد و تلخ و ش یر خداوندین به تقدیو ھمچن یباش

 .»یمان داشته باشیا
(اعم از اعمال و  یعت به مفھوم اعمال ظاھریمان در اصطالح شریا -۲۳

ث وفد یز آمده است. چنانکه در حدین نیقیق و یبر تصد یاقوال) مبن
آنان را  ج امبریگفت: پ بس آمده که حضرت ابن عباسیعبدالق

مان ید ایدان یا میاورند و فرمود: آیبمان یگانه ای یامر کرد که به خدا
دادن  یفرمود: گواھ .دانند یست؟ گفتند: خدا و رسولش بھتر میچ

ست. و محمد رسول خدا یگانه نی یجز خدا ینکه معبود برحقیبه ا
است. و بر پا داشتن نماز و پرداختن زکات و روزه ماه رمضان، و 

  .١مت را بپردازندیک پنجم از مال غنینکه یا

_____________________ 
 متفق علیه. -١
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گر بر اعتقاد یکدی یھرکدام بجا» مانیا«و لفظ » اسالم«لفظ  یگاھ -۲۴
بر آن  یره که مبنیجازم قلب، و اعمال ظاھره اعم از قول و فعل و غ

ل ـ در یث جبرئیچنانکه حد ،ز استعمال شده استیاعتقاد باشد ن
 مان گذشت.یر ایس ـ در تفسیث وفد عبدالقیر اسالم ـ و حدیتفس

 »حاصلی از آنچه که گذشت«
بر اعتقاد و اقرار و  یگرید یک بجایمان ھر یاستعمال لفظ اسالم و ا

 عمل.
عبارت از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به  ین بطور کلید -۲۵

مان یا ین سه، به اعتباریاز اھرکدام  است. و یو باطن یجوارح ظاھر
 شود. یده میگر اسالم نامید یو به اعتبار

باور است  ق ویرا که تصدیشود ز یده میمان نامیپس اعتقاد به قلب ا -۱
، اذعان و یزیبه چ یچرا که اعتقاد قلب شود، یده میو اسالم نام

 م در برابر اوست.یو تسل یفروتن
ق یشود چونکه بر تصد یده میمان نامین با زبان ایا اقرار شھادتینطق  -۲

 یو فرمانبردار یرا که بر فروتنیشود ز یده میداللت دارد و اسالم نام
 داللت دارد.

ق است و یبر تصد یشود چونکه مبن یده میمان نامیمثًال زکات ا -۳
اد یرا که اذعان و انقیشود ز یده میاز ثمرات آن، و اسالم نام یا ثمره

بر  یشود چونکه مبن یده میمان نامیاست. و محبت بخاطر خدا ا
را که یشود ز یده میاز ثمرات آن است و اسالم نام یا ق و ثمرهیتصد

 اد است.یاذعان و انق



 های ایدئولوژی اسالمی در پرتو قرآن و سنت پایه   ٢٤

ق به یعبارت است از اقرار به زبان و تصد یمان در اصطالح شرعیا -۲۶
مانش یآورد ا یجان ھر سه را بیکه ا یقلب و عمل با جوارح، کس

 د:یفرما یرا که خداوند متعال میناقص است زل شده وگرنه یتکم

َما﴿ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�َّ ُ إِذَا ذُكَِر  ٱ�َّ  .]٢األنفال: [ ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ
 از خدا شود یادیاند که ھرگاه  یکسان یقیست که مؤمنون حقین نیجز ا«

 ».دیشان به ترس و لرز درآیھا دل

َما﴿ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�َّ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ِ َءاَمنُوا ْ َوَ�َٰهُدواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِۚ بِأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ِٰدقُونَ أ  .]١٥الحجرات: [ ﴾١٥ ٱل�َّ

ھستند که به خدا و رسولش  یکسان یقیست که مؤمنان حقین نیجز ا«
راه خدا  شان دریھا ھا و جان مان آوردند و سپس شک ننمودند و با مالیا

 ».انیند راستگویھا نین گروه ھمیجھاد کردند، ا

َحُدُ�مْ  يُْؤِمنُ  ال«فرمودند:  ج یرسول گرام
َ
ِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ  أ

َ
 ُ�ِبُّ  َما أل

 یکه آنچه برا یگردد تا ھنگام یمانش کامل نمیک از شما ایچیھ« ١»نِلَْفِسهِ 

 يُْؤِمنُ  الَ «ز فرمودند: یو ن »ز بپسنددیبرادر مسلمانش ن یپسندد برا یخود م

َحُدُ�مْ 
َ
ُ�ونَ  َحىتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
هِ  ِمنْ  إيَِلْهِ  أ هِ  َوادِلِ ِ

َ
مْجَِع�َ  َوانلَّاِس  َوَودل

َ
ک از یچیھ« .٢»أ

از پدر و فرزندش و  یکه من در نزد و یگردد تا وقت یمانش کامل نمیشما ا
 . »تر نباشم ھمه مردم محبوب

وْ  وََسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإليَمانُ «
َ
فَْضلَُها ،ُشْعبَةً  وَِستُّونَ  بِْضعٌ  أ

َ
َ  الَ  قَْوُل  فَأ

َ
ُ  إِالَّ  إِهل  ا�َّ

ْدنَاَها
َ
َذى إَِماَطةُ  َوأ

َ
ِر�ِق  َعِن  األ َيَاءُ  الطَّ

ْ
  .٣»اِإليَمانِ  ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َواحل

_____________________ 

 .سمتفق علیه. به روایت أبوھریره -١
 .سمتفق علیه. به روایت انس -٢
 .سمتفق علیه. به روایت أبوھریره -٣
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ال  :ن آن گفتنیا شصت و چند شاخه است که بھتریمان ھفتاد و چند یا«
 یا ز شعبهیاء نیدورکردن موانع از سر راه است. و ح ن آنیإله إال الله و کمتر

 .»مان استیاز ا
شود و با  یاد میک زیاد شدن اعمال نیشود، با ز یاد میمان کم و زیا -۲۷

 د:یفرما یکم شدن آن کم. خداوند م

 .]٢األنفال: [ ﴾َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا ۥ�َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ ﴿
 ».کند یاد میمانشان را زیآنان خوانده شود اات خدا بر یھرگاه آ«

 د:یفرما یز میو ن

ِينَ ﴿ ْ لَُ�ۡم فَ  ٱ�َّاَس إِنَّ  ٱ�َّاُس قَاَل لَُهُم  ٱ�َّ فََزاَدُهۡم  ٱۡخَشوُۡهمۡ قَۡد َ�َُعوا
ُ إِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا   .]١٧٣آل عمران: [ ﴾١٧٣ ٱلَۡو�ِيُل َونِۡعَم  ٱ�َّ

ه شما لشکر و یھمانا مردم کافر بر عل :آنان گفتند که منافقان به یآنان«
فزود، و یمانشان بین سخن بر اید، ایاند پس از آنان بترس رو جمع کردهین

 ».ن کار ساز استیاست و او بھتر یما کاف یخدا برا :گفتند

ى َمنْ «فرمودند:  ج امبر اکرمیپ
َ
ْهُ  ُمنَْكًرا ِمنُْ�مْ  َرأ  لَمْ  فَإِنْ  �ِيَِدهِ  فَلْيَُغ�ِّ

ْضَعُف  وََذلَِك  فَِبَقلِْبهِ  �َْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  فَِبِلَسانِهِ  �َْستَِطعْ 
َ
 .١»اِإليَمانِ  أ

ند بر او الزم است که آن را با دستش یرا بب یھرکس از شما امر ناپسند«
ن یتر فین ضعیر دھد اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش، و اییتغ

 .»مان استیدرجه ا
ف یضع یو گاھ یقو یمان است گاھین جزء ایتر یکه اساس قیتصد -۲۸

و  یات سمعیو تدبر نمودن در آ یات کونیشود با نگاه کردن در آ یم
 شود و با عکس یم یتقرب جستن به خدا و با عبادات مشروع قو

_____________________ 
 .. به روایت ابوسعید ُخدریمتفق علیه -١
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÷ مینقل از ابراھه گردد. خداوند متعال ب یف میضعھا  نیا
 د:یفرما یم

َۡطَم�ِنَّ قَ ﴿   .]٢٦٠البقرة: [ ﴾ۡلِ�� َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ
 ».ردیخواھم که دلم آرام گ یکن میل«

 د:یفرما یز میو ن

َ�َٰ�ٰتِ نُرِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم َملَُكوَت  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ٱلُۡموقِنِ�َ َوِ�َُكوَن ِمَن  ٱۡ�

 .]٧٥األنعام:[ ﴾٧٥
م تا از یداد یم نشان مین را به ابراھیو زم ھا آسمان ن ملکوتیھمچن«

 ».ن کنندگان باشدیقی

 َمنْ « :کند فرمودند یت میروا رهیکه ابوھر یثیدر حد ج رسول خدا
َس  ْ�يَا ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  ُمْؤِمٍن  َ�نْ  َ�فَّ َس  ادلُّ ُ  َ�فَّ  يَْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَ�ةً  َ�نْهُ  ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
َ  َوَمنْ  ،ال َ  ُمْعرِسٍ  ىلَعَ  �رَسَّ ُ  �رَسَّ �ْيَا ىِف  َعلَيْهِ  ا�َّ  ُمْسِلًما َسرَتَ  َوَمنْ  ،َواآلِخَرةِ  ادلُّ

ُ  َسرَتَهُ  ْ�يَا ىِف  ا�َّ ُ  ،َواآلِخَرةِ  ادلُّ َعبْدِ  َعْونِ  ىِف  َوا�َّ
ْ
َعبْدُ  اَكنَ  َما ال

ْ
ِخيهِ  َعْونِ  ىِف  ال

َ
 ،أ

َل  ِعلًْما ِ�يهِ  يَلْتَِمُس  َطِر�ًقا َسلََك  َوَمنْ  ُ  َسهَّ ُ  ا�َّ
َ

  ًقاَطِر� بِهِ  هل
َ

َنَّةِ  إىِل
ْ
 اْجتََمعَ  َوَما ،اجل

ِ  ُ�يُوِت  ِمنْ  َ�يٍْت  ىِف  قَْومٌ  ِ  ِكتَاَب  َ�تْلُونَ  ا�َّ  نََزلَْت  إِالَّ  بَيْنَُهمْ  َوَ�تََدارَُسونَهُ  ا�َّ
ِكينَةُ  َعلَيِْهمُ  تُْهمُ  الرَّمْحَةُ  وََغِشيَتُْهمُ  السَّ ُ  وََذَكَرُهمُ  الَْمَالئَِ�ةُ  وََحفَّ  ِعنَْدهُ  ِ�يَمنْ  ا�َّ

  َوَمنْ 
َ
أ   .١»�ََسبُهُ  بِهِ  �رُْسِعْ  لَمْ  َ�َملُهُ  بِهِ  َ�طَّ

 را از یامت غمیدر روز قدور کند خداوند  یرا از مسلمان یکه غم یکس«
ا و یرد خداوند در دنیآسان بگ یکه بر تنگ دست یاو دور خواھد نمود. و کس

اش کمک خواھد  بنده آخرت بر او آسان خواھد گرفت، و خداوند ھمواره به
 یبرا یکه راھ یکه بنده به برادر مسلمانش کمک کند، کس ینمود مادام

_____________________ 
 صحیح مسلم. -١



 ٢٧   گانۀ اسالم قواعد پنج

 

ش آسان یبھشت برا یرا بسو یرد خداوند راھیش گیعلم در پ یجستجو
از  یکیاز مردم در  یا ن نخواھد شد که عدهیچگاه چنیخواھد نمود. ھ

مشغول شوند گر به خواندن کتاب خدا یکدیخدا جمع شوند و با  یھا خانه
 یآنان سکون و آرامش فرود خواھد آمد و رحمت الھ یھا دل نکه بریمگر ا

آنان را خواھد پوشاند و فرشتگان بدور آنان حلقه خواھند زد، و خداوند آنان 
که عملش او را  ید که کسین خودش خواھد شمرد. و بدانیرا جزو مقرب

ندازد و یش بیپ تواند او را یندازد و از قدرش بکاھد نسبش نمیعقب ب
 .»اد کندیارزشش را ز

، )بود ج الله که از کاتبان رسول سیدیث حضرت حنظله (سیدر حد
با من روبرو  سقیکه حضرت ابوبکر صد یروز ھنگام کیآمده است که گفت: 

؟ گفتم: حنظله منافق شده است. فرمود: ید فرمود: حنظله تو چطوریگرد
 جش رسول خدایکه پ ین، وقتیماست؟! گفتم: ھ ین چه حرفیا !الله سبحان

را ھا  آن ا با چشم سریکند، گو یم و با ما از بھشت و دوزخ صحبت میھست
م و با زنان و ییآ یرون میب ج حضرت  که از مجلس آن یم اما وقتینیبب

م. یکن یزھا را فراموش میچ یاریم بسیشو یفرزندان و کار و کسب مشغول م
م. من و ین مشکل روبرو ھستیفرمود: ما ھم با ھم قیحضرت ابوبکر صد

رسول خدا، حنظله منافق  یا :م، گفتمیرفت ج ابوبکر با ھم نزد رسول خدا
ش یکه ما پ یوقت ،رسول خدا یا :مگر چه شده است؟ گفتم :شده، فرمود

را با چشمان  ا آنھاید گویانداز یم اد بھشت و دوزخیم و ما را به یشما ھست
م و با زن و فرزند و یرو یرون میش شما بیکه از پ نیم اما ھمینیب یخودمان م

 م.یکن یزھا را فراموش میچ یاریبسم یشو یکار و کسب خودمان مشغول م

ى« :فرمودند ج رسول اکرم ِ
َّ

 تَُ�ونُونَ  َما ىلَعَ  تَُدوُمونَ  لَوْ  إِنْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  َواذل

ْكرِ  َوِ�  ِعنِْدى  َولَِ�نْ  ُطُرقُِ�مْ  َوِ�  فُرُِشُ�مْ  ىلَعَ  الَْمَالئَِ�ةُ  لََصافََحتُْ�مُ  اذلِّ
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که جانم در دست اوست، اگر شما بر  یقسم بذات« .١»وََساَعةً  َساَعةً  َحنَْظلَةُ  يَا

د و ھمواره به ذکر خدا یبمان یشه باقید ھمیش من ھستیکه پ یھمان حالت
ھا با شما مصافحه  ھا و بر سر راه در خوابگاه ید، فرشتگان الھیمشغول باش

ن یآن. سه مرتبه ا ین و ساعتیا یساعت ،حنظله یکن ایخواھند کرد ول
 .»جمله را تکرار فرمودند

مان خارج ین باشد از زمره اھل ایقیاز  یمانش خالیکه ا یکس -۲۹
رود اگرچه کلمه بخواند و مانند  یده و جزو کافران بشمار میگرد

 ند.مؤمنان عمل ک
 د:یفرما یرا خداوند متعال میز

﴿ ِ ِ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب  لَّ َ�َقۡد َض  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  ٱ�َّ
 .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 

ر را انکار یو رسوالنش و روز رستاخ ھا کتاب که خدا و فرشتگان و یکس«
 ».ده استیار دور گردیمراه شده و از حق بسگق که یکند به تحق

 د:یفرما یز میو ن

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ِ يَۡ�ُفُروَن ب ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ َوُ�رِ�ُدوَن أ  ۦَورُُسلِهِ  ٱ�َّ

ن َ�تَِّخُذواْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً� 
َ
َوَ�ُقولُوَن نُۡؤمُِن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠
ُ
ِهيٗنا  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ ُهُم  أ ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ

َ
ۚ َوأ ا النساء: [ ﴾١٥١َحّقٗ

١٥١-١٥٠[. 
ن خدا و یخواھند ب یم شوند و یامبران منکر میکه از خدا و پ یآنان«

م یآور یمان میا یبه بعض :ندیگو یمان آوردن، فرق بگذارند میامبرانش در ایپ
انتخاب  یگریان راه دین میخواھند در ا یو م ،میکن یم گر را انکارید یو بعض

_____________________ 
 صحیح مسلم. -١
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 یکافران عذاب یو ما برا یقیند کافران حقیھا نین گروه ھمی. اکنند
 ».میا رسواکننده آماده کرده

 د:یفرما یز میو ن

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ َجآَءَك  إَِذا﴿ ِۗ قَالُوا ُ وَ  ٱ�َّ َ�ۡعلَُم إِنََّك  ٱ�َّ
ُ وَ  ۥلَرَُسوُ�ُ   .]١المنافقون: [ ﴾١لََ�ِٰذبُوَن  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ �َۡشَهُد إِنَّ  ٱ�َّ

تو  یم که براستیدھ یم یند خواھند گفت: گواھیھرگاه منافقان نزد تو آ«
 یو خداوند گواھ ییقتًا رسول خدایداند که تو حق یو خدا م ییفرستاده خدا

 ».ندیگو ن دروغیدھد که منافق یم
از گفتن شھادت انکار کند، مؤمن  ضد و عناد یکه از رو یکس -۳۰

خداوند متعال  رایاز کافران است، ز یرود بلکه و یبشمار نم
 د:یفرما یم

﴿ ْ ٓ بَِها وَ  وََجَحُدوا �ۚ  ٱۡستَۡيَقَنۡتَها نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
 .]١٤النمل: [ ﴾أ

 که یات خدا را انکار کردند، درحالیو تکبر آ یستمگر یاز رو«
 ».قن بودیشان به آن متیھا دل

د اسالم شناخته خاضع نشود یکه قلبش در مقابل آنچه از عقا یکس -۳۱
د نبوده و یش مفیعمل، بران علم بدون یر نکند او او را به عمل وادا

را خداوند یز ،رود ین بشمار نمین شناخت از جمله مسلمیصرفًا با ا
 د:یفرما یم تعالم

ِينَ ﴿ ۡ�َنآَءُهۡمۖ �نَّ فَرِ�ٗقا  ۥَ�ۡعرِفُونَهُ  ٱلِۡكَ�َٰب َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  ٱ�َّ
َ
َكَما َ�ۡعرِفُوَن �

 .]١٤٦البقرة: [ ﴾١٤٦ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َقَّ ّمِۡنُهۡم َ�َۡكُتُموَن 
شناسند که  یامبر را چنان میم پیکه به آنان کتاب داد یکسان«

دانند حق را کتمان  ینکه میاز آنان با ا یا شناسند. اما عده یفرزندانشان را م
 ».کنند یم
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ل یشود. بدل یمان خارج نمیره ایع کند از دایکه اعمالش را ضا یکس -۳۲
 د:یفرما یکه م ین ارشاد خداوندیا

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ ۖ  ٱۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما
َ
 .]٩الحجرات: [ ﴾ فَأ

 ».دیان آنان صلح برقرار کنیدند میو اگر دو گروه ازمؤمنان با ھم جنگ«

 إَِذا«د: یفرما یم ج رسول خدا :که گفت سث ابوبکرهیل حدیز بدلیو ن
َىَق  َقاتُِل  �َِسيَْفيِْهَما الُْمْسِلَمانِ  اتلْ

ْ
بر ھرگاه دو مسلمان « ١»انلَّارِ  ىِف  َوالَْمْقتُوُل  فَال

 یاگفتم:  ،دوزخ خواھند بود درھردو  ر بکشند قاتل و مقتولیگر شمشیکدی
 یز در پیرا او نیقاتل که معلوم است، مقتول چرا؟ فرمود: ز ،رسول خدا

 .»قش بودیکشتن رف
که توبه نکند نافرمان بشمار  یمرتکب شود تا وقت یگناھ یھر کس -۳۳

 د:یفرما یرا خداوند متعال مید. زیآ یم

يَ�ِٰن� َ�ۡعَد  ٱۡلُفُسوُق ُم ٱِ�سۡ بِۡئَس ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�ِ
ُ
ٰلُِمونَ َوَمن لَّۡم َ�ُتۡب فَأ  ٱل�َّ

 .]١١الحجرات: [ ﴾١١
از فسق و گناه، ھرکه  مان، ویچقدر زشت است القاب بد نھادن. پس از ا«
 ».شانند ستمگرانینکند پس اتوبه 

 د:یفرما ین میو ھمچن

ِينَ ﴿ ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت يَۡرُموَن  َوٱ�َّ
َ
تُواْ بِأ

ۡ
وُهمۡ ُ�مَّ لَۡم يَ� ثََ�ٰنَِ�  ٱۡجِ�ُ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُوا ِينَ  إِ�َّ  ٤ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ َجۡ�َ تَابُواْ  ٱ�َّ
ۡصلَُحواْ فَإِنَّ 

َ
َ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ   .]٥-٤النور: [ ﴾٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

دھند آنگاه چھار  یم یکه به زنان با عفت مؤمنه نسبت بدکار یآنان«
گر ید و دیانه بزنیآورند، آنان را ھشتاد تاز یخود نم یشاھد (عادل) بر دعوا

_____________________ 
 ).۲۸۸۸صحیح مسلم حدیث شماره ( -١
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که  ییفاسق و فاجر ھستند مگر آنھا ید که مردمیرینپذشان را  ھرگز شھادت
بعد از آن فسق و بھتان به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصالح عمل 

نًا خداوند یقیگذرد) که  یدرمھا  آن ن صورت از گناهیش برآمدند (در ایخو
 ».ار آمرزنده و مھربان استیبس

 بیان معنی احسان
 ند.یکو را گویعمل ناحسان در لغت: انجام دادن ھر  -۳۴

عبارت است از  یکیھاست، و ن یکی: انجام دادن نیو در اصطالح شرع
انجام دادن واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروھات و انجام دادن 

ژه خداوند است فلذا ین اعمال ویق که این باور و تصدیا ندادن مباحات، با ای
د که خداوند ھم اکنون دارد کن یم ن اخالص، و استحضار و اعتقاد عملیبا ا

 د:یفرما یخداوند متعال م ،و از ظاھر و باطنش اطالع دارد ندیب یاو را م

 ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿
َحَدۢ� 

َ
 .]١١٠الکهف: [ ﴾١١٠أ

سته انجام ید کاری شاید دارد، بایپروردگارش امپس ھر که به لقای «
 ».ك نکند!یچ کس را در عبادت پروردگارش شریدھد، و ھ

 د:یفرما یز میو ن

﴿ � ۡسلََم وَۡجَههُ  بََ�ٰ
َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَهُ  ۥَمۡن أ ۡجُرهُ  ۥٓ ِ�َّ

َ
َوَ� َخوٌۡف  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥأ

 .]١١٢البقرة: [ ﴾١١٢َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
کوکار است یکه ندرحالی  م پروردگار کندیکه خودش را تسل یکس ،یآر«

ھا  آن خواھد آمد و نه یپاداشش نزد پروردگار محفوظ است. نه بر آنان ترس
 ».دین خواھند گردیغمگ

 د:یفرما یز میو ن
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َ َمن َ�تَِّق َو�َۡصِ�ۡ فَإِنَّ  ۥإِنَّهُ ﴿ ۡجَر  ٱ�َّ
َ
یوسف: [ ﴾٩٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ� يُِضيُع أ

٩٠[. 
و خداوند اجر  ،کوکار استیشه کند نیکه تقوا و صبر پ یالبته ھر کس«

 ».ع نخواھد کردیکوکاران را ضاین
ف ین تعریاحسان را چن ÷لیث جبرئیدر حد صو رسول اکرم

نْ «نمودند: 
َ
َ  َ�ْعبُدَ  أ نََّك  ا�َّ

َ
 .»يََراكَ  فَإِنَّهُ  تََراهُ  تَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراهُ  َك�

، ینیب یا او را میکه گو ین است که خدا را آنگونه پرستش کنیاحسان ا«
 .»دینیب یمتو را  باور داشته باش که او ینیب یاگر تو او را نم

 »ایمان به خدا«
 یار خودش وجود دارد، ذاتیاست که با قدرت و اخت یاله بر حق او -۳۵

که وجودش  یمیاست، قد میرد پس او قدیپذ یکه وجودش عدم نم
که وجودش را  ییخواھد ماند، بقا یست، و او ھمواره باقین یرا آغاز

 د:یفرما ین میست. آن پروردگار با عظمت در باره خود چنین یانیپا

﴿ �ِ
َ
ِ ۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ َ�َٰ�ٰتِ َشّكٞ فَاِطرِ  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
 .]١٠إبراهیم: [ ﴾ٱۡ�

د ـ در باره خدا ھم یشک کنھرچه  ـ در :گفتند رسوالن در جواب آنان«
 ».؟!ن استیو زم ھا آسمان نندهید که آفریکن یشک م
 د:یفرما یز میو ن

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َرَ�َع  ٱ�َّ ۖ ُ�مَّ  ٱلسَّ  ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها
َر  ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ   ٱۡلَقَمَر

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� � يَُدبُِّر ُ�ّ َسّ�ٗ ۡمرَ َجٖل مُّ

َ
ُل  ٱۡ�  ٱ�َ�ٰتِ ُ�َفّصِ

ِي َوُهوَ  ٢لََعلَُّ�م بِلَِقآءِ َرّ�ُِ�ۡم تُوقِنُوَن  �َض َمدَّ  ٱ�َّ
َ
وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ  ٱۡ�

 ِ
نَۡ�ٰٗرۖ� َومِن ُ�ّ

َ
� َجَعَل �ِيَها َزوَۡجۡ�ِ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ َو� َۡل ُ�ۡغِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ۚ  ٱ�َّ إِنَّ ِ�  ٱ�ََّهاَر

ُروَن  �ِض  َوِ�  ٣َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡوٖ� َ�َتَفكَّ
َ
ٰٞت ّمِۡن  ٱۡ� تََ�ٰوَِ�ٰٞت وََج�َّ قَِطٞع مُّ
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ُل َ�ۡعَضَها  ۡعَ�ٰٖب َوَزۡرٞع َوَ�ِيٞل ِصۡنَواٞن وََ�ۡ�ُ ِصۡنَواٖن �ُۡسَ�ٰ بَِمآءٖ َ�ِٰحٖد َوُ�َفّضِ
َ
أ

ٰ َ�ۡعٖض ِ�  ُ�ِل� َ�َ
ُ
 .]٤-٢الرعد: [ ﴾٤إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن  ٱۡ�

ستون  ید بینیب یرا چنان که م ھا آسمان است که یخدا آن ذات توانائ«
د و ماه را مسخر ید، و خورشیآنگاه بر عرش خودش مستقر گرد ،برافراشت

ن به گردش یدر وقت خاص و در مدار معھرکدام  اراده خود ساخت که
 یلیرا با دال ات قدرتشیکند، و آ یمحکم اداره م یند، امر عالم را با نظامیدرآ

ن یقید شما بندگان به مالقات پروردگار خود یتا شا دارد یان میمفصل ب
برافراشت و  ھا کوه ن را بگسترد و در آنیکه بساط زم ییو اوست خدا .دیکن

ز را جفت یھمه چ ،د آوردیوه پدینمود و از درختان ھرگونه م ینھرھا جار
ل ین امور دالیکه در ا ید. براستیشب تار را با روز روشن بپوشان ،دیآفر

و در  شند وجود دارد.یندیآنان که ب یبرادگار است یآفربر قدرت  یآشکار
از انگور و کشتزار و نخلستان  ییھا پھلو به پھلو است و باغ ین قطعاتیزم

گر ـ یشوند بعض را ما بر بعض د یم یاریک آب آبیگوناگون، با آنکه ھمه از 
که  یم. براستیداد یم ـ برتریکه در آن گذاشت یبه علت تفاوت طعم و لذت

عالقالن بر حکمت صانع وجود  یبرا یل واضحی، دالیینما ن قدرتیدر ا
 ».دارد)

 د:یفرما یھمچنان م

ِيٓ َر�َُّنا  قَاَل ﴿ ٍء َخۡلَقهُ  ٱ�َّ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]٥٠طه: [ ﴾٥٠ُ�مَّ َهَدٰى  ۥأ

است که ھمه موجودات عالم را نعمت  یپروردگار ما آن ذات مقتدر«
 ».ت کرده استیده و سپس به راه کمالش ھدایوجود بخش

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿  .]٢الفاتحة: [ ﴾٢ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 ».ان استیراست که پروردگار جھان ییش آن خدایستا«

 ز فرمود:یو ن
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ۡم ُهُم ﴿
َ
ٍء أ ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ ۡم ُخلُِقوا

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�ٰلُِقونَ أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ َخلَُقوا  ٱلسَّ

�َضۚ وَ 
َ
مۡ  ٣٦بَل �َّ يُوقُِنوَن  ٱۡ�

َ
ۡم ُهُم  أ

َ
 ﴾٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ ِعنَدُهۡم َخَزآ�ُِن َرّ�َِك أ

 .]٣٧-٣٥الطور: [
ا ی دگار خودند؟!یآفرا خودشان یاند  ده شدهین خلق بدون خالق آفریا ایآ«

ست بلکه به ین نیھرگز چن دند؟!یآفرھا  نیا ن را ھمیو زم ھا آسمان نکهیا
ا ی، ھاست آن نزد -قدرت خدا - یھا ا خزانهیآ شناختند.ن خدا را نیقی

 ».دارند یا خودشان قدرت سلطه
 است که: یتعال یز ارشاد باریو ن

ُل  ُهوَ ﴿ وَّ
َ
ِٰهرُ وَ  ٱ�ِخرُ وَ  ٱۡ� ٍء َعلِيٌم  ٱۡ�َاِطُنۖ وَ  ٱل�َّ الحدید: [ ﴾٣وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

٣[. 
دا و پنھان تمام وجود ھمه اوست و او به یو پ یاول و آخر تمام ھست«

 ».ھمه امور عالم، دانا است
است که قبل از ھمه موجودات وجود داشته است، در  یاو اله بر حق -۳۶

وجود نداشت آنگاه با قدرت و  یچ مخلوقیاش ھ گانهیآغاز جز ذات 

ُل  ُهوَ ﴿ د:یفرما ید: لذا میش ھرچه خواست آفریخو ۀاراد وَّ
َ
 ﴾ٱۡ�

 .»اوست اول«

ِي﴿ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
 .]٥٩الفرقان: [ ﴾َوَما بَۡيَنُهَما ٱۡ�

 ».دیآفر ھاست آن نیدر بھرچه  ن ویو زم ھا آسمان که ییآن خدا«

َرهُ وََخلََق ُ�َّ ﴿ ءٖ َ�َقدَّ  .]٢الفرقان: [ ﴾٢َ�ۡقِديٗر�  ۥَ�ۡ
اش  یر ازلیھمه موجودات را او خلق کرده است و به حکمت کامل و تقد«

 ».ن فرموده استیرا مع یزیحد و مقدار ھر چ
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ِيُهَو ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 ﴾ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ِ� ِستَّةِ �

 .]٤الحدید: [
د و سپس بر ین را در شش روز آفریو زم ھا آسمان که ییاوست خدا«

 ».دیعرش مستقر گرد

﴿ ِ �ِنَُّ�ۡم َ�َۡ�ُفُروَن ب
َ
ِي۞قُۡل أ �َض َخلََق  ٱ�َّ

َ
 ۥٓ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ  ٱۡ�

نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك رَبُّ 
َ
َر وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن  ٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ أ فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

آ�ِلَِ�  يَّاٖ� َسَواٗٓء ّلِلسَّ
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
ٓ أ َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ ُ�مَّ  ١٠�ِيَها َوِ�َ  ٱلسَّ

تَۡيَنا َطآ�ِعَِ�  ٱئۡتِيَاُدَخاٞن َ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَ�َآ �

َ
َقَضٮُٰهنَّ �َ  ١١َطوًۡ� أ

ۚ َوَز�َّنَّا  ۡمَرَها
َ
ِ َسَمآٍء أ

وَۡ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َمآءَ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوأ ۡ�يَا ٱلسَّ  ٱ�ُّ

 .]١٢-٩فصلت: [ ﴾١٢ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظاۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر 
ن را یکه زم ییشما از آن خدا یا براستیبه مشرکان بگو که آ ،امبریپ یا«

د؟! یتراش یک و مانند میاو شر ید و برایشو ید منکر میدر دو روز آفر
برافراشت و در  ھا کوه نیزم یو اوست که بر رو ،است انیپروردگار ھمه جھان

ازمندان چھار روز کامل ین ین را برایآن انواع برکات نھاد، و ارزاق اھل زم
د و به یبود متوجه گرد یودآسمان که د ین فرمود آنگاه بسویمقدر و مع

چه با  ،دیفرمان و اطاعت حق بشتاب یز بسویناگر :ن فرمودیآسمان و زم
 یل بسویما با کمال شوق و م :شوق و رغبت و چه با جبر و کراھت، گفتند

روز استوار فرمود و در ھر  م، آنگاه نظم ھفت آسمان را در دویابشت یتو م
 یھا ا را به چراغیآسمان (محسوس) دنفرمود، و  یبه نظم، امرش م یآسمان

ر ین) تقدین (نظام آسمان و زمیم ایم و نگھداشتیدینت بخشیدرخشان ز
 ».مقتدر داناست یخدا

از آغاز  یاز است، و ھمگین یموجودات ب یپس ذات کامل او از تمام -۳۷
 د:یفرما یان به او محتاجند. لذا میتا پا
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َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  آءُ ٱۡلُفَقرَ أ ُ وَ  ٱ�َّ   ١٥ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

ۡ
إِن �ََشأ

ِت ِ�َۡلٖق َجِديٖد 
ۡ
ِ َوَما َ�ٰلَِك َ�َ  ١٦يُۡذهِۡبُ�ۡم َوَ�أ  .]١٧-١٥فاطر: [ ﴾١٧بَِعزِ�زٖ  ٱ�َّ

از ین یاست ب ید. و خداوند ذاتیر و محتاج خدائیھمه شما فق ،مردم یا«
د یپد یدیو مخلوق جد ،برد ین میبخواھد ھمه شما را از بو ستوده شده، اگر 

 ».ستیغالب، دشوار ن یھرگز بر خدا ین کاریآورد، و چن یم

ِ َ�َمن َ�ۡملُِك مَِن ﴿ ن ُ�ۡهلَِك  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
َ
َراَد أ

َ
هُ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ ا إِۡن أ مَّ

ُ
 ۥَمۡرَ�َم َوأ

�ِض َوَمن ِ� 
َ
ۗ  ٱۡ�  .]١٧المائدة: [ ﴾َ�ِيٗعا

خدا حفظ را از قھر و قدرت  یتواند کس یکدام سلطه م ،امبریپ یا :بگو«
ن یزم یدر روھرکه  م ویم و مادرش مریبن مر یسیکند اگر خدا بخواھد ع

 ».است ھمه را ھالک کند؟

َمآءِ َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ٱۡ� مَّ

َ
ۡمعَ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
َوَمن  ٱۡ�

ۚ َوَمن يَُدبُِّر  ٱۡلَ�ِّ مَِن  ٱلَۡمّيَِت َوُ�ۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱۡلَ�َّ ُ�ۡرُِج  ۡمَر
َ
فََسَيُقولُوَن  ٱۡ�

 ۚ ُ فََ� َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ
َ
ُ  فََ�ٰلُِ�مُ  ٣١َ�ُقۡل أ ۖ َر�ُُّ�ُم  ٱ�َّ إِ�َّ  ٱۡ�َقِّ َ�َماَذا َ�ۡعَد  ٱۡ�َقُّ

 ۖ َ�ُٰل فُوَن  ٱلضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 .]٣٢-٣١:یونس[ ﴾٣٢فَ�

دھد  ن به شما روزی مییبگو: چه کسی از آسمان و زم -رسول ما یا -«
ست آنکه از مرده زنده یک و دگان است؟یست که حاکم بر گوش و دیا کی
نظام کائنات را و  کند یر میست آنکه تدبیمرده، و کآورد، و از زنده  یرون میب
 بگو:ھا  آن پس بهکتاست، ی ی: خداچرخاند. البته مشرکان خواھند گفت یم
ن یپس چن )دیآور یک میکه با وجود دانستن با او شر(د یترس یا از خدا نمیآ

ن راه حق و یان ایو بعد از بمحققًا پروردگار شماست،  ییکتایقادر و  یخدا
د و به یگذار ین راه حق را میست؟ پس ایگر چید ی، جز گمراھیخداشناس

 ».د؟یرو یکجا م
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َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ أ ُِذ َوِ�ّٗا فَاِطرِ  ٱ�َّ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ � �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ﴾َوُهَو ُ�ۡطعُِم َوَ� ُ�ۡطَعُمۗ  ٱۡ�

 .]١٤األنعام: [
اور انتخاب کنم در یر از خدا دوست و یرا غ یگریکس د :غمبریپ یبگو ا«
 یو ھم اوست که روز ،ن تنھا اوستیو زم ھا آسمان نندهیکه آفر یصورت

 ».از استین یب یدھد و خود از روز یم

 »عقیده اثبات و تنزیه«
خودش  یآنچه را پروردگار ما از ذات و صفات و اسماء و افعال برا -۳۸

ثابت آن را  زیده ما نیرس به ما ص امبریثابت کرده و توسط پ
 م.یافزائ یبر آن نم یزیم و چینمائ ین قدر اکتفا میو به ھمم، یکن یم

به  یمشابھت وم، از ھرگونه مماثلت و یکن یو در آنچه ثابت م
آن را  و امثال» استواء«و » نزول« م.یدان یمخلوقاتش او را مبّرا م

قت یف به حقیق ذات پاکش باشد بال کیکه ال م و آنچنانیکن یثابت م
نچه از ظاھر م که آیھمچنان معتقدم یمان داریل صفات این قبیا
 د:یفرما یست. خداوند میشود مراد ن یگونه صفات برداشت م نیا

رُُ�ُم ﴿ ُ َوُ�َحّذِ  .]٢٨آل عمران: [ ﴾ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ
 ».ترساند یو خداوند شما را از ذات خودش م«

ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ ﴿
َ
 .]١١٦المائدة: [ ﴾َوَ�ٓ أ

دانم آنچه را که تو  یآنچه را که من در دل دارم و نم یدان یتو م«
 ».یدان یم

 یتیمأمور یده نفر را برا ج د: رسول خدایفرما یم سرهیحضرت ابوھر
ن یل مشرکیانت کردند و آنان را تحویان خیلح ین بنیفرستادند ـ مشرک

که حضرت  یبود ـ ھنگام سبیحضرت خب یکیھا  آن ش دادند. از جملهیقر
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ن یکنان چن یبکشند، خوشحال بدار رون بردند تایحرم مکه ب ب را ازیخب
 سرود:

ـــني ـــايل ح ـــت أب ـــلامً  ولس ـــل مس  اُقت
 

 علــی أي جنــب كــان يف اهللا مرصــعى 
 

ـــــأ ـــــه وإن يش ـــــك يف ذات اإلل  وذل
 

 يبـــارك عــــىل أوصـــال شــــلو ممــــزع 
 

چ یگردم ھ یدا ماو ف یخشنود یشوم و برا یکه مسلمان کشته م یمادام
ار ذات پروردگار است اگر ین ھم در اختیا .فتمیندارم که برکدام پھلو ب یباک

ارانش یکه او و  یاندازد. ھنگام یمن برکت م ۀجدا شد یھا بخواھد بر بند
افتند و بالفاصله یاطالع  یدر ھمان روز توسط وح ص امبرید شدند پیشھ

 .١خبر شھادت آنان را به صحابه اطالع دادند
 د:یفرما یخداوند م

ْ  قُلِ ﴿ َ  ٱۡدُعوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ فَلَُه  ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ  ٱۡدُعوا ا تَۡدُعوا يّٗا مَّ

َ
ۡسَمآءُ �

َ
�  ٱۡ�  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

 .]١١٠اإلسراء: [
 یبه ھر اسم» رحمن«ا به اسم ی» الله«امبر که خدا را به اسم یپ یبگو ا«

 ».کو ھمه از آن اوستین ید اسمایکه بخوان

﴿ ِ ۡسَمآءُ  َوِ�َّ
َ
ۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�  .]١٨٠األعراف: [ ﴾بَِها

 ».دیبدانھا بخوانکو است او را ین یھا نام خدا را«

ِي﴿ ٰى  ٱ�َّ ِيوَ  ٢َخلََق فََسوَّ َر َ�َهَدٰى  ٱ�َّ ِيٓ وَ  ٣قَدَّ ۡخَرَج  ٱ�َّ
َ
 ٤ ٱلَۡمۡرَ�ٰ أ

ۡحَوٰى  ۥفََجَعلَهُ 
َ
 .]٥-٢األعلی: [ ﴾٥ُ�َثآًء أ

خواست) برابر نمود آن  یکه م یکه ھمه را خلق کرد و (در قالب ییخدا«
ت نمود. آن یداد و به راه کمالش ھدا یا ز را قدر و اندازهیکه ھر چ ییخدا

_____________________ 
 مسند احمد. -١
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اه ید و آنگاه خشک و سیانین رویاه را سبز و خرم از زمیکه گ ییخدا
 ».دیگردان

اٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿  .]١٦البروج: [ ﴾١٦َ�عَّ
 ».دھد یار انجام میھرچه بخواھد با کمال قدرت و اخت«

ِ مِن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َما َ� َ�ۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا ّمَِن  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ٱۡ�

ِ  فََ�  ٧٣ا َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن  ٔٗ َشۡ�  َّ�ِ ْ ۚ تَۡ�ُِ�وا ۡمَثاَل
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� نُتۡم َ�  ٱ�َّ

َ
َ�ۡعلَُم َوأ

 .]٧٤-٧٣النحل:[ ﴾٧٤َ�ۡعلَُموَن 
زی روزی یشان چیتوانند برای ا پرستند بجز خدا کسی را که نمی و می«

پس برای . شوند زی از توانائی و قادر نمیین چیو زم ھا آسمان دادن از
 ».دیدان داند و شما نمی ن خداوند مییقید. به یھا مزن خداوند مثل

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ  .]١١الشوری: [ ﴾١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 ».نا استیاو شنوا و ب ست وین یچ مثل و مانندیکتا را ھی یآن خدا«

تواند ذات و صفات و اسماء آن اله کامل را  یعقل ناقص بشر نم -۳۹
 احاطه کند.

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َوَ� ُ�ِ ﴿ ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ  .]٢٥٥البقرة: [ ﴾إِ�َّ بَِما َشآَء
که خود  یزیاز علم او احاطه نتواند کرد بجز چ یا و خلق عاجز به ذره«

 ».بخواھد

ْحىِص  الَ « :ندیفرما یشان میاز دعاھا یکیدر  صبزرگ اسالمامبر یو پ
ُ
 أ

نَْت  َعلَيَْك  َ�نَاءً 
َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
ق یال که تو آنچنان ،پروردگارا« .١»َ�ْفِسَك  ىلَعَ  أ

  .»تو عاجزم ی، من از حمد و ثنایا ش ثنا گفتهیو بر خو ییثنا
 ند:یفرما یم ١»کرب« یھمچنان در دعا

_____________________ 

 .ل) عائشه۴۸۶حدیث (مسلم  -١



 های ایدئولوژی اسالمی در پرتو قرآن و سنت پایه   ٤٠

َمِتَك  َوا�ْنُ  َ�بِْدكَ  َوا�ْنُ  َ�بُْدكَ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «
َ
 ُحْكُمَك  ىِفَّ  َماٍض  �ِيَِدكَ  نَاِصيىَِت  أ

لَُك  قََضاُؤكَ  ىِفَّ  َعْدٌل 
َ
ْسأ

َ
يَْت  لََك  ُهوَ  اْسمٍ  بُِ�لِّ  أ وْ  َ�ْفَسَك  بِهِ  َسمَّ

َ
َهُ  أ نَْزتلْ

َ
 ىِف  أ

ابَِك 
وْ  ِكتَ

َ
َحداً  َعلَّْمتَهُ  أ

َ
وِ  َخلِْقَك  ِمنْ  أ

َ
ثَْرَت  أ

ْ
َغيِْب  ِعلْمِ  ىِف  بِهِ  اْستَأ

ْ
نْ  ِعنَْدكَ  ال

َ
 أ

َْعَل 
َ

ُقْرآنَ  جت
ْ
 .٢»�ِّ �َ وَ  َه�ِّ  وََذَهاَب  ُحْزِ�  وََجالَءَ  َصْدرِى َونُورَ  قَلىِْب  َر�ِيعَ  ال

ارم در دست یاخت ،میز تویفرزند بنده و کن م،یمن بنده تو پروردگارا،«
به  از تون عدالت، یمن ع ۀتوست، ُحکمت بر من نافذ است و قضاوتت در بار

 یا کسی ،یا ا در کتابت نازل کردهی، یا دهت که چه بر خود نھایک اسمایکای
 یا ب نزد خودت محفوظ داشتهیا در علم غیو  ،یا از مخلوقات را آموخته

دو را با آن  نـ آ یام گردان نهیر قلب و نور سکه قرآن را بھا مسئلت دارم
 .»ییآن بزداام را با  یشانیو غم و پر -یقل دھیص

 د:یفرما یاست. م» اتیح« یاز صفات او تعال یکی -۴۰

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ  .]٢٥٥البقرة: [ ﴾ٱۡلَقيُّوُم
 ۀرکنندیشه زنده و تدبیست ھمین یکتاست، جز او معبود برحقیخدا «

 ».(امور کائنات) است

 .]١١١طه: [ ﴾ٱۡلَقيُّوِم� لِۡلَ�ِّ  ٱلۡوُُجوهُ ۞وََ�َنِت ﴿
 ».رکننده زبون شوندیشه زنده و تدبیپروردگار ھم یھا برا و چھره«

﴿ ۡ ِي ٱلَۡ�ِّ َ�َ  َوتََو�َّ  .]٥٨الفرقان: [ ﴾َ� َ�ُموُت  ٱ�َّ
 ».ردیم یتوکل کن که ھرگز نم یابد ۀزند یو بر خدا«

جاد کردن و از یاست، قدرت بر ا» قدرت« یگر از صفات او تعالید -۴۱
  .ممکنن بردن ھر یب

                                                                                                                             
 کرب: یعنی غم و پریشانی. -١
 ).۳۷۱۲) و مسند امام احمد حدیث شماره (۱۰/۱۳۶الزوائد حدیث شماره ( مجمع -٢
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َ إِنَّ ﴿ ٰ ُ�ِّ  ٱ�َّ ءٖ قَِديرٞ  َ�َ  .]١٠٩البقرة: [ ﴾١٠٩َ�ۡ
 ».ز تواناستیالبته خداوند بر ھمه چ«

ُ َوَ�َن ﴿ ۡقتَِدًرا  ٱ�َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٤٥الکهف: [ ﴾٤٥َ�َ

 ».ز اقتدار و تسلط کامل داردیخداوند بر ھر چ«

ُ َوَما َ�َن ﴿ ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ مِن َ�ۡ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
َ�َن  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�

 .]٤٤فاطر: [ ﴾٤٤َعلِيٗما قَِديٗر� 
را که یتواند ـ خدا را عاجز کند ز ین ـ نمیدر آسمان و زم یچ موجودیھ«
 ».ار دانا و ـ تواناست (و علم و قدرت او مطلق و ال محدود است)یاو بس

 یاش در تمام ت مطلقیاراده و مش گر از صفات خداوند،ید یکی -۴۲
 .ممکنات است

اٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿  .]١٦البروج: [ ﴾١٦َ�عَّ
 .»ھر آنچه اراده کند بر انجام دادن آن تواناست«

ن �ََشآَء  َوَما﴿
َ
ٓ أ ۚ �ََشآُءوَن إِ�َّ ُ   .]٣٠اإلنسان: [ ﴾ٱ�َّ

 نکه خداید مگر ایچ خواست و اراده شما جامه عمل نتواند پوشیھ«
 ».بخواھد
معلومات  یعلم، است که تمام«گر صفات آن ذات با عظمت ید یکی -۴۳

گرداند. حالت  یمنکشف م یو یاعم از واجب و ممکن و محال را برا
آشکار و » داند یکه بر آنان خواھد آمد م یھمه را با ھمه تحوالت

 د:یفرما یکسانست. میپنھان در نزد او 

ُ َوَ�َن ﴿ ٍء َعلِ  ٱ�َّ  .]٤٠األحزاب: [ ﴾٤٠يٗما بُِ�ّلِ َ�ۡ
 ».ز دانا استیشه بر ھمه چیخداوند ھم«

﴿ �َ
َ
 .]١٤: كالمل[ ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو  �
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ن خبر یب کیکه تنھا اوست باردرحالی  ده است،یداند آنکه آفر یا نمیآ«
 ».دار

﴿ ٓ ِ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ  َر�ََّنا ءٖ ِ�  ٱ�َّ ِمن َ�ۡ
�ِض 

َ
َمآءِ َوَ� ِ�  ٱۡ�  .]٣٨إبراهیم: [ ﴾٣٨ ٱلسَّ

را یا آشکار، (زیم یھرآنچه ما پنھان کن یدان یکه تو م یبراست ،پروردگارا«
 ».ماند یده نمیپوشن یدر آسمان و زم یزی) و بر خدا چییکه تو خدا

، که با آن ھرآنچه ییاست، شنوا» سمع«گر از صفات پروردگار ید -۴۴
 .شنود یاست م یدنیشن

ند. یب یھا را با آن م یدنی، که ھمه دیینایاست، ب» بصر« یگرید -۴۵
 د: یفرما یم

ُ َوَ�َن ﴿  .]١٣٤النساء: [ ﴾١٣٤َسِميَعۢ� بَِصٗ��  ٱ�َّ
 ».ناستیبز شنوا و یشه بر ھمه چیو خداوند ھم«

ُ َسِمَع  قَدۡ ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ المجادلة: [ ﴾ٱ�َّ

١[. 
د که در باره یرا شن یرسول ما ـ محققًا خداوند سخن آن زن یا«

 ».کرد یم شوھرش با تو به مجادله بر خواسته و از او نزد خدا شکوه
در  ج امبریآمده است که گفت: با پ سیاشعر یموس یث ابیدر حد

م یگفت یر میم (به آواز بلند) تکبیدیرس یم یبلند یھرگاه جا م،یبود یسفر

ْرَ�ُعوا« فرمود:
َ
ْ�ُفِسُ�مْ  ىلَعَ  أ

َ
إِنَُّ�مْ  أ

َصمَّ  تَْدُعونَ  الَ  فَ
َ
 تَْدُعونَ  [بَْل] اَغئِباً  َوالَ  أ

را  یرا شما کسید. زیخودتان رحم کن یھا بر نفس. (١»قَِر�باً  بَِص�اً  َسِميعاً 

_____________________ 
 صحیح مسلم. -١
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ار شنوا و ید، که بسیخوان یرا م یا غائب، بلکه ذاتید که کر باشد یخوان ینم
 ک است).یناست و به شما نزدیب

ن) که بر ھمه است (سخن گفت» کالم« یگر او تعالیاز صفات د -۴۶
 معلومات داللت دارد.

ُ َوَ�ََّم ﴿  .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ٱ�َّ
 ».امبر ـ آشکارا سخن گفتیـ پ یخداوند با موس«

 کتاست.یخداوند در ذات و صفات و افعالش  -۴۷
 او در ذات خـــــــــــــــــودش

 

ــان  ــر یث ــداردیو ش ــد ن  ک و مانن
 

ـــــــــود ـــــــــماء خ  او در أس
 

ــان  ــر یث ــداردیو ش ــد ن  ک و مانن
 

ــــــــــود ــــــــــفات خ  در ص
 

ــان  ــر یث ــداردیو ش ــد ن  ک و مانن
 

 در افعـــــــــــال خـــــــــــود
 

ــان  ــر یث ــداردک یو ش ــد ن  و مانن
 

 د:یفرما یرا که میز

ٓ َءالَِهٌة إِ�َّ  لَوۡ ﴿ ُ َ�َن �ِيِهَما ۚ فَُسۡبَ�َٰن  ٱ�َّ ِ لََفَسَدتَا ا  ٱۡلَعۡرِش َرّبِ  ٱ�َّ َ�مَّ
  .]٢٢األنبیاء: [ ﴾٢٢يَِصُفوَن 

بود، بدون  یم یگریکتا معبودان دی یر از خداین غیاگر در آسمان و زم«
د پس خداوند مالک عرش، از آنچه مشرکان و یگرد یمختل مھا  آن شک نظام

 ».دھند پاک و منزه است یم جاھالن به او نسبت

ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿  .]٣فاطر: [ ﴾ٱ�َّ
 ؟»ھست یگریر از خدا خالق دیا غیآ«

ا  ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿  .]٦٥مریم: [ ﴾٦٥َسِمّيٗ
 ».یاو سراغ دار یبرا یگرین صفات و کماالت ـ ھمنام دیا ـ با ھمیآ«

ۖ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ءٞ  .]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ
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 .»ست..یکتا نی یمانند آن خدا یزیچ چیھ«

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ َحٌد  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ ٱلصَّ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .]اإلخالص[ ﴾٤ُكُفًوا أ
از ین یعالم ب ۀکه از ھم ییخدا ،کتاستی یاو خدا ، بگو:امبر مایپ یا«
، یفرزند اوست و نه او فرزند کس یازمندند. نه کسیعالم به او ن ۀو ھم ،است

 ».اوست یچکس مثل و مانند و ھمتایو نه ھ

 »توحید علمی و عملی«
عبارت است از  ید علمی: توحیو عمل ید دو جنبه دارد علمیتوح -۴۸

خالص کردن  ید عملیحت خداوند، تویاعتقاد داشتن به وحدان
چ یک امر مسلم است که ـ ھین یاو، ا یصرفًا برا ھا عبادت یتمام

 ید علمیتواند مسلمان باشد پس مثال توح ینم ن دویکس ـ بدون ا
 سوره اخالص است:

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ َحٌد  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ ٱلصَّ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .]اإلخالص[ ﴾٤ُكُفًوا أ
از ین یعالم ب ۀکه از ھم ییکتاست خدای یرسول ـ او خدا یبگو ـ ا«
، یفرزند اوست و نه او فرزند کس یازمندند. نه کسیعالم به او ن ۀو ھم ،است

 ».اوست یچکس مثل و مانند و ھمتایو نه ھ
 کافرون: ۀسور ید عملیو مثال توح

َها  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ۡ�بُُد َما َ�ۡعُبُدوَن  ١ ٱلَۡ�ٰفُِرونَ َ�ٰٓ�

َ
نتُۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ  ٢َ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�ُبُد 
َ
ا َ�بَد�ُّۡم  ٣أ ۠ َ�بِٞد مَّ نَا

َ
ۡ�ُبُد  َوَ�ٓ  ٤َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
لَُ�ۡم  ٥أ

 .]الکافرون[ ﴾٦دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِيِن 
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را که  ییھا کافران مشرک من آن بت یا :به کافران بگو ،رسول ما یا«
که من پرستش  ییکتای یپرستم و شما ھم آن خدا ید ھرگز نمیپرست یشما م

کنم  یان باطل شما را عبادت مید، نه من ھرگز خدایکن یکنم پرستش نم یم
ن ـ شرک و یپس د .د کردیمرا عبادت خواھ یکتایو نه شما آن معبود 

خودم  یـ من برا یپرستکتاید و یتوحن ـ یشما ـ و د یجھالت ـ شما برا
 ».(مبارک) باشد

و آن عبارت از  ،ت استید ربوبیتوح یکی یتعال ید، باریاز انواع توح -۴۹
چ یگانه او ھین امر است که جز ذات ین بر ایقیاعتقاد راسخ و علم 

 د:یفرما یکائنات وجود ندارد. لذا م یبرا یخالق و مدبر و متصرف

ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿  .]٣فاطر: [ ﴾ٱ�َّ
 ».ھست یگریگانه خالق دی یر از خدایا غیآ«

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ � ۡمُر

َ
 .]٥٤األعراف: [ ﴾ٱۡ�

گاه باش«  ».خاصه اوست یینش و فرمانرواید که آفریآ

ۡمرَ  يَُدبِّرُ ﴿
َ
َمآءِ ِمَن  ٱۡ� �ِض إَِ�  ٱلسَّ

َ
 .]٥السجدة: [ ﴾ٱۡ�

ر و ین ـ به نحو احسن و اکمل ـ تدبیامر عالم را از آسمان تا زم تمام«
 ».کند یم یزیر برنامه

ْ�َطيَْت  لَِما َمانِعَ  الَ «د: یفرما یم ج یرسول گرام
َ
 َوالَ  َمنَْعَت  لَِما ُمْعِطىَ  َوالَ  أ

َدِّ  َذا َ�نَْفعُ 
ْ
َدُّ  ِمنَْك  اجل

ْ
آن  ست کهین یکس یآنچه تو عطا کن پروردگارا،« .١»اجل

را  یکند، و تا تو کس است که عطین یقدرت یباز دارد. و آنچه را تو باز داررا 
 .»ده استیفایھرگونه تالش و کوشش ب یبه او نبخش یزیو چ ینکن یاری

_____________________ 
 ).۴۷۸صحیح مسلم حدیث شماره ( -١
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و آن عبارت از داشتن  .ت استیالوھ ،دیگر از انواع توحید یکی -۵۰
ت است که مستحق ھرگونه ین واقعین بر ایقیاعتقاد راسخ و علم 

و  یگانه اوست، و ھرگونه کرنش و عاجزیش صرفًا ذات یایعبادات و ن
 د:یفرما یچقدر جالب م ،اوست ۀژیاز ویراز و ن

نَا۠ فَ ﴿
َ
� ٓ  .]٢٥األنبیاء: [ ﴾٢٥ ٱۡ�ُبُدونِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 ».دیست پس مرا پرستش کنین یر از من معبود برحقیبه غ«

ِي َ�َطَر  إِّ�ِ ﴿ ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ وَجَّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
۠ ِمَن  ٱۡ� نَا

َ
� ٓ ۖ َوَما َحنِيٗفا

 .]٧٩األنعام: [ ﴾٧٩ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
ام  آورده یپروردگار یبسو ی، رو)گردانم یکه از باطل رودرحالی  من(«

 ».ستمیده است، و من از جمله مشرکان نین را آفریو زم ھا آسمان که

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿ َ�ِ�َك  َ�  ١٦٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ُ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
مِۡرُت َو�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َو�َِ�ٰلَِك أ

من، ھمه  یمن، و مرگ و زندگ یھمانا نماز و قربان :-امبریپ یا -بگو «
 یک و ھمتایچ شریان است، ھیست که پروردگار جھان ییخدا یخالص برا

 ».ن مسلمانمیام، و من اول ن امر شدهیندارد به ھم

َت  إَِذا«فرمودند:  ج یو حضرت رسول گرام
ْ
ل
َ
لِ  َسأ

َ
َ  فَاْسأ  اْستََعنَْت  َو�َِذا ا�َّ

ِ  فَاْستَِعنْ  از خدا بطلب، و ھرگاه  یبطلب یزیچ یھرگاه خواست« ١»بِا�َّ
 .»یاز خدا بجو ییاستعانت و مدد بجو یخواست
ز یت نین است که در الوھیت مستلزم ایکتابودن خداوند در ربوبی -۵۱

که عطاکننده و  ییننده و رازق است، خدایکه آفر ییکتا باشد، خدای
منفعت  ۀکنند مضرت و جلب ۀکنند که دفع ییازدارنده است، خداب

_____________________ 
 ).۲۰۴۳سنن ترمذی حدیث شماره ( -١
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که کمال تذلل و  شیاید، عبادت و نید پرستیرا با یین خدایاست، چن
 یمعبود ۀژیرساند و یرا م ی، و فقر و محتاجی، عجز و انکساریفروتن

ن است کالم یچقدر دلنش ،و قادر و بخشنده ازین یاست که غالب و ب
 د:یفرما یاش آنجا که م یملکوت

َها﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱۡ�بُُدوا ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  ٱ�َّ

ِي ٢١لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ فَِ�ٰٗشا وَ  ٱۡ� نَزَل مَِن  ٱلسَّ

َ
بَِناٗٓء َوأ

َمآءِ  ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ
َ
نتُۡم  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 .]٢٢-٢١لبقرة: ا[ ﴾٢٢َ�ۡعلَُموَن 
د آنکه شما و گذشتگانتان را یپروردگارتان را پرستش کن ،مردم یا«

تان گسترد و ین را برایکه زم ییآن خدا .دیزگار شوینکه پرھید، تا ایآفر
شما  یروز یله آن براید که بوسیفروبار یآسمان را برافراشت، و از آسمان آب

د یک و ھمتا نتراشیخدا شر یرون آورد. پس براین بیجات از زم وهیھرگونه م
 ».از استین یب ییک و ھمتاید او از ھرگونه شریدان یکه م یدر صورت

 اش که: ن فرمودهیز ایو ن

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ ﴿ ٰ ِعَبادِه ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ِ�َّ ۗ  ٱ�َّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٱۡصَطَ�ٰٓ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ َءآ�َّ

نۡ  ٥٩ مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  أ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
نَزَل لَُ�م ّمَِن  ٱۡ�

َ
َمآءِ َوأ �َبۡتَنا بِهِ  ٱلسَّ

َ
 ۦَماٗٓء فَأ

َع  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ن تُ�بُِتواْ َشَجَرَهاۗٓ أ

َ
ا َ�َن لَُ�ۡم أ ِۚ َحَدآ�َِق ذَاَت َ�ۡهَجةٖ مَّ بَۡل ُهۡم قَوۡمٞ  ٱ�َّ

ن ٦٠َ�ۡعِدلُوَن  مَّ
َ
�َض َجَعَل  أ

َ
  ٱۡ�

َ
� ٓ نَۡ�ٰٗر� وََجَعَل لََها َرَ�ِٰ�َ قََراٗر� وََجَعَل ِخَ�ٰلََها

َع  ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ وََجَعَل َ�ۡ�َ  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ َحاِجًز�ۗ أ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

َ
ن ٦١بَۡل أ مَّ

َ
 أ

وٓءَ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ ُ�ِيُب  �ِض� َو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  ٱلسُّ
َ
ءَِ�ٰهٞ  ٱۡ�

َ
أ

َع  ِۚ مَّ ُروَن  ٱ�َّ ا تََذكَّ ن ٦٢قَلِيٗ� مَّ مَّ
َ
ِ َ�ۡهِديُ�ۡم ِ� ُظلَُ�ِٰت  أ َوَمن  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ

ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  ٱلّرَِ�ٰحَ يُۡرِسُل  َع  ۦٓۗ �ُۡ�َ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ أ ُ تََ�َٰ�  ٱ�َّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ٱ�َّ  ٦٣َ�مَّ
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مَّن
َ
ْ  أ َمآءِ َوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥهُ ُ�مَّ يُعِيدُ  ٱۡ�َۡلقَ َ�ۡبَدُؤا �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
َع  ٱۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
أ

 ِۚ  .]٦٤-٥٩النمل: [ ﴾٦٤قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٱ�َّ
 ۀدیژه پروردگار است. سالم مخصوص بر بندگان برگزیش ویستا :بگو«

آنچه که آنان با خدا  شتر سزاوار پرستش است، بایقادر، ب یا خدایخدا. آ
 یده و از آسمان براین را آفریو زم ھا آسمان که یا ذاتیگردانند. آ یک میشر

م. شما توان یانیرو یم یا تر و تازه یھا باغشما آب نازل فرموده که با آن 
 ھست؟ بلکه یگریکتا معبود دی یا با خداید. آیندارآن را  ده درختانیانیرو
ن را یکه زم ییا جز خدایشوند. آ یمنحرف ماند که از حق  یگروھھا  آن

خ کرد و یرا در آن م ییھا کوه و فرمود، یجارد و در آن نھرھا یمسّخر گردان
گر مخلوط یکدیجاد کرد (تا به یمانع ا )نیری(شور و ش یایان دو دریدر م

 ییا جز خدایدانند. آ یشتر آنان نمیبلکه ب ؟با خدا ھست یگرینشوند) اله د
کند و غم و  یادش را اجابت میاو را بخواند فر یا چارهیر و بکه ھرگاه مضط

 دھد، ین قرار مینان زمیان را جانشگرداند و شما مؤمن یرا دور م یشانیپر
ا جز یآ رند.یپذ یکه پند م یاند کسان اندکبا خدا ھست؟ بلکه  یگریمعبود د

ش از یکند و پ یم ییا شما را راھنمایو در یخشک یھا یکیکه در تار ییخدا
با خدا  یگریفرستد معبود د ینزول باران رحمتش، بادھا را مژده دھنده م

ا جز یگردانند. آ یک میھست؟ خداوند برتر است از آنچه که مشرکان با او شر
گرداند و آنکه  یخودش باز م یند سپس بسویآفر یکه خلق را ابتدا م ییخدا

 یا :خدا ھست؟ بگو با یگریدھد معبود د یم ین روزیشما را از آسمان و زم
 ».دیاوریل و برھانتان را بید دلیاگر راستگو ھست ،امبریپ

چ یھ یعنی ،است» یعید تشریتوح«د خداوند یگر از انواع توحید -۵۲
 یکتایجز ذات  یا و حرام کننده هچ حالل کنندیو ھ یقیحاکم حق
 د:یفرما یم یرا او تعالیست. زیپروردگار ن
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﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ � ۡمُر

َ
 .]٥٤األعراف: [ ﴾ٱۡ�

 .»خاصه اوست یینش و فرمانروایخبر دار که آفر«

ِۖ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿  .]٥٧األنعام: [ ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 ».خداوند یمطلق مگر برا ییست حکومت و فرمانرواین«

لِۡسنَُتُ�ُم  َوَ� ﴿
َ
ْ لَِما تَِصُف � َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ  ٱلَۡكِذَب َ�ُقولُوا

واْ َ�َ  َۡفَ�ُ ِ�ّ ِ  .]١١٦النحل: [ ﴾ٱۡلَكِذَبۚ  ٱ�َّ
ن حرام است تا بر ین حالل و اید اییـ که بر زبانتان آمد مگو یھر دروغ«

 ».دیخدا دروغ ببند

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َحلَّ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َطّيَِ�ِٰت َما ْ َ� ُ�َّرُِموا ُ َءاَمُنوا ْۚ  ٱ�َّ لَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

َ إِنَّ   .]٨٧المائدة: [ ﴾٨٧ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
شما حالل  یرا که خداوند برا یا زهیپاک یزھایآن چ ،مانیاھل ا یا«

را خداوند متجاوزان را دوست ید. زید و از حد نگذریکرده حرام نکن
 ».دارد ینم

ِينَ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ ْ َما َرزََ�ُهُم  ٱ�َّ ُموا ۡوَ�َٰدُهۡم َسَفَهۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� وََحرَّ
َ
ْ أ ُ َ�َتلُٓوا  ٱ�َّ

آءً  ِۚ َ�َ  ٱۡفِ�َ  .]١٤٠األنعام: [ ﴾١٤٠قَۡد َضلُّواْ َوَما َ�نُواْ ُمۡهَتِديَن  ٱ�َّ
بدون  ینادان یکه فرزندان خود را از رو یانبار شدند آنانیق زیبه تحق«

 یین افترایم حرام قرار دادند. ایداد یو آنچه را ما به آنان روز ،علم کشتند
 ».ت شوندگانیق که گمراه شدند و نبودند ھدایاست بر خدا، به تحق

مۡ ﴿
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ لَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ  .]٢١الشوری: [ ﴾ٱ�َّ

آن را  تین که خداوند اجازه مشروعیدارند که آنچه از د ییا آنان شرکایآ«
 ».شان مشروع کنندینداده برا

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ  َوَما﴿ ِۚ إَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ  .]١٠الشوری: [ ﴾ٱ�َّ
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د حکم آن نزد خداوند یکن یکه شما در آن اختالف م یزیو ھر آن چ«
 ».موجود است

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� ﴿ ۡ�َ ِ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۡحسَ  ٱ�ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩تَأ

مان ید اگر به خدا و روز آخرت اینزاع و اختالف کرد یچنانچه در امر«
ن بھتر است و از نگاه یرا که اید زیکنامبر راجع یبه خدا و پآن را  دیدار

 ».کوتریعاقبت ن
ن امر است که یتش: اعتقاد به ایدر ربوب یتعالید باریو از جمله توح -۵۳

ده افعال و کردارش را یافریکه ذات و صفات خود را ن انسان ھمچنان
پروردگار است بشمول  ۀدین مخلوق عاجز سرتاپا آفریند ایآفر یز نمین

ن است یا ،ار داردیره آنچه انسان در اختیذات و صفات و افعال و غ
ن ین جھت ایرد، بدیگ یصورت م ین افعال بدست ویکه ظھور ا

ھا  آن مسئول است و در قبالھا  آن اعمال متعلق به او بوده و او از
ن افعال توسط او کسب و یا انجام گرفتن ایگو ،شود یمحاسبه م

شود و نه  یده میبنده عامل و کاسب نام ،نیاپس بنابر ،مد اوستدرآ
 خالق:

ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿  .]٣فاطر: [ ﴾ٱ�َّ
 ».ھست یگریر از خدا خالق دیا غیآ«

� يََرهُ  َ�َمن﴿ ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧ ۥَ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ�  ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
 .]٨-٧الزلزلة:[ ﴾٨

ھرکس  ند ویب یمآن را  ر انجام دھد، پاداشیکار خ یا ذرهھرکس  پس«
 ».دیخواھد دآن را  کار شر انجام دھد پاداش یا ذره
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ن یتش: اعتقاد داشتن به ایدر ربوب یتعالید باریگر از جمله توحید -۵۴
ت یاعمال و کردارش از خواست و مش یامر است که بنده در تمام

اراده  ینکه خداوند نوعیکه ھست ا یزیچ ،رود ینمرون یپروردگار ب
در خودش آن را  ین انجام ھر کاریار به او سپرده که در حیو اخت

 ،ت خداوندستیکند اما بھر حال تابع خواست و مش یاحساس م
 د:یفرما یاست کالم پاکش که مبیچقدر ز

ن �ََشآَء  َوَما﴿
َ
ٓ أ ۚ �ََشآُءوَن إِ�َّ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ اإلنسان: [ ﴾٣٠َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  ٱ�َّ

٣٠[. 
با  یرا خداوند داناید شما مگر آنچه را که خدا بخواھد زیخواھ یو نم«

 ».حکمت است

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  .]٢٩التکویر: [ ﴾٢٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ

 ».انیعالمنکه خدا بخواھد پروردگار ید شما مگر ایخواھ یو نم«

ۡ�َآ إَِ�ِۡهُم ﴿ َنا نَزَّ َّ�
َ
ءٖ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ�ََّمُهُم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ۞َولَۡو � نَا َعلَۡيِهۡم ُ�َّ َ�ۡ وََحَ�ۡ

ن �ََشآَء 
َ
ٓ أ ا َ�نُواْ ِ�ُۡؤِمُنٓواْ إِ�َّ ُ ُ�ُبٗ� مَّ  .]١١١األنعام: [ ﴾ٱ�َّ

ھا با  اگر مرده یو حت میفرستاد یآنان م یاگرچه ما فرشتگان را به سو«
م یشان حاضر کنیآمدند و اگر ھمه آنچه را طلب کنند برا یآنان به سخن درم

 ».مان نخواھند آورد مگر آنکه خدا بخواھدیباز ا

�ِض َشآَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ�  َولَوۡ ﴿
َ
ۚ  ٱۡ�  .]٩٩یونس: [ ﴾ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعا

ن ھستند یزم یکه در رو یکسان ۀالبته اگر پروردگار تو بخواھد ھم«
 ».مان خواھند آوردیا

﴿ ۚ  .]٢٩الکهف: [ ﴾َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡر
 ».خواھد کافر شود یمھرکس  اورد ویمان بیخواھد ا یمھرکس  پس«
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ن امر یتش: اعتقاد به اید پروردگار در ربوبیھمچنان از جمله توح -۵۵
ق و جستجو ھم ممکن یبا تحق یداند، حت یب نمیاست که بنده غ

ست) ین بین (بدون اسباب که در آن صورت غاز آ یزیست به چین
جز آنچه در  یو پنھان ١یبینگونه امور غیاز ا یزیچ چیابد، ھیدست 

 یبیشود و آنچه از امور غ یحه ثابت شده درک نمیقرآن و اخبار صح
ورد مان آید به آن ایح ثابت شده بدون کم و کاست بایبا نص صح

زان و یمانند فرشتگان و جنات و بھشت و دوزخ و عرش و صراط و م
 د:یفرما ین باره خداوند بزرگ و دانا میره. در ایغ

ٰ َ�ۡيبِهِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ ﴿ َحًدا  ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
ِمن رَُّسوٖل  ٱۡرتََ�ٰ َمِن  إِ�َّ  ٢٦أ

َۡعلَمَ  ٢٧رََصٗدا  ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥفَإِنَّهُ  بۡلَُغواْ  ّ�ِ
َ
ن قَۡد �

َ
أ

ٍء َعَدَدۢ�  ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يۡهِۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
 .]٢٨-٢٦الجن: [ ﴾٢٨رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َوأ

گرداند. مگر  یب خودش مطلع نمیرا بر غ یب است پس کسیغ یدانا«
را به عنوان نگھبان  ین صورت فرشتگانیشود که در ا یکه بدان راض یرسول
ش رو و پشت سر خواھد فرستاد تا آشکار کند که آنان رسالت یاز پ

گاه است یپروردگارشان را ابالغ کردند. و او بر ھر آنچه آنان در اخت ار دارند آ
 ».داند یحساب و شمارش م یرا از رو یزیو ھر چ

﴿ ْ ٓۖ  قَالُوا  .]٣٢البقرة: [ ﴾ُسۡبَ�َٰنَك َ� ِعۡلَم َ�َآ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَنا
ست مگر آنچه تو به ما ین یما را علم یگفتند: پروردگار! تو پاک ھست«

 ».یآموخت

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  َوَ�ٓ ﴿
َ
ِ أ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
 .]٣١هود: [ ﴾ٱۡلَغۡيَب َوَ�ٓ أ

_____________________ 
ای  ه و به ھیچ وسیلهگانه انسان پنھان بود غیب مر آنچیزی را گویند که از حواس پنج -١

 درک نشود. (مترجم)
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ب یخزائن خدا در نزد من است و نه غم که یگو یمن به شما نم«
 ».دانم یم

ۡعلَُم ﴿
َ
ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ ۚ َوَما َمسَّ وُٓء  ﴾ٱلسُّ

 .]١٨٨األعراف: [
کردم و به  یجمع م یادیر زیخودم خ یدانستم حتمًا برا یب میاگر غ«

 ».دیرس ینم یمن گزند سوئ

ۡمعَ ِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱلُۡفَؤادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]٣٦اإلسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�َن َ�ۡنُه َمۡ� 
 را گوش و چشم و دل از ھمهینداز، زیرون نیاز دھان ب یدان یآنچه را نم«

 ».سؤال خواھد شدھا  نیا

 .]٥٩األنعام: [ ﴾َ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ  ٱۡلَغۡيبِ َمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿
را ھا  آنھیچکسی  ب صرفًا در دست خداست جز اویغ یدھایکل«

 ».داند ینم

َ�َٰدةِ� وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم ﴿  .]٢٢الحشر: [ ﴾ٱلشَّ
 ».ب و آشکار استیداننده غ«

َما ﴿ ِ ِعنَد  ٱۡلعِۡلمُ قُۡل إِ�َّ  .]٢٦: كالمل[ ﴾ٱ�َّ
 ».فقط نزد خداست یقیست که علم حقین نیا بگو جز«

ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ ﴿
َ
 .]١١٦المائدة: [ ﴾َوَ�ٓ أ

 ».دانم ینمتو را  چ رازیو من ھ یدان ینه دارم تو میآنچه من در س«

 »ایمان به تقدیر«
 ه داشتناحاط یگرفته شده که در لغت بمعن» َقَدَر «ر از ماده یتقد -۵۶

آنگاه که  »قدره قدراً أء قدرتُ اليش« ند:یاست گو یزیبه مقدار چ
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 ۀت از تعلق علم و ارادعبار یر الھیا تقدی. و قدر یبدانآن را  مقدار
چ ینکه ھیش است، و ایدایکائنات قبل از پ یبه تمام پروردگار یازل

 یعنی ،ر نوشته شده استیافتد مگر آنکه در تقد یاتفاق نم یا حادثه
اش به آن سبقت گرفته  هاحاطه کرد و ارادآن را  قبًال علم خداوند

پروردگار صورت  یقبل ۀبا علم و اراد یا حادثه است. پس ھر
 د:یفرما یرد. چنانکه میگ یم

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿  .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
 ».میا دهین آفریمع ۀرا ما به انداز یزیکه ھر چ یبراست«

ۡمُر ﴿
َ
ِ َوَ�َن أ ۡقُدوًرا  ٱ�َّ  .]٣٨األحزاب: [ ﴾٣٨قََدٗر� مَّ

 ».نیاست مع یریو امر خدا تقد«

َقَدرِ  َوتُْؤِمنَ «ند: یفرما یل میث جبرئیدر حد صامبر خدایو پ
ْ
 َخْ�ِهِ  بِال

هِ  به خوب و بد و تلخ و  یاوریمان بیر اینکه به تقدیو ا« .١»هِ رِّ مُ وَ  هِ وِ لْ حُ وَ  َورَشِّ
 .»نشیریش

مسبوق  یر الھینش در تقدیعالم قبل از آفر ۀکه وجود ھم ھمچنان -۵۷
ند در لوح یافریبآن را  نکه پروردگاریز قبل از ایاست سرنوشت عالم ن

 د:یفرما یرا میمحفوظ نوشته است. ز

﴿ ٓ ِصيَبةٖ ِ�  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض أ

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن  ٱۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

 
َ
ٓۚ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ َ�ۡبِل أ َها

َ
أ َ�ۡ ِ ن �َّ ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ�  لَِّكۡيَ�  ٢٢�َِس�ٞ  ٱ�َّ َ�َ ْ َسۡوا

ۡ
تَأ

ُ َ�ۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ وَ   .]٢٣-٢٢الحدید: [ ﴾٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخوٍر  ٱ�َّ
 ش از آنکهیرسد پ یتان به شما میھا ن و نفسیکه در زم یبتیھر مص«

ن امر بر خدا یکه ا یبراست ،م در لوح محفوظ ثبت شده استینیافریرا بھا  آن

_____________________ 
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د و به آنچه پروردگار ین نشوید غمگینکه بر آنچه از دست دادیآسان است، تا ا
دارد ھر متکبر و فخر  ید و خداوند دوست نمیبه شما داده خوشحال نگرد

  »فروش را
از رسول  :آمده است که گفت بالعاصث عبدالله بن عمرو بن یدر حد

ُ  َكتََب «فرمود:  یدم که میشن ج خدا ََالئِِق  َمَقاِديرَ  ا�َّ
ْ
نْ  َ�بَْل  اخل

َ
 َ�ْلَُق  أ

َمَواِت  رَْض  السَّ
َ
َف  خِبَْمِس�َ  َواأل

ْ
ل
َ
 .١»الَْماءِ  ىلَعَ  وََعرُْشهُ  ،َسنَةٍ  أ

ر یند تقدیافرین را بیو زم ھا آسمان ش از آنکهیخداوند پنجاه ھزار سال پ«
 .»آب بود یبر رو یق را نوشته است آنگاه که عرش ویخال

 »عمل به شریعت در پرتو ایمان به تقدیر«
ن یما بندگان به ا یبراآن را  ما روشن است. خداوند یعت برایشر -۵۸

اعمال خودمان را فقط در چھارچوب آن و طبق  ل وضع کرده تایدل
بات یر جزو مغیم. تقدین کرده انجام دھییکه تع یاصول و ضوابط

بوده و از چشم و درک ما پنھان است. خداوند ما را امر کرده که به 
 یات کمال علم و اراده باریر از مقتضیرا تقدیم زیاوریمان بیآن ا
ر یاز صفات پروردگار است. پس تقدھردو  است و علم و اراده یتعال

الزم است  عمل. لذا بر ما ۀریعت در دایاست و شر اعتقادات ۀریدر دا
م و یم و به اسباب مشروع آن توسل بجوئیعت عمل کنیکه به شر

م و یم که جز آنچه ذات حکیمان داشته باشیا یر الھیھمزمان به تقد
که سعادت در  یپس کس ،ش مقدر کرده انجام نخواھد گرفتیتوانا
 یکه بدبخت یگردد و کس یش آسان میرش باشد اسباب آن برایتقد
ث یرا در حدیگردد. ز یش آسان میاسباب آن برابش شده باشد ینص

_____________________ 
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ع ییتش یبرا(آمده است که گفت:  سطالب یابن اب یحضرت عل
 یکه عصا یدر حال ج امبر خدایم پیع غرقد بودیدر بق یا جنازه

ن کردند، ییف آوردند، ابتدا سرشان را پایبدست داشتند، تشر یکیبار
ن کردند و ین زمدیو بفکر فرو رفتند و با نوک عصا شروع به کاو

 سپس فرمودند:

َحدٍ  ِمنْ  ِمنُْ�مْ  َما«
َ
ُ  َكتََب  َوقَدْ  إِالَّ  َمنُْفوَسةٍ  َ�ْفٍس  ِمنْ  َما أ  ِمنَ  َماَكَ�َها ا�َّ

َنَّةِ 
ْ
وْ  َشِقيَّةً  ُكِتبَْت  َوقَدْ  َو�ِالَّ  َوانلَّارِ  اجل

َ
چ یست ھینچ کس از شما یھ« .١»َسِعيَدةً  أ

ا دوزخ نوشته شده یگاھش در بھشت ینکه جایست مگر این ینفس جاندار
پس  ،رسول خدا یگفت: ا ی. مرد»ا بدبختیبخت است  نکه خوشیو ا ،است

ان یکه از م یم کسیم و عمل را ترک ننمائیرمان اکتفاء نکنیا به ھمان تقدیآ
که از اھل  یخواھد رفت و کس یبخت خوش یبختان باشد بسو ما جزو خوش

ٌ  فلَُكٌّ  اْ�َملُوا« فرمود: ؟یبدبخت یباشد بسو یبدبخت ا :ُميرَسَّ مَّ
َ
ْهُل  أ

َ
َعاَدةِ  أ  السَّ

ونَ  ُ ْهلِ  ِلَعَملِ  َ�يُيرَسَّ
َ
َعاَدةِ  أ ا السَّ مَّ

َ
ْهُل  َوأ

َ
َقاَوةِ  أ ونَ  الشَّ ُ ْهلِ  ِلَعَملِ  َ�يُيرَسَّ

َ
َقاَوةِ  أ  .»الشَّ

ق داده شده است: اما اھل سعادت یتوف یزیچ یبرا ید که ھر کسیتالش کن
شوند و اھل  یم ق دادهیتوف یبه عمل اھل سعادت و خوشبخت یو خوشبخت

 شوند. یم ق دادهیتوف یبه عمل اھل شقاوت و بدبخت یشقاوت و بدبخت

ۡ�َطٰي وَ ﴿ :فرموده را تالوت ین آیسپس ا
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
َق  ٥ ٱ�ََّ�ٰ فَأ وََصدَّ

 ِ هُۥ ٦ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ب ُ ٰى  فََسنُيَّ�ِ ا َمۢن َ�َِل وَ  ٧لِۡليُۡ�َ مَّ
َ
َب  ٨ ٱۡسَتۡغَ�ٰ َوأ َوَ�ذَّ

 ِ هُۥ ٩ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ب ُ ٰى  فََسنُيَّ�ِ عطا کرد ھرکس  پس« .٢]١٠-٥اللیل: [ ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ
دن به بھشت را یکو را باور داشت راه رسیشه نمود و پاداش نیپ یزگاریو پرھ

_____________________ 
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شه کرده ید و استغناء پیکه بخل ورز یم کرد و اما کسیآسان خواھ یو یبرا
آسان  یو یدن به دوزخ را برایکو را دروغ پنداشت راه رسیو پاداش ن

 .»م کردیخواھ
 الُْمْؤِمنُ «فرمودند:  ج ت شده که رسول خدایروا سرهیو از حضرت أبوھر

َقوِىُّ 
ْ
َحبُّ  َخْ�ٌ  ال

َ
  َوأ

َ
ِ  إىِل ِعيِف  الُْمْؤِمِن  ِمنَ  ا�َّ  َما ىلَعَ  اْحرِْص  ،َخْ�ٌ  لُكٍّ  َوِ�  ،الضَّ

ِ  َواْستَِعنْ  َ�نَْفُعَك  َصابََك  َو�ِنْ  ،َ�ْعِجزْ  َوالَ  بِا�َّ
َ
ءٌ  أ �ِّ  لَوْ  :َ�ُقْل  فَالَ  ىَشْ

َ
 اَكنَ  َ�َعلُْت  �

ُ  رَ قَدَّ  :قُْل  َولَِ�نْ . َوَ�َذا َكَذا يَْطانِ  َ�َمَل  َ�ْفتَحُ  لَوْ  فَإِنَّ  ،َ�َعَل  َشاءَ  َوَما ا�َّ  .١»الشَّ
ھردو  و در ،ف استیدر نزد خدا بھتر و محبوبتر از مؤمن ضع یمؤمن قو«
 یص باش و از خدا استعانت بجویرساند حر یبر آنچه به تو نفع م ،ر استیخ

کردم  یاگر فالن کار را م :مگو یگرفتار آمد یبتیو عاجز مشو. و اگر به مص

دَّ « :شد. بلکه بگو ین و چنان میچن ا اهللاَُّ رَ قَ مَ اءَ  وَ لَ  شَ خدا مقدر کرده و  »فَعَ
 .»کند یطان را باز میراه ش» اگر«ا ی» لو«را که یز ،کند یآنچه بخواھد م

ز قرار یرا دستاو» ریتقد«توان  یگناھان نم یگشودن راه بسو یبرا -۵۹
شان را یو خداوند ا ،را حجت خداوند بر خلقش قائم استیداد، ز

ه را مطرح ین قضیا یعت به روشنیو شر ،ار داده استیقدرت و اخت
 است که: یتعال یکرده است. ارشاد بار

﴿ ْ ا لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ لَۡو َشآَء  َوقَالُوا َما َ�َبۡدَ�ُٰهم� مَّ
 .]٢٠الزخرف: [ ﴾٢٠َ�ُۡرُصوَن 

خواست ما فرشتگان و بتان را  یاگر پروردگار بخشنده م :مشرکان گفتند«
ندارند  یچ مستند علمیشان ھ باطل ین ادعایا یم برایکرد یستش نمپر

 ».ستندیش نیب یانیآنان دروغگو

_____________________ 
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 »تقدیر با احتیاط«
را یز ،ز الزم استیاط نیه قضا و قدر، حذر و احتمان بیھمزمان با ا -۶۰

  :دیفرما یخداوند متعادل م

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  .]٧١النساء: [ ﴾َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ  ٱ�َّ

 ».دیریتان را بگ اب جنگباس ،مانیاھل ا یا«
 د:یفرما یز میو ن

ُخذُ ﴿
ۡ
ْ َوۡ�َأ ۡسلَِحتَُهۡمۗ  وا

َ
 .]١٠٢النساء: [ ﴾ِحۡذرَُهۡم َوأ

 ».خودشان را ھمراه داشته باشند ۀد اسباب جنگ و اسلحیبا«

 »حکمت و عدالت در تقدیر«
رسد پاداش  یمر سراسر حکمت و عدالت است، آنچه به بندگان یتقد -۶۱

 یر سرانجام درک خواھد شد گرچه مدتیاعمالشان است. حکمت تقد
خداوند متعال  یرا از اسمایماند، ز یھم پنھان م یطول بکشد. گاھ

گر ید ،ث به کثرت آمده استیات و احادیاست که در آ» میحک« یکی
نزد امام » ث اسماءیحد«در است که » عدل«خداوند  یاز اسما

ث کرب یحد در ج امبر اکرمین پیچنھم آمده است. یترمذ

ن عدالت یقضاوت تو در مورد من ع«. ١»قََضاُؤكَ  ىِفَّ  َعْدٌل «د: یفرما یم
 و ارشاد خداوند است، که: .»است

﴿ ٓ يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ  َوَما
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
 ﴾٣٠أ

 .]٣٠الشوری:[

_____________________ 
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 است که یاعمال زشت ۀجیرسد نت یکه به شما م یبتیو ھر مص«
از گناھان را  یاریخودتان کسب کرده است و خداوند بس یھا دست

 ».بخشد یم

 »ایمان به فرشتگان«
ف یا زن بودن توصیاند که به مرد بودن  ده شدهیفرشتگان از نور آفر -۶۲

شوند شغلشان عبادت است و از گناھان معصومند. با اجازه  ینم
نش و حفاظت یر جھان آفریشئون مخلوقات و تدب یخداوند برا

 یغ وحیاند. و در حفظ و تبل بندگان و نوشتن اعمال آنان مسخر شده
آمده است  لقهیث حضرت عائشه صدین ھستند. در حدیام یالھ

فرشتگان از نور، و جنات از شعله «فرمودند:  ج که رسول خدا
 یعنید (یف گردیتان در قرآن توصیدود آتش، و آدم از آنچه برا یب

  .١»اند ده شدهیخاک) آفر
 است که: یتعال یارشاد بار

﴿ ْ ِينَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  وََجَعلُوا َشِهُدواْ َخلَۡقُهۡمۚ َسُتۡكتَُب  ٱلرَّ�ُهۡم ِعَ�ُٰد  ٱ�َّ
َ
إَِ�ًٰثاۚ أ

 .]١٩الزخرف: [ ﴾١٩لُوَن  َٔ َشَ�َٰدُ�ُهۡم َو�ُۡ� 
را که بندگان پروردگار بخشنده ھستند مؤنث قرار  یو مشرکان فرشتگان«

 ین گواھیا اند؟! نگام خلقت فرشتگان حاضر بودهدر ھھا  آن ایدادند، آ
 ».ده خواھند شدین آنان نوشته شده، و از آن پرسیدروغ

وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ وَن  ۦَ� �َۡستَۡكِ�ُ  �َُسّبُِحونَ  ١٩َوَ� �َۡسَتۡحِ�ُ
 ۡ وَن  ٱ�ََّهارَ وَ  َل ٱ�َّ  .]٢٠-١٩األنبیاء: [ ﴾٢٠َ� َ�ۡفُ�ُ

_____________________ 
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نزد پروردگارند از پرستش او که با  یه که در مأل اعلیو آن نفوس قدس«
نکنند و خسته و ملول نشوند، شب و  یدھند سرکش یشوق و رغبت انجام م

 ».نکنند یند و سستیح او گویروز تسب

آفُّونَ �نَّا َ�َۡحُن ﴿ -١٦٥الصافات: [ ﴾١٦٦ ٱلُۡمَسّبُِحونَ َ�َۡحُن  �نَّا ١٦٥ ٱلصَّ

١٦٦[. 
ح او یم و ھمواره بتسبیا که ما بدستور پروردگار صف آراسته یبراست«

 ».میمشغول

ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  َ� ﴿ ِ  ٱۡلَقۡولِ ب ۡمرِه
َ
يِۡديِهۡم َوَما  َ�ۡعلَمُ  ٢٧َ�ۡعَملُوَن  ۦوَُهم بِأ

َ
َما َ�ۡ�َ �

 ﴾٢٨ُمۡشفُِقوَن  ۦوَُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ٱۡرتََ�ٰ َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن 
 .]٢٨-٢٧األنبیاء: [

کنند بلکه آنان  ینم یدست یفرشتگان در سخن گفتن نزد خداوند پ«
د خواھند کرد که از ازل کرده و تا اب یھرچه کنند به امر او کنند ھر عمل

باشد، و  یراض یکه و یکس یشفاعت نکنند مگر برا ،داند یخداوند ھمه را م
 ».مناکندیآنان دائم از قھر و عذاب پروردگار ب

 .]٥٠النحل: [ ﴾٥٠َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩  َ�َافُونَ ﴿
به آنچه امر شوند ترسند. و  یسرشان است م یاز پروردگارشان که باال«

 ».کنند یعمل م

َ�ِٰت فَ ﴿ ۡمًرا  ٱلُۡمَقّسِ
َ
 .]٤الذاریات: [ ﴾٤أ

 ».امور بندگانند ۀم کنندیکه به اذن خداوند تقس یپس قسم به فرشتگان«

َما تُوَعُدوَن لََصادِٞق ﴿  .]٥الذاریات: [ ﴾٥إِ�َّ
 ».ندیکار ما ۀم کنندیکه به اذن خداوند تقس یپس قسم به فرشتگان«

ا َعلَۡيَها َحافِٞظ إِن ﴿ َّمَّ  .]٤ق: ارالط[ ﴾٤ُ�ُّ َ�ۡفٖس ل
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از جانب خدا بر او نگھبان  یا نکه فرشتهیست مگر این یچ جانداریھ«
 ».است

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  َ�ُۥ﴿
َ
ِۗ مِۡن أ الرعد: [ ﴾ٱ�َّ

١١[. 
ش رو و پشت سر با اجازه یگماشته شده که از پ یبر انسان فرشتگان«

 ».کنند یخدا او را حفاظت م

 ﴾١٢َ�ۡعلَُموَن َما َ�ۡفَعلُوَن  ١١َ�ٰتِبَِ�  كَِراٗما ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظَ� ﴿
 .]١٢-١٠اإلنفطار:[

سندگان یکه نو یمأمورند فرشتگان مکرم یو البته بر شما نگھبانان«
 ».دانند ید میدھ یھرچه ـ شما انجام مند ـ یاعمال شما

َمالِ وََعِن  ٱۡ�َِم�ِ َعِن  ٱلُۡمَتلَّقَِيانِ َ�َتلَ�َّ  إِذۡ ﴿ ا يَۡلفُِظ ِمن  ١٧قَعِيٞد  ٱلّشِ مَّ
يۡهِ َر�ِيٌب َعتِيٞد   .]١٨-١٧ق: [ ﴾١٨قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ

اند و  که در سمت راست و چپ انسان نشسته یا آنگاه که دو فرشته«
نکه نزد او یآورد مگر ا یبر زبان نم یچ سخنیداند ھ یافت میاعمال او را در

 ».افت آن سخن استیدر ۀمراقب و آماد یا فرشته

َمةٖ  ِ� ﴿ َكرَّ ِۢ  ١٣ُصُحٖف مُّ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ يِۡدي َسَفَر�ٖ  ١٤مَّ
َ
كَِرا� بََرَر�ٖ  ١٥بِ�

 .]١٦-١٣بس:ع[ ﴾١٦
بلندمرتبه و  یده که بسیقدر بثبت رس یگرام یھا فهیدر صح یات الھیآ«

ک کردار قرار ینت و نیـ از خطاء پاک است در دست فرشتگان پاک ط
 ».دارد

ۡكُنوٖن  ٧٧لَُقۡرَءاٞن َكرِ�ٞم  إِنَُّهۥ﴿ هُ  �َّ  ٧٨ِ� كَِ�ٰٖب مَّ ُرونَ إِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ  ٱلُۡمَطهَّ
 .]٧٩-٧٧الواقعة:[ ﴾٧٩
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لوح محفوظ نگاشته  قدر است که در یگرام یآن کتابن قریکه البته ا«
 ».شده، جز پاکان به آن دست نرسانند

ۡو نُۡذًرا  ٥ذِۡكًرا  ٱلُۡمۡلقَِ�ِٰت فَ ﴿
َ
 .]٦-٥المرسالت: [ ﴾٦ُعۡذًرا أ

 ».دنیرسانا تیدفع عذر  یبرا یندگان وحپس قسم به فرودآور«

﴿ ُ  .]٧٥الحج: [ ﴾ٱ�َّاِس� رُُسٗ� َوِمَن  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ يَۡصَطِ� ِمَن  ٱ�َّ
 ».ندیگز یرا برم یرسوالن ھا انسان ان فرشتگان ویخداوند ـ ازم«

 »ی خداوندها کتاب ایمان به«
 ةعلیھم الصال- امبرانشیبر پخدا که  یھا کتاب ۀد به ھمیبا -۶۳

ل و زبور و قرآن. یانجات و م، توریاوریمان بینازل کرده ا -والسالم
ز از جانب پروردگار نازل شده که ما ین یگریصحائف دھا  نیا عالوه از

خدا نازل شده ما به آن  یھرچه از سو ،میدان ینمآن را  لیتفاص
م. خداوند بزرگ یدان یدرج بوده حق مھا  آن م و ھرچه دریمان داریا
 د: یفرما یم

نَزَل ﴿
َ
ُ َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ  .]١٥الشوری: [ ﴾مِن كَِ�ٰٖب�  ٱ�َّ

 ».ام مان آوردهیکه خدا نازل کرده ا ییھا کتاب امبر به ھمهیپ یو بگو ا«

َل َعلَۡيَك ﴿ ِ  ٱلِۡكَ�َٰب نَزَّ نَزَل  ٱۡ�َقِّ ب
َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوأ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ ُمَصّدِ

ِ�يَل وَ  نَزَل  ِمن ٣ ٱۡ�ِ
َ
 .]٤-٣آل عمران: [ ﴾ٱۡلُفۡرقَاَنۗ َ�ۡبُل ُهٗدى لِّلنَّاِس َوأ

 کننده قیاست که کتاب را بر تو به حق نازل کرد که تصد یخدا آن ذات«
ت یھدا ین برایز قبل از ایل را نیش از خود است و تورات و انجیپ یھا کتاب

 .»آورده قرآن رافرود نیھمچن مردم نازل کرده است

 .]١٦٣ النساء:[ ﴾١٦٣َز�ُوٗر�  ۥدَ َداوُ  اَوَءاتَۡينَ ﴿
 ».میو به داود زبور را عطاء کرد«
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 »خداوند از میان تمام کتب آسمانی فقط قرآن را حفاظت کرد«
ف و یو تحر یشیو ب یم را از ھرگونه کمیقرآن کر یخداوند تعال -۶۴

 یامت بھمان صورتیلذا تا روز ق ،ل مصون و محفوظ داشته استیتبد
خواھد ماند. قرآن سراپا حق است  یکه نازل شده دست نخورده باق

 و از طرف خدا آمده است.
م که ینیب ین جھت میرا حفاظت نکرده بد یگر کتب آسمانیخداوند د

 ھمچنان که در ،نیبنابرا .ل شده استیف و تبدیو تحر یشیو ب یدچار کم
گر یکدین دو از یص ایز موجود است و تشخیحق وجود دارد باطل نھا  آن

 است.ناممکن  یبطور کل
 د:یفرما یم و توانا میخداوند حک

ۡ�َا ﴿  .]٩الحجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 ».میا م و البته ما خود آن را حفاظت کنندهیا ھمانا قرآن را ما نازل کرده«

﴿ ٓ نَزۡ�َا
َ
ِ  ٱۡلِكَ�َٰب إَِ�َۡك  َوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ٱۡ�َقِّ ب َوُمَهۡيِمًنا  ٱۡلِكَ�ٰبِ ُمَصّدِ

 .]٤٨المائدة: [ ﴾َعلَۡيهِ� 
 یش از ویکه پ ییھا کتاب کننده قیم تصدیما کتاب را بر تو فرود آورد«

 ».بودند و نگھبان بر آنان

 »قرآن یگانه وسیله هدایت برای تمامی بشریت است«
ت یھدا یم را برایخداوند قرآن کرم که یمان دارین امر ایما به ا -۶۵

ا و آخرت یله آن به سعادت دنیافراد بشر نازل فرموده تا بوس یتمام
را  ھا دل کند، یھا را شستشو م است که عقل یند. قرآن کتابیل آینا
را  یکند و اجتماع بشر یدھد، اعمال و احوال را اصالح م یقل میص

 کند. و الجرم یمنظم من وجه ممکن ین نظام، و به بھتریتر با کامل
 بشر خواھد برد. ین گمراھیآن مخالفت کند در بدتربا ھرکس 
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﴿ ٓ نَزۡ�َا
َ
ِ  ٱۡلِكَ�َٰب إَِ�َۡك  َوأ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  ٱۡ�َقِّ ب َوُمَهۡيِمًنا  ٱۡلِكَ�ٰبِ ُمَصّدِ

 .]٤٨المائدة: [ ﴾َعلَۡيهِ� 
 یش از ویکه پ ییھا کتاب کننده قیم تصدیما کتاب را بر تو فرود آورد«

 ».بودند و نگھبان بر آنان

نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ِ�ُۡخرَِج  الٓر� ﴿
َ
لَُ�ِٰت ِمَن  ٱ�َّاَس كَِ�ٌٰب أ  ﴾ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ

 .]١ إبراهیم:[
ھا  یکیم تا مردم را از تاریا تو نازل کردهبر آن را  است که ما ین کتابیا«
 ».یکن ینور رھبر یو بسو یبرھان

ِينَ فَ ﴿ ْ بِهِ  ٱ�َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ وََعزَّ َبُعوا ِيٓ  ٱ�ُّورَ  ٱ�َّ نزَِل َمَعهُ  ٱ�َّ
ُ
 ۥٓ أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]١٥٧األعراف: [ ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡفلُِحونَ أ

 یاریت کردند و او را یمان آورند و از او حمایامبر ایکه به پ یپس آنان«
 ».ند رستگارانیھا نیکردند ھم یرویپ که با او نازل شده یند و از نورنمود

ُِل ﴿  .]٨٢اإلسراء: [ ﴾َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ٱۡلُقۡرَءانِ ِمَن  َوُ�َ�ّ
 .»میکن و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می«

من در «فرمودند:  الوداع حجةمعروفشان ـ در در خطبه  ،ج ـ رسول خدا
د ید ھرگز گمراه نخواھیرا گذاشتم که اگر به آن چنگ بزن یزیان شما چیم

 .١»شد کتاب خدا
 

_____________________ 
دیگری نیز روایت شده است، در بعض روایت آمده صحیح مسلم: این حدیث با الفاظ  -١

است که دو چیز در میان شما گذاشتیم که اگر به آن دو چنگ بزنید ھرگز گمراه 
نخواھید شد کتاب خدا و سنت خودم، و در بعضی روایات نیز بجای سنت عترت ذکر 

 شده است. (مترجم)
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 ایمان به سنت ایمان به قرآن است
و از لوازمات  ،قرآن است یح برایان و توضیب ج امبریاصوًال سنت پ -۶۶

 ج امبرین امر است که ھر آنچه از پیمان داشتن به ایمان به قرآن ایا
نکه عمل کردن یو ا ،و از جانب خدا آمده است ،ثابت شده حق است

سنت ترک قرآن، لذا ارشاد و ترک  ،به سنت عمل کردن به قرآن است
 است که: یخداوند

ْۚ َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿  .]٧الحشر: [ ﴾ٱنَتُهوا
دارد باز  ید و از آنچه شما را باز میریدھد بگ یامبر به شما میآنچه پ«

 ».دیستیبا

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
ُروَن  ٱّ�ِۡكرَ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ  ﴾٤٤ِ�ُبَّ�ِ

 .]٤٤النحل: [
شان فرود یا یمردم آنچه را که بسو یم تا برایقرآن را بر تو نازل کرد«

 ».شندیندینکه آنان بیو تا ا یان کنیآورده شده ب

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنوٓا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن ب  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
ۡحسَ  ِخرِ� ٱ�

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩تَأ

د و چنانچه یامورتان اطاعت کن یایامبر و اولیاز خدا و پ ،مانیاھل ا یا«
به آن را  دیمان دارید اگر به خدا و روز آخرت اینزاع و اختالف کرد یدر امر

 ».کوتریعاقبت نن بھتر است از نگاه یرا که اید زیامبر راجع کنیخدا و پ

ُ َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  َوَما﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
أ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ٱۡ�َِ�َةُ 
َ
َ ِمۡن أ بِيٗنا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

 .]٣٦األحزاب: [
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که خدا و رسولش حکم  یمسلمان در کارچ مرد مسلمان و زن یو ھ«
کند  یامبر نافرمانیکه از خدا و پ یش ندارند، و کسیاز خو یاریکنند، اخت

 ».گرفتار آمده است یآشکار یکه به گمراھ یبراست

ْ ِ�ٓ  فََ� ﴿ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ
نفُ 

َ
ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما أ  .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥ِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

نان یپندارند قسم به پروردگارت که ا یم پس نه چنان است که آنان«
َحَکم و داور تو را  نشانیما بینکه در مشاجرات فیمؤمن نخواھند بود مگر ا

در دل نداشته باشند و از  یتیچگونه نارضایکنند، و سپس از قضاوت تو ھ
 ».رندیبپذآن را  م قلبیصم

 »والسالم ةایمان به پیامبران علیهم الصال«
ش یعبادت خو یپروردگار مھربان و با حکمت، ما بندگان را برا -۶۷

ن عبادت و پرستش اوست که به کمال یو با ھم ،ده استیآفر
از  م، عبادت او در اطاعت از اوامر و اجتنابیابی یدست م یخوشبخت

 ین پرستش برایا یل و چگونگیو درک تفاص .اش نھفته است ینواھ
ان دارد. یبآن را  نکه خودشیما بندگان عاجز ناممکن است مگر ا

اش را بر  دهیاز بندگان برگز یا ش عدهیفلذا به فضل و رحمت خو
فضائل و کماالت پرورش داد و آنان را از رذائل و نواقص پاک و 

مالقات فرشتگان اطھارش آماده کرد تا  یمعصوم نگھداشت و برا
 یافت کنند، و به بندگانش برسانند و برایرا از آنان در یالھ یوح

ن رسالت یح دھند و در عمل کردن و به اجراء گذاشتن ایآنان توض
امبران و ین پیا به ھمه ام .سرمشق و نمونه باشند ھا انسان هیبق یبرا

خداوند آنان را  یمعرف که ما با یم چه کسانیمان داریا رسوالن
 م:یشناس یکه نم یم و چه کسانیشناس یم
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نَّ َخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ  .]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ٱۡ�ِ
 ».آنکه پرستش کنند مرا یرا مگر برا ھا انسان ام جنات و دهیافرین«

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ٱۡسَتِجيبُوا َّ�ِ﴾ 

 .]٢٤األنفال: [
بخوانند که  یزیچ یامبر شما را بسویچنانچه خدا و پ ،مؤمنان یا«

 ».دیامبر فرمان بریشما گردد پس از خدا و پ یشگیھم یباعث زندگ

﴿ ٓ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ  َوَما
ُ
َ أ  .]٥البینة: [ ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

پرستش کنند که عبادتشان را درحالی  نکه خدا رایامر نشدند مگر به ا«
 ».دھند یاو قرار م یرضا یخالص برا

يَ�ٰنُ َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿  .]٥٢الشوری: [ ﴾ٱۡ�ِ
 ».میتو آموختنکه ما به یست تا ایمان چیکه کتاب و ا یدانست یتو نم«

َ ۞إِنَّ ﴿  ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ  ٱۡصَطَ�ٰٓ  ٱ�َّ
 .]٣٣عمران: آل[ ﴾٣٣

د و بر یم و آل عمران را برگزیکه خداوند آدم و نوح و آل ابراھ یبراست«
 ».داد یان برتریجھان

ُۡن إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ َ إِن �َّ ِ  ٱ�َّ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه  ﴾ۦۖ َ�ُمنُّ َ�َ
 .]١١إبراهیم: [

ان بندگانش بر یم اما خداوند از میستیش نیمانند شما ب ییھا انسان ما«
ش انتخاب یرسالت خو یو او را برا-گذارد  یکه بخواھد منت م یکس

 ».-کند یم

ّ�َِكۚ  رَۡ�َةٗ  ٥إِنَّا ُكنَّا ُمۡرِسلَِ� ﴿  .]٦-٥الدخان: [ ﴾ّمِن رَّ
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امبر یم ارسال پیکن یامبران را مبعوث میم که پین ما ھستینه ایھر آئ«
 ».از جانب پروردگار توست یلطف و رحمت

ۡخَيارِ  ٱلُۡمۡصَطَفۡ�َ ِعنَدنَا لَِمَن  ��َُّهمۡ ﴿
َ
 .]٤٧ص: [ ﴾٤٧ ٱۡ�

 ».ده و خوب ما ھستندیدر نزد ما از بندگان برگزامبران یالبته پ«

﴿ ُ ۡعلَُم َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َهُ  ٱ�َّ
َ
 .]١٢٤األنعام: [ ﴾ۥۗ أ

 ».داند که رسالت خودش را در کجا قرار دھد یخداوند بھتر م«

�ِض لَّۡو َ�َن ِ�  قُل﴿
َ
ۡ�َا َعلَۡيهِ  ٱۡ� م ّمَِن َمَ�ٰٓ�َِكةٞ َ�ۡمُشوَن ُمۡطَم�ِّنَِ� لََ�َّ

َمآءِ   .]٩٥اإلسراء: [ ﴾٩٥َملَٗ� رَُّسوٗ�  ٱلسَّ
بودند که با  ین میدر زم یفرشتگان ھا انسان یاگر بجا ،امبریپ یا :بگو«

 یامبریرا به پ یا از آسمان فرشتهھا  آن یکردند ما ھم برا یم یآرامش زندگ
 ».میفرستاد یم

ٰ َ�ۡيبِهِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ ﴿ َحًدا  ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
ِمن رَُّسوٖل  ٱۡرتََ�ٰ َمِن  إِ�َّ  ٢٦أ

َۡعلَمَ  ٢٧رََصٗدا  ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥفَإِنَّهُ  بۡلَُغواْ  ّ�ِ
َ
ن قَۡد �

َ
أ

 .]٢٨-٢٦الجن: [ ﴾رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهمۡ 
گاه  بیر غرا بھیچکسی  ، پسب استیغ یخداوند دانا« خودش آ

خته یت خودش برانگیامبر به رضایرا که به عنوان پ یسازد. مگر کس ینم
در حرکت ھستند  یش رو و پشت سرش محافظانیبر او از پ ینگران یپس برا

 ».اند تا بداند که آنان رسالت پروردگارشان را ابالغ کرده

ۗ فَبُِهَدٮُٰهُم ﴿  .]٩٠األنعام: [ ﴾ٱۡ�َتِدۡه
 ».امبران اقتداء کنیوه پیپس به ش«

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ ﴿
َ
 .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ۦۚ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

 ».میگذار یامبرانش فرق نمیک از پی چین ھیمان آوردن بیما در ا«
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ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ ﴿ ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َومِۡنُهم مَّ  .]٧٨المؤمن: [ ﴾ِمۡنُهم مَّ
گر را ید یم و برخیت کردیتو حکا یاحوال بعض رسوالن را برا«
 ».مینکرد

خودش  یران حجت خدا و گواھان او ھستند که پروردگار، وحمبایپ -۶۸
 ین رسالت بسویغ ایرا بر آنان نازل فرموده و آنان را جھت تبل

عتش آشنا کنند، و به یو شر یرا با وھا  آن تا ،بندگانش فرستاده است
ند، و در ینما یادآوریاتش متوجه سازند و انعاماتش را به آنان یآ

مژده  یدائم یرفتن دعوت، آنان را به سعادت و خوشبختیصورت پذ
که در انتظارشان  یو ھالکت یدھند، و در صورت مخالفت از بدبخت

غ کنند و امانت را ادا یاست بترسانند پس ھرگاه آنان رسالت را تبل
گردد و سرانجام در روز  یلقش تمام مگردانند حجت خدا بر خ

صادق و  یامنان یشدند ھم یامت که ھمه با پروردگار روبرو میق
 عادل، گواھان او بر خلقش خواھند بود.

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُوٖح وَ ﴿
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ۞إِ�َّ وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰٓ  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده

َ
َوأ

ۡسَباِط يَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب وَ إِبَۡ�ٰهِ 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس  ٱۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك مِن  َورُُسٗ�  ١٦٣َزُ�وٗر�  ۥدَ َداوُ  اَوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ َوَءاتَۡينَ 
ُ َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم   رُُّسٗ�  ١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ٱ�َّ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  بَّ�ِ ِ مُّ � َ�ۡعَد  ٱ�َّ ُ َوَ�َن  ٱلرُُّسِل� ُحجَّ  ٱ�َّ

 .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيٗما 
که  م و ھمچنانینمود یحو یامبران بعد از ویکه ما به نوح و پ ھمچنان«
ونس یوب و یو ا یسیھا و ع عقوب و نواسهیل و اسحاق و یم و اسماعیراھبه اب

م و به داود زبور را یفرستاد یز وحیم بر تو نینمود یمان وحیو ھارون و سل
که  یم و آنانیت نمودیت حکایکه قبًال شرح حالشان را برا یامبرانیم. و پیداد
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آشکارا  یبا موسم وخداوند یفرستاد یم به ھمه وحیان ننمودیحالشان را ب
کان را بشارت دھند و بدان را یم که نیسخن گفت رسوالن را فرستاد

شه مقتدر و ینماند و خداوند ھم یبر خدا باق یمردم حجت یبترسانند تا برا
 ».با حکمت است

ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا  فََكۡيَف ﴿ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٤١إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
 .]٤١النساء: [

 م ویاوریب یگواھ یپس چگونه خواھد بود حال مردم آنگاه که از ھر امت«
 ».میاوریب ین امت به گواھیامبر ـ بر ایپ یـ اتو را 

نُفِسِهۡمۖ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا  َوَ�ۡومَ ﴿
َ
ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم ّمِۡن أ مَّ

ُ
ِ أ

َ�ۡبَعُث ِ� ُ�ّ
 � ُؤَ�ٓءِ ٰٓ�َ ٰ  .]٨٩النحل: [ ﴾َ�َ

 ی(اتو را  م ویزیبرانگ یاز جنس خودشان گواھ یکه ما بر ھر امت یروز«
 ».مین امت گواه آوری) بر اج محمد

 پشتیبانی خداوند از پیامبران با دالیل و معجزات
ت مردم و اتمام حجتش بر آنان یھدا یامبرانش را برایخداوند که پ -۶۹

که  یزیو ھر آن چ ،نمود یبانیپشت ل و برھان از آنانیفرستاد با دل
د، اعم از یل و برھانش نامیتوان دل یله آن آشکار شود میحق بوس
انشان، و شدت یب یان قومشان، و روشنیرت آنان در میکمال س

له آن از یکه پروردگار بوس یگرید یرویو ن .محبتشان با مردم
بود که مردم  یا العاده نمود معجزات خارق یم یبانیامبرانش پشتیپ

اء و یعوت انبمقاومت در برابر آن عاجز بودند. پس داز مخالفت و 

 ین روشنیل و براھیابتداء با دال -والسالم علیھم الصالة -رسوالن 
شدند و  یشود، چنانچه مردم قانع نم یم یبانیاز جانب پروردگار پشت
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 خدا واگذار ه را بهین قضیاھا  آن کردند، یاز آنان معجزه طلب م
خودشان را اظھار  یتوانکردند، و با جرأت تمام عجز و نا یم
چگونه قدرت و یھھا  آن کردند که یم میو به آنان تفھ نمودند، یم

ن خداوند بود که یاورند. پس ایندارند که بتوانند معجزه ب یاریاخت
جه یفرستاد، در نت یدن اقوامشان معجزه میکمک آنان و ترسان یبرا

 یچیآوردند. و اکثرًا بر عناد و سرپ یمان میو ا رفتندیپذ یم یا عده
 شد. یدادند، که سرانجام عذاب خدا بر آنان الزم م یخودشان ادامه م

 د:یفرما یخداوند متعال م

ِ  لََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
 .]٢٥الحدید: [ ﴾ٱۡ�َّيَِ�ِٰت أ

 ».میمحققًا ما رسوالن خود را با معجزات فرستاد«

﴿ ْ � َ�ۡبَل َ�َٰذ�ٓۖ  قَالُوا  .]٦٢هود: [ ﴾َ�َٰ�ٰلُِح قَۡد ُكنَت �ِيَنا َمرُۡجّوٗ
 ».ید بودیه امیان ما ماین در میتو که قبل از ا ،صالح یا :گفتند«

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ  َوَما
َ
َ لَُهۡمۖ  ۦأ  .]٤إبراهیم: [ ﴾ِ�ُبَّ�ِ

ان یآنان ب ینکه برایزبان قومش تا ام مگر به ینفرستاد یامبریچ پیھ«
 ».کند

ٰ قَۡوِمهِ  َوتِۡلَك ﴿ ُتَنآ َءاَ�ۡيَ�َٰهآ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ  .]٨٣األنعام: [ ﴾ۦۚ ُحجَّ
 ».م بر قومشیم دادیکه ما به ابراھ ین است حجتیا«

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ تُِ�ۡم َ�َبُؤا

ۡ
ِينَ يَأ ِينَ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم قَۡوِم نُوٖح وََ�دٖ َوَ�ُموَد وَ  ٱ�َّ مِۢن  ٱ�َّ

ۚ َ�ۡعِدهِۡم َ� َ�ۡعلَُمُهۡم إِ�َّ  ُ ِ  ٱ�َّ يِۡدَ�ُهۡم ِ�ٓ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َجآَءۡ�ُهۡم رُُسلُُهم ب
َ
� ْ ٓوا فََردُّ

رِۡسۡلُتم بِهِ 
ُ
ٓ أ ْ إِنَّا َ�َفۡرنَا بَِما ۡفَ�ٰهِِهۡم َوقَالُٓوا

َ
ٓ إَِ�ۡهِ  ۦأ ا تَۡدُعوَ�َنا �نَّا لَِ� َشّكٖ ّمِمَّ

ِ�  ٩ ُمرِ�بٖ 
َ
ِ ۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ َ�َٰ�ٰتِ َشّكٞ فَاِطرِ  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
يَۡدُعوُ�ۡم  ٱۡ�

نُتۡم إِ�َّ �ََ�ٞ 
َ
ْ إِۡن أ � قَالُٓوا َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
َرُ�ۡم إَِ�ٰٓ أ ِ�َۡغفَِر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َو�َُؤّخِ
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ا َ�َن َ�عۡ  ونَا َ�مَّ ن تَُصدُّ
َ
بِٖ�  ُبدُ ّمِۡثلَُنا تُرِ�ُدوَن أ تُونَا �ُِسۡلَ�ٰٖن مُّ

ۡ
 ١٠َءابَآُؤنَا فَ�

ُۡن إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم َوَ�ِٰ�نَّ لَُهۡم رُُسلُهُ  قَالَۡت  َ ۡم إِن �َّ ٰ َمن �ََشآُء  ٱ�َّ َ�ُمنُّ َ�َ
 ِ �َِيُ�م �ُِسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ �ِإِۡذِن  ۦۖ ِمۡن ِعَبادِه

ۡ
ن نَّأ

َ
ِۚ َوَما َ�َن َ�َآ أ ِ َوَ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ

فَۡلَيَتَو�َّ
َ  َوَما ١١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  �َّ َ�َتَو�َّ

َ
� ٓ ِ  َ�َ َ�َا ٰ َمآ  ٱ�َّ ۚ َوَ�َۡصِ�َنَّ َ�َ َوقَۡد َهَدٮَٰنا ُسُبلََنا

ِ َءاذَۡ�ُتُمونَاۚ َوَ�َ  ِ  ٱ�َّ
ُونَ فَۡلَيَتَو�َّ  .]١١-٩إبراهیم: [ ﴾١٢ ٱلُۡمَتَوّ�ِ

که قبل از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود و  یانینیشیا خبر پیآ«
گاه ن یبودند که جز خدا کس که بعد از آنان آمده یآنان ست به یاز احوالشان آ

ھا  آن ش آنان آمدند امایپ یده که رسوالنشان با معجزات روشنیشما نرس
ساندن آن ر یما به آنچه شما برا گفتند: یدست به دھان فرو برده و م

م ید در شک ھستیخوان یم آن یو از آنچه ما را بسو مید کافریا فرستاده شده
د یکن یم ا در باره خدا شکیامبرانشان گفتند: آیم. پید داریتردآن  ۀو در بار
خواند تا گناھانتان را  ین است و شما را میو زم ھا آسمان نندهیکه آفر

 شما ھم مانند ما :گفتند ؟ن شما را مھلت دھدیمع یامرزد و تا مدت زمانیب
دند یپرست ید ما را از آنچه پدرانمان میخواھ یستند که میش نیب یھا انسان

امبرانشان گفتند: درست ید، پیاوریب یل آشکاریما دل یپس برا ،دیباز دار
ن خداوند است یکن ایم لیستیش نیب ییھا انسان ز مانند شمایاست که ما ن

ل و یکند، و ما توان آوردن دل یـ از بندگانش بخواھد احسان مھرکس  که بر
د یو مؤمنان بر خدا باھد م مگر آنکه خدا اجازه دیشما ندار یمعجزه را برا
ت یکه او ما را براه راست ھدادرحالی  میو چرا به خدا توکل نکن توکل کنند.

م کرد و در ھر حال، یت شما صبر خواھینموده است و البته ما بر آزار و اذ
 ».د توکل کنندیکنندگان بر خدا با توکل

﴿ ِ  .]٥٩اإلسراء: [ ﴾٥٩إِ�َّ َ�ۡوِ�ٗفا  ٱ�َ�ِٰت َوَما نُۡرِسُل ب
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نکه مردم از خدا یا یم مگر برایفرست یات و معجزات را نمیو ما آ«
 ».بترسند

 مرتبه عالی و کمال عبادت پیامبران
که نزد  یبا آن مقام و مرتبه بلند -علیھم الصالة والسالم-اء یانب -۷۰

بردند و در  یسر مه ت بیکمال تذلل و عبود خدا داشتند ھمواره در
گران به ینداشتند ھمچنان که د یازیمردم امت ۀیاز بق یچ امریھ

 یاز پروردگار بودند و قضاین یز محتاج ذات بیخدا محتاجند آنان ن
ز صد در صد نافذ بود و آنان کامًال در نظم و یدر آنان ن یالھ

ار بودند و جز آنچه خدا به آنان یاخت یب ین جھان ھستیچرخاندن ا
ه یز مانند بقینستند آنان ندا یب نمیاز علم غ یا داد ذره یم خبر

 یعت عمل کنند و با خضوع و فروتنیشر یمکلف بودند به تمام مردم
طبعًا آنان به  رند و از عذابش بترسند، کهاز خداوند بزرگ فرمان ب

 .آنچه مکلف شده بودند به نحو احسن عمل کردند ۀھم

ِ َوَ�  ٱلَۡمِسيحُ �َۡستَنِكَف  لَّن﴿ َّ ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا ّ�ِ
َ
ُ�ونَۚ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ أ  ﴾ٱلُۡمَقرَّ

 .]١٧٢النساء: [
پندارد و  یننگ نمآن را  زند و یخدا سرباز نم یح از بندگیمس یسیع«

 ».اند نیز چنیفرشتگان مقرب ن

نَزۡلَت إَِ�َّ مِۡن َخۡ�ٖ فَقِ�ٞ ﴿
َ
 .]٢٤القصص: [ ﴾٢٤َرّبِ إِّ�ِ لَِمآ أ

 یر نازل فرمودیم از خیکه من به آنچه تو بسو یبراست ،یالھ بار«
 ».محتاجم

تَّبُِع  ٱلرُُّسلِ َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن  قُۡل ﴿
َ
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ إِۡن �

َ
َوَمآ أ

بِٞ�  نَا۠ إِ�َّ نَِذيٞر مُّ
َ
 .]٩األحقاف: [ ﴾٩إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ َوَمآ �
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دانم با من و شما چه  یستم و نمیغمبر نین پیمن اول ،رسول یبگو ا«
 یا کنم و من ترساننده ینم یرویشود پ یم یخواھد شد، جز آنچه بر من وح

 ».ستمیش نیآشکار ب

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ َّ� ۚ ُ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ مَِن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ٱۡلَغۡيَب  ۚ َوَما َمسَّ وُٓء  .]١٨٨األعراف: [ ﴾ٱلسُّ
ستم مگر آنچه خدا یش نیمن مالک نفع و ضرر خو ،امبریپ یبگو ا«

طلب  یشتریر بیخودم خ یدانستم البته برا یب میبخواھد، و اگر غ
 ».دیرس ینم یکردم و به من گزند یم

ۡن ﴿
َ
رِ�ُد أ

ُ
ۡ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنهُۚ َوَمآ أ

َ
َخالَِفُ�ۡم إَِ�ٰ َمآ �

ُ
 .]٨٨هود: [ ﴾أ

 ».دارم یعمل کنم که شما را از آن باز م یزیخواھم خالف آنچ ینم«

َها﴿ ُّ�
َ
� ّيَِ�ِٰت ُ�ُواْ ِمَن  ٱلرُُّسُل  َ�ٰٓ ْ وَ  ٱلطَّ َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم  ٱۡ�َملُوا

 .]٥١المؤمنون:[ ﴾٥١
کو انجام ید و عمل نیزه تناول کنیحالل و پاک یاز غذاھا ،رسوالن ما یا«

 ».میاعمال شما دانا یکه من به تمام ید براستیدھ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ  أ ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن  ٱلۡوَِسيلَةَ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  ٱ�َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
�

 .]٥٧اإلسراء: [ ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر�  ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ  ۥرَۡ�ََتهُ 
له یخوانند خود به درگاه خدا وس یم ییرا که کافران به خدا ییھا آن«

دوار رحمت یشتر مقرب درگاه خدا باشد و امیک از آنان بی ند که کدامیجو یم
 ».ستترسند که البته عذاب پروردگار سخت ھولناک ا یند و از عذاب او میخدا

 السالم ادب با پیامبران علیم
 یا خدا ھستند. به ھر گونه بندگان -علیھم الصالة والسالم -اء یانب -۷۱

 د و ھرگاه بخواھد آنان را سرزنشیگو یکه بخواھد با آنان سخن م
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کنند و از او  یش اعتراف میر خویکند و آنان در مقابل، به تقص یم
 یلین مسایاست در چنن واجب یطلبند. و اما بر ما مسلم یآموزش م

شتر یاند ب دهیاند و از پروردگارشان آمرزش طلب که آنان سرزنش شده
ش آمده که در یپ یم و چنانچه لزومیبه کاوش و جستجو نپرداز

که در قرآن  ید صرفًا به نصوصیم بایصحبت کن ین موارد خاصیچن
م، ھمچنان بر ما واجب است که به ییو سنت آمده است اکتفاء نما

م که خداوند بقدر یم و بدانیش کنیم و از آنان ستایاحترام بگذارآنان 
با شناخت ھا  آن کند، و یشان آنان را سرزنش م یمقام و منزلت عال

شناسند  یاو را م یکه از پروردگارشان دارند و حقوق واال یقیعم
ه مردم یآورند که در نزد بق یبحساب م یر و کوتاھیرا تقص ییزھایچ

 از یبانیم حفاظت آنان و پشتید. و خداوند حکیآ یبشمار نم یکوتاھ
ت آنان یکه به ازار و اذ یکسان یوسته ملحوظ داشته و برایپآنان را 

 د:یفرما یچنانکه م ،در نظر گرفته است یھات مناسبیبپردازند تنب

ِينَ  إِنَّ ﴿ َ يُۡؤُذوَن  ٱ�َّ ُ لََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ۡ�َياِ�  ٱ�َّ َعدَّ لَُهۡم  ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ
َ
َوأ

ِهيٗنا   .]٥٧األحزاب: [ ﴾٥٧َعَذاٗبا مُّ
ا و آخرت یرسانند خداوند در دن  یت میامبر را اذیکه خدا و پ یبراست«

آنان عذاب رسوا  یگرداند و برا یآنان را لعنت کرده از رحمتش دور م
 ».آماده کرده است یا کننده

 »ختم نبوت و عمومیت آن«
ختم نموده  ج له حضرت محمدیو نبوت را بوس خداوند رسالت -۷۲

عام قرار داده که  یرا رسالت ج حضرت ن جھت رسالت آنیبد ،است
عتش را یشود، و شر یگان ھمه را شامل متو فرش ھا انسان جنات و

اجات بشر را در بر یده که ھمه احتیجامع و کامل گردان یعتیشر
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که  یو عمران یو نقل یاعم از عقل ین مختلف زندگیادیگرفته در م
در حرکت است با او دوشادوش و  یشرفت و ترقیپ یبراانسان 

ع قبل اسالم یب انسان را از شراین ترتیرود و بد یش میھمگام پ
است.  یع قبلیشرا یعت ناسخ تمامین شریفلذا ا ،از نموده استین یب

نده و یپا یکتاب ،آن قرار داده است یل قرآن را رمز بقاین دلیبه ھم
دلکش و  یدارد بلکه بقدر ید که نه تنھا با عقل و علم سازگاریجاو

ت یر ھدایدھد و بفھمد ناگز به آن گوش فراھرکس  جذاب است که
 برد. یشود و فرمان م یم

ا﴿ َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  مَّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ِ َ�َن ُ�َمَّ  َنۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ

ُ َوَ�َن  ٍء َعلِيٗما  ٱ�َّ  .]٤٠األحزاب: [ ﴾٤٠بُِ�ّلِ َ�ۡ
نب یک از مردان شما نبوده (تا ازدواج با زی چی) ھیپدر (نسبت ج محمد«

غمبران است و خدا از یپن یخدا و آخر ۀاو حرام باشد) بلکه فرستاد یبرا
گیھمه چ  ».اه استز آ

َها  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  .]١٥٨األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

شما ـ اعم  یگلمج یدم بگو: من فرستاده خدا به سوبه مر ،غمبریپ یا«
 ».د و زرد و سرخ ـ ھستمیاه و سفیاز عرب و عجم و س

ۖ قُِل ﴿ ُ وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا  ٱ�َّ
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ٱۡلُقۡرَءانُ َشِهيُدۢ بَيِۡ� َو�َۡيَنُ�ۡمۚ َوأ

ُ
َوَمۢن  ۦِ�

 .]١٩األنعام:[ ﴾بَلََغۚ 
ن یلش این دلیان من و شما گواه است ـ بھتریبگو: خدا م ،امبریپ یا«

ن یرا که ا یشده است تا شما و تمام کسان ین قرآن به من وحیاست که ـ ا
 ».م دھمیآن ب ۀلیرسد بوس یقرآن بدانھا م

ۡ�َنآ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن  �ذۡ ﴿ نِّ َ�َ  .]٢٩األحقاف: [ ﴾ٱۡلُقۡرَءانَ �َۡسَتِمُعوَن  ٱۡ�ِ
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تو  یان را به سویاز جن یرا که گروھ یاد آور آن زمانیب ،غمبریپ یا«
 ».م تا قرآن بشنوندیفرستاد

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ُم   .]٣المائدة: [ ﴾دِيٗنا
دن به ما و استوار یتان کامل کردم و با عزت بخشین شما را برایامروز د«

ل نمودم و اسالم را به عنوان یتان نعمت خود را بر شما تکمیھا گام داشتن
 ».دمیشما برگز یده خود براین پسندیآئ

کند آمده است که رسول  ینقل م رهیکه حضرت ابوھر یثیو در حد

نِْبيَاءِ  ِمنَ  َما«فرمودند:  ج یگرام
َ
ْعِطىَ  قَدْ  إِالَّ  نىَِبٍّ  ِمنْ  األ

ُ
 ِمثْلُهُ  َما اآليَاِت  ِمنَ  أ

برََشُ  َعلَيْهِ  آَمنَ 
ْ
ى اَكنَ  َو�ِ�ََّما ،ال ِ

َّ
وِ�يُت  اذل

ُ
ْوىَح  وَْحيًا أ

َ
ُ  أ َّ  ا�َّ

َ
رُْجو ،إىِل

َ
نْ  فَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 أ

ْ�رَثَُهمْ 
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  تَابًِعا أ

ْ
 داده است تا که یا بر معجزهمایخداوند به ھر پ« ١»ال

است که  یکه به من داده شده کتاب یا مان آورند و معجزهیبه او ا ھا انسان
روان من یامت پیدوارم که در روز قیکرده است، پس ام یخداوند به من وح

 .»شتر باشدیامبران بیاز ھمه پ

_____________________ 
 صحیح مسلم. -١





  
 

 

 ایمان به روز رستاخیز

 پایان زندگی دنیوی و آغاز زندگی اخروی:
ا فرا رسد ـ یدن یزندگ ن رفتنیم که ھرگاه فرصت از بیدار مانیما ا -۷۳

 ین جھان ھستیداند ـ ا ینم یر از خدا کسیغآن را  خیکه البته تار
 ید، و تمامیخواھد پاشھم ن کائنات از یگون خواھد شد و نظام ادگر

در کون  آخرتن خواھد رفت و آنگاه جھان ین از بیو زم ھا آسمان
خدا سھل  ین امر براید خواھد آمد و ایپد یگریو با نظام د یگرید

ن جھان یکه آن ذات قادر و توانا توانست ا را ھمچنانیز ،است
ش را بر آن حاکم کند، قادر یند و نظام خویافریز را بیانگ شگفت

 یش کائناتین ھم ببرد و نظامش را باطل کند و بجایاز بآن را  ت،اس
 ند.یافریگر بید

﴿ ُ ُۡموٞع �َّ ۡشُهودٞ  ٱ�َّاُس َ�ٰلَِك يَۡومٞ �َّ ُرهُ  َوَما ١٠٣َوَ�ٰلَِك يَۡومٞ مَّ َجٖل  ۥٓ نَُؤّخِ
َ
إِ�َّ ِ�

ۡعُدوٖ�   .]١٠٤-١٠٣هود: [ ﴾١٠٤مَّ
شوند،  یمردم در آن جمع کرده م ۀاست که ھم یآن روز محشر روز«

م مگر تا یکن یمؤخر نمآن را  مشاھده خواھند کرد، و ماآن را  که ھمه یروز
 ».شمرده شده یفرصت

اَعةِ َعِن  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ � َ� ُ�َّلِيَها  ٱلسَّ َما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰهاۖ قُۡل إِ�َّ
َ
�

 .]١٨٧األعراف: [ ﴾لَِوۡقتَِهآ إِ�َّ ُهَوۚ 
علم آن  :بگو ؟شود یپرسند که چه وقت بر پا م یامت میاز تو در باره ق«

 ».او یکند مگر ذات توانا یدر سر وقتش آشکار نمآن را  نزد پروردگارم است،
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َمآءُ  إَِذا﴿ َرۡت  ٱۡ�َِحارُ �ذَا  ٢ ٱنتََ�َۡت  ٱلَۡكَواكُِب �ذَا  ١ ٱنَفَطَرۡت  ٱلسَّ فُّجِ
َرۡت  َعلَِمۡت  ٤ُ�ۡعِ�َۡت  ٱۡلُقبُورُ �َذا  ٣ خَّ

َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ -١اإلنفطار: [ ﴾٥َ�ۡفٞس مَّ

٥[. 
زند، و یکه ستارگان فرو ر یو ھنگام که آسمان شکافته شود یھنگام«

که قبرھا  یشوند ـ ھنگام یکید ـ تا یاھا بشدت به حرکت درآیکه در یھنگام
ش یپ ید که چه عملیگشاده شود آنگاه است که ھر نفس خواھد فھم

 ».ر افکنده استیرا بتأخ یفرستاده و چه عمل

َمآءُ  �َذا ٨ُطِمَسۡت  ٱ�ُُّجومُ فَإَِذا ﴿ َباُل �ذَا  ٩فُرَِجۡت  ٱلسَّ �ُِسَفۡت  ٱۡ�ِ
 .]١٠-٨المرسالت:[ ﴾١٠

سمان شکافته شود، و آکه  ینور شوند، و وقت یکه ستارگان ب یپس وقت«
 ».شوند زهیزه ریر ھا کوه که یوقت

ِت ﴿ �ُض إَِذا رُجَّ
َ
ا  ٱۡ� ِت  ٤رَّجٗ َباُل َو�ُسَّ ا  ٱۡ�ِ ا  فََ�نَۡت  ٥�َّسٗ �َبّثٗ َهَباٗٓء مُّ

 .]٦-٤الواقعة:[ ﴾٦
گردد و  یبشدت متالش ھا کوه د وین سخت به لرزه درآیآنگاه که زم«

 ».ھمانند ذرات غبار در ھوا پراکنده شود

ُل  يَۡومَ ﴿ �ُض ُ�َبدَّ
َ
�ِض َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ُٰتۖ وَ  ٱۡ�  .]٤٨إبراهیم: [ ﴾ٱلسَّ

 ز بهین ھا آسمان ل شود ویگر تبدید ینین به زمیکه زم یروز«
 ».گر مبدل شوندید یھا آسمان

 معاد و برانگیخته شدن بعد از مرگ
کند،  ینکه خداوند متعال پس از مردن ما را زنده میم به ایمان داریا -۷۴

رون یمان بیو جسد از قبرھا م با روحیما را ھر کجا که باش ۀو ھم
ا بد در آن یک یافت پاداش نیمحاسبه اعمال و در یآورد و برا یم
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ذات قادر و  ین امر برایکند، و ا یدان بزرگ، در روز حشر جمع میم
ن را تقاضا یو عدالت در حکمتش ھم ،مانند او ممکن است ییکتای
 کند. یم

ُ  قُلِ ﴿ َ� َرۡ�َب  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ُ�ۡيِيُ�ۡم ُ�مَّ يُِميتُُ�ۡم ُ�مَّ َ�َۡمُعُ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱ�َّ
 َ�َ�ۡ

َ
 .]٢٦الجاثیة: [ ﴾٢٦َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّاِس �ِيهِ َوَ�ِٰ�نَّ أ

راند سپس ھمه یم یکند سپس م یخدا شما را زنده م ،رسول ما یا :بگو«
کند و  یست جمع میدر آن ن یدیردچ شک و تیامت که ھیروز ق یشما را برا

 ».دانند یشتر مردم نمیکن بیل

َمآءَ َ�ۡطوِي  يَۡومَ ﴿ ِجّلِ َكَطّيِ  ٱلسَّ َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ  ٱلّسِ وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
 ۥۚ لِۡلُكُتِب� َكَما بََد�

 .]١٠٤األنبیاء: [ ﴾١٠٤وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰعِلَِ� 
که  یم و به حالت اولیچیدرھم پ یکه آسمان را ھمانند کاغذ یروز«

 ».م دادیماست که حتمًا انجام خواھ ۀن وعدیم، ایم بازگردانیدیآفر

ِي إِنَّ ﴿ �  ٱۡلُقۡرَءانَ فََرَض َعلَۡيَك  ٱ�َّ َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  .]٨٥القصص: [ ﴾لََرآدُّ
معاد باز خواھد  یبسوتو را  آنکه قرآن را بر تو نازل کرده، حتماً  یبراست«

 ».گرداند

 .]١٦المؤمنون: [ ﴾١٦ُ�ۡبَعُثوَن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم ﴿
 ».د شدیخته خواھیامت برانگیشما در روز ق ۀآنگاه ھم«

ۡخَرٰى ﴿
ُ
 ﴾٥٥۞ِمۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُعِيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً أ

 .]٥٥طه: [
م و یگردان ین خاک باز میم و به ھمیدین خاک آفریاز ھمما شما را «

 ».م آوردیرونتان خواھین خاک بیگر از ھمید یبار
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ًعا﴿ بَۡ�ُٰرُهۡم َ�ۡرُُجوَن مَِن  ُخشَّ
َ
ۡجَداثِ �

َ
نتَِ�ٞ  ٱۡ� ُهۡم َجَرادٞ مُّ َّ�

َ
القمر: [ ﴾٧َك�

٧[. 
شان را بر ھم یھا که چشمدرحالی  از ھول و وحشت آنروز کافران«
دان محشر منتشر یرون آورند و ھمانند ملخ در میاند، سر از قبرھا ب نھاده

 ».گردند

 .]٩التغابن: [ ﴾ٱۡ�َۡمِع� َ�َۡمُعُ�ۡم ِ�َۡوِم  يَۡومَ ﴿
 ».حساب جمع کند یکه خدا ھمه شما را برا یروز«

 .]٦المطففین: [ ﴾٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لَِرّبِ  ٱ�َّاُس يَۡوَم َ�ُقوُم ﴿
ان یشگاه پروردگار جھانیحساب ـ در پ یکه ھمه مردم ـ برا یروز«

 ».ستندیبا

ةٖ تُۡدَ�ٰٓ إَِ�ٰ كَِ�ٰبَِها  َوتََرىٰ ﴿ مَّ
ُ
ۚ ُ�ُّ أ ةٖ َجا�َِيٗة مَّ

ُ
ُ�َۡزۡوَن َما ُكنُتۡم  ٱۡ�َۡومَ ُ�َّ أ

ِ  َ�َٰذا ٢٨َ�ۡعَملُوَن  � كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُ�م ب نِسُخ َما ُكنُتۡم إِنَّا ُكنَّا �َۡستَ  ٱۡ�َّقِ
 .]٢٩-٢٨الجاثیة: [ ﴾٢٩َ�ۡعَملُوَن 

د که ھر گروه به زانو افتاده است، و ید یرا در آن روز خواھ یھر گروھ«
ته خواھد شد: امروز شود، به آنان گف یش فراخوانده میاعمال خو ۀنام یبسو

 یا نامه لن اعمایشود ا ید به شما داده میا کرده یکه م ییکارھا یجزا و سزا
کند  یاب ماست و اعمال شما را صادقانه بازگو مد کتیدار یافت میکه در
 ».دیداد یم آنچه را که شما انجام مینوشت یم که ما بدقت یبراست

َها﴿ ُّ�
َ
� فَإِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن تَُراٖب  ٱۡ�َۡعِث إِن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمَِن  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

َ لَُ�ۡمۚ  ُبَّ�ِ َلََّقةٖ وََ�ۡ�ِ ُ�َلََّقةٖ ّ�ِ ۡضَغةٖ �ُّ ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ مِۡن َعلََقةٖ ُ�مَّ ِمن مُّ
رَۡحامِ َونُقِرُّ ِ� 

َ
َسّ�ٗ ُ�مَّ ُ�ۡرُِجُ�ۡم ِطۡفٗ� ُ�مَّ ِ�َۡبلُ  َما �ََشآُء إَِ�ٰٓ  ٱۡ� َجٖل مُّ

َ
ُغٓواْ أ

ۡرَذِل 
َ
ن يَُردُّ إَِ�ٰٓ أ ٰ َوِمنُ�م مَّ ن ُ�َتَو�َّ ُ�ۡمۖ َوِمنُ�م مَّ ُشدَّ

َ
لَِكۡيَ� َ�ۡعلََم  ٱلُۡعُمرِ أ
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ۚ َوتََرى  ٔٗ ِمۢن َ�ۡعِد ِعۡلٖ� َشۡ�  �َض ا
َ
نَزۡ�َا عَ  ٱۡ�

َ
ٓ أ  ٱۡهَ�َّۡت  ٱلَۡمآءَ  لَۡيَهاَهاِمَدٗة فَإَِذا

ِ زَ 
�َبَتۡت ِمن ُ�ّ

َ
نَّ  َ�ٰلَِك  ٥ۡو� بَِهيٖج َوَر�َۡت َوأ

َ
َ بِأ نَّهُ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
يُۡ�ِ  ۥَو�

نَّهُ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ 
َ
ءٖ قَِديٞر  ۥَو� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نَّ  ٦َ�َ
َ
اَعةَ  َوأ نَّ  ٱلسَّ

َ
َ َءا�َِيةٞ �َّ َرۡ�َب �ِيَها َوأ  ٱ�َّ

 .]٧-٥الحج: [ ﴾٧ ٱۡلُقُبورِ َ�ۡبَعُث َمن ِ� 
مردگان  ۀکردن دوبار ز و قدرت خدا بر زندهیرستاخ ۀاگر دربار ،مردم یا«

د و یببر یپ یاز قدرت الھ یا د تا به گوشهین نکته توجه کنید، بدید داریترد
ن خاک را به نطفه و یم سپس اینیفرآ ید که ما شما را از خاک مییبه خود آ

م یکن یل میگوشت تبد ۀک قطعیبعد از نطفه به خون بسته و پس از آن به 
ن یالخلقه است تا در ا ، ناتمام و ناقصیالخلقه و برخ کامل و تام یخکه بر

را که  ییھا نیم و ما جنیش را بر شما آشکار سازیانتقال و تحوالت، قدرت خو
م و آنگاه شما را به صورت یدار ین در رحمھا نگاه میمع یم تا زمانیبخواھ

نکه یم تا ایدھ یم سپس شما را پرورش میآور  یرون میکودک از شکم مادر ب
ان ین میاز شما در ا ید برخیرس یخود م یو عقالن یبه رشد جسمان

رسند تا بدانجا که  یم یریت پیت عمر و غایگر به نھاید یرند و برخیم یم
ن یبر قدرت خدا ا یگریل دیاز علوم را بخاطر نخواھند داشت. (دل یزیچ

 ینیب یوش من را خشک و خامیانسان در فصل زمستان) تو زم یاست که ا
م به جنبش یباران یب مآرسد و ـ بر آن  یکه ـ فصل بھار (در م یاما ھنگام

اند، یرو یبخش را م یبا و شادیاھان زیکند و انواع گ ید و رشد و نمو میآ یدرم
قادر حق است و ھم او مردگان را زنده  یل است که خدای(آثار قدرت) دل

ب یامت بدون شک عنقرینکه قیز توانا است و ایبر ھر چ یگرداند. و و یم
نکه خداوند مردگان را که در قبرھا ھستند برخواھد ید و ایدرخواھد رس

 ».ختیانگ
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فََحِسۡبُتمۡ ﴿
َ
نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجُعوَن  أ

َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
 َ�تََ�َٰ�  ١١٥�

 ُ ۖ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ  .]١١٦-١١٥المؤمنون: [ ﴾١١٦ ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش  َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  ٱۡ�َقُّ
ما برگردانده  یم و بسویا دهیھوده آفرید که ما شما را بیا ا گمان بردهیآ«

جز او  یچ معبودین است و ھیراست یکه فرمانروا ید خداوندیشو ینم
را  یم است برتر از آن است که جھان ھستیست و صاحب عرش عظین
 ».باشد دهیھدف آفر یھوده و بیب

 وزن کردن اعمال و پاداش بر آن
اعمال را  یامت ترازوینکه خداوند متعال در روز قیم به ایمان داریا -۷۵

مطابق ھرکس  کند تا ینصب کرده و اعمال بندگان را با آن وزن م
از  یحقصاحب ھر  یا بد داده شود و برایک یش پاداش نیعمل خو

تر   نیسنگش یھا یکیکه پله ن یخصمش قصاص گرفته شود، کس
شتر باشد عذاب داده یش بیھا یبد که یابد و کسی یباشد نجات م

 است. یات عدالت خداوندین امر از ضروریشود، و ا یم

ۖ �ن َ�َن  ٔٗ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ِ�َۡوِم  ٱلۡقِۡسَط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ  َونََضعُ ﴿ ا
تَۡينَ 

َ
 .]٤٧األنبیاء: [ ﴾٤٧ا بَِهاۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبَِ� ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٍل �

چ کس یم نھاد و به ھیامت خواھیعدل و انصاف را در روز ق یو ما ترازو«
ا بد یھم ـ عمل خوب  یخردل ۀدان ۀنخواھد شد اگر به انداز ین ستمیکمتر

ن یم ـ و ھمیدھ یمآن را  یم ـ و سزا و جزایکن یحاضر مآن را  کرده ـ باشد
 ».کند یت میم کفایکه ما حسابرس باش

� يََرهُ  َ�َمن﴿ ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧ ۥَ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ�  ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
 .]٨-٧الزلزلة:[ ﴾٨
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د ـ یکو کرده باشد آن را خواھد دیکار ن یبه اندازه ذره غبارھرکس  پس«
کار بد کرده باشد  یاندازه ذره غباربه ھرکس  و پاداشش را خواھد گرفت ـ و

 ».دیش را خواھد چشید و سزایآن را خواھد د

ا َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿ مَّ
َ
اِضيَةٖ  َ�ُهوَ  ٦ ۥفَأ ۡت  ٧ِ� ِعيَشةٖ رَّ ا َمۡن َخفَّ مَّ

َ
َوأ

ُهۥ ٨ ۥَمَ�ٰزِ�ُنهُ  مُّ
ُ
 .]٩-٦القارعة: [ ﴾٩َهاوَِ�ةٞ  فَأ

 ین باشد در زندگیـ او سنگھا  یکیـ حسنات و ن یکه ترازو یکس«
ـ او  یھا یکیـ حسنات و ن یکه ترازو یبرد و اما کس یبسر م یت بخشیرضا

 ».گاھش پرتگاه ـ ژرف دوزخ ـ استیسبک شود جا

مۡ ﴿
َ
ِينَ َحِسَب  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا َۡعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ أ ْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ٰلَِ�ِٰت  َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُموَن  ٱل�َّ ُ  وََخلَقَ  ٢١َسَواٗٓء �َّ َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ  ٱلسَّ
�َض وَ 

َ
ِ  ٱۡ� الجاثیة: [ ﴾٢٢َوِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  ٱۡ�َقِّ ب

٢٢-٢١[. 
برند که ما  یشوند گمان م یم ھا یبد که مرتکب گناھان و یا کسانیآ«

خوب و  یآورند و کارھا یمان میم که ایآور یبشمار م یآنان را ھمچون کسان
باشد؟  یکسان میا و آخرتشان یو دن یدھند و مرگ و زندگ یده انجام میپسند

ده ین را به حق آفریکنند. خداوند آسمان و زم یم یچه بد قضاوت و داور
 ا جزا داده شود و بهیدھد سزا  یکه انجام م ییدر برابر کارھاھرکس  است تا
 ».نگردد یستم چگونهیھ ھا انسان

 فرمودند: ج امبر اکرمیآمده است که پ رهیث حضرت ابوھریو در حد

تَْدُرونَ «
َ
ُ  ِدرَْهمَ  الَ  َمنْ  ِ�ينَا الُْمْفِلُس  :قَالُوا. »الُْمْفِلُس  َما أ

َ
 إِنَّ « :َ�َقاَل . َمتَاعَ  َوالَ  هل

ىِت  ِمنْ  الُْمْفِلَس  مَّ
ُ
ىِت  ،أ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ

ْ
ىِت  ،َوَزَ�ةٍ  وَِصيَامٍ  بَِصَالةٍ  ال

ْ
 ،َهَذا َشتَمَ  قَدْ  َو�َأ

َ�َل  ،َهَذا َوقََذَف 
َ
 ِمنْ  َهَذا َ�يُْعَطى ،َهَذا َورَضََب  ،َهَذا َدمَ  وََسَفَك  ،َهَذا َماَل  َوأ
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نْ  َ�بَْل  َحَسنَاتُهُ  فَِنيَْت  فَإِنْ  ،َحَسنَاتِهِ  ِمنْ  وََهَذا ،َحَسنَاتِهِ 
َ
ِخذَ  َعلَيْهِ  َما ُ�ْقىَض  أ

ُ
 أ

 ؟ستید مفلس کیدان یا میآ« .١»انلَّارِ  ىِف  ُطِرحَ  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  َ�ُطرَِحْت  َخَطايَاُهمْ  ِمنْ 

حضرت  .نداشته باشد یاست که مال و متاع یمفلس از نظر ما کس :گفتند
نماز و روزه و امت با یاست که روز ق یمفلس از امت من کس«فرمودند: 

ن را ین را دشنام داده و به آن تھمت زده و مال ایزکات حاضر شود اما ا
پس از  ،را کتک زده است یگریو آن د ،ختهیرا ر یگریخورده و خون د

ه یش از تصفیو اگر پ ،ن ھم داده شود به آن ھم داده شودیش به ایھا یکین
رفته شود و بر دوش ش تمام شود از گناھان آنان گیھا یکیحساب حقداران ن

 .»انداخته شود و آنگاه به دوزخ پرت شود یو

 پل صراط
دوزخ  یک) را بر رویبار ینکه خداوند صراط (پلیم به ایمان داریو ا -۷۶

 یان از رویبھشت ،آن بگذرند ید از رویکند و ھمه مردم با ینصب م
آن در  یان از رویرسند و دوزخ یکنند و به بھشت م یعبور م آن

 .افتند یدوزخ م

ۡقِضّيٗا  �ن﴿ ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ِينَ ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ  ٧١ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَهاۚ َ�َن َ�َ  ٱ�َّ
 ْ َقوا نََذُر  ٱ�َّ ٰلِِم�َ وَّ ا  ٱل�َّ  .]٧٢-٧١مریم: [ ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ
 ید ـ مؤمنان برایشو یبدون استثناء ـ وارد دوزخ م ھا انسان شما ـ ۀھم«

پروردگارتان  یه از سوین قضیدخول و ماندن ـ ا یدن و کافران برایعبور و د
م و یدھ یزکاران را نجات میسپس پرھ ،است یقطع یو فرمان یحتم یامر

 ».میساز یل در آن رھا میستمگران را خار و ذل

_____________________ 
 )۲۵۸۱صحیح مسلم حدیث شماره ( -١
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 دار عذاب
کافران دار  ینکه خداوند دوزخ را برایم به ایمان داریو ھمچنان ا -۷۷

که گناھانشان بر  یده است، و اما کسانیآفر یدائم یگاھیعذاب و جا
 یکه مؤمن باشند بطور موقت تا زمان ید، بشرطیشان غالب آیھا یکین

رون یمانند و سپس بیتقاضا کند در آن م یکه عدالت خداوند
م که عذاب دوزخ بر ارواح و یمان داریخواھند آمد، و ھمچنان ا

 اجساد، ھمزمان خواھد بود.

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ  فَأ ْ فَِ�  ٱ�َّ �ِيَها َما  َ�ِٰ�ِينَ  ١٠٦لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ وََشِهيٌق  ٱ�َّارِ َشُقوا
َ�َٰ�ُٰت َداَمِت  �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
اٞل لَِّما يُرِ�ُد  ٱۡ� هود: [ ﴾١٠٧إِ�َّ َما َشآَء َر�َُّكۚ إِنَّ َر�ََّك َ�عَّ

١٠٧-١٠٦[. 
حسرت  ۀکه آه و نالدرحالی  که بدبخت شدند ھمه را یو اما کسان«

است ـ تا دوزخ  ین باقیو زم ھا آسمان کشند در آتش دوزخ درافکنند تا یم
شه در آن خواھند ماند مگر آنکه پروردگارت بخواھد ـ یدوزخ است ـ ھم

ش یخو ۀنجاتشان دھد ـ که البته پروردگار تو ـ با قدرت کامله و حکمت بالغ
 ».کند یبخواھد مھرچه  ـ

 ج امبر اکرمیپ :که گفت آمده است ث حضرت انسیو در حد
َ  الَ  قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�ُْرجُ « فرمودند:

َ
ُ  إِالَّ  إِهل َْ�ِ  ِمنَ  قَلِْبهِ  ىِف  َوَ�نَ  ا�َّ

ْ
 يَِزنُ  َما اخل

َ  الَ  :قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  ،َشِعَ�ةً 
َ

ُ  إِالَّ  إهِل َْ�ِ  ِمنَ  قَلِْبهِ  ىِف  َوَ�نَ  ا�َّ
ْ
 يَِزنُ  َما اخل

ةً  َ  الَ  :قَاَل  َمنْ  انلَّارِ  ِمنَ  َ�ُْرجُ  ُ�مَّ  ،بُرَّ
َ

ُ  إِالَّ  إِهل َْ�ِ  ِمنَ  قَلِْبهِ  ىِف  َوَ�نَ  ا�َّ
ْ
 يَِزنُ  َما اخل

ةً  مان در یا» دانه جو«ک ید و به اندازه، یکه ال اله اال الله بگو یکس« .١»َذرَّ
د و به اندازه یکه ال اله اال الله بگو ید و کسیآ یرون میقلبش باشد از دوزخ ب

_____________________ 
 ).۱۹۳سلم، حدیث شماره (صحیح م -١
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که ال  ید و کسیآ یرون میمان در قلبش باشد از دوزخ بیا» دانه گندم«ک ی
رون یمان در قلبش باشد از دوزخ بیا» ذره«ک ید و به اندازه یاله اال الله بگو

 .»دیآ یم

لَۡ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َذُ ﴿ النساء: [ ﴾ٱلَۡعَذاَبۗ وقُواْ ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ

٥٦[. 
 یگریبه پوست دآن را  ان شودیھر بار که پوست بدنشان بسوزد و بر«

 ».نکه ـ مکررًا ـ عذاب بچشندیم کرد تا ایل خواھیتبد

 ها بهشت یا دار نعمت
و  ،ھا و لذتھا نکه خداوند بھشت را دار نعمتیم به ایمان داریا -۷۸

نکه داخل شدن به بھشت و یا ده، کمایمؤمنان آفر یبرا یگاھیجا
آن صرفًا  یھا ش بر کافران حرام بوده و نعمتیھا لذت بردن از نعمت

ن و یتر بزرگ ده شده است،یشاد کردن روح و جسد مؤمن آفر یبرا
 پروردگار مھربان است. ین نعمت بھشت، رضوان و خشنودیتر کامل

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ۞َوأ ْ فَِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ُٰت َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َما َداَمِت  ٱۡ�َنَّةِ ُسعُِدوا  ٱلسَّ

�ُض وَ 
َ
 .]١٠٨هود: [ ﴾١٠٨إِ�َّ َما َشآَء َر�َُّكۖ َ�َطآًء َ�ۡ�َ َ�ُۡذوذٖ  ٱۡ�

ن قائم یو زم ھا آسمان که یکه خوشبخت شدند تا زمان یو اما کسان«
است  ین پاداشیا ،شه در آن خواھند ماند مگر پروردگارت بخواھدیباشد ھم

 ».ریان ناپذیپا

َ قَالُٓواْ إِنَّ ﴿ َمُهَما َ�َ  ٱ�َّ  .]٥٠األعراف: [ ﴾٥٠ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َحرَّ
ده یـ را بر کافران حرام گردان یـ آب و روزھا  آن محققًا خداوند :گفتند«
 ».است

﴿ ْ ْ وَ  ُ�ُوا ُ�وا ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ  .]١٩الطور: [ ﴾١٩� بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  َٔ
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جانتان  ید گوارایاشامید و بید بخوریداد یکه انجام م یبسبب اعمال«
 ».باد

ِ َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ﴿ ۚ َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ
َ
 .]٧٢التوبة: [ ﴾٧٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱلَۡفۡوزُ أ

 ».بزرگ یابین است کامیاست ـ ھم تر بزرگ ـ خداوند یخوشنود«

ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّةِ َرّ�َِك رَّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ
ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ   .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

کنند پاک و  یف میپروردگار مقتدرت از آنچه مشرکان او را بدان توص«
است  ییژه آن خدایش ویو ثنا و ستا ،امبران بادیمنزه است درود و سالم بر پ

 ».ان استیه پروردگار عالمک
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