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  مترجم ۀمقدم

وآله وصحبه  حمّمد نبينا به نستعني وصىل اهللا عىلاحلمدهللا رب العاملني و
 .أمجعني

  إلامبرانیپس از پ یه در هر دوره و زمانکرا  ییسپاس خدا
به  ،ندا هه گمراه شدکرا  یسانکند تا یگز از اهل علم را برمی یا هعد

ت و آزار مردم صبر و یبر اذ ننند. آناکت خداوندی دعوت یسوی هدا
و با  نندک مردگان را زنده می  )قرآن(  تاب خداکنند، با ک می ییباکیش

 ییها چه انسانبخشند.  رت مییی و بصیان را روشنایناینور الھی، ناب
آنان را زنده  پیامبران [روِح]و  دندبو هشته شدکطان یه به دست شک
ت را از آنان یه راه هداک یار گمراهان و گمشدگانیچه بس ،ندردک

ه بر روح و جان مردم اثر ک ایشاناز  یچه آثار خوب ،اند آموخته
را اذیت و آزار بزرگواران  آناز جاهالن برخی  ،در عوض لیو ؛گذاشته
  .ندنمود

شوند که غالیان در  مانع می ـرجمند خداونداین فرستادگان ا
ل جاهالن و نادانان را یو تأو دین خدا انحراف و تغییری ایجاد نمایند،

های  ه پرچمکنند. وای بر آنان ک برطرف می وند متعالتاب خداکاز 
همان  !اند سمان فتنه را بر دوش گرفتهیاند و ر بدعت را برافراشته

با آن مخالف هستند و بر  ،اندازند میتاب خدا اختالف که در ک کسانی
و  در مورد خداافکنان،  این تفرقه. اتفاق نظر دارنداز قرآن  ییجدا

گاهی و شناخت  قرآن کریم به آیات قرآن ، گشایند می دهانبدون آ
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ۀ از فتن .بندیفر می ها تشبیه و ها لثَ و نادانان را با مَ  کنند استدالل می
  م.یبر گمراهان به خدا پناه می

به طور خالصه و جماعت را  سنتاهل ۀ دیه عقکتاب حاضر ک
ه کد است یام شود. م مییبه فارسی زباناِن جھان تقد ،ندک ان مییب

   .ر ما ببخشایندبمبودها را کو ها  یاستکخوانندگان محترم 
 وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. حمّمدوصىل اهللا وسلم عىل 

  
  

  رییق دباسحا                                                             
  ق .  ه١۴١٩شعبان  - اض یر                                                                     

  شمسی ١٣٧٧آذرماه                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  تقدیم

  احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبه
ه در کرا ن یمیبن صالح العث محمدخ یبزرگ ش ۀ عالم ۀ نوشت

بر  استمشتمل  این اثر مطالعه کردم. ،ار مھم بودین اختصار بسیع
و  ءد اسمایتوح ،د خدایتوح بارۀو جماعت در تنساهل  ۀ دیان عقیب

روز آخرت  ،امبرانیپ آسمانی، های کتاب ،مان به فرشتگانیصفات او، ا
  و قضا و قدر.

 حق مطلب را اداور، کدر گردآوری مطالب مذشیخ ه کپی بردم 
خدا، فرشتگان، ۀ از درباریل مورد نیمسا که چنانرده است؛ ک
ان یآخرت، و قضا و قدر را به خوبی ب ، روزی آسمانیها تابکامبران، یپ

در  است؛ د بر آن افزودهین عقایا در مورد یدیمطالب مف و نموده
  .گر نباشدید ۀ دیتب عقکن است در که ممکحالی 

ن ید ایند، فواکت به او عطا یعلم و هدا ،دهد یکخدا او را پاداش ن
های او را به همگان برساند، و ما را از  تابکر یاب و ساتک

علم و دانش و ۀ لینندگان به سوی حق به وسک شدگان و دعوت تیهدا
  .يٌب رِ قَ  يعٌ مِ َس  نَّهُ إِ  رت بگرداند.یبص

 وآله وصحبه حمّمدوصىل اهللا وسلم عىل نبينا 
  الفقیر إلی الله تعالی:

  ه،عبدالعزیز بن عبدالله بن باز سامحه اللّ 
 فتوا، دعوت و ارشاد ،یعلم یها وهشژاداره پ سیرئ



  
  
 

  مؤلف ۀمقدم

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إالَّ عىل الظاملني, 
وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له, امللك احلق املبني, وأشهد أنَّ 

اهللا عليه وعىل آله ًا عبده ورسوله خاتم النبيني وإمام املتقني, صىل حمّمد
 أما بعد: .يوم الدين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل

ن حق یت به دیرا برای هدا ج محّمدامبر خود یخداوند متعال پ
ۀ شوا، و حجتی برای همیان و پیفرستاد. او رحمتی است برای جھان

ردار کح، ید صحی، عقاتنسق او و فرستادن قرآن و یبندگان. از طر
ه کرده است کان یسته، آداب برجسته و عالی را بی، اخالق شایکن

  ا در آن نھفته است.ین و دنیصالح و درستی احوال بندگان در د
 ،آن ه شِب کرد کمی رها یامت خود را بر راه مستق جامبر یپس پ

سی از آن کار و واضح است، و جز گمراهان کهمانند روز روشن، آش
  شود. راه منحرف نمی
ی یکن راه را به نیهم ج امبریت پمی از اسانکن و یصحابه و تابع

را  جه ندای خدا و رسول الله کسانی هستند کآنھا  .روی نمودندیپ
 تساحه در کسانی هستند کهستند،  ها نان انسیپاسخ گفتند و بھتر

او  سنتدار ماندند و به یپابر شریعت وی ده، عبادت، اخالق، آداب یعق
شه یه همکارانی هستند پس آنھا رستگ جستند. کسچنگ زدند و تم

تا  و رساند نمی یانیضرر و زایشان  س بهکچ یاند و مخالفت ه بر حق
  دار خواهند بود.یحق پا بر ،امتیبرپا شدن روز ق
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 سنته با قرآن و کرا  آنھاز راه و روش یما نسپاس خدای را که 
ر و کش شیها خدا را بر نعمت م وینک دنبال می ،د شده استییأت

م تا ما و مسلمانان را با قول یخواستار أاز خداوند .مییگو سپاس می
قدم نگه دارد، رحمت خود را بر ما  ا و آخرت ثابتیثابت در دن

  ار بخشنده است.یه او بسکفروفرستد؛ چرا 
 آنۀ دربارکه  یبا وجود اختالف  ،ن موضوعیت ایبه جھت اهم

 ۀ دیعقیعنی  ،ما ۀ دیدوست داشتم به طور مختصر عق وجود دارد،
ی ها تابکمان به خدا، فرشتگان، یارا دربارۀ  و جماعتت نساهل 

  امبران، روز آخرت و قضا و قدر به نگارش درآورم.ی، پآسمانی
از خداوند متعال خواهانم آن را خالصانه مورد رضا و خشنودی 

  و سودمند برای بندگان خود قرار دهد. ،خود



  
  
 

  :نخست فصل
  عقیدۀ ما

  ارکان عقیده
، ی آسمانیها تابکمان به خدا، فرشتگان، یا ماۀ دیعق -١

  ر و شر است.یخ و امبران خدا، روز آخرت، قضا و قدریپ

  تفصیل ایمان به خدا
ننده، خالق، کت یاو ترب عنییتعالی؛  م به خداییآور مان مییا -٢

  ارهاست.کتمام  ۀ نندکریو تدب کمالِ 
عنی اوست یت خداوند بزرگوار؛ یم به الوهیآور مان مییا -٣

  ر از او باطل است.یی غیپروردگار بر حق و هر خدا
 عنییتعالی؛  های باری ها و صفت م به نامیآور مان مییا -۴
  امل، مخصوص اوست.کهای عالی و  و صفت یکهای ن نام

تاست و در یکه: خدا کنیا عنیی ؛ی اویتایکم به یآور مان مییا -۵
  ی ندارد.یکچ شریها ه ها و صفت پروردگاری، نام

 ﴿ د:یفرما تعالی می باری
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  هُ ُبدۡ ٱعۡ فَ  َنُهَماَوَما بَيۡ  ِض ۡررَّبُّ ٱلسَّ

همان پروردگار « ]۶۵ریم: [م ﴾ اَسِميّٗ  ۥَلُ  لَمُ َتعۡ  َهۡل  ۦۚ لِعَِبَٰدتِهِ  َطِبۡ َوٱۡص 
ن و در کاو را پرستش ؛ ان آن دو قرار داردین، و آنچه میها و زم آسمان

  .»ابی؟ی ا مثل و مانندی برای او مییآ .با باشکیراه عبادتش ش

َ ﴿ه: کن یم به ایآور مان مییا -۶ َّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ  ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  ُ َّ ٱ
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ِي  ۡرِضۗ َمن َذا ٱلَّ
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ُۥ َما ِف ٱلسَّ ۚ لَّ َ نَۡومٞ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َو

ۡ
تَأ

 ِ َّ بِإِۡذن ِ ۥٓ إ َ ُيِيُطوَن يَۡشَفُع ِعنَدهُ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َو
َ
هِۦۚ َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

 َ ۡرَضۖ َو
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ َّ بَِما َشآَء ِ ۦٓ إ ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ بَِشۡ

ۚ وَُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيمُ  ُٔ َي  به چ معبودی یه«] ٢۵۵ :البقرة[ ﴾وُدهُۥ ِحۡفُظُهَما
ش است، و یه قائم به ذات خوکگانه زنده یست جز خداوند ین حق

نی او یو سنگ کگاه خواب سب چیه .گر قائم به او هستندیموجودات د
 ]ماند ر جھان هستی غافل نمییای از تدب و لحظه[ ؛ردیگ را فرانمی

ه در کست کی ؛اوست ن است، از آِن یها و آنچه در زم آنچه در آسمان
ن شفاعت یبنابرا[ ند؟کن او شفاعت نزد او، جز به فرما

او  ۀمطلق ِت کیسته شفاعتند، از مالیه شاکنندگان، برای آنھا ک شفاعت
و پشت سرشان است  ]بندگان[ش روی آنھا یآنچه را در پ ]اهدک نمی
سی از کو  ]سان استیکشگاه علم او ینده در پیو گذشته و آ[ داند می

گاه نمی ه به کاوست [و بخواهد. ه اکجز به مقداری  ،گردد علم او آ
گاه استیهمه چ گران، پرتوی از علم یو علم و دانش محدود د ،ز آ

 ،گرفته بر ن را دریها و زم عرش او، آسمان ]ان و نامحدود اوستیپا بی
مقام  ند. بلندِی ک او را خسته نمی ]نیآسمان و زم[و نگاهداری آن دو 

  ».اوست و عظمت، مخصوِص 

ٰ ﴿ه: کنیم به ایآور مان مییا - ٧ ٓ إَِل َ ِي  ُ ٱلَّ َّ َّ ُهَوۖ ُهَو ٱ ِ ٰ  َه إ لُِم َع
َهٰ َغيۡ ٱلۡ  ٰ  ٢٢ُن ٱلرَِّحيمُ َمٰ ُهَو ٱلرَّحۡ  َدةِۖ ِب َوٱلشَّ ٓ إَِل َ ِي  ُ ٱلَّ َّ َّ ُهَو ُهَو ٱ ِ َه إ
 ۡ ٰ َملُِك ٱلۡ ٱل َل وُس ٱلسَّ ۡ ُقدُّ ۡ ُمؤۡ ُم ٱل ۡ َعزِيُز ٱلَۡ ِمُن ٱلۡ ُمَهيۡ ِمُن ٱل ۚ بَّاُر ٱل ُ  ُمَتَكّبِ

ا يُۡشُِكونَ  ِ َعمَّ َّ ُ ٱلۡ  ٢٣ُسۡبَحَٰن ٱ َّ ۡ لُِق ٱۡلَ َخٰ ُهَو ٱ ۖ ارُِئ ٱل َلُ  ُمَصّوُِر
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َ
ۚ سۡ َمآُء ٱلُۡ سۡ ٱۡل ۡرِضۖ وَُهَو ٱۡلَعِزيُز  َنٰ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل يَُسّبُِح َلُۥ َما ِف ٱلسَّ

جز  قَح بِ  یه معبودکاست ی یخدااو «] ٢۴تا  ٢٢  :الحشر[ .﴾ ٢٤ٱۡلَِكيمُ 
م است. او یار و نھان است، و او رحمان و رحکآش یدانا ؛ستیاو ن
 یاصل کم و مالکحا ؛ستینبحق جز او  یه معبودکاست ی یخدا

بخش  تیامن ؛ندک یستم نم یسکبه  ؛ب منزه استیاز هر ع ؛اوست
ه کر است یناپذ ستکش یاو قدرتمند ؛است ]زیهمه چ[است و مراقب 

 ؛عظمت است ۀ ستیند و شاک یرا اصالح م یخود هر امر نافذِ ۀ با اراد
 یدهند. او خداوند یاو قرار م یبرا یکخداوند منزه است از آنچه شر

او  یبرا ؛رینظ یب یسابقه، و صورتگر یب یا نندهیاست خالق، آفر
ح او ین است تسبیها و زم و آنچه در آسمان ؛است یکن یها نام
  .»م استکیز و حیو او عز ؛ندیگو یم

 :نیها و زم آسمان کله: برای اوست مُ کنیم به ایآور می مانیا -٨

ۚ َيۡ ﴿ ٰ  لُُق َما يََشآُء ُكورَ ثٗ َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِن وۡ  ٤٩ا َوَيَهُب لَِمن يََشآُء ٱلُّ
َ
 أ

َنٰ َرانٗ ُذكۡ  يَُزوُِّجُهمۡ  ۖ ثٗ ا  ۚ َوَيجۡ  ا . ﴾ ٥٠قَِديرٞ  َعلِيمٞ  ۥإِنَّهُ  َعُل َمن يََشآُء َعقِيًما
ند کس اراده کبه هر  ؛ندیآفر هر چه را بخواهد می« ]۵٠و  ۴٩ :یالشور[

پسر و  ]اگر بخواهد[ا ی ؛س بخواهد پسرکبخشد و به هر  دختر می
م یس را بخواهد عقکو هر  ،ندک را برای آنان جمع می ـهر دوـ دختر 
  .»ه او دانا و قادر استکرا یز ؛گذارد می

ۖ َشۡ  ۦلِهِ ِمثۡ َس كَ لَيۡ  ﴿ه: کنیم به ایآور مان مییا -٩ ِميُع  ءٞ َوُهَو ٱلسَّ
َمٰ  ۥَلُ  ١١ِصيُ ٱۡلَ  ٰ َمَقاِلُد ٱلسَّ  َو

َ
َق لَِمن يََشآُء ُسُط ٱلّرِزۡ يَبۡ  ِضۖ ۡرِت َوٱۡل

ۚ َوَيقۡ  ز یچ چیه «] ١٢ و ١١ :الشوری[ ﴾١٢ٍء َعلِيمٞ بُِكّلِ َشۡ  ۥإِنَّهُ  ِدُر
ن از یزم ها و دهای آسمانیلک ؛ناستیست و او شنوا و بیهمانند او ن
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ا محدود یدهد  س بخواهد گسترش میکروزی را برای هر  ؛اوست آِن 
  ».ز داناستیاو به همه چ ؛سازد می

  َوَما ِمن َدآبَّةٖ ﴿ه: کنیم به ایآور مان مییا -١٠
َ
َ ۡرِف ٱۡل َ  َّ ِ ِض إ

ِ رِزۡ  َّ ۚ َتوۡ َتَقرََّها َوُمسۡ لَُم ُمسۡ ُقَها َوَيعۡ ٱ ٞ  َدَعَها بِيٖ  بٖ ِف كَِتٰ  ُكّ ] ۶ :هود[ ﴾مُّ

او  ؛او بر خداست ه روزِی کنیست مگر این نیای در زم چ جنبندهیه«
اری کتاب آشکنھا در یهمه ا ؛داند قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می

  .»]تاب علم خداکدر لوح محفوظ در [ثبت است 

َ َيعۡ َغيۡ َمَفاتُِح ٱلۡ  ۥوَِعنَدهُ ﴿ه: کنیم به ایآور مان مییا -١١ ُمَهآ لَ ِب 
 ُهَوۚ 

َّ ِ ِ َوٱۡلَ لَُم َما ِف ٱلۡ َوَيعۡ  إ ۚ حۡ َبّ َّ َيعۡ َوَما تَسۡ  رِ ِ َ ُقُط ِمن َوَرقٍَة إ لَُمَها َو
 ِف ُظلَُمٰ  َحبَّةٖ 

َ
َ َرطۡ ۡرِت ٱۡل َّ ِف كَِتٰ  بٖ ِض َو ِ َ يَابٍِس إ بِيٖ  بٖ َو  .﴾مُّ

سی آنھا را کو جز او  ،ب، تنھا نزد اوستیدهای غیلک«] ۵٩ :األنعام[
از [چ برگی یه ؛داند است مییی و درکداند. او آنچه را در خش نمی

گاه استکنیافتد، مگر ا نمی ]درختی ای در  چ دانهیو نه ه ؛ه از آن آ
تابی که در کنیا مگر نیستی کچ َتر و خشین، و هیهای زم یکیتار
  .»ثبت است ]تاب علم خداکدر [ار کآش

َ ِعنَدهُ  ﴿ه: کنیم به ایآور مان مییا -١٢ َّ اَعِة ِعلۡ  ۥإِنَّ ٱ ُم ٱلسَّ
ُِل ٱلۡ   َث َوَيعۡ َغيۡ َوُيَنّ

َ
اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  َحامِۖ رۡ لَُم َما ِف ٱۡل ِسُب مَّ

ۡر ُسۢ رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  اۖ َغدٗ 
َ
ّيِ أ
َ
ۢ  َتُموُتۚ  ٖض بِأ َ َعلِيٌم َخبُِي َّ  :لقمان[.﴾إِنَّ ٱ

گاهی از زمان ق«] ٣۴ ه باران را کوص خداست، و اوست امت مخصیآ
و  ؛داند است می ]ی مادران[ها مه در رحِ کند، و آنچه را ک نازل می

داند  س نمیکچ یآورد، و ه داند فردا چه به دست می س نمیکچ یه
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گاه است ؛ردیم نی مییدر چه سرزم   .»خداوند عالم و آ
 درز، ید با هر چیگو سخن می خداه: کنیم به ایآور مان مییا -١٣

ُ ُموَسٰ ﴿ه بخواهد: کگونه  هر زمان و هر َّ : النساء[.﴾الِيمٗ تَكۡ  َوَكََّم ٱ

، )١(»سخن گفت ]قتًا و بدون واسطهیحق[و خداوند با موسی «] ١۶۴

ا َجآَء ُموَسٰ ﴿ و هنگامی «] ١۴٣: األعراف[ ﴾ۥَربُّهُ  ۥتَِنا َوَكََّمهُ لِِميَقٰ  َولَمَّ
  ،»ردگارش با او سخن گفتکه موسی به میعادگاه ما آمد، و پرو

 َنٰ َديۡ َوَنٰ  ﴿
َ
ورِ ٱۡل بۡ يۡ ُه ِمن َجانِِب ٱلطُّ ما «] ۵٢ :مریم[ ﴾ اُه َنِيّٗ َنٰ َمِن َوَقرَّ

نزدیک  ]به خود[طور فراخواندیم؛ و او را  ]کوه[ او را از طرف راسِت 
  .»و با او سخن گفتیمساختیم 

ٰ ُر ِمَدادٗ حۡ َكَن ٱۡلَ  قُل لَّوۡ  ﴿آوریم به اینکه:  ایمان می -١۴ ِت ا ّلَِكَِم
ٰ ُر َقبۡ حۡ َرّبِ َلَفَِد ٱۡلَ  ن تَنَفَد َكَِم

َ
بگو: اگر «] ١٠٩ :الکھف[ ﴾ُت َرّبِ َل أ

ب شود، دریاها پایان کلمات پروردگارم مرکّ  ]نوشتن[دریاها برای 
  ،»پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد ،گیرد می

  َولَوۡ  ﴿
َ
نََّما ِف ٱۡل

َ
قۡ ِض ۡرأ

َ
ٰ ِمن َشَجَرٍة أ هُ حۡ َوٱۡلَ  مٞ َل ِ َبعۡ  ِمنۢ  ۥُر َيُمدُّ  ۦِده

ۡبُ َسبۡ 
َ
ا نَفَِدۡت  رٖ َعُة أ ٰ  مَّ ِۚ َكَِم َّ َ َعزِيٌز َحِكيمٞ  ُت ٱ َّ ] ٢٧ :لقمان[ ﴾ إِنَّ ٱ

و اگر همۀ درختان روی زمین قلم شود، و دریا برای آن مرکب «
شود ولی  مه تمام میگردد، و هفت دریاچه به آن افزوده شود، اینھا ه

  .»گیرد؛ خداوند عزیز و حکیم است کلمات خدا پایان نمی

                                                 
شایستۀ جاللّیت و  که چنانبرای خدا را  و سخن گفتن این آیه صفت کالم -١

به ی ول ؛ما از کیفیت آن اطالعی نداریم و ،کندعظمت خداوند است ثابت می
  آن ایمان راسخ داریم. (مترجم)
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ترین  آوریم به اینکه: کلمات و سخنان خدا کامل ایمان می - ١۵
صادق در اخبار، عادل در احکام، و نیکو در  ؛کلمات و سخنان است

ٗ  اَوَتمَّۡت َكَِمُت َربَِّك ِصۡدقٗ ﴿فرماید:  می که چنانگفتار؛   :األنعام[ ﴾وََعۡد

  ،»و کالم پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید«] ١١۵
  فرماید: همچنین می

ِ َحِديثٗ ﴿  َّ ۡصَدُق ِمَن ٱ
َ
و کیست که از خداوند «] ٨٧ :النساء[ ﴾اَوَمۡن أ

  .»راستگوتر باشد؟
در آن  ؛است متعال  آوریم که قرآن کریم، کالم خدای ایمان می - ١۶

فرو  ؛و آن را به سوی جبریل  ،ن گفته استاز روی حقیقت سخ
نازل کرده است؛  جسپس جبریل آن را بر قلب رسول الله  ؛فرستاده

بَِّك بِٱۡلَقِّ ﴿فرماید:  می که چنان َلُۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس مِن رَّ  :النحل[ ﴾قُۡل نَزَّ

آن را از جانب پروردگارت به حق نازل  ]یلئجبر[س ُد بگو: روح الُق «] ١٠٢
  ،»کرده

وُح  ١٩٢لَِميَ َعٰ َلَنِيُل َرّبِ ٱلۡ  ۥنَّهُ ﴿ فرماید: و می نََزَل بِهِ ٱلرُّ
 
َ
ٰ  ١٩٣ِميُ ٱۡل َ ۡ قَلۡ  َ بِيٖ  بِلَِساٍن َعَرِبّٖ  ١٩٤ُمنِذرِينَ بَِك ِلَُكوَن ِمَن ٱل  ﴾ ١٩٥مُّ

از سوی پروردگار جھانیان  ]قرآن[مسلمًا این «] ١٩۵تا  ١٩٢ :الشعراء[
تو نازل  ]پاک[آن را بر قلب  ]یلئجبر[ روح االمین ؛نازل شده است

نازل [به زبان عربی آشکار  ]آن را[ ؛گان باشیدهند بیمتا از  کرده است
   .»]کرد

آوریم به اینکه: خدای بزرگوار، به ذات و صفت خود،  ایمان می - ١٧

 :قرةالب[ ﴾َعِظيمُ َعِلُّ ٱلۡ وَُهَو ٱلۡ ﴿فرماید:  می که چنانبر خلقش برتری دارد؛ 

  ،»باال و بلندمرتبه و با عظمت است ]خداوند[او «] ٢۵۵
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ِ  َق فَوۡ  َقاهِرُ ٱلۡ وَُهَو ﴿فرماید:  و می  :األنعام[ ﴾ بِيُ ٱلَۡ  ِكيمُ ٱلَۡ وَُهَو  ۦۚ ِعبَادِه

گاه غالب اوست که بر بندگان خود«] ١٨   .»است؛ و اوست حکیم آ

َمَٰوٰتِ َخلََق ﴿آوریم به اینکه:  ایمان می -١٨  وَ  ٱلسَّ
َ
ِف ِستَِّة  َض ۡرٱۡل

يَّااٖ 
َ
َ  َتَوىٰ ٱسۡ  ُثمَّ  أ  يَُدبُِّر  ِشۖ َعرۡ ٱلۡ َ

َ
 تانپروردگار«] ٣ :یونس[ ﴾رَ مۡ ٱۡل

ها و زمین را در شش روز آفرید؛ سپس بر  خداوندی است که آسمان
  .»پرداخت ]جھان[کار  عرش قرار گرفت و به تدبیرِ 

خود،  ا ذات مقدِس بر آن ب و قرار گرفتن قرار گرفتِن خدا بر عرش
خاص و شایستۀ جالل و عظمت خداوندی است و هیچ کس جز خدا 

  داند. چگونگی آن را نمی
با خلق خود است و بر  متعال  آوریم به اینکه: خدای ایمان می -١٩

شنود، کارهای  داند، گفتارشان را می عرش قرار دارد، احوال آنھا را می
فقیر را رزق و  ؛کند ا تدبیر میون آنھا رئامور و ش و بیند آنھا را می
بخشد، از  دهد، هرکس را بخواهد عزِت ُمْلک و سلطنت می روزی می

بخشد،  که بخواهد عزت و اقتدار می گیرد، و به هر هر که بخواهد می
گرداند، هر خیر و نیکی به دست  هرکه را خواهد خوار و ذلیل می

نین مرتبه و اوست، و تنھا او بر هر چیز تواناست. آن ذاتی که چ
 ؛با آفریدگانش همراه است» با علم و قدرت خود«، حقیقتًا دارد یمقام

 که چنانبر عرش خود قرار دارد؛  نآنا بر فرازِ  ،با آنکه در حقیقت

ۖ َشۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ فرماید: می ِميعُ  وَُهوَ  ءٞ ] ١١ :الشوری[ ﴾ِصيُ ٱۡلَ  ٱلسَّ

  ».بیناست هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و «
پذیریم که  را نمی »ھمیهَج «ما عقیدۀ  گروه حلولیه مانند 

منتقل شده یا حلول  گریبه جسم د یروح از جسم«گویند:  می
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بلکه بر این باوریم  ؛»با خلقش در زمین است ـخدایا اینکه  ،کند می
داوند را به بیندیشد، کافر و گمراه است؛ زیرا خ کس اینچنین که هر
  هایی توصیف کرده است که شایستۀ  او نیست. عیب

خبر داده است که:  جآوریم به آنچه رسول الله  ایمان می -٢٠
به  ،سوِم شب باقی مانده باشد آنگاه که یک ،خداوند متعال هر شب«

، من  فرماید: آید و می آسماِن دنیا فرود می من يدعوىي فأستجيب 
  [متفق علیه]» غفرىي فأغفر يسألين فأعطيه، من يست

و چه کسی از  ؟د تا او را اجابت کنمخوان چه کسی مرا دعا می«
چه کسی از من آمرزش  ؟ای دارد تا به او عطا نمایممن خواسته

  .»؟را ببخشایم شخواهد تا گناهان می
جدا کردن روز قیامت برای  أآوریم که: خداوند ایمان می -٢١

 که چنانآید؛  دن بین بندگان میو حکم کر )فصل(حق از باطل 

ۖ ﴿فرماید:  می ٓ َّ   ُدكَّتِ  إَِذا َ
َ
 ٱلَۡملَُك وََجآَء َربَُّك وَ  ٢١اَدكّٗ  اَدكّٗ  ُض ۡرٱۡل

ا ا َصّفٗ ُر  ٢٢َصّفٗ َمۚ يَۡوَمئِٖذ َيَتَذكَّ نَسٰنُ وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۢ ِبََهنَّ ٰ َلُ  ٱۡلِ نَّ
َ
َوأ

 ]دنیاطلبان[و چنان نیست که آنھا «] ٢٣ تا ٢١ :الفجر[ ﴾٢٣ٱّلِۡكَرىٰ 
در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود و  ؛پندارند می

خداوند برای فصل قضاوت بین خالیق بیاید و فرشتگان صف در صف 
در آن روز  ]آری[ .کنند جھنم را حاضر می ،و در آن روز ؛حاضر شوند

  ».؟دارد شچه سودی برای پند گرفتناما این  ؛دگیر می پندانسان 

الٞ ﴿آوریم به اینکه: خداوند  ایمان می -٢٢  :البروج[ ﴾يُرِيدُ  لَِّما َفعَّ

  ».دهد انجام می ،خواهد و آنچه را می« ]١۶
  تعالی دو نوع اراده دارد:  آوریم که: باری ایمان می -٢٣
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): اینکه مراد و خواست او جھاِن هستیاراده کونی (متعلق به  :الف
زم نیست که آن مراد (آن چیزی که طبق و ال )١(باید واقع گردد

گردد) برای او محبوب و دوست داشتنی  ارادۀ  کونی واقع می
فرماید:  که می چنان ؛نیز گوید »تمشیّ «باشد؛ این نوع اراده را 

ٓ  َولَوۡ ﴿ ُ  ءَ َشا َّ ْ ٱقۡ َما  ٱ َ َوَلِٰكنَّ  َتَتلُوا َّ البقرة [ ﴾يُرِيدُ  َما َعُل َيفۡ  ٱ

کردند؛ ولی خداوند  خواست، با هم پیکار نمی اگر خدا می«] ٢۵٣
  ،»دهد انجام می ]از روی حکمت[خواهد،  آنچه را می

ُ إِن َكَن ﴿فرماید:  و می َّ ن ُيغۡ  ٱ
َ
 ﴾َربُُّكمۡ  ُهوَ  وَِيُكمۚۡ يُرِيُد أ

 ]خاطر گناهانتانه ب[هرگاه خدا بخواهد شما را «] ٣۴ :هود[
م، اندرز من سودی گمراه سازد، و من بخواهم شما را اندرز ده

  ؛»او پروردگار شماست ؛به حالتان نخواهد داشت
 خدا اراده شرعی (متعلق به اوامر و نواهی): حتمی نیست که مرادِ  :ب

ولی مراد خداوند در اینجا محبوب  ؛طبق این اراده واقع گردد

ُ وَ ﴿فرماید:  که می ؛ چنان)٢(است َّ ن َيتُوَب َعلَيۡ  ٱ
َ
 ﴾ُكمۡ يُرِيُد أ

  ».خواهد شما را ببخشد و خدا می«] ٢٧ :النساء[
چه کونی و چه ـ خدا  آوریم به اینکه: مراد و خواسِت  ایمان می - ٢۴
 را شوقوعارادۀ خداوند هر چه که پس  اوست. بر اساس حکمِت  ـ شرعی

                                                 
ر ین کرده است و ناگزییتی که خداوند بر بندگان خود تعر و سرنوشیعنی تقدی -١

ی که در یدادهایمانند حوادث و رو ؛ر واقع گرددین سرنوشت و تقدید ایبا
 دهد. (مترجم)جھان هستی رخ می

ست که ین حال الزم نیبا ا ؛عنی خدا آن را دوست داردی »محبوب«منظور از  -٢
 ؛مسلمان باشد ،شخص کافر خدای متعال دوست دارد که مثالً  ؛واقع گردد

 ست. (مترجم)یمسلمان ناو ولی 
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طبق ارادۀ   هو یا شرعًا بندگانش را به آن مکلف نموده باشد، هم ،کرده
آن دالیِل یا عقل و فھم ما از درک  به حکمت آن پی ببریم خواه ؛اوست

لَيۡ ﴿فرماید:  که می قاصر باشد؛ چنان
َ
ُ  َس أ َّ حۡ  ٱ

َ
 ﴾ِكِميَ َحٰ ٱلۡ  َكمِ بِأ

  ،»کنندگان و داوران نیست؟ آیا خداوند بھترین حکم«] ٨ :التین[

حۡ  َوَمنۡ ﴿فرماید:  و می
َ
ِ  ِمنَ  َسنُ أ َّ  :المائدة[ ﴾يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  ٱ

و چه کسی بھتر از خدا برای کسانی که یقین دارند «] ۵٠
  ». ُحکمفرماست؟

و  ،دوستان خود را دوست دارد  ـآوریم که: خداوند ایمان می - ٢۵

 ُكنتُمۡ  إِن قُۡل ﴿فرماید:  می که چناندوستان خدا او را دوست دارند؛ 
َ  ُتِبُّونَ  َّ ُ  ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ٱتَّبُِعوِن فَ  ٱ َّ بگو: اگر خدا را « ]٣١ :آل عمران[ ﴾ٱ

  ،»شما را دوست بدارد ]نیز[دارید، از من پیروی کنید تا خدا  دوست می

  َف فََسوۡ ﴿فرماید:  و می
ۡ
ُ  ِت يَأ َّ  :المائدة[ ﴾ۥٓ َوُيِحبُّونَهُ  ُيِبُُّهمۡ  اٖ بَِقوۡ  ٱ

 ]نیز[د که آنھا را دوست دارد و آنان آوَر  خداوند جمعیتی را می«] ۵۴
  ،»او را دوست دارند

ُ وَ ﴿فرماید:  می و َّ ٰ ُيِبُّ  ٱ و خدا «] ١۴۶ :آل عمران[ ﴾ِبِينَ ٱلصَّ
  ،»دارد صابران را دوست می

قۡ ﴿فرماید:  و می
َ
ْۖ َوأ َ  إِنَّ  ِسُطٓوا َّ ۡ ُيِبُّ  ٱ و « ]٩ :الحجرات[ ﴾ِسِطيَ ُمقۡ ٱل

  ،»دارد پیشگان را دوست می عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت

حۡ ﴿فرماید:  و می
َ
ْۚ سِ َوأ َ  إِنَّ  ُنٓوا َّ ۡ ُيِبُّ  ٱ ] ١٩۵ :البقرة[ ﴾ِسنِيَ ُمحۡ ٱل

  ».دارد نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می«
را  اگر بندگان رفتار و گفتاریآوریم به اینکه  ایمان می - ٢۶
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 ،استباری تعالی  یخشنود موجب، انجام دهند فرموده امر ـوندخدا
که  ؛ چنانپسندد نمی، آن را جام دهندفرموده اننھی را که آنچه اگر و 

ْ إِن تَكۡ ﴿فرماید:  می َ  فَإِنَّ  ُفُروا َّ َ  َغِنٌّ َعنُكۡمۖ  ٱ ِ  َضٰ يَرۡ  َو  لِعَِبادِه
ۖ ُكفۡ ٱلۡ  ْ ن تَشۡ  َر اگر کفران کنید، «] ٧ :الزمر[ ﴾لَُكمۡ  َضهُ يَرۡ  ُكُروا

نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمی  خداوند از شما بی
  ،»پسندد آن را برای شما می ،آورید یجاه پسندد؛ و اگر شکر او را ب

ٰ ﴿فرماید:  و می ُ  َكرِهَ  ِكنَوَل َّ ْ ٱقۡ  َوقِيَل  َفَثبََّطُهمۡ  بَِعاَثُهمۡ ٱ ٱ  ُعُدوا
ولی خدا از حرکت آنھا کراهت داشت؛ از «] ۴۶ :التوبة[ ﴾ عِِدينَ َقٰ ٱلۡ َمَع 

باز داشت؛ و  ]از جھاد[آنھا را  ]توفیقش را از آنان سلب کرد و[این رو 
  ».بنشینید ]کودکان و پیران و بیماران[به آنان گفته شد: با قاعدین 

و عمل  هآوریم به اینکه خدا از کسانی که ایمان آورد ایمان می - ٢٧

رَِّضَ ﴿فرماید:  می که چنانصالح انجام دادند، راضی و خشنود است؛ 
 ُ َّ ْ  ُهمۡ َعنۡ  ٱ ٰ  هُۚ َعنۡ  َورَُضوا هم خدا از «] ٨ :البینة[ ﴾ۥَربَّهُ  َخِشَ  لَِمنۡ  لَِك َذ

مقام واال و [و این  ؛آنھا از خدا خشنودند ]هم[آنھا خشنود است و 
  ».برای کسی است که از پروردگارش بترسد ]نظیر های مھم و بی پاداش

که سزاوار   تعالی بر کسانی آوریم به اینکه خدای ایمان می -٢٨
ند، مانند کافران و غیر آنھا، خشم و غضب ِعقاب [و عذاب] هست

آنِّيَ ﴿فرماید:  که می گیرد؛ چنان می ِ  ٱلظَّ ِ ب َّ وۡ َظنَّ  ٱ ۚ ٱلسَّ  َدآئَِرةُ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءِ
وۡ  ُ وََغِضَب  ءِۖ ٱلسَّ َّ که که درباره خداوند  و آنانی«] ۶ :الفتح[ ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  ٱ
 وند بر آنان خشم گرفتهروزگار بر آنان باد و خدا بدِ  گردِش  شند،یبداند
  ،»است
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ٰ ﴿فرماید:  و می حَ  مَّن ِكنَوَل  َغَضٞب  ِهمۡ َفَعلَيۡ  ارٗ َصدۡ  رِ ُكفۡ بِٱلۡ  َشَ
ِ  ّمِنَ  َّ خود  ۀآنھا که سین ،آری«] ١٠۶ :النحل[ ﴾َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ٱ

اند، غضب خدا بر آنھاست و عذاب عظیمی  را برای پذیرش کفر گشوده
  ».در انتظارشان

ی آراسته به ا هآوریم به اینکه خدا دارای چھر ایمان می -٢٩

ٰ ٱلَۡ  ُذو َرّبَِك  هُ وَجۡ  َقٰ َوَيبۡ ﴿نعام و احسان است: عظمت و بزرگی و اِ   لِ َل
پروردگار با عظمت و ارجمند تو روِی  و تنھا«] ٢٧ :الرحمن[ ﴾َرامِ كۡ ٱۡلِ وَ 

   .)١(»ماند و بس می
داوند دارای دو دست گرامی و آوریم به اینکه خ ایمان می -٣٠

 َف َكيۡ  يُنفِقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل ﴿فرماید:  می که چنان؛ )٢(استعظیم 
گونه  بلکه هر دو دست او گشاده است؛ هر«] ۶۴ :المائدة[ ﴾يََشآءُ 

  ،»بخشد بخواهد، می

                                                 
و چگونگی، برای  هیپروردگار) بدون تشب ۀصفت وجه (روی و چھر هیآ نیدر ا -١

   (مترجم) است. قیبه جالل و عظمت ال سبحانهاو کند که  خداوند ثابت می
که مثل و مانند هیچ دستی نیستند و چون بنابر نصوص صحیح و صریح بیان  -٢

کنیم؛ چرا که ایمان جای تأویل ندارند و نفی این صفات ُعلیا را نمی ،اندشده
پرسیم؛ چون اصحاب گرامی الی نمیئوت و از کیفیت آنھا سبدانھا واجب اس

 ،باشدو کیفیت آنھا بر ما مجھول می ،اندت آنھا نپرسیدهیاز کیف جرسول الله 
کنیم که ما ادعا نمی همچنین .ت آنھا بدعت استیو کنکاش در کیف شو پرس
وند و کنیم؛ چرا که از فرمودۀ خدادانیم و تفویض امر نمیاز آنھا نمی چیزی

که فقط شایستۀ پروردگار است و کسی و  ،وجود این صفات ُعلیا ج پیامبرش
یقینی  اای که ببه گونه ؛سّجل شده استچیزی مانند او نیست، ثابت و مُ 

  ناپذیر بدانھا ایمان داریم. (مترجم)راسخ و خلل
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َ َوَما قََدُرواْ ﴿فرماید: و می َّ ِ َحقَّ قَدۡ  ٱ  وَ  ۦرِه
َ
 مَ يَوۡ  ۥَضتُهُ َقبۡ  اَجِيعٗ  ُض ۡرٱۡل

َمٰ وَ  َمةِ قَِيٰ ٱلۡ  ٰ ٱلسَّ ٰ َمطۡ  ُت َو ٰ  ۥنَهُ َحٰ ُسبۡ  ۦۚ بِيَِمينِهِ  ُتۢ وِيَّ ا يُۡشِ عَ  َلٰ َوتََع  ﴾ُكونَ مَّ
در حالی  ؛گونه که شایسته است نشناختند آنھا خدا را آن«[ ۶٧ :الزمر[

های پیچیده  اوست و آسمان ۀکه تمام زمین در روز قیامت در قبض
هایی که  دست اوست؛ خداوند منزه و بلندمقام است از شریکدر 

  .»پندارند برای او می
تعالی دو چشم حقیقی   آوریم به اینکه برای خدای ایمان می - ٣١

عۡ  َك ُفلۡ ٱلۡ  نَعِ ٱۡص وَ ﴿فرماید:  که می ؛ چنان)١(است
َ
] ٣٧ :هود[ ﴾يِنَاَووَحۡ  يُنِنَابِأ

  .»و کشتی را با وحی ما و زیر نظر ما بساز«

حجابه اجور لو كشفه ألحرقت (( فرماید: میج  الله  که رسول چنان
ه برصه من خلقه حجاب خدا نور « [الدارمي] ))سبحات وجهه ما انتىه إ

ش ا هجالل و عظمت و روشنایی چھر ،است، اگر آن را ظاهر و آشکار کند
  ».سوزاند رسد میبآن آفریدگانش را که چشمش به آن  ]تمامی[

که چشمان خدای  باورندجماعت، همگی بر این اهل سّنت و 

إنَّه ((: فرموده )٢(َدجال ۀدربارج  که رسول الله متعال دوتاست؛ چنان
    [متفق علیه] ))أعور، وإنَّ ربكم ليس بأعور

تعالی  و خدای ،دجال یک چشم دارد و چشم دیگرش کور است«
  ».چنین نیست

  هُ رِكُ َّ تُدۡ ﴿آوریم به اینکه:  ایمان می -٣٢
َ
 رِكُ َوُهَو يُدۡ  رُ َصٰ بۡ ٱۡل

                                                 
  این مورد نیز مشمول عقیدۀ فوق الذکر (پاورقی پیشین) است. -١
 بد. یفررا میبسیاری کند و مردم  میکه در آخرالزمان ظھور  مردی دروغگو -٢
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َ
ۖ َصٰ بۡ ٱۡل  ]در دنیا[او را  ها چشم«] ١٠٣ :األنعام[ ﴾بِيُ ٱلَۡ  ٱللَِّطيُف وَُهَو  َر
و او همۀ  [لیکن در آخرت مؤمنان او را خواهند دید]بینند  نمی
ها، و باخبر از دقایق  بیند؛ و او بخشندۀ [انواع نعمت ها را می چشم

گاه [ا   .»ز همه] چیز استموجودات،] و آ
آوریم به اینکه مؤمنان در روز قیامت خدا را  ایمان می -٣٣

ٞ ﴿فرماید:  می که چنانخواهند دید؛  ةٌ  َمئِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٰ  ٢٢نَّاِضَ َ ِ  َرّبَِها إ
 ٞ  ]اهل سعادت[های  در آن روز صورت« ]٢٣ و ٢٢القیامة: [ ﴾٢٣نَاِظَرة

  .»نگرد گارش میبه پرورد ]و با شادابی[شاداب و مسرور است 
آوریم به اینکه خداوند مثل و مانندی ندارد؛ زیرا  ایمان می - ٣۴

ۖ َشۡ  ۦلِهِ ِمثۡ كَ  َس لَيۡ ﴿های او کامل است:  صفت ِميعُ  وَُهوَ  ءٞ  ﴾ِصيُ ٱۡلَ  ٱلسَّ
  ».و او شنوا و بیناست ،هیچ چیز همانند او نیست « ]١١ :الشوری[

 ﴿آوریم به اینکه:  ایمان می - ٣۵
ۡ
َ  ِسَنةٞ  ۥهُ ُخذُ َ تَأ البقرة: [ ﴾مٞ نَوۡ  َو

زندگی  ؛ زیرا»گیرد گاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی هیچ« ]٢۵۵
  خدا در بلندترین درجه کمال است. ]تدبیر عالم[و قیومیت 
کس ظلم  به هیچ ـخداوندآوریم به اینکه  ایمان می -٣۶

دگانش غافل و اینکه از اعمال و کردار بن ،)١(کند؛ زیرا عادل است نمی

                                                 
است. عدل یعنی ذات خداوند در الوهیت و  »عدل«های خداوند یکی از نام -١

هر آنچه  به ؛مر (آفرینش و فرمان) بر مبنای عدل استاربوبیت و در َخلق و 
آنھا  نیازمند توازن بوده، توازن داده است و در بین تمام هستی و ارتباط

ساختار  های مختلف بخشیده است. َعدل توازنی دقیق و کامل از جھت
و جھان  است، جھان آفریدهسازگار با انسان را متناسب و متعادل با نیازها و 

کدام بر  پذیرد و هیچگونه توازن و تعادل داده که خللی نمی آفرینش را آن



  عقيدة اهل سنت و جماعت   22

گاه و مراقب آفریدگانش است )١(نیست؛ زیرا او کامًال آ
.  

                                                                                                
ا در جایگاِه خودش ها و همه چیز ر همۀ انسان دیگری طغیان ندارد. َعدل

 دهد گونه تغییر و تبدیل را بر مبنای عدالت و حکمت انجام می هر گذارد، می
بیماری و  ، اعم ازکند. همه چیزهرگز توازِن عدالِت خداوند تغییر نمی و

، کم و زیاد، زیبایی و و نبودن سالمتی، غنا و فقر، داشتن و نداشتن، بودن
است؛ چرا که  بنای عدالت خداوندت و... همه بر مزت و علزشتی، ذ

متناسب و  یها ده و هماهنگ و در اندازهیز را به گونۀ سنجیهمه چ َعدل
و همه چیز و همه کس در جایگاِه خود قرار  ،ص قرار داده و آفریده استخمش

عدالتی و های عادالنه را با بیشوند. اگرچه انسان توازندارند و قرار داده می
با صدور حکم نھایی و عادالنه و  ـَعدل ،زنده هم میب خود ظلم و ستِم 

عدالت الزم و مطلوب خود را در  آخرت،بازخواست و دادخواست در دنیا و 
 گستراند. (مترجم)حّق همه کس و همه چیز می

گاه و  ،است »علیم«های خداوند یکی از نام -١ گاه و دانا. علیم ذاتًا آ یعنی بس آ
اکتسابی نیست و نامتناهی و نامحدود  ـ شرب ـ بر خالفداناست و علمش 

نھایت علم را بدون بوده است، آفرینش از قبل و بعد که و بر هر چیزی ا .است
 علِم  مانند آن، کم و کاست دارد. هیچ چیزی مانند زمان، مکان، پنھان بودن و

یابد و و علم خداوند هرگز کاهش نمی ،کندرا محدود و ناقص نمی خداوند
گردد. علیم بر انسان و هستی کنترل و عارض نمی ر خدافراموشی ب

ای که بر گذشته، گونهبه ؛جانبه دارددقیق و همه ،ای عالمانه، دائمیاحاطه
و هیچ نقص و عیبی بر علم و  ،حال و آینده احاطه و علم کامل و تام دارد

گاهی  چنان که آیات نورانی قرآن به صراحت بیان وجود ندارد.  اوآ

ٓ َيعۡ  َ  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿ ند:کن می َّ  لَُمَها ِ ِ لۡ ٱ ِف  َما لَمُ َوَيعۡ  ُهَوۚ  إ  ِرۚ حۡ ۡلَ ٱوَ  َبّ
َّ  َوَرقَةٍ  ِمن ُقُط تَسۡ  َوَما ِ َ  لَُمَهاَيعۡ  إ ٰ  ِف  َحبَّةٖ  َو  ٱ ِت ُظلَُم

َ
َ  ِض ۡرۡل َ  بٖ َرطۡ  َو  َو

َّ  يَابٍِس  ِ بِيٖ  بٖ كَِتٰ  ِف  إ آنھا  دِ یب و کلیغ یها نهیو گنج« ]٥٩عام: ناأل[ ﴾٥٩ مُّ
گاه ن یدر دست خداست و کس و خداوند از آنچه در  ؛ستیجز او از آنھا آ
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ها و  ناآوریم به اینکه خداوند، از آنچه در آسم ایمان می -٣٧
زمین است، عاجز و ناتوان نیست؛ زیرا او در علم و قدرت خود کامل 

ٓ  ءٍ لَِشۡ  ُلَاإِنََّما َقوۡ ﴿است:  َردۡ  إَِذا
َ
ن هُ َنٰ أ

َ
یس: [ ﴾ن َفَيُكونُ كُ  ۥَلُ  نَُّقوَل  أ

گاه چیزی را اراده کند، تنھا به آن  فرمان او چنین است که هر« ]٨٢
  ،»شود درنگ موجود می آن نیز بی "موجود باش"گوید:  می

شود؛ چرا که  و اینکه هیچ خستگی و فرسودگی بر او وارد نمی

َمٰ  َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿فرماید:  می که چنانکامل است؛  توانش ٰ ٱلسَّ  تِ َو
 وَ 

َ
يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف  َنُهَماَوَما بَيۡ  َض ۡرٱۡل

َ
َنا َوَما أ ما « ]٣٨ :ق[ ﴾لُُّغوبٖ  ِمن َمسَّ

شش [در شش روز  ،ها و زمین و آنچه را در میان آنھاست آسمان
با [گونه رنج و سختی به ما نرسید  آفریدیم، و هیچ ]دوران و مرحله

  .»)١( ]ت؟کردن مردگان برای ما مشکل اس این حال چگونه زنده
                                                                                                

گاه استیو در یخشک [خداوند نکه یافتد مگر ا یفرو نم یچ برگیو ه ،است آ
 چین، و هیزم ]درون[ یها یکیدر تار یا چ دانهیو ه ،از آن خبردار استعلیم] 

گاه، و در علم [نکه یست که فرو افتد، مگر این یشکا خیتر و  زِ یچ  خدا از آن آ

ٰ ﴿ همچنین: و ،»محفوظ ضبط و ثبت است در لوِح  ]داست ویخدا پ  لِمُ َع
ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ َه ِ لشَّ   (مترجم) .»آشکار استو  پنھان یدانا« ]٧٣نعام: األ[ ﴾َدة
  نیها و زم آسمان  نشیآفربر   که  یکس رایز  ؛معاد است ۀکنند اثبات  مهیکر  هاین آی - ١

  کردن  بر زنده  یاول  قیطر  نشود، به  و مانده  آنھا خسته  نشیو از آفر  قادر بوده
همه از یک  این سه واژهخداوند مقتدر و قادر و قدیر است. . تواناست زین  مردگان
را دارند. ُمقَتِدر از قادر دارای مبالغۀ بیشتری  »قدرتمندی«و معنای  اند ریشه

توانمندی است که هیچ مانعی بر اراده و قدرت وی سیطره ندارد  است. مقتدر
که مشّیت انجام و وجود به آن تعلق گیرد و امکان  در صورتی ،و هر آنچه بخواهد

و تمامی رخدادهای هستی بر اساس تقدیر و  ،وجود داشته باشد، انجام خواهد داد
  باشد. (مترجم)مت وی میگیری و علم و حکمشّیت و قضا و قدر و اندازه
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های  ها و صفت آوریم به صحیح بودن نام ایمان می -٣٨
برای او  جتعالی که خودش برای خود ثابت کرده و رسول الله  باری

و  ،نادرست به شدت دوری از دو امرِ  اما ؛اثبات و تصدیق کرده است
  کنیم: آن را انکار می

 ]شباهت دادن و مانند کردن[یعنی  ،همانندی و تشبیه :اول
های خداوند همانند  نکه کسی با قلب یا زبان خود بگوید که صفتای

  ؛های مخلوقات است صفت
اینکه با قلب یا زبان خود  چیزی، کیفیت: یعنی چگونگِی : دوم

   . )١(چنان استهای خداوند چنین و  بگوید صفت
، یا نفی کرده از خود وندآوریم به نفی آنچه خدا ایمان می -٣٩
و اینکه آن  ست،ا  هدور دانست پروردگارده و از انکار کر جالله  رسول

های نفی شده برای  صفت[نفی و دوری، شامل اثباِت کمال ضد آن 
ند، ما نیز ا هدر آن سکوت کرد ج، و آنچه خدا و رسولش ]خداوند است

  مانیم. دربارۀ آن خاموش و ساکت می
ا یم که پیروی از این راه و روش، بر ما هبر این باور و عقید -۴٠

خدا ثابت کرده، یا آن را را واجب است و باید آن را بپذیریم؛ زیرا آنچه 
از خود نفی کرده، خبری است که از سوی خود بر ما وحی نموده 

گا کسی تعالی دربارۀ خود، از هر  است، و خدای تر است.  هداناتر و آ
کیست که در گفتارش از خدا راستگوتر است؟ و کیست که نیکوتر از 

  و بندگانش به علم او نتوانند رسید. ؟خن گویدخداوند س
                                                 

 یاند، جا شده انیب حیو صر حیکه بنابر نصوص صح یها و صفات چرا که نام -١
بدانھا واجب  مانیا رایز م؛یکن یرا نم ایصفات ُعل نیا ینفما ندارند و  لیتأو

 است.
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 ،برای خدا ثابت کرده و یا از او نفی نموده جآنچه رسول الله 
به  ای خبری است که دربارۀ خدا گفته و خبر داده است؛ او از هر بنده

گا تر، داناتر و خدای یکتا عالم ترین مردم و  هتر است، و او خیر خوا هآ
  انسانھاست. ِن تری راستگوترین و شیواسخن

دانش کامل و صدق و راستی است و  جدر کالم خدا و رسولش 
  هیچ عذری در رد کردن یا شک کردن در آن نیست.

* * *  



  
  
 

  دوم: فصل
  شناخت صفات خداوند متعال ۀقاعد

در حقیقت، دلیل و استناد ما در همۀ آنچه از صفات  -۴١
ور اثبات یا چه به صورت مشروح، چه مختصر، و چه به ط، تعالی باری

و گذشتگان و  جت پیامبر سننفی بیان کردیم، بر اساس قرآن کریم و 
بوده  شت و جماعتسنپیشینیان صالح و نیکوکار، و اماماِن اهل 

  است.
ت سنیم که باید کالم صریح و آشکار قرآن و ا هبر این عقید -۴٢

تعالی شایسته و  باری که چنان، برداشت نمودرا بر ظاهر و حقیقت آن 
تعالی را   و از راه گمراهانی که صفات باری ؛سزاوار آن معنی باشد

و  یزارینکردند، بعمل   جخدا و رسولش  خواستۀو به  نمودهتأویل 
کسانی که  ؛جوییم برائت می)١(همچنین از ُمعّطله جوییم. دوری می

این که را و آن معنا و مفھومی  ندتعالی را تعطیل کرد صفات باری
از راه نیز  قائل نیستند؛تعالی  برای باری کنند، اللت میصفات بر آنھا د

روی و زیاده وّ ه در آن صفات، ُغلجوییم ک کسانی برائت و دوری می
و یا برای آن  ،کنند کرده و آن را به صفات مخلوقات تشبیه می

  کنند. چگونگی و کیفیتی ثابت می

                                                 
، در اصطالح اهل سنتگویند.  می» معّطله«را  پیروان مذهب تعطیل -١

به طور را و صفات  ءاسما که شود گفته می ای بیهای مذه فرقهبه  »معّطله«
  (مترجم)کردند. نفی میاز پروردگار کلی یا جزئی، و صراحتًا یا ضمنی، 
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قت حق و حقی ،ت آمدهنما یقین داریم که آنچه در قرآن و س -۴٣
تعالی  باری که چناناست و در آن هیچ اختالف و نقصی وجود ندارد؛ 

َ ﴿ فرماید: می فَ
َ
ِ  َغۡيِ  ِعندِ  ِمنۡ  َكنَ  َولَوۡ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ  َيَتَدبَُّرونَ  أ َّ  ٱ

 ْ اندیشند؟  آیا درباره قرآن نمی« ]٨٢النساء [ ﴾َكثِٗيا ٱۡختَِلٰٗفا فِيهِ  لَوََجُدوا
؛ زیرا »یافتند ، اختالف فراوانی در آن میاگر از سوی غیر خدا بود

برخی  ،شود که برخی از آن تناقض و اختالف در اخبار، موجب آن می
که برخی از آیات و احادیث برخی دیگر آن  ،دیگر را رد نماید و این امر

  است. غیرممکندر اقوال خدا و رسولش  ،را تکذیب و رد نماید
تناقض و  ج پیامبرت نهرکس ادعا کند که در قرآن و س -۴۴

اختالف وجود دارد، داللت بر قصد و نیت بد و گمراهِی قلب او 
به سوی خدای متعال بازگردد و از و  باید توبه کرده ؛اوکند می

  دوری جوید. گمراهی و جھالت

 جت پیامبر نهرکس به فکرش چنین آید که در قرآن و س
 از کمِی  اختالف و تناقض وجود دارد، از چند حال خارج نیست: یا

دانش و معرفت اوست، یا از عدم فھم و ادراک اوست، یا از کم فکری 

پس باید چنین  .و معانی آن جت پیامبر نو نیندیشیدن در قرآن و س
و با اندیشه و تدبر در  ،فردی در آموختن علم و معرفت صحیح بکوشد

تا حقیقت و یقین برای او  ،آیات قرآن و معانی آن تالش نمایدفھِم 
م و اگر نتوانست حقیقت را بداند، چنین مسایلی را به عالِ  ؛ن شودروش
از تصور بیجا و تأمل جاهالنه دربارۀ  رد،واگذا ـ که خداوند استـ آن 

و چنان گوید که صاحبان علم  ]و به آن ایمان آورده[ ،آن دوری جوید

ٞ  ۦَءاَمنَّا بِهِ ﴿ه: گویند ک راستین می  ]٧ل عمران: آ[ ﴾َرّبَِنا ِعندِ  ّمِنۡ  ُكّ
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همه از سوی پروردگار  ]چرا که[ما به همۀ  آن ایمان آوردیم «

هیچ تناقض و اختالفی  جت پیامبر ند که در قرآن و سیبدان .»ماست
  .)١(وجود ندارد

                                                 
رآن کریم ای به درازای تفسیر ق بحث دربارۀ اسماء و صفات خداوند متعال پیشینه -١

ای  و علمای مذاهب اسالمی هر کدام شیوه و دیدگاهی در پیش گرفتند؛ عده دارد
ای نیز محدود و  آن را تفسیر  و توجیه کرده، گروهی منکرش شدند و فرقه

تغییر شکل داد و از این بحث رافضی  هاما پس از ظھور شیعمنحصرش کردند. 
ای جز شوق تدبر و لذت تفکر ههتفسیری محض، که انگیز  ـ  کالمی موضوِع یک 

تبدیل به سالحی شد تا آن را علیه عقاید راستیِن اهل سنت و جماعت به  نداشت، 
گیری اهل سنت در این باره را دستمایۀ سرکوب  کار گیرند. آنان برداشت و موضع

ـ را به   به ویژه پیروان عقیدۀ َسَلف  ت قرار داده و همواره اهل سنت ـتو شما
اند، و از این  شدن هیکل انسانی برای خدای سبحان) متھم نموده تجسیم (قائل

 ،گردد که اهل سنت ها و مناظرات این نکته مطرح می روست که همواره در بحث
. این در حالی است که بدون هیچ دانند را دارای دست و پا و چشم می ـ خداوند

کامًال مبتنی  اغراق و جانبداری مذهبی، شیوۀ برخورد اهل سنت با این موضوع،
ما باشد.  می ج های اصیل رسول اکرم بر عقل و منطق سلیم و مطابق با آموزه

اینجا نه در ِپی بحث و مجادله، که در مقام توضیح و روشنگری هستیم؛ 
عقیدۀ حقیقی فرقۀ ناجیه را بازگو نماییم، تا بدین وسیله هم که  کوشیم می

و هم در در برخورد با این گونه اسماء و  خوانندۀ محترم از بنِد تردید و شک بَرَهد،
  صفات، دانش الزم را برای تدبر و تشخیص داشته باشیم.

تکرار  ج جای تردید و انکار نیست که این کلمات بارها در قرآن وسنت نبوی
فراوان، هیچ روایت صحیحی در دست نداریم که  تکراراند؛ اما با وجود این  شده

پرسیده باشند و ماهیت و  یالئوس ج حضرت رسول دربارۀ آنھا از ش صحابۀ کرام
کیفیِت آن را خواستار شده باشند. لذا علمای ارجمند به اجماع و اتفاق، کنکاش 
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دارند. با وجود این،  موضوع را بدعت دانسته و مسلمین را از آن بر حذر می ندر ای

   گردد. ها، توضیحاتی در این مورد ارائه می جھت رفع اتھامات و کژفھمی
  بینیم: می به تاریخ مجادالت اسماء و صفات، چند رویکرد اصلی انگاهی گذار با
: بر اساس این رویکرد، برای فھم اسماء و صفات الھی باید الفاظی را تحریف .١

تواند  که در قرآن کریم یا حدیث نبوی آمده است، تغییر داد، که این تغییر می
های فراوانی از آن وجود  نمونهظاهری یا معنایی باشد. در تغییر ظاهری، که 

را به صورت » ِاستوی«دهند؛  مانند آنکه فعل  غییر میدارد خود لفظ را ت
آورند تا معنای چیره شدن و فائق آمدن از آن به دست آید.  درمی» ستولیاِ «

به اصطالح ـ تأویِل معنا   در تغییر معنایی، داللِت معنایی لفظ را تحریف و ـ
(دست) نعمت یا قدرت است، » َید«کنند منظور از  دعا میکنند؛ چنان که ا می

توان تحریف را به دو  تدبیر و حکمت است. بنابراین می» َعرش«یا منظور از 
نوع ظاهری و معنایی تقسیم نمود، که تحریف معنایی یا تفسیر به رأی در 

گویند. این رویکرد کامًال  مورد معنای اسماء و صفات الھی را تأویل نیز می
های فردی بوده و هیچ دلیلی از قرآن و سنت برای تأیید آن  مبتنی بر برداشت

 وجود ندارد؛
 از نباید تعالی باری نامگذاری برای که بودند اعتقاد این برخی هم برتوقیف:  .٢

 را این و کرد تجاوز اجماع و سنت کتاب، در منصوص های وصف و اسماء
برخی متکلمان شیعه صرفًا  نامیدند؛ البته می الھی اسمای توقیفی بودن

 بصره، معتزلۀ مقابل در دانستند. احادیث دوازده امامشان را منبع موثق می
 اٰلھی اسمای توقیف به قائل امامیه متکلمان از گروهی و باقالنی ابوبکر
 محل بلکه نیست، مطرح» الله« مانند عَلم، اسماء دربارۀ اسماء توقیف. نبودند
 مأخوذ خداوند افعال و صفات از که است هایی اسم به تعالی باری تسمیۀ نزاع،
 دلیل ترین مھم .گیرد می در بر نیز را الھی صفات معنی همین به و اند شده

ِ ﴿ آیۀ کنند، می استناد آن به الھی اسماء بودن توقیفی به قائالن که نقلی َّ ِ  َو
 ٱ
َ
ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َنٰ سۡ لُۡ ٱ َمآءُ سۡ ۡل ْ  بَِها ِيٱ َوذَُروا سۡ  ِفٓ  ِحُدونَ يُلۡ  نَ لَّ

َ
 َما نَ َزوۡ َسيُجۡ  ۦۚ َمٰٓئِهِ أ

 ْ  تَبارَكَ  ِبِّ  إِنَّ « مشھور نبوی: حدیث واست  ]١٨٠ [اعراف: ﴾١٨٠ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا
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ً  تِْسِعنيَ  وَ  تِْسَعةً  تَعاىل وَ  ْحصاها َمنْ  ـ واِحَدةٌ  إِالّ  ِمئةٌ  ـ اْسما

َ
. است »اجْلَنَّةَ  َدَخَل  أ

 چه، اند؛ ندانسته جایز شمار این به را خداوند اسامی بودن محدود دیگران اما
 بر افزون. است نشده روایت یکسان نبوی حدیث در الھی اسم ٩٩ تفصیل
 چون مرکب های اسم برخی و »نصیر« ،»مولی« چون اسماء از برخی این،

 بازگو روایت این در اما آمده، قرآن در که است هایی اسم از» الدرجات رفیع«
محدودیت و  حدیث، این تحلیل از پس غزالی محمد ابوحامد. ستا نشده
 حصر، این پذیرفتن اینکه نخست: داند می بعید دلیل دو به را ادعا مورد حصرِ 
 نھفته خداوند غیب علم در که را اسامی از دسته آن ما که است این به منوط
 بتواند ینب که است این حصر، این مقتضای آنکه دیگر نیاوریم؛ شمار به است،
این رویکرد نیز بنا به . نیست قطعًا چنین که بشمارد، را الھی اسماء همۀ

 محدود کردن اسماء و صفات باری تعالی پذیرفتنی نیست؛
 اوصاف و خدا اوصاف بین اساسی تفاوتی که معتقدند گروه اینتشبیه:  .٣

 او مخلوقات بر هم و خدا بر هم که صفاتی از دسته آن و نیست، مخلوقات
بدین  .یکسانند دو هر در که دارند مشترکی و واحد معنای شوند، می القاط

باشد، با  ترتیب، دست و چشم خدا دقیقًا مانند دست و چشم مخلوقاتش می
ها! ناگفته پیداست  ها و ناتوانی همان شکل و خصوصیات، وطبعًا با همان ضعف
 ست؛کامًال اشتباه ا ـ که چنین برداشتی درباره ذات اقدس خداوند

 ندارد الھی اوصاف شناخت به راهی انسان عقل دیدگاه، این طبق بر تعطیل: .٤
 روایات و قرآن در مذکور صفات ثبوت به اجماالً  که است آن ممکن کار تنھا و

 حقیقت درک از که حالی در بیاوریم، ایمان آن به و کرده اعتراف خداوند برای
نظریه، حتی همه یا بعضی برخی از طرفداران این  .عاجزیم صفات این معانی

کردند. بطالن این رویکرد غیرعقالنی چنان واضح و  از صفات الھی را نفی می
مبرهن است که نیازی به استدالل ندارد؛ در عین حال، فتوای علمای 
برجستۀ اهل سنت که در پایان این گفتار آمده است، به این رویکرد نیز اشاره 

 دارد؛
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 تشبیه و تعطیل مسلک نفی بر دیدگاه ینا :تشبیه بدون اثبات یا تفویض .٥

 روایات و آیات کلی فضای با که دهد می ارائه را سومی راه و بوده استوار
 صفات معنای از تحلیلی کوشند می نظریه این پیروان. دارد بیشتری سازگاری

 و نقایص از را خداوند تعالی و تنّزه سو یک از که دهند ارائه الھی
 اوصاف پذیری شناخت بر دیگر، سوی از و دارد، پاس مخلوقات های محدودیت

و  اسماء بررسینگرش در  ترین یحکه صح یکرد،رو ین. طبق اگذارد صّحه او
 معنای همراه به را متعال خداوند مبارک صفات و ها اسم مااست،  یصفات الھ

 رۀدربا بحث اما آوریم، می ایمان آنھا به و پذیریم می تماماً  آنھا متداول و رایج
 درک و فھم از زیرا کنیم؛ می واگذار علیم خداوند به را آنھا چگونگی و کیفیت
 یااز کتاب  ینص یچست و ها یبیاتاز غ بدین علت که عاجزیم آن کیفیت
ننموده است. بنا بر آنچه گفته شد،  یینآن را تب یو چگونگ یفیتسنت ک
 استقرار، ینو اقرار گرفت  یا یافت استقرارکه خداوند بر عرش  یمدار یقین
که به هیچ وجه قابل قیاس با اعمال و حرکات انسانی بود  یقیحق عملی
 کنیم؛ یگذار م وا أ خداوندرا به  آن یفیتو ک چگونگیرو  یناز ا باشد؛ نمی

است، اما  ی(قرارگرفتن) معلوم و قطع خدا استوای«به قول امام مالک: 
صفات  یاعت، تمامسنت و جم یۀناج ۀفرق یروانپ». مجھول اش یچگونگ
چرا  پذیرند؛ ی) میفیتکردن ک (مشخص ییفو تک یلرا بدون تمث أ خداوند

ءٌ  َكِمثِْلهِ  لَيَْس ﴿که:  ْ   ». نیست او مانند چیزی هیچ« ﴾َ
که عبارت است از  یماشاره کن یزن یضالزم است به نوع نادرست تفو ینجاا در

ـٰنُ ﴿ما لفظ  :یندبگو ینکهمانند ا اثبات لفظ بدون اقرار به معنا؛  بَلَ  الرَّمْحَ
 کیفیتش برنه  دانیم، یآن را م ینه معنا یول یمرا قبول دار ﴾اْستَوَى الَْعرِْش 
گاهی  نوع این. است بوده چه آن از خداوند منظور که دانیم می نه و داریم آ
 کرده انکارالفاظ را  یمعنا یشخص حت یراباطل و مردود است؛ ز تفویض،

 این از. پذیرِش محِض لفظ آیات بدون تعیین معنا هستندمعتقد به است یعنی 
واضح است که خداوند متعال  پر«: گوید می تیمیه ابن اإلسالم شیخ که روست
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عقل و فھممان آن را درک  ۀو به انداز یمبه ما امر فرموده که در قرآن تدبر کن

ھم و . پس چگونه ممکن است که با وجود دستوِر فوق، امر کند که از فییمنما

   ).١/١٢۵درء التعارض: ( »...  یم؟باش یگردانشناخت و تعقل در آن رو
تر شدن این دیدگاه برخی از فتاوای علمای بارز اهل سنت را ذکر  برای روشن 

  کنیم: می
 فرمود: "معنی ِاستواء معلوم، ولی کیفیتش مجھول است".  :امام مالک

ما نیز نقل شده است. پس چنین نظری از امام ربیعة بن ابی رحمان و دیگر عل
معنی این صفات مشخص و واضح است. مثًال اهل سنت و جماعت میدانند که 

دانند، و متوجه نیز هستند که این  رضاء، غضب، محبت، ِاستواء و ضحک را می
معانی با یکدیگر تفاوت دارند ... ولی شباهتی بین آنھا و صفات و حاالت 

 بندگانش نیست.
  :اهل سنت به صفات الھی که در قرآن و سنت وارد شده همۀ «ابن عبدالبّر

کنند، نه بر مجاز؛ ولی  است معترف هستند و آن را حمل بر حقیقت می

 ).٢٥العلّو للعلی الغفار، ص» (نمایند کیفیت آن را مشخص نمی
 امام احمد و دیگر علمای مذهب َسَلف، اهل : « :شیخ عبدالعزیز بن باز

اند؛ زیرا آنان اعتقاد دارند که  بدعتگذار دانسته تفویض را رد کرده و آنھا را
فھمند و  بندگانش را با چیزی خطاب قرار داده که معنایش نمی ـ خداوند
از این  ـ دانند که منظور پروردگار از آنھا چه بوده است، و خداوند نمی

دانند و  ها ُمبّراست. اهل سنت و جماعت، مراِد خداوند را از کالمش می نگرش
 جو سخن پیامبرش ـکنند، و از کالم او  با اسماء و صفاتش وصف می او را

اند که هر چه در قرآن یا سنت نبوی دربارۀ خداوند متعال گفته شده،  دریافته

  ).٣/٥٥بن باز: امجموع فتاوی » (در نھایت کمال و بزرگی است
 تفویض دو نوع است: تفویض معنا و تفویض کیفیت. : «:شیخ ابن عثیمین

کنند، نه معنا  ت و جماعت فقط کیفیت را [به خدای علیم] تفویض میاهل سن
کنند، و شرح  را. آنان این اسماء و صفات را میخوانند، بر درستی آن تأکید می
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نمایند. پس هر کس ادعا کند که اهل سنت کسانی  بندی می داده و دسته

بر آنان هستند که قائل به تفویض هستند، و منظورش تفویض معنا نیز باشد، 

 ).٢٤/٦٧لقاء الباب المفتوح: » (دروغ بسته است
  :مذهب و اندیشۀ سلف، تفویض [محض] نبوده است؛ بلکه «شیخ صالح الفوزان

گونه که نازل شده  این نصوص و معنایی را که بر آنھا داللت دارد دقیقًا همان

المنتقی من فتاوی » (کنند است، قبول دارند، ولی از آن نفی تشبیه می
 ).١/٢٥فوزان:ال

توانند با عقاید صحیح اهل  ها به راحتی می خوانندگان محترم از برآورد این دیدگاه
سنت و جماعت آشنا شده و نحوۀ برخورد صحیح با اسماء و صفات مقدس پرودگار 

  متعال را دریابند. 



  
  
 

  سوم: فصل
  ایمان به فرشتگان

 ِعَبادٞ ﴿آوریم به فرشتگان خدا و اینکه:  ایمان می -۴۵
ِ  ۥنَهُ بُِقويَسۡ  َ  ٢٦َرُمونَ مُّكۡ  مۡ  لِ َقوۡ ٱلۡ ب

َ
ِ وَُهم بِأ  ٢۶ :األنبیاء[ ﴾٢٧َملُونَ َيعۡ  ۦرِه

هرگز در سخن بر او  ؛بندگان شایسته اویند ]فرشتگان[آنھا « ]٢٧ و
  .»کنند به فرمان او عمل می ]پیوسته[و  ،گیرند پیشی نمی

خداوند آنھا را آفریده و آنان نیز به عبادت خدا برخاسته و به 

 َعنۡ  ِبُونَ َتكۡ َ يَسۡ ﴿فرماید:  می که چنانند؛ ا هطاعت او عمل کرد
َ يَسۡ  ۦِعَباَدتِهِ  ونَ َتحۡ َو ۡ  يَُسّبُِحونَ  ١٩ِسُ  .﴾٢٠ُتُونَ َ َيفۡ  ٱلََّهارَ وَ  َل ٱلَّ

ورزند،  از عبادتش استکبار نمی گاه هیچ ]فرشتگان[« ]٢٠ و ١٩ :األنبیاء[
گویند و  میشب و روز را تسبیح  ]تمام[. شوند و هرگز خسته نمی

  .»گردند سست نمی
 .بینیم ما آنان را نمی است؛ خداوند فرشتگان را از ما پنھان کرده

آشکار  ممکن است خداوند آنھا را برای برخی از بندگانش ظاهر و
اش  صورت حقیقی هرا ب ؛جبریل  جرسول الله  که چناننماید؛ 

 ؛ودپوشانده ب دید که ششصد بال داشت و تمامی کرانۀ  آسمان را
 ،مادر عیسی ’انسانی درآمد و با مریم ۀبه چھر ؛همچنین جبریل 

 در حال که آمد جنیز به صورت مردی نزد رسول الله  ؛گفتگو کرد
نشسته بودند و کسی او را نشناخت، در  جصحابه با رسول اکرم 
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 و لباس سفیدی بر تن داشت ،که هیچ اثری از سفر بر او نبود حالی
 جالله نشست، زانو بر زانوی رسول جسول خدا مویش سیاه بود، نزد ر

گذاشت، با آن حضرت به  جنھاد و دو دست بر ران پیامبر اکرم 
پس از رفتِن آن مرد، صحابه را خبر  جگفتگو نشست. رسول اکرم

  . )١(بود ؛دادند که او جبریل
 ؛ندا هآوریم که فرشتگان به اعمالی گماشته شد ایمان می - ۴۶

به نزول وحی بر پیامبران گماشته شده که  ؛یل ئهمانند جبر
یل مأمور نزول باران، و اسرافیل مأمور دمیدن در شیپور ئمیکا ،است

َلک الموت و مَ  ،به هنگام برانگیخته شدن مردم در روز قیامت است
ها  هو فرشتگاِن کوه بر کو ،قبِض روح، هنگام مردن است مسئول

  م قرار داده است.ناند، و خداوند مالک را دربان جھگماشته شده
هایی هستند که در شکم    فرشتگانی هستند که مأمور بر جنین

نیز فرشتگانی هستند که مأمور به نگھداری از  هستند؛مادرانشان 
همچنین فرشتگان دیگری به  بنی آدم و دفاع از ایشان هستند.

ند، و برای هر فردی دو ا هگماشته شد ها انساننوشتن اعمال و کردار 

ۡ  َيَتَلقَّ  إِذۡ ﴿فرماید:  رار داده شده است؛ خداوند میفرشته ق  ُمَتلَّقَِيانِ ٱل
َمالِ وََعِن  ِميِ ٱۡلَ َعِن  ا ١٧َقعِيدٞ  ٱلّشِ َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ ِ يۡ  إ  َرقِيٌب  هِ َلَ
هنگامی را که دو فرشته،  ]به خاطر بیاورید[« ]١٨ و١٧ :ق[ .﴾١٨َعتِيدٞ 

 همراهِ  ]برای اعمال بد[و فرشته چپ  ]برای اعمال نیک[طرف راست 
دارند. انسان هیچ سخنی را بر زبان  اعمال او را دریافت می ،انسانند

                                                 
که صحیح و صریح  نبوی است س سنت شریفدوارد از نصوص مقاین مهمۀ  -١

  . (مترجم)اند شدهثابت و  بوده
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ای مراقب و آماده برای انجام  د مگر اینکه همان دم، فرشتهآوَر  نمی
  .»است ]و ضبط آن[موریت أم

فرشتگان دیگری هستند که خداوند، آنھا را برای پرسش از 
ن آنھا قرار داده است. دو فرشته بر مرده وارد مردگان در هنگام دف

معبود تو «گویند:  شوند و او را مورد بازخواست قرار داده و می می

يُثَّبُِت ﴿پس:  ؛»کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو چه کسی است؟
 ُ َّ ِينَ  ٱ ِ  ٱلَّ  ب

ْ ِ َيوٰ ٱلَۡ ِف  ٱلَّابِتِ  لِ َقوۡ ٱلۡ َءاَمُنوا نۡ  ة َوُيِضلُّ  َرةِۖ خِ ٱَوِف  َياٱلُّ
 ُ َّ ٰ  ٱ ُ  َعُل َوَيفۡ  لِِمَيۚ ٱلظَّ َّ خداوند کسانی را « ]٢٧ :إبراهیم[ ﴾َما يََشآءُ  ٱ

دارد؛  که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار می
و ستمگران را گمراه  ،هم در این جھان، و هم در سرای دیگر

؛ خداوند هر کار را ]گیرد یو لطف خود را از آنھا برم[سازد،  می
  .»دهد انجام می ]و مصلحت بداند[بخواهد 

ارتباطند؛ خداوند  فرشتگان دیگری هستند که با بھشتیان در

ِ  ّمِن ِهملُوَن َعلَيۡ خُ يَدۡ ﴿فرماید:  می ٰ  ٢٣بَابٖ  ُكّ  بَِما ُكمَعلَيۡ  مٌ َسَل
ارِ  َب ُعقۡ  مَ فَنِعۡ  ُتمۚۡ َصَبۡ  هر دری بر آنان وارد از « ]٢۴ و٢٣الرعد [ .﴾٢٤ٱلَّ
خاطر صبر و ه سالم بر شما ب ]گویند: و به آنان می[. گردند می

  .»]ی جاویدان[چه نیکوست سرانجام آن سرا .استقامتتان

مور يف إنَّ بيت املع« به ما خبر داده است که: جرسول اکرم 
: يصيل فيه، لك يوم سبعون ألف ملك ثم ال السماء يدخله، و رواية

  [متفق علیه] »ه آخر ما عليهميعودون إ
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در آسمان است. هر روز هفتاد هزار فرشته در  )١(عموربیت الَم «
خوانند،  در آن نماز می آمده که: و در روایتی ؛شوند آن داخل می

  .»گردند سپس به آن خانه باز نمی
  

* * *  

                                                 
ای عنی خانهیاند در آسمان هفتم برابر کعبه است؛ ا مسجدی که گفتهیخانه  -١

 ها در آن است.که تمامی فرمان



  
  
 

  چهارم: فصل
  که بر پیامبران نازل شده است  ییها ایمان به کتاب

تعالی بر برخی از پیامبران  آوریم به اینکه خدای ایمان می -۴٧
هایی فرستاده تا حجت و دلیلی باشد برای جھانیان تا به  خود کتاب

ها به جھانیان حکمت آموزند و  آن عمل کنند و به وسیلۀ  آن کتاب
  پاکیزه نمایند.ها]  [از بدیآنان را 
 آوریم که خداوند بر هر پیامبری کتابی نازل ایمان می -۴٨

رۡ  لََقدۡ ﴿فرماید:  می که چنانفرموده؛ 
َ
نَزۡلَ  تِ ّيَِنٰ بِٱۡلَ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ

َ
 اَوأ

ۡ وَ  َب ِكَتٰ ٱلۡ  َمَعُهمُ  ِ  ٱلَّاُس ِلَُقوَم  ِمَيانَ ٱل ما « ]٢۵ :الحدید[ ﴾ِطۖ قِسۡ ٱلۡ ب
های آشکار  رسوالن خود را با دالیل و معجزات روشن و شریعت

و  ]نی که دارای احکام و شرایع استآسما[فرستادیم، و با آنھا کتاب 
تا مردم  ،نازل کردیم ]شناسایی حق از باطل و قوانین عادالنه[میزان 

  .»کنندقیام به عدالت 
باشد،  ها که بر ما ظاهر و آشکار می [شماری] از آن کتاب -۴٩

  عبارتند از:
ترین  نازل فرموده است و آن بزرگ ؛تورات که بر موسی  - ١

ۚ  ىفِيَها ُهدٗ ﴿است:  یلئاسرا کتاب بنی ِينَ  ٱلَّبِيُّونَ  بَِها ُكمُ َيۡ  َونُورٞ  ٱلَّ
سۡ 
َ
ْ أ ِينَ  لَُموا ْ  لِلَّ ٰ  َهاُدوا بَّ  وَ  نِيُّونَ َوٱلرَّ

َ
ْ ُتحۡ ٱسۡ بَِما  َبارُ حۡ ٱۡل  بِ ِمن كَِتٰ  فُِظوا

 ِ َّ ْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآءَ  ٱ هدایت و نور  [کتاب] در آن« ]۴۴المائدة [ ﴾َوَكنُوا
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امبران، که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند، با آن برای یھود بود، و پی
که به  ،علما و دانشمندان به این کتاب ]همچنین[کردند، و  حکم می

  ؛»نمودند آنھا سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوری می

فِيهِ  ِنيَل ٱۡلِ  َنٰهُ َوَءاَتيۡ ﴿فرماید:  نجیل: خداوند متعال میا - ٢
قٗ وَ  َونُورٞ  ىُهدٗ  ٰةِ ٱلَّوۡ َن مِ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ  ِعَظةٗ َوَموۡ  ىوَُهدٗ  َر
دادیم که در آن،  ]عیسی[و انجیل را به او « ]۴۶ :المائدة[ ﴾ُمتَّقِيَ ّلِلۡ 

تورات را، که قبل از آن  ]این کتاب آسمانی نیز[هدایت و نور بود و 
  ،»هیزگاران بودای برای پر کرد، و هدایت و موعظه بود، تصدیق می

ِحلَّ َلُكم َبعۡ ﴿
ُ
ِي َض َوِل و « ]۵٠ :عمران آل[ ﴾ُكمۡ ُحّرَِم َعلَيۡ  ٱلَّ

بر شما حرام  ]بر اثر ظلم و گناه[ی از چیزهایی را که برختا  ]ام آمده[
  ؛»حالل کنم ]ها مانند گوشت بعضی از چھارپایان و ماهی[شده، 
  ؛عطا شده بود ؛که به داوود  ،زبور - ٣
  ؛داده شده بود که به ابراهیم و موسی فُح صُ  - ۴

 َءانُ ُقرۡ ٱلۡ ﴿نازل شد:  جقرآن کریم که بر خاتم پیامبران محمد  -  ۵
ۡ  ّمِنَ  َوَبّيَِنٰتٖ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  قرآن برای « ]١٨۵ :البقرة[ ﴾قَانِ ُفرۡ ٱلۡ وَ  ُهَدىٰ ٱل

و معیارهای سنجش حق و باطل  های هدایت راهنمایی مردم و نشانه
  .»است

قٗ ﴿فرماید:  د متعال میخداون  بِ ِكَتٰ ٱلۡ  ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ
کند و حافظ  کتب پیشین را تصدیق می« ]۴٨ :المائدة[ ﴾هِ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ 

  .»و نگاهبان آنھاست
های آسمانی  را ناسخ و محوکنندۀ تمامی کتاب پس خداوند، قرآن
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عبث و تحریف در آن شده  داِر حفظ آن از گذشته قرار داده و عھده

ۡلَ  نُ إِنَّا َنۡ ﴿است:  ما قرآن « ]٩ :الحجر[ ﴾ِفُظونَ لََحٰ  ۥنَّا َلُ  رَ ٱّلِكۡ  انَزَّ
زیرا این قرآن تا روز قیامت ؛ »نگھدار آنیم اً را نازل کردیم و ما قطع

  حجت و برهان بر تمامی جھانیان است. ماند و می باقی
ن و معلوم برای دوره و زمانی معیّ های پیشین، هر کدام  اما کتاب

بوده است که با نزول کتاب دیگری، صالحیتش پایان یافته و کتاب 
بیان  ،در آن بوده افزونی و کاستیبعدی، آنچه از تحریف و تبدیل و 

های سابق، َمصون از خطا و اشتباه  کتاب ،به همین سبب .کرده است
نھا وجود داشته است. در آ افزونی و کاستینبوده و تحریف و تبدیل و 

ِينَ ّمَِن ﴿فرماید:  خداوند متعال می ْ ُيَّرِفُوَن  ٱلَّ َعن  َكِمَ ٱلۡ َهاُدوا
َواِضعِهِ  را از جای خود  ]خدا[ بعضی از یھود، سخنان« ]۴۶ :النساء[ ﴾ۦمَّ

  .»کنند تحریف می

ِينَ  لٞ فََويۡ ﴿ يۡ  َب ِكَتٰ ٱلۡ  ُتُبونَ يَكۡ  ّلِلَّ
َ
 ِمنۡ  َذاَهٰ  َيُقولُونَ  ُثمَّ  ِديِهمۡ بِأ

ِ  ِعندِ  َّ ْ لِيَشۡ  ٱ وا ۖ  اَثَمنٗ  ۦبِهِ  َتُ ٗ َُّهم لٞ فََويۡ  قَلِي ا ل يۡ  َكَتَبۡت  ّمِمَّ
َ
 لٞ َوَويۡ  ِديِهمۡ أ

َُّهم ا ل ای با  پس وای بر آنھا که نوشته« ]٧٩ :البقرة[ ﴾ِسُبونَ يَكۡ  ّمِمَّ
گویند: این از طرف خداست؛ تا  نویسند، سپس می دست خود می

آن را به بھای کمی بفروشند. پس وای بر آنھا ه بتوانند] [بدین وسیل
از آنچه با دست خود نوشتند؛ و وای بر آنان از آنچه از این راه به 

  .»آورند! دست می

نَزَل  َمنۡ  قُۡل ﴿
َ
ِي َب ِكَتٰ ٱلۡ  أ ُموَسٰ نُوٗرا وَُهٗدى ّلِلنَّاِسۖ  ۦَجآَء بِهِ  ٱلَّ

بگو: چه « ]٩١ :األنعام[ ﴾َوُتُۡفوَن َكثِٗياۖ  قََراِطيَس ُتۡبُدوَنَها ۥَتَۡعلُونَهُ 
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کسی کتابی را که موسی آورد، نازل کرد؟ کتابی که برای مردم، نور و 
دهید؛ قسمتی  می صورت پراکنده قراره آن را ب ]اما شما[هدایت بود؛ 

  .»دارید را آشکار، و قسمت زیادی را پنھان می

  نَ ۥوُ يَلۡ  الََفرِيقٗ  ُهمۡ نَّ ِمنۡ ﴿
َ
ۡ أ  ِمنَ  َسُبوهُ ِلَحۡ  بِ ِكَتٰ بِٱلۡ  ِسنََتُهمل

ِ  ِعندِ  َوَيُقولُوَن ُهَو ِمنۡ  بِ ِكَتٰ ٱلۡ َوَما ُهَو ِمَن  بِ ِكَتٰ ٱلۡ  َّ  َوَما ُهَو ِمنۡ  ٱ
ِ  ِعندِ  َّ َ  ٱ َ ِ َوَيُقولُوَن  َّ ن  َكنَ  َما ٧٨لَُمونَ َيعۡ  وَُهمۡ  َكِذَب ٱلۡ  ٱ

َ
لِبََشٍ أ

ُ  تَِيهُ يُؤۡ  َّ ِ  اُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَبادٗ  ٱلُُّبوَّةَ وَ  مَ كۡ ٱلُۡ وَ  َب ِكَتٰ ٱلۡ  ٱ
ّ 

ِ  ُدونِ  ِمن َّ کسانی هستند  ]یھود[در میان آنھا « ]٧٩و٧٨آل عمران [ ﴾ٱ
گردانند که  زبان خود را چنان می ]خدا[که به هنگام تالوت کتاب 

در حالی که از  است؛ ]خدا[از کتاب  ]خوانند آنچه را می[گمان کنید 
» آن از طرف خداست«گویند:  می ]و با صراحت[ ؛نیست ]خدا[کتاب 

بندند در حالی که  با اینکه از طرف خدا نیست، و به خدا دروغ می
به او کتاب  برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند .دانند می

سپس او به مردم بگوید: غیر از خدا مرا  ،کم و نبوت دهدآسمانی و ُح 
  ».تش کنیدپرس

هۡ َيٰٓ ﴿
َ
ُ  رَُسوُلَا َجآَءُكمۡ  قَدۡ  بِ ِكَتٰ ٱلۡ  َل أ ا اَكثِيٗ  لَُكمۡ  يُبَّيِ  ّمِمَّ

ْ َوَيعۡ  بِ ِكَتٰ ٱلۡ  ِمنَ  ُفونَ ُتۡ  ُكنُتمۡ  ۚ  َعن ُفوا ِ  ّمِنَ  َجآَءُكم قَدۡ  َكثِٖي َّ  نُورٞ  ٱ
بِيٞ  بٞ َوكَِتٰ  ُ  بِهِ  ِديَيهۡ  ١٥مُّ َّ ٰ رِۡض  ٱتََّبعَ َمِن  ٱ ٰ ٱلُسُبَل  ۥنَهُ َو َل  مِ سَّ
لَُمٰ ّمَِن  رُِجُهمَوُيخۡ  َ  تِ ٱلظُّ ِ ٰ  ِديِهمۡ َوَيهۡ  ۦنِهِ بِإِذۡ  ٱلُّورِ إ َ ِ ٰ  إ  طٖ ِصَر
ِينَ  َكَفرَ  لََّقدۡ  ١٦َتقِيمٖ مُّسۡ  ْ إِنَّ  ٱلَّ َ قَالُٓوا َّ ۡ ُهَو  ٱ  ﴾َيمَ َمرۡ  نُ ٱبۡ  َمِسيحُ ٱل

ی از حقایق پیامبر ما، که بسیار ،ای اهل کتاب« ]١٧تا  ١۵المائدة [
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سازد، به سوی  کردید روشن می کتاب آسمانی را که شما کتمان می
 ]افشای آن مصلحت نیست که فعالً [شما آمد؛ و از بسیاری از آن، 

از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به  ]آری،[نماید.  صرف نظر می
سوی شما آمد. خداوند به برکت آن، کسانی را که از خشنودی او 

کند و به فرمان خود، از  های سالمت، هدایت می راه پیروی کنند، به
برد و آنھا را به سوی راه راست  ها به سوی روشنایی می تاریکی

 ؛ مریم است پسرنماید. آنھا که گفتند: خدا همان مسیح  ی مینمایهار
  .»کافر شدند اً ممسلّ 

***  



  
  
 

  پنجم: فصل
  ایشان هدف از بعثتایمان به پیامبران و  

آوریم به اینکه خداوند متعال پیامبران و رسوالنی  ایمان می -۵٠

َّ يَُكوَن لِلنَّاِس ﴿بر خلق و جھانیان فرستاد:  ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَ بَّشِ مُّ
 َ َ ِ َّ ُ َوَكَن  ٱلرُُّسِلۚ  دَ َبعۡ  ُحجَّ ٱ َّ  ]١۶۵ :[النساء ﴾اَعِزيًزا َحِكيمٗ  ٱ

نده بودند، تا بعد از این ده دهنده و بیم آنان پیامبرانی که بشارت«
و بر همه اتمام [پیامبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، 

  .»و خداوند، توانا و حکیم است ]حجت شود؛
و  ؛نوح  ،این پیامبران آوریم به اینکه نخستیِن  ایمان می -۵١

وۡ ﴿فرماید:  خداوند می ؛باشد می جآخرین آنھا محّمد 
َ
ٓ أ ا ٓ َحيۡ إِنَّ  َك إَِلۡ  َنا

 ٓ وۡ  َكَما
َ
ٓ َحيۡ أ ٰ  َنا َ ِ ِ َبعۡ  ِمنۢ  نَ  َۧوٱلَّبِّيِ  نُوحٖ  إ ما به تو « ]١۶٣ :[النساء ﴾ۦِده

گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی  وحی فرستادیم؛ همان
  ،»فرستادیم

َحدٖ ﴿فرماید:  و می
َ
بَآ أ
َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ ٰ  رَِّجالُِكمۡ  ّمِن مَّ ن رَُّسوَل كِ َوَل

 ِ َّ یک از مردان شما  پدر هیچ محمد« ]۴٠ :[األحزاب ﴾نَ  ۧٱلَّبِّيِ وََخاَتَم  ٱ
  .»پیامبران است ۀکنند نبوده و نیست؛ ولی رسول خدا و ختم

، سپس ابراهیم، سپس موسی، ج بھترین و برترین آنھا محمد
خداوند  که چنانباشد؛  می إل سپس نوح و عیسی فرزند مریم

در این آیه مبارکه ذکر نموده است:  ای هویژطور ه متعال آنان را ب
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َخذۡ  ذۡ ﴿
َ
ٰ بۡ  نُّوحٖ  َوِمن َوِمنَك  َقُهمۡ ِميَثٰ  نَ  ۧ ٱلَّبِّيِ  ِمنَ  نَاأ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر

َخذۡ  َيَمۖ َمرۡ  نِ ٱبۡ  وَِعيَس 
َ
به [« ]٧ :[األحزاب ﴾اَغلِيظٗ  ًقاّمِيَثٰ  ُهمِمنۡ  نَاَوأ

از  ]همچنین[مان گرفتیم، و هنگامی را که از پیامبران پی ]خاطر آور
تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همۀ آنان 

ولیت تبلیغ و رسالت ئکه در ادای مس[پیمان محکمی گرفتیم 
  .»]کوتاهی نکنند

مشتمل است بر  جد مما معتقدیم که دین و شریعت مح -۵٢
 ؛ودندکه سرشار از فضل ب های شریعت پیامبرانی تمامی فضیلت

عَ ﴿فرماید:  می که چنان ٰ  ٱّلِينِ  ّمِنَ  َلُكم َشَ ِيٓ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َما َوصَّ  َوٱلَّ
وۡ 
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ

َ
ْ  أ قِيُموا

َ
 ٱّلِينَ  أ

قُواْ فِيهِۚ  َ َتَتَفرَّ تشریع کرد که به  آیینی را برای شما« ]١٣ :[الشوری ﴾َو
نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و 

پا دارید و در  دین را بر :این بود که ،موسی و عیسی سفارش کردیم
  .»آن تفرقه ایجاد نکنید

آوریم به اینکه همه پیامبران، بشر و مخلوق  ایمان می -۵٣
داوند متعال وجود ندارد. ن صفات خآنایک از  در وجود هیچو هستند 

قُوُل َلُكمۡ ﴿فرماید:  می ؛از زبان نوح أخداوند
َ
ٓ أ َ  ِعنِدي َو

ِ  َخَزآئِنُ  َّ عۡ  ٱ
َ
ٓ أ َ قُوُل إِّنِ َملَكٞ  َب َغيۡ ٱلۡ  لَمُ َو

َ
ٓ أ َ من هرگز « ]٣١ :[هود ﴾َو

و  ،دانم و غیب هم نمی ،گویم خزائن الھی نزد من است به شما نمی
  .»ام هگویم من فرشت نمی

قُل ﴿فرمان داد تا بگوید:  جد ماالنبیاء مح خداوند متعال به خاتم
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قُوُل لَُكمۡ 
َ
ٓ أ ِ  َخَزآئِنُ  ِعنِدي َّ َّ عۡ  ٱ

َ
ٓ أ َ قُوُل لَُكمۡ  َب َغيۡ ٱلۡ  لَمُ َو

َ
ٓ أ َ  َو

خدا نزد من  های گنجینهگویم  بگو: من نمی« ]۵٠[األنعام  ﴾َملٌَك  إِّنِ 
گاه نیستم ]ه من بیاموزد،جز آنچه خدا ب[است؛ و من  و به  ،از غیب آ

  ،»ام گویم من فرشته شما نمی

ٓ  قُل﴿ که بگوید:و این  ۡملُِك  َّ
َ
َ  َنۡفٗعا ِلَۡفِس  أ ا َو َّ  َضًّ ِ ُ  َشآءَ  َما إ َّ  ﴾ٱ

من مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا « ]١٨٨ :[األعراف
  ،»بخواهد

ٓ  إِّنِ  قُۡل ﴿و بگوید:  مۡ  َ
َ
َ  اَضّٗ  لَُكمۡ  لُِك أ  لَن إِّنِ  قُۡل  ٢١ارََشدٗ  َو

ِ َيِن ِمَن ُيِ  َّ َحدٞ  ٱ
َ
ِجدَ  َولَنۡ  أ

َ
 ]٢٢ و٢١الجن [ ﴾٢٢َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ

اگر من نیز بر [بگو: من مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم. بگو: «
کند،  مایت نمیکس مرا در برابر او ح هیچ ]خالف فرمانش رفتار کنم
  .»یابم و پناهگاهی جز او نمی

ی از بندگان خدا ا هآوریم که تمام پیامبران، بند ایمان می -۵۴
پیامبری، بزرگ [برگزیدن به مقام]  اآنان را ب أهستند و خداوند

وصف مدح و را به بندگی در بلندترین مقام  ایشانو  ،داشته است

ُذّرِيََّة ﴿فرماید:  می ؛نوح  اولیِن آنھا ۀدربار که چنانفرموده است؛ 
ای فرزندان « ]٣ :[اإلسراء ﴾اُكورٗ شَ  ادٗ َكَن َعبۡ  ۥإِنَّهُ  نُوٍحۚ  َمعَ  َناَحَلۡ  َمنۡ 

  .»شکرگزاری بود ۀاو بند ،سوار کردیم ]بر کشتی[کسانی که با نوح 

َتبَارََك ﴿فرماید:  می جآخریِن آنھا محّمد  ۀدربارپروردگار متعال 
ِي َل  ٱلَّ ٰ  قَانَ ُفرۡ ٱلۡ نَزَّ َ ِ َعبۡ  َ  ]١ :[الفرقان ﴾نَِذيًرا لَِميَ َعٰ ِلَُكوَن لِلۡ  ۦِده

کتاب یعنی  خود، فرقان [ ۀ] است کسی که بر بند بزرگ [و خجسته«
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] را نازل فرمود، تا برای جھانیان  لحق از باط ۀجداسازند
  .»ای باشد هشداردهنده

ٓ ِعَبٰ  ُكرۡ ٱذۡ وَ ﴿فرماید:  پیامبران دیگر می ۀ[خدا] دربار  ٰ إِبۡ  َدنَا  هِيمَ َر
ْوِل  ُقوَب َوَيعۡ  قَ َحٰ سۡ 

ُ
  أ

َ
 وَ  ِدييۡ ٱۡل

َ
و بندگان ما « ]۴۵ :[ص ﴾رِ َصٰ بۡ ٱۡل
کنایه از نیرو [ ها دست صاحبان ،ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن

کنایه از بینش و بصیرت در [ و دیدگان ]و قدرت برای طاعت و عبادت
   ،]»دین و حقیقت

 َذا  دَ ۥَداوُ  َدنَاَعبۡ  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿
َ
اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  دِۖ يۡ ٱۡل وَّ

َ
ما  ۀو بند« ]١٧ :[ص ﴾أ

  ،»کننده بود صاحب قدرت، که او بسیار توبه، به خاطر بیاور راداوود 

اوُ  َناَووََهبۡ ﴿ اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  دُ َعبۡ ٱلۡ  مَ نِعۡ  َنۚ َمٰ ُسلَيۡ  دَ ۥِلَ وَّ
َ
ما « ]٣٠:[ص ﴾أ

چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی  سلیمان را به داوود بخشیدیم؛
  .» ]و به یاد او بود[کرد  خدا بازگشت می

َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿فرماید:  ، میإمریم پسرعیسی،  ۀدربارخداوند  ِ  إ
نۡ  دٌ َعبۡ 

َ
ٗ  هُ َنٰ وََجَعلۡ  هِ َعلَيۡ  َناَعمۡ أ َِنٓ  َمَث ٰٓ إِسۡ  ّلِ مسیح « ]۵٩ :[الزخرف ﴾ءِيَل َر

ی یاو بخشیدیم و او را نمونه و الگو ای بود که ما نعمت به فقط بنده
  .»اسرائیل قرار دادیم برای بنی
ها را با پیامبری  آوریم که خداوند متعال، رسالت ایمان می -۵۵

 که چنانپایان داد و او را بر همه جھانیان فرستاد؛  جمحمد 

َهاَيٰٓ  ُقۡل ﴿فرماید:  می يُّ
َ
ِ إِّنِ رَُسوُل  ٱلَّاُس  أ َّ ِي يًعاَجِ  ُكمۡ إَِلۡ  ٱ  ۥَلُ  ٱلَّ

َمٰ  ُك ُملۡ  ٰ ٱلسَّ  وَ  تِ َو
َ
ٰ  ِضۖ ۡرٱۡل ٓ إَِل َّ  هَ َ ِ ْ  َٔ َف  َوُيِميُتۖ  ۦيُۡحِ  ُهوَ  إ ِ  اِمُنوا َّ  بِٱ

  ٱلَِّبِّ َورَُسوِلِ 
ُ
ِّ ٱۡل ِي ّمِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  ٱلَّ َّ ٰ  بِٱ  َلَعلَُّكمۡ  ٱتَّبُِعوهُ وَ  ۦتِهِ َوَكَِم
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خدا به سوی  ۀمن فرستاد ،گو: ای مردمب« ]١۵٨ :[األعراف ﴾َتُدونَ َتهۡ 
 ها و زمین، از آِن  شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمان ۀهم

میراند؛ پس  کند و می اوست؛ معبودی به حق جز او نیست؛ زنده می
ای  نخوانده درس آن پیامبرِ  [یعنی] اش ایمان بیاورید به خدا و فرستاده

و پیروی کنید تا هدایت که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ و از ا
  .»یابید

همان  جد مآوریم به اینکه شریعت و آیین مح ایمان می -۵۶
 پسندید،دین اسالم است که خداوند متعال، آن را برای بندگان خود 

 که چنانپذیرد؛  کس نمی  و غیر از اسالم، هیچ دینی را از هیچ

ِ ِعنَد  ٱّلِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  می َّ ٰ سۡ ٱۡلِ  ٱ دین « ]١٩ :عمران [آل ﴾مُ َل
  ،»است ]و تسلیم بودن در برابر حق[در نزد خدا اسالم  ]پسندیده[

كۡ  مَ وۡ ٱۡلَ ﴿فرماید:  و می
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ

ٰ سۡ ٱۡلِ  لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  امروز، دین شما را « ]٣[المائدة  ﴾ادِينٗ  مَ َل
را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان  کامل کردم و نعمت خود

  ،»شما پذیرفتم ]جاودان[آیین 

ٰ سۡ ٱۡلِ  َغۡيَ  َتغِ َوَمن يَبۡ ﴿فرماید:  و می  ِف  وَُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  َفلَن ادِينٗ  مِ َل
ِ ٱ و [و هر کس جز اسالم « ]٨۵ :عمران [آل ﴾ِسِينَ َخٰ ٱلۡ ِمَن  ِخَرة

ی برای خود انتخاب کند، از او آیین ]تسلیم در برابر فرمان حق
  .»پذیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت از زیانکاران است

امروز که ادعا کند  [یعنی مسلمانی] معتقدیم که اگر کسی - ۵٧
 هر دین دیگرـ یا مسیحیتمانند دین یھود یا ـ دینی غیر از دین اسالم 

 ؛به کنددر نزد خدا مقبول است، کافر است و باید از او خواست تا تو
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  ؛ زیرا قرآن را انکار کرده است.به جرِم ارتداد کشته خواهد شدوگرنه 
کافر  جد ممح جھانی ما بر این باوریم که هرکس به رسالت -۵٨

شود، در حقیقت، به تمام پیامبران کافر شده است؛ حتی اگر به 
کند به او ایمان دارد و پیرو اوست باور داشته  پیامبری که ادعا می

بَۡت ﴿فرماید:  می خداوند که نانچباشد؛  ۡ  نُوٍح  مُ قَوۡ  َكذَّ  ﴾َسلِيَ ُمرۡ ٱل
  ،»قوم نوح، رسوالن را تکذیب کردند« ]١٠۵ :الشعراء[

کنندۀ  همۀ  پیامبران دانسته است؛ در حالی که  و آنان را تکذیب
 :و نیز خداوند فرموده ،پیامبری فرستاده نشده بود ؛قبل از نوح 

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  ُرونَ فُ يَكۡ  ٱلَّ َّ ْ َبۡيَ  ۦَورُُسلِهِ  بِٱ ن ُيَفّرِقُوا
َ
ِ  َوُيرِيُدوَن أ َّ  ٱ

ن َوُيرِيُدونَ  ٖض بَِبعۡ  ُفرُ َونَكۡ  ٖض بَِبعۡ  ِمنُ َوَيُقولُوَن نُؤۡ  ۦَورُُسلِهِ 
َ
ْ  أ  َيتَِّخُذوا

ٰ  َبۡيَ  ً  لَِك َذ ْوَلٰٓ  ١٥٠َسبِي
ُ
ٰ ٱلۡ  ُهمُ  ئَِك أ ۚ َحقّٗ  فُِرونَ َك عۡ  ا

َ
ٰ لِلۡ  نَاَتدۡ َوأ  رِينَ فِ َك

ِهينٗ  اَعَذابٗ  کسانی که خدا و پیامبران او را « ]١۵١و١۵٠:[النساء ﴾١٥١امُّ
خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و  کنند و می انکار می

و  ،کنیم آوریم، و بعضی را انکار می گویند: به بعضی ایمان می می
 آنھا کافراِن  ،خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند می

  .»ایم خوارکننده فراهم ساخته یاند؛ و برای کافران، مجازات حقیقی
 جد مآوریم که هیچ پیامبر و رسولی پس از مح ایمان می - ۵٩

ت کند وادعای نب جکس پس از او  وجود ندارد [و نخواهد داشت] و هر
] و به راستی و درستی او گواهی نمایدنبوت را [باور  مدعیکه  ییا کس

و ِاجماع  ج دهد، کافر است؛ زیرا تکذیب خداوند متعال و رسول خداب
  مسلمانان را کرده است.

 هستند خلفای راشدین جآوریم که پس از پیامبر  ایمان می -۶٠
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مؤمنان  ِت او با علم و معرفت و دعوت و والیت، برمکه در میان ا
یب]: تریِن آنھا به خالفت [به ترت خالفت کردند و بھترین و شایسته

ان، سپس علی بن اب، عثمان بن عفّ طابوبکر صدیق، عمر بن خ
که در خالفت به ترتیب، قدر و  و همچنان؛ باشند می طالب ابی

که  ،و خداوند متعال ؛منزلت داشتند، در فضیلت نیز چنان بودند
های  این سده درکه نخواست  است،حکمت رسا و بالغ صاحب 
 یکه شخصدر حالی  ،وب کند، شخصی را به خالفت منص)١(برگزیده
  است.وجود داشته نیز تر از او  شایسته
شخصی که فضیلت کمتری نسبت آوریم به اینکه  ایمان می -۶١

به خلیفه افضل داشت، شاید ویژگی یا فضلی داشته که آن دیگری 
ولی ممکن نیست صاحب فضیلت و برتری مطلق بر نداشته است؛ 

                                                 
: ند است که فرمود جهای برگزیده، اشاره به این روایت رسول اکرم  منظور از سده - ١

ين يلونهم« ين يلونهم ثم ا شما،  یروزگار برا نیبھتر«یعنی: » خريكم قرىي ثم ا
، دیآ یمن م است که به دنبال عصرِ  یا دوره ،پس از زمان من ؛زمان من است

به منبع الیزال  ج . از آنجا که رسول اکرم»آید ای که پس از آن می سپس دوره
ار، عین صواب و حقیقت دین بود. در الھی متصل بودند، گفتار و کردار آن بزرگو

حیات آن بزرگوار، صحابۀ گرانقدرشان به قدر وسع و با تمام توان و  دوران پربرکِت 
کوشیدند. لذا پس از وفات  ج اشتیاق در فراگیری اصول عقیدتی از محضر پیامبر

، گفتار و کرداِر عقیده  و کتاب خدا و سنتبرای فھم ترین منبع  مھم ج رسول الله
باشد، و پس از صحابه نیز تابعین ارجمند صحابه، که محضِر  حابۀ کرام میص

عقیدۀ  منبع موثقی برای فھمرا درک کرده بودند،  ج شاگردان رسول خدا
پس از که را  سه دورهاین  ج اسالمی هستند. از این روست که حضرت رسول

  اند. (مترجم) پذیرد، بھترین دوران دانسته پایان میتابعین 
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  فضیلت و برتری، بسیار زیاد است.های  هآنان گردد؛ زیرا علل و انگیز
ها و  دی، بھترین امتمت محمآوریم که ا ایمان می -۶٢

 َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿فرماید:  خداوند متعال می که چنانتریِن آنھاست؛  فاضل
ةٍ  مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ۡ  ُمُرونَ تَأ ۡ  َعنِ  نَ َهوۡ َوَتنۡ  ُروِف َمعۡ بِٱل  ُمنَكرِ ٱل

ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  َّ شما بھترین امتی بودید که به سود « ]١١٠:عمران [آل ﴾بِٱ
امر به معروف و نھی از منکر  ]که راچ[اند؛  ها آفریده شده انسان
  .»کنید و به خدا ایمان دارید می

  جپیامبر )١(آوریم که بھتریِن این امت، صحابه میایمان  -۶٣
  باشند. می )٣(، سپس تابِع تابعین)٢(سپس تابعین

گروهی هستند که تا روز  آوریم که در این امت ایمان می - ۶۴
قیامت بر حق بوده و مخالفت و دشمنی دشمنان و مخالفان هیچ 

که فرمان و امر الھی تواند مانع گردد]  [نمیرساند  ضرری به آنھا نمی
  جاری شود.

از جنگ و  جما معتقدیم که آنچه بین صحابه و یاران پیامبر -۶۵
. کسی از آنھا )٥(آنان بود )٤(از اجتھادی] [ناشاختالف و فتنه رخ داد، 

                                                 
محضر آن  ،رسیده جمبر اسالمامسلمانی است که به خدمت پی »صحابی« -١

 .حضرت را درک کرده و مسلمان از دنیا رفته باشد
 روی کرده باشد.یده و از او پیند که صحابی را دیگو مسلمانی را می» تابع« -٢
 ن.یِن تابعپیروا -٣
  ث نبوی.یا حدیل شرعی از قرآن یاستنباط مسا -٤
دخالت و دشمنی یھودیان، مسیحیان، مشرکان و منافقان نیز  تأثیر و فتنه و -٥

  )مترجم(در خور توجه بسیار است. 
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یک  یشو کسی که بر حق نبود، برا ثواب دارد،که بر حق بود، دو 
  شود. و خطای او بخشوده می ،پاداش، و آن هم پاداِش اجتھاد است

ما معتقدیم که نباید از بدی آنان سخن بگوییم، بلکه آنان را  -۶۶
های  و دل ،یستۀ آنند، بستاییمبه آنچه که از مدح و َثنا، سزاوار و شا

خداوند متعال  که چنانخود را از حسد و کینۀ  آنان پاک کنیم؛ 

نَفقَ  مَّنۡ  ِمنُكم َتوِيَ يَسۡ ﴿فرماید:  می
َ
ٰ  حِ َفتۡ ٱلۡ  لِ َقبۡ  ِمن أ ۚ تَ َوَق  َل

ْوَلٰٓ 
ُ
عۡ  ئَِك أ

َ
ِينَ  ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ نَفُقواْ ِمنۢ  ٱلَّ

َ
ٰ  دُ َبعۡ  أ ْۚ َوَق ّٗ  َتلُوا ُ ُ  وََعدَ  َو َّ  ٱ

ۚ سۡ ٱلُۡ  مکه، به سپاه [کسانی از شما که پیش از فتح « ]١٠ الحدید:[ ﴾َنٰ
 ]در راه خدا[اند و  بخشیده ]اند و از اموال خود اسالم کمک کرده

آنان درجه و مقامشان  ؛برابر و یکسان نیستند ]با دیگران[اند،  جنگیده
بذل و  ]، در راه اسالممکه[کسانی است که بعد از فتح  ۀفراتر از درج

ا به هر حال، خداوند به همه، وعدۀ ماند. ا اند و جنگیده بخشش نموده
  .»دهد پاداش نیکو می

ِينَ وَ ﴿ فرماید: می أخداوند  َربََّنا َيُقولُونَ  ِدهِمۡ َبعۡ  َجآُءو ِمنۢ  ٱلَّ
ٰ َلَا َوِلِخۡ  فِرۡ ٱغۡ  ِينَ  نَِناَو ِ  ٱلَّ َ َتۡ  نِ يَمٰ ٱۡلِ َسَبُقونَا ب ّٗ  قُلُوبَِنا ِف  َعۡل َو  ِغ

ِينَ  ْ  ّلِلَّ ٓ  َءاَمُنوا کسانی  ]همچنین[« ]١٠ :[الحشر ﴾رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َربََّنا
گویند:  می ،آمدند ]مھاجران و انصاریعنی پس از [ نکه بعد از آنا

بیامرز،  ،ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند ،پروردگارا
تو  ،پروردگارا .ای نسبت به مؤمنان قرار مده یمان کینهها و در دل

  .»مھربان و رحیمی

***  



  
  
 

  ششم: فصل
  ایمان به روز قیامت

و آن روزی است که بعد از  ،آوریم به روز قیامت ایمان می -۶٧
از قبرهای خود  و وقتی مردم زنده شده ؛دیگری نیست آن، روزِ 
راه ایشان به بھشت یا  و ،خیزند تا زندگِی ابدی را شروع کنند برمی

  دوزخ خواهد بود.
 زنده کردِن مردگان ، یعنیآوریم به برانگیخته شدن ایمان می - ۶٨

َونُفَِخ ﴿دمد:  که اسرافیل در شیپور می توسط خداوند متعال؛ در حالی
ورِ ِف  َمٰ فََصعَِق َمن ِف  ٱلصُّ ٰ ٱلسَّ  َوَمن ِف  تِ َو

َ
َّ َمن َشآَء  ِض ۡرٱۡل ِ ۖ إ ُ َّ مَّ ثُ  ٱ

خۡ 
ُ
و در صور دمیده « ]۶٨ :[الزمر ﴾يَنُظُرونَ  قَِيامٞ  ُهمۡ  فَإَِذا َرىٰ نُفَِخ فِيهِ أ

 ،میرند ند میهست ها و زمین کسانی که در آسمان ۀپس هم ؛شود می
 ؛شود مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در صور دمیده می

  .»هستند خیزند و در انتظار [حساب و جزا] ناگھان همگی به پا می
که پا  خیزند؛ در حالی در این وقت، مردم از قبرهایشان برمی

 ﴿ند: ا هو لخت هستند و ختنه نشد  برهنه
ۡ
ٓ َكَما بََدأ َل  نَا وَّ

َ
 ۥۚ عِيُدهُ نُّ  قٖ َخلۡ  أ

ۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ٓ ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا گونه که آفرینش را  همان« ]١٠۴ :[األنبیاء ﴾عِلِيَ َف
ای است بر ما، و قطعًا آن  گردانیم؛ این وعده آغاز کردیم، آن را بازمی

  .»را انجام خواهیم داد
 ،آوریم به نامۀ  اعمال و کردار که به دست راست ایمان می -۶٩
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ا َمنۡ ﴿شود:  یا از پشت به دست چپ داده می مَّ
َ
وِتَ  فَأ

ُ
 ۥَبهُ كَِتٰ  أ

ِ  َوَينَقلُِب  ٨ايَِسيٗ  اِحَسابٗ  ُيَاَسُب  َف َفَسوۡ  ٧ۦبَِيِمينِهِ  ٰٓ إ هۡ  َ
َ
 ۦلِهِ أ

ا ٩اورٗ َمۡسُ  مَّ
َ
وِتَ  َمنۡ  َوأ

ُ
ِ َوَرآَء َظهۡ  ۥَبهُ كَِتٰ  أ ْ يَدۡ  َف فََسوۡ  ١٠ۦرِه  ُعوا

پس کسی که نامۀ  « ]١٢ تا ٧ :االنشقاق[ ﴾١٢عًِياسَ  َلٰ َوَيۡص  ١١اُثُبورٗ 
به زودی حساب آسانی برای او  ،اعمالش به دست راستش داده شود

و اما کسی که  ؛گردد اش باز می انوادهشود و خوشحال به اهل و خ می
زند: ای  به زودی فریاد می ،نامۀ  اعمالش به پشِت سرش داده شود

  ،»سوزد های سوزان آتش می و در شعله !وای بر من که هالک شدم

ۡ  نٍ َوُكَّ إِنَسٰ ﴿ ل
َ
 َمةِ قَِيٰ ٱلۡ  مَ يَوۡ  ۥَلُ  رِجُ َوُنۡ  ۦۖ ِف ُعُنقِهِ  ۥئَِرهُ َطٰٓ  هُ َنٰ َزمۡ أ

ٰ يَلۡ  ابٗ كَِتٰ   ٱقۡ  ١٣َمنُشوًرا هُ َق
ۡ
 َك َعلَيۡ  مَ وۡ ٱۡلَ  ِسَك بَِنفۡ  َكَفٰ  َبَك كَِتٰ  َرأ

هر انسانی را بر گردنش  و اعمال« ]١۴و١٣ :اإلسراء[ ﴾١٤اَحِسيبٗ 
آوریم که آن را در  ایم؛ و روز قیامت، کتابی برای او بیرون می آویخته

و به او  ،این همان نامه اعمال اوست[بیند  برابر خود گشوده می
 کافی است که امروز، خود حسابگرِ  ؛کتابت را بخوان ]گوییم: می

  .»باشی تنخویش
آوریم به ترازویی که در روز قیامت برای حساب و  ایمان می -٧٠

شود:  کس ظلم نمی شود و به هیچ  جزا و کیفر و پاداش گذاشته می

ةٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َفَمن َيعۡ ﴿ ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل عۡ َوَمن يَ  ٧ۥيََرهُ  اَخۡيٗ  َذرَّ ة  اَشّٗ  َذرَّ
ای کار خیر انجام  هرذ به اندازۀپس هر کس « ]٨و٧ :الزلزلة[ ﴾٨ۥيََرهُ 
آن  باشد، کار بد کرده یا ذره ۀبه اندازو هر کس  ؛بیند آن را می ،دهد
  ،»بیند را می
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ٰ  َفَمن َثُقلَۡت ﴿ ْوَلٰٓ  ۥزِيُنهُ َمَو
ُ
ۡ  ُهمُ  ئَِك فَأ  ۡت َخفَّ  َوَمنۡ  ١٠٢لُِحونَ ُمفۡ ٱل

 ٰ ْوَلٰٓ  ۥزِيُنهُ َمَو
ُ
ِينَ  ئَِك فَأ نُفَسُهمۡ  ٱلَّ

َ
ْ أ ٓوا ونَ َخٰ  َجَهنَّمَ  ِف  َخِسُ  َفحُ تَلۡ  ١٠٣ِلُ

و کسانی « ]١٠۴ تا١٠٢ :المؤمنون[ ﴾لُِحونَ َكٰ  فِيَها وَُهمۡ  ٱلَّارُ  وُُجوَهُهمُ 
و آنان که وزنه  ؛اعمالشان سنگین است، همان رستگارانند ۀکه وزن

وجود خود را از  ۀاشد، کسانی هستند که سرمایاعمالشان سبک ب
های سوزان آتش  شعله ؛م جاودانه خواهند ماندندست داده، در جھ

شود؛ و در دوزخ  هایشان نواخته می همچون شمشیر به صورت
  ،»ای عبوس دارند چھره

﴿ ِ مۡ  َعۡشُ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ ٱلَۡ َمن َجآَء ب
َ
ۖ أ ّيَِئةِ  َجآءَ  َوَمن َثالَِها َ  بِٱلسَّ َف

َّ  َزىٰٓ ُيۡ  ِ هر کس کار نیکی « ]١۶٠ :[األنعام ﴾َلُمونَ ُيظۡ  َ  وَُهمۡ  َلَهاِمثۡ  إ
و هر کس کار بدی انجام دهد،  ؛آن پاداش دارد برابرِ  ، دهانجام دهد

  .»مانند آن، کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنھا نخواهد شده جز ب
 جرختص پیامببزرگی که مآوریم به شفاعت  ایمان می -٧١
زمانی که بندگان خدا [در قیامت] دچار اندوه و سختی  ؛)١(است

                                                 
مفھوم و مصداق با اعتقاد شفاعتی که اهل سنت بدان اعتقاد دارند، از نظر  -١

فاعت به معنی شیعه در این زمینه کامًال متفاوت است. به باور اهل سنت، ش
؛ لذا فرد صالح برای ی استدعای خیر یا درخواست حاجت برای کس

برای  جنبی اکرم ـ همهوالدینش، شھید برای اقوام و خویشانش و ـ در رأس 
این شفاعت با اجازۀ خدای متعال و در حق افراد  کند. امتش شفاعت می
این در  گردد. گیرد و هر فاسق و فاجر بدکاری را شامل نمی خاصی صورت می
بزرگی از اهل بیت اجازه و فرصت  به اعتقاد شیعیان، گروه حالی است که

امامی هستند که  ، و اصوًال فقط شیعیان دوازدهشفاعت برای شیعیان را دارند
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ی با اجازۀ خدای تعالی نزد حضرتش و شوند ناپذیری می تحمل
که  چرا ؛نمایدش داوری تا خداوند میان بندگان کند شفاعت می

نزد آدم، سپس نزد نوح، سپس نزد ابراهیم، سپس  بندگان خدا ابتدا
 جرفته تا اینکه سرانجام به پیامبر  إلنزد موسی، سپس نزد عیسی

  .]تا برایشان شفاعت کند[ رسند می
 م بیروننآوریم به شفاعتی که مردم را از جھ ایمان می -٧٢

و  إلو پیامبران دیگر جو آن شفاعت، برای رسول الله  ،آورد می
م نمؤمنان را از جھ . خداوند متعال، گروهی ازستها مؤمنان و فرشته

فضل و رحمت خاطِر به  و فقط بدون شفاعت کسی ،آورد بیرون می
  خودش.
و اینکه آب آن  جله آوریم به حوض رسول ال ایمان می -٧٣

تر از عسل است، و بوی آن بھتر از بوی  سفیدتر از شیر و شیرین
باشد. طول و عرض آن به مسافت رفتن یک ماه  مشک می خوِش 

های آن مانند ستارگان آسمان، زیاد و زیبا هستند و  است. ظرف
و هرکس که از آن حوض  ،شوند دی بر آن وارد میممؤمناِن امت مح

                                                                                                
است که چنان بزرگ  تعداد شفیعان شیعه. گردند مشمول این امتیاز می

؛ چرا دانست(در ایران و عراق)   ها دل تمام امامزادهاتوان به جرئت آن را مع می
ای  اغ هر یک از ده هزار و پانصد امامزادۀ ایران برویم، عدهکه امروز اگر به سر

به ضریح فلزی یا چوبی آن چنگ و مشرکانه را خواهیم دید که عاجزانه  بیخبر
ین ا .، شفاعت روز قیامت استشنتری که مھم ،خواهند می یزده و حاجت

در حالی که  ای در قرآن و سنت ندارد؛ شفاعت افراطی و غلوآمیز هیچ ریشه
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات صرفًا  ،اهل سنت در عقیدۀ فاعتش

  . است جرماک رسول
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  ز آن هرگز تشنه نخواهد شد.بنوشد، بعد ا
جھنم  االیو آن پلی است که ب ،آوریم به صراط ایمان می -٧۴

به قدر و اندازۀ اعمال  سرعت عبور مردم از روی این پل، قرار دارد؛
باد، به سرعِت کند، سپس  اولین آنھا مانند برق عبور می آنھاست:

  ن.، آنگاه به سرعت دویدن مردایا هپرندعبور  به سرعِت سپس 
سالمت  ،بارخدایا«فرماید:  بر پل ایستاده و می ج رسول الله

گردد، و  تا اینکه اعمال [بندگان] کم می ؛»سالمت گردان، گردان
در دو طرف  .عبور کنند خیز ه شکل سینهیند که از پل بآ یمکسانی 
کسی را که به آنان امر شود، که هایی آویزان است و مأمورند  پل، قالب
و  ،یابند شوند و سپس نجات می آنان مجروح میاز برخی  ؛بگیرند

  افتند. م مینبه آتش جھ [برخی دیگر]
از  جت پیامبر نآوریم به تمامی آنچه در قرآن و س ایمان می -٧۵

آن روز آمده است. خدا ما را از آن نجات  اخبار و سختی و هراِس 
  دهد.

نسبت به اهل بھشت  جآوریم به شفاعت پیامبر  ایمان می -٧۶
مخصوص  ]کهاست شفاعتی [هم  و آن ،تا اینکه به آن داخل شوند

  باشد. می جپیامبر اکرم 
آوریم به بھشت و دوزخ و اینکه بھشت  ایمان می -٧٧

است که خداوند متعال آن را برای مؤمناِن پرهیزگار مھیا  »عیمدارالنَّ «
ندیده، را هایی است که هرگز چشم مانند آن  کرده و در آن نعمت

ر نکرده است: وتص ش رابشر مانند ذهِن نشنیده، و را انند آن گوش م

َ َتعۡ ﴿ ٓ  ٞس َنفۡ  لَمُ فَ ا خۡ  مَّ
ُ
ِ  ّمِن لَُهم ِفَ أ ة عۡ  قُرَّ

َ
ۢ  ُيٖ أ ْ  بَِما َجَزآَء  َكنُوا
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 ،های مھمی داند چه پاداش هیچ کس نمی« ]١٧ :[السجدة ﴾َملُونَ َيعۡ 
ن پاداش ای ؛برای آنھا نھفته شده ،هاست که مایۀ روشنی چشم

  .»دادند ی است که انجام مییکارها
است که خداوند متعال آن را برای  »ذابالعَ  دار«م نجھ اما

و در آن عذابی هولناک و شدید است که  ،کافران ستمگر مھیا ساخته

عۡ ﴿است:  نگنجیدهر هیچ بشری وهرگز در تص
َ
ٰ  نَاَتدۡ إِنَّآ أ  نَاًرا لِِميَ لِلظَّ

َحاَط 
َ
ادِقُ  بِِهمۡ  أ ۚ ُسَ ْ يَسۡ  ن َها ْ  َتغِيُثوا ۡ  بَِمآءٖ  ُيَغاثُوا ۡ  وِييَشۡ  لِ ُمهۡ َكٱل ۚ ٱل  وُُجوهَ

اُب  َس بِئۡ  َ ما برای ستمگران آتشی « ]٢٩ :[الکھف ﴾َتَفًقاُمرۡ  وََسآَءۡت  ٱلشَّ
و اگر  ،اش آنان را از هر سو احاطه کرده است آماده کردیم که سراپرده

د که همچون فلز گداخته آورنتقاضای آب کنند، آبی برای آنان می
 جایگاهیچه بد نوشیدنی و چه بد َوه که  ؛کند ها را بریان می صورت
  .»!است

گاه فانی نشده و  اکنون وجود دارد و هیچ ـ بھشت و دوزخـ و آن دو 

ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن﴿فرماید:  از بین نخواهد رفت. خداوند متعال می َّ  بِٱ
ٰ  يُۡدِخۡلهُ  َصٰلِٗحا َوَيۡعَمۡل  نَۡهٰرُ  َتۡتَِها ِمن َتۡرِي تٖ َجنَّ

َ
ٓ  َخِٰلِينَ  ٱۡل  فِيَها

بَٗداۖ 
َ
ۡحَسنَ  قَدۡ  أ

َ
ُ  أ َّ و هرکس به خدا ایمان « ]١١ :[الطالق ﴾رِۡزًقا َلُۥ ٱ

خداوند  ،و این راه را تداوم بخشد[آورده و اعمال صالح انجام دهد 
 ]درختانش[ رِ سازد که از زی هایی از بھشت وارد می او را در باغ ]متعال

 مانند، و خداوند متعال روزِی  جاودانه در آن می ؛نھرها جاری است
  ،»ی برای او قرار داده استینیکو

َ إِنَّ ﴿ َّ ٰ ٱلۡ لََعَن  ٱ َعدَّ لَُهمۡ  فِرِينَ َك
َ
ٓ  ِلِينَ َخٰ  ٦٤َسعًِيا َوأ بَدٗ  فِيَها

َ
 َّ  اۖ أ
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َ  اَولِّٗ  َيُِدونَ  ٰ  ٱلَّارِ  ِف  ُجوُهُهمۡ ُب وُ ُتَقلَّ  مَ يَوۡ  ٦٥انَِصيٗ  َو ٓ لَيۡ َيُقولُوَن َي  تََنا
َطعۡ 
َ
َ  َناأ َّ َطعۡ  ٱ

َ
۠  َناَوأ َ خداوند متعال کافران « ]۶۶ تا ۶۴ :األحزاب[ ﴾ٱلرَُّسو

و برای آنان آتش  ]و از رحمت خود دور داشته[را لعن کرده 
در حالی که همواره در آن تا ابد  ؛ای آماده نموده است سوزاننده

های  که صورت ،در آن روز .و یاوری نخواهند یافت دوست، و مانند می
از کار خویش پشیمان [ ،دگرگون خواهد شد ]دوزخ[آنان در آتش 

  .»!گویند: ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم می ]شوند و می
را  انآن جدهیم کسانی که قرآن و سنت پیامبر  شھادت می -٧٨
با نام آنھا  جکه پیامبر چه کسانی روند؛ می، به بھشت اند کرده معرفی

ن و ای، معیّ  کرده، چه کسانی که به وسیلۀ صفت و نشانه مشخصرا 
از  جپیامبرکه  ند؛ مانند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی ا همشخص شد

چه آنانی که به سبب صفت و اعمالشان به  ؛نام برده است ایشان
   .شخص پرهیزگارشوند؛ مانند: هر مؤمن یا هر  بھشت وارد می

آنھا را  جت رسول ندهیم کسانی که قرآن و س شھادت می -٧٩
؛ چه با نام، و چه با روند ند، به دوزخ میا کرده [به عنواِن بدکار]معرفی

رو ْم ابولھب و عَ  ، هنام برده شداز ایشان کسانی که جمله وصف آنھا. از 
کافر و هر  ،فشان آمدهیوصت، و از کسانی که هستندبن لحی خزاعی 

  همۀ منافقان.نیز و  ،مشرکی که شرک اکبر دارد
در قبرش  توفیآوریم به سختی قبر و پرسش از م ایمان می -٨٠

ُ يُثَّبُِت ﴿پس:  ؛از معبود، دین و پیامبر او َّ ِينَ  ٱ ِ  ٱلَّ  ب
ْ  لِ َقوۡ ٱلۡ َءاَمُنوا

ِ َيوٰ ٱلَۡ ِف  ٱلَّابِتِ  نۡ  ة ِ ٱَوِف  َياٱلُّ خداوند متعال « ]٢٧براهیم ا[ ﴾ِخَرة
کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار 
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  .»دارد؛ هم در این جھان و هم در سرای دیگر می
گوید:  می[در هنگامۀ پرسش بعد از مرگ] انسان مؤمن در اینجا 

اما  ؛»است جد ممعبود من الله، دین من اسالم، و پیامبر من مح«
دانم؛ شنیدم مردم چیزی  نمی«گوید:  افق میانسان کافر و من

  .»من هم همان را گفتم ؛گویند می
آوریم به نعمت و آسایش قبر برای مؤمنان؛  ایمان می -٨١

ِينَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می که چنان ٰ  ٱلَّ ۡ  ُهمُ َتَتَوفَّ َطّيِبَِي  ئَِكةُ َمَلٰٓ ٱل
 ٰ ْ ٱدۡ  ُكمُ يۡ َعلَ  مٌ َيُقولُوَن َسَل  ]٣٢ :[النحل ﴾َملُونَ َتعۡ  بَِما ُكنُتمۡ  ةَ نَّ ٱلَۡ  ُخلُوا

گیرند در حالی که پاک  روحشان را می ]مرگ[که فرشتگان  نهمانا«
وارد بھشت شوید به  ؛سالم بر شما«گویند:  اند؛ به آنھا می و پاکیزه

  .»دادید خاطر اعمالی که انجام می
 که چنانآوریم به عذاب قبر برای ظالمان کافر؛  ایمان می -٨٢

ٰ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿فرماید:  می ٰ  لُِمونَ ٱلظَّ ۡ  تِ ِف َغَمَر ۡ وَ  تِ َموۡ ٱل  ئَِكةُ َمَلٰٓ ٱل
يۡ 
َ
ْ أ خۡ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓوا

َ
ْ أ نُفَسُكُمۖ  رُِجٓوا

َ
ۡ  َعَذاَب  نَ َزوۡ ُتۡ  مَ وۡ ٱۡلَ  أ بَِما  ُهونِ ٱل

َ  َتُقولُونَ  ُكنُتمۡ  َ  ِ َّ ٰ  َعنۡ  َوُكنُتمۡ  قِّ ٱلَۡ  َغۡيَ  ٱ  ﴾ِبُونَ َتكۡ تَسۡ  ۦتِهِ َءاَي
 های سختیظالمان در  ]این[و اگر ببینی هنگامی که « ]٩٣ :[األنعام

گویند:  ها را گشوده، به آنان می اند، و فرشتگان دست مرگ فرو رفته
هایی که به خدا  امروز در برابر دروغ .جان خود را خارج سازید«

ای  دهخوارکنن بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید، مجازاِت 
  .»خواهید دید
شده و برای مؤمن روشن و  روایت مورددر این  فراوانی احادیث

آشکار است؛ پس بر هر انسان مؤمن واجب است که به آنچه در قرآن 
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و  ،از امور غیبی وارد شده است ایمان بیاورد جو سّنت رسول الله 
ه جدال و مقابل ]قیاس و[با آن  ،کند در دنیا مشاهده میرا که آنچه 

نکند و آن را مورد تکذیب قرار ندهد؛ زیرا بین دنیا و آخرت فرق 
  تعان.َس ه الُم بسیار است. واللّ 

***  



  
  
 

  هفتم: فصل
  یمان به قضا و قدرا

آوریم به قضا و قدر و خیر و شر آن، و آن هم  ایمان می -٨٣
علم  که چنانباشد. تقدیر و سرنوشت خدا برای آفریدگان و خالیق می

  وشت حکم کرده است.خدا بر آن سرن
  قضا و قدر چھار مرتبه دارد:

با [آوریم که خداوند متعال  مرتبۀ  اول: مرتبه علم است. ایمان می
قبًال دانا بر آنچه  ؛بر همه چیز عالم و داناست ]علم ازلی و ابدی خود

علم جدیدی برای وی  ؛خواهد بود، و بر چگونگی آنبعدًا بوده و آنچه 
فراموشی  ،، و بعد از علماش چیزی نداند ربارهدآید که  به میان نمی
  ؛شود مینبرایش عارض 

آوریم که  . ایمان می]آن علم است[مرتبۀ  دوم: مرتبه نوشتن 
تا روز قیامت در لوح  ،خداوند متعال آنچه مقدر و سرنوشت است

لَمۡ ﴿محفوظ نوشته است: 
َ
نَّ  لَمۡ َتعۡ  أ

َ
َ  أ َّ َمآءِ  ِف  َما لَمُ َيعۡ  ٱ  ٱوَ  ٱلسَّ

َ
 ِضۚ ۡرۡل

 ٰ ٰ  إِنَّ  ٍبۚ كَِتٰ  ِف  لَِك إِنَّ َذ َ  لَِك َذ َ  ِ َّ آیا « ]٧٠:جالح[ ﴾يَِسيٞ  ٱ
داند؟  دانستی خداوند متعال آنچه را در آسمان و زمین است می نمی

؛ و ]پایان پروردگار همان کتاب علم بی[همه اینھا در کتابی ثبت است 
  ؛»این بر خداوند متعال آسان است

آوریم به  مرتبۀ  مشیت و خواست خداست. ایمان می مرتبۀ  سوم:
و  اراده نموده،ها و زمین است  نااینکه خداوند متعال آنچه در آسم
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هر چه را که خدا  .هیچ چیز جز به مشیت و ارادۀ او نخواهد بود
  ؛شود شود، و آنچه نخواهد، نمی خواهد می

م به آوری خلقت و آفرینش است. ایمان می ۀمرتبۀ  چھارم: مرتب

ُ ﴿اینکه:  َّ ِ  لِقُ َخٰ  ٱ ٰ  وَُهوَ  ءٖۖ َشۡ  ُكّ َ َ  ِ ُ  ٦٢َوكِيلٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ َمَقاِلُد  ۥلَّ
َمٰ  ٰ ٱلسَّ  وَ  تِ َو

َ
خداوند متعال آفریدگار همه چیز « ]۶٣و۶٢الزمر: [ ﴾ِض ۡرٱۡل

ها و زمین از  اشیاست. کلیدهای آسمان ۀاست و حافظ و ناظر بر هم
  .»اوست آِن 

. پس باشد تمام افعال خداوند و بندگان میگانه شامل این مراتب چھار
برای خداوند  ،دهد هر چه بنده از گفتار و کردار و غیر آن انجام می

خداوند متعال آن را خواسته و به وجود  ،متعال آشکار و معلوم است

ن ِمنُكمۡ  َشآءَ  لَِمن﴿آورده است: 
َ
ٓ  تََشآُءونَ  َوَما ٢٨يَۡسَتِقيمَ  أ َّ ِ ن إ

َ
 أ

 َ ُ  َشآءَ ي َّ برای کسی از شما که « ]٢٩ و٢٨التکویر [ .﴾٢٩ٱۡلَعٰلَِميَ  َربُّ  ٱ
کنید مگر اینکه  و شما اراده نمی ،بخواهد راه مستقیم پیش گیرد

  ،»خداوند  پروردگار جھانیان  بخواهد

ُ  َشآءَ  َولَوۡ ﴿ َّ ْ ٱقۡ َما  ٱ ٰ  َتَتلُوا َ  ِكنَّ َوَل َّ  :رة[البق ﴾يُرِيدُ  َما َعُل َيفۡ  ٱ

کردند؛ ولی خداوند  خواست، با هم پیکار نمی اگر خدا می« ]٢۵٣
  ،»دهد انجام می ]از روی حکمت[خواهد،  متعال، آنچه را می

ُ  َشآءَ  َولَوۡ ﴿ َّ ۖ  ٱ و « ]١٣٧ :[األنعام ﴾َتُونَ َيفۡ  َوَما ُهمۡ فََذرۡ  َما َفَعلُوهُ
نان را توانست جلو آ زیرا می[کردند  خواست، چنین نمی اگر خدا می

هایشان را به  بنابراین، آنھا و تھمت ]بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد
  ،»]و به آنھا اعتنا مکن[حال خود واگذار 

ُ وَ ﴿ َّ با اینکه خداوند هم « ]٩۶ :[الصافات ﴾َملُونَ َتعۡ  َوَما َخلََقُكمۡ  ٱ
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  .»سازید هایی که می شما را آفریده و هم بت
که خداوند متعال برای بندۀ  خود  آوریم اما با این حال، ایمان می

اختیار و قدرت قرار داده تا با آن، عمل خود را انجام دهد و نشانی بر 
  :؛ زیرادهد خود عمل انجام می اینکه بنده با خواست و اراده و اختیارِ 

 ﴿فرماید:  خداوند متعال می :اول
ۡ
ْ فَأ ٰ  ثَُكمۡ َحرۡ  تُوا نَّ

َ
 ﴾ُتمۡ ِشئۡ  أ

[یعنی  توانید با آنھا ان که بخواهید، میپس هر زم« ]٢٢٣ :[البقرة
  ،»آمیزش کنید زنانتان]

ْ  َولَوۡ ﴿فرماید:  و می َراُدوا
َ
ْ َلُ  ُروجَ ٱلُۡ  أ وا َعدُّ

َ
ةٗ  ۥَل  ]۴۶ :[التوبة ﴾ُعدَّ

سوی میدان ه ب[اراده داشتند که  ]گفتند، و راست می[اگر آنھا «
  .»ساختند ای برای آن فراهم می خارج شوند، وسیله ]جھاد

پس آمادگی و ُمھیا شدن برای جنگ را با ارادۀ مطلق و خواست 
  ؛خود، بر بندۀ  خود ثابت کرده است

: توجیه امر و نھی به بنده. اگر بنده اختیار و قدرت نداشت، امر دوم
و نھی کردن به او از جمله تکالیفی بود که توانایی انجام آن را نداشت، و 

پذیرد و از آن  و رحمت او نمی این امری است که حکمت خداوند متعالی

َ ﴿فرماید:  کند. خداوند متعال در خبر راستین قرآن می دوری می

ُ يَُكلُِّف  َّ َّ  ًساَنفۡ  ٱ ِ خداوند هیچ کس را جز به « ]٢٨۶ :البقرة[ ﴾َعَهاوُسۡ  إ
  ؛»کند تکلیف نمی شا اندازه توانایی
دکار : ستایش نیکوکار به خاطر احسان و نیکی، و نکوهش بسوم

بر عمل بد و ناشایست او. جزای هر کدام به آنچه سزاوارش هستند. 
شد، مدِح  اگر عمل و کردار بنده با اراده و اختیارش انجام نمی

و خداوند  ،آمد و کیفِر بدکار، ظلم به شمار میبود نتیجه  نیکوکار، بی
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  ؛نتیجه و ظلم، منزه و پاک است ارزش و بی متعال از کار بی

ِيَن ﴿ه خداوند متعال رسوالنی فرستاده است: : اینکچھارم بَّشِ مُّ
 َ َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس  ِ َوُمنِذرِيَن ِلَ َّ  :[النساء ﴾ٱلرُُّسلِ  دَ َبعۡ  ُحجَّ ٱ

دهنده بودند، تا بعد از  دهنده و بیم آنان پیامبرانی که بشارت« ]١۶۵
بر همه اتمام  و[این پیامبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، 

  .»و خداوند متعال توانا و حکیم است ]حجت شود؛
 ،گرفت کردار بنده با اراده و اختیار او انجام نمی اگر اعمال و

  ؛شد حجت و برهان خدا در فرستادن رسوالن و پیامبران، باطل می
دهد، یا آن  کند که عملی را انجام می کس احساس می : هرپنجم
ه حس کند کسی او را به انجام آن کار کند، بدون آن ک را ترک می

خیزد،  وادار کرده است؛ مثًال: با ارادۀ مطلق و خالص خودش برمی
کند، و ساکن  گردد، مسافرت می شود، خارج می نشیند، داخل می می
البته که  .در او به وجود آید یشود، بدون آنکه هیچ احساس اجبار می

ا بزی اجبار شود، که به انجام چی زیادی است میان کسی تفاوت
مطلق، کاری را انجام دهد. آیین اسالم نیز بین این  که با اختیارِ  کسی

کس عملی  پس هر .است تفاوت قائل شده ـیعنی اجبار و اختیارـ دو 
را انجام دهد و در انجام آن عمل ناگزیر و مجبور باشد، شرع و آیین 

بازخواست  تعالی تعلق دارد، اسالم، او را در آنچه به خدای باری
  د.کرنخواهد 
تواند برای انجام گناهانش به  نمیگناهکار که ما معتقدیم  -٨۴

خود  ؛ زیرا گناهکار گناه را به اختیارِ بھانۀ قضا و قدر متوسل شود
انجام داده است، بدون آنکه بداند خداوند متعال آن را از قبل برای او 

اخبر ؛ زیرا هیچ کس از سرنوشت برقم زده است شسرنوشتدر 
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اَذا ٞس َنفۡ  رِيَوَما تَدۡ ﴿مگر بعد از وقوع آن عمل:  ،نیست  ِسُب تَكۡ  مَّ
  .»آورد داند فردا چه به دست می و هیچ کس نمی« ]٣۴ن :[لقما .﴾اۖ َغدٗ 

آورد که قبًال در هنگام انجام آن  دلیلی می ]گناهکار[پس چرا 
؟ آورد که این، قضا و قدر خداست خبر است و عذر می کار، از آن بی

خداوند متعال، استناد کردن آنھا به آن دلیل را با آیۀ زیر باطل 

ِينَ َسَيُقوُل ﴿فرماید:  می ۡشَ  ٱلَّ
َ
ْ أ ُ  َشآءَ  لَوۡ  ُكوا َّ ۡشَ  ٱ

َ
ٓ أ ٓ  َناكۡ َما َ  َءابَآُؤنَا َو

 َ ۚ َشۡ  ِمن َناَحرَّمۡ  َو ٰ  ءٖ َب  لَِك َكَذ ِينَ  َكذَّ ٰ  لِِهمۡ ِمن َقبۡ  ٱلَّ ْ  َحتَّ   َذاقُوا
ۡ
ۗ بَأ  َسَنا

ۖ  رُِجوهُ َفُتخۡ  مٖ ِعلۡ  ّمِنۡ  ِعنَدُكم َهۡل  قُۡل  ٓ َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن َلَا ِ نَّ إ  نۡ  ٱلظَّ
نُتمۡ 
َ
َّ  أ ِ برای تبرئه [زودی مشرکان ه ب« ]١۴٨ :[األنعام ﴾ُرُصونَ َتۡ  إ

شدیم و نه  خواست، نه ما مشرک می اگر خدا می گویند: می ]خویش
کسانی که پیش از آنھا  .کردیم ریم میپدران ما؛ و نه چیزی را تح

کیفر ما را  ]طعم[گفتند و سرانجام  بودند نیز همین گونه دروغ می
دارید؟ پس آن را به  ]بر این موضوع[چشیدند. بگو: آیا دلیل روشنی 

کنید و  اساس پیروی می شما فقط از پندارهای بی .ما نشان دهید
  .»زنید های نابجا می تخمین
کند،  گناهکاری که به قضا و قدر استناد می ما خطاب به -٨۵

گوییم: چرا فرمان خدا را اجرا نکردی؟ ممکن بود خداوند متعال  می
این را برای تو سرنوشت کرده بود؛ زیرا وقتی انسان پیش از انجام 

هیچ فرقی بین طاعت و معصیت برای  ،کار، به سرنوشت جاهل باشد
 به صحابه فرمودند: ج به همین سبب وقتی رسول الله .او نیست

مقعده من اجّار قالوا: أفال واحد قد كتب مقعده من اجلّنة و بأنَّ لّك «
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  [البخاري] »نتلك وندع العمل؟ قال: ال، اعملوا فلك ميرس ملا خلق 
صحابه  .جایگاه هر کس، در بھشت و دوزخ نوشته شده است«

یم؟ آن نمایانجام عمل و کار را ترک و  کنیمگفتند: آیا توکل به خدا 
را که فرمود: نه، عمل را انجام دهید؛ زیرا هر کسی آنچه  جحضرت 

  ».دهد بر او نوشته شده انجام می
باز خطاب به گنھکاری که قضا و قدر را دلیل گرفته  - ٨۶

ه گوییم: اگر بخواهی به مکۀ مکرمه سفر کنی و مکه دو راه داشت می
ین دو راه، خطرناک و و شخصی راستگو به تو بگوید که یکی از ا باشد

دشوار است و راِه دیگر آسان و ایمن است، پس حتمًا راه دومی را 
این  :گویی و می ،و ممکن نیست راه اولی را برگزینی ،انتخاب خواهی کرد
اگر راه اولی را انتخاب کنی، مردم تو را دیوانه  لیو ؛سرنوشت من است

  دانند. می
ار به تو محول کنند و گوییم: اگر دو ک همچنین به او می -٨٧

انتخاب را  یدستمزد ماهانه یکی از آنھا بیشتر باشد، حتمًا تو کار
تری دارد؛ پس چطور و چگونه برای روز بیشدستمزد  خواهی کرد که

است و  تر ثوابکمبدتر و که کنی  را انتخاب می چیزیخود  رستاخیزِ 
  گویی این قضا و َقدر و سرنوشت من است؟ می

به سراِغ وقتی به مرضی مبتال شدی، دِر  :گوییم به او می -٨٨
 درد و تمامو  ،تا تو را درمان کند روی هر پزشک و بیمارستانی می
کنی؛ پس چرا با قلب مریض  می را تحملسختی جراحی و تلخی دارو 

  کنی؟ آن را معالجه نمی کنی و بیماری گناهِ  ین کار را نمیهمخود 
ه خداوند متعال نسبت داده آوریم که شر و بدی ب ایمان می -٨٩

 فرماید: می جشود؛ زیرا رحمت و حکمت او کامل است. رسول الله  نمی
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ك والرَشّ «   .»شر و بدی نزد تو وجود ندارد« [مسلم] »ليس إ
پس در قضا و قدِر خداوند متعال ابدًا شر نیست؛ زیرا [قضا و قدر] 

ت و در مخلوقا[فقط] شود، و شر  از حکمت و رحمت او صادر می

در  مبه حسن بن علی  جرسول الله  که چنانباشد؛  مقتضیات او می

مرا از شری که قضا « »يتَض ما قَ  ين رشَّ قِ وَ « دعای قنوت چنین آموخت:
با  .)١(به آنچه قضا فرموده اضافه کردرا و شر و بدی » کردی دور فرما

محض و مطلق  موجود در آنچه قضا شده است، شر و بدِی  رِ این حال، ش
شر و بدی است و در جھت دیگر فی نفسه بلکه از یک جھت  ؛ستنی

فساد در  یا در اینجا شر و در جای دیگر خیر است؛ مثالً  ؛خیر است

                                                 
 و ٣۴٢٢ماره ش ،ترمذی ؛٧۶٠مارهابوداود ش ؛١٨۴٩ و١٨۴٨ماره ش ،صحیح مسلم - ١

باید توجه داشت که ذلیل کردِن بندگان بر مبنای عدالت، فضل، حکمت و  .٣۴٢١
پس این نمادی از خیر  ؛طرح استمصلحت استوار است و این نسبت به انسان م

الرشُّ  ليَس و ...«اند: فرموده ج شود. پیامبراست و شر به خداوند نسبت داده نمی
 َ ؛ چرا »...] شود و به تو نسبت داده نمی[شر از جانب تو نیست  ...«یعنی:  » ... َك إِ

اشد. بجای خود است و خداوند مبرا از این می که شر، قرار دادن چیزی در غیرِ 
ها و صفات خداوند ثابت است که شر و و از نام است،زلی و ابدی احسان خداوند ا

سماء خداوند جایی ندارند؛ چرا که وی مظھر افعال و اعذاب در ذات و صفات و 
 کارهای آنانولی شر از جانِب مخلوقات و  ؛رحمت و خیر و عدالت و حکمت است

باشد بندگان می کارهایعِل خداوند جدا از باشد و آنھا جدا از خدا هستند؛ زیرا فمی
قائم در  ،و فعل وی کامًال خیر است و مخلوقاتش خیر و شر دارند. پس شر بندگان

هم نفرمودند: تو شر را نیافریدی؛  ج . پیامبرستجدااز او خدای سبحان نیست و 
کس و  و همه ،گیرندافعال مانند عذاب و شر فقط با اراده او صورت می ۀهم ،در واقع

و  کارها صفات وبرای تحقق افعال خداوند هستند. پس شر به  ای وسیله ،همه چیز
   (مترجم)  شود. بلکه به مخلوقاتش نسبت داده می ؛گرددنام خدا اضافه نمی
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و فقر و گرسنگی و ترس، شر و بدی  بیماری ،زمین، خشکی و قحطی
فرماید:  خداوند متعال می که چنانولی در جای دیگر خیر است؛  ؛است

يۡ  بَِما َكَسَبۡت  رِ حۡ ٱۡلَ وَ  َبِّ ٱلۡ  ِف  َفَسادُ ٱلۡ َظَهَر ﴿
َ
 َض ِلُِذيَقُهم َبعۡ  ٱلَّاِس  ِديأ

ِي ْ لََعلَُّهمۡ  ٱلَّ ه فساد، در خشکی و دریا ب« ]۴١لروم :ا[ ﴾ِجُعونَ يَرۡ  َعِملُوا
آشکار شده است؛ خدا  ،اند خاطر کارهایی که مردم انجام داده

سوی ه ب[اند، شاید بعضی از اعمالشان را به آنان بچش ۀخواهد نتیج می
  .»بازگردند ]حق

همچنین قطع کردن دست دزد و سنگسارکردن زناکار برای آنھا 
 ؛رود شود و جان زناکار از بین می شر است؛ زیرا دست دزد قطع می

ولی از جھت دیگر برای آنھا خیر است؛ چون کفاره گناهان آنھا خواهد 
جھت دیگر نیز خیر  از .بود و کیفر دنیا و آخرت با هم جمع نخواهد شد

   .)١(است؛ زیرا حمایت از اموال و ناموس و نژاد بشر در آن است

                                                 
یعنی ضرر رسان. ضرر همانند  ،است »ضاّر «های زیبای خداوند متعال یکی از نام -١

  د:گرده انسان میجنفع در سه زمینه متو
  و هوس؛ هویپیروی از ضرر معنوی و نفسی مانند جھل و  - ١
  ؛مانند بیماری و نقص عضو. ؛گرددضرر مادی که متوجه جان انسان می - ٢
هایی است که وی  بلکه متوجه نعمت ،ضرری که متوجه خود انسان نیست - ٣

  مانند ضرر اموال و ثروتش.  ؛دارد
را متوجه انسان کند، اگرچه  های مذکور ضرریدر هر کدام از زمینه ضاّر 

 است، دهدر واقع او ضرر رسان ،اسباب و افرادی صورت گیرد این ضرر به وسیلۀ
مانند ضرر و نفع (و همه کس و همه چیز اسبابی برای تحقق افعال خداوند 

ضرر و زیان نسبی بوده و نسبت به انسان  ،هستند. از طرف دیگر )رساندن
و قوانینی صورت ها  سنتنابر حکمت و باشد و تمامی ضررها ب مطرح می

  قرار داده است. (مترجم) دالیلیاهداف و  برایش وند حکیمخدا وگیرد  می



  
  
 

  هشتم: فصل
  صحیح ۀهای عقید ثمرات و فایده

برگیرندۀ  اصولی عظیم و بزرگ  این عقیدۀ  بلند و عالی، در -٩٠
های بسیاری  هو فاید اتاست، و به کسی که به آن معتقد باشد، ثمر

  رساند مانند: می
های او، که به بنده ثمرۀ  محبت  تعالی، و نام و صفت  ن به خدایایما

های خدا  بخشد و موجب اطاعت و پیروی از فرمان و بزرگداشت او را می
و دوری از نواهی خواهد شد؛ زیرا اطاعت و پیروی از اوامر و اجتناب از 

: به ارمغان خواهد آوردبرای فرد و جامعه را نواهی، سعادت دنیا و آخرت 

وۡ  ذََكرٍ  ّمِن الِحٗ َصٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَثٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحيَوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَنُحۡ  مِنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  أ  َطيِّبَٗة

جۡ  زِيَنَُّهمۡ َوَلَجۡ 
َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ س کهر « )١(]٩٧النحل [ ﴾َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

                                                 
ِ ﴿ فرماید:می خداوند -١ َّ ِ  ٱ َو

َ
 ]١٨٠:عرافألا[ ﴾بَِها ُعوهُ دۡ ٱفَ  َنٰ سۡ لُۡ ٱ َمآءُ سۡ ۡل

های نیک نام ».بخوانیدها  پس او را با این نام ،ی داردیهای زیباو خداوند نام«
گام  ،ترین وسیلۀ شناخت خداوند متعالبھترین و اساسی و زیبای خداوند

نس به الله و ندای اب جستن و رای برای تقنھادن در مسیر بندگی  و وسیله
باشند. عظمت و ثنای خالق یکتا با آنھا هویدا گشته و انسان در پرتو  وی می

خود را با جھان هستی تنظیم آنھا به نحو شایسته و بایسته درون و برون 
شیرینی ایمان  ،شودینی در این راستا هویدا میبتفاوت نگرش و جھان ،کند می

و  گردند که محبت به خداوندشود و باعث میدر سایۀ آنھا چشیده می
هراس و تقوا  از خداوند ،و در عین حال ،شوق به لقایش در انسان موج زند
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ه مؤمن کا زن، در حالی یای انجام دهد، خواه مرد باشد  ستهیار شاک
ن یو پاداش آنھا را به بھتر ؛میدار زنده می کاتی پایاو را به ح است،

  .»م دادیدادند، خواه ه انجام میکاعمالی 
  مان به فرشتگان عبارتند از:یا نتایجاز  برخی  -٩١
و قدرت و  آنھاۀ نندیآفر : علم و شناخت بزرگی و عظمِت اول

   ؛ـپادشاهی او 
[چنین نعمتی] ت یتعالی به خاطر عنا  ر و سپاس باریک: شدوم

رده تا از کل کن فرشتگان را مویا چنانکه ؛آنھابر بندگان و سرپرستی 
ز یسند و نیردارشان را بنوکنند و اعمال و کحفاظت و نگھداری  آنھا
  ؛گریهای د هدیفا

ه به طور کسبب عبادتی ه : محبت و دوستی فرشتگان بمسّو 
  منان.سبب استغفارشان برای مؤه ند و با هامل انجام دادک

  های خدا:  تابکمان به یهای ا هدیها و فا هاز ثمر -٩٢
او ه جتوت و یو عنا خداوند متعال: علم و معرفت به رحمت اول

                                                                                                
فقتش ناامید نگردد. انسان با درک و فھم داشته باشد و هرگز از رحمت و ش

مطلق،  ِت ییابد که عظمت، کبر، حاکمها و صفات زیبای خداوند درمینام
بلندمرتبگی، هدایت، شفا، ضرر، نفع، بخشش، رحمت، قھر، رزق، آفرینش و 

 ،این درک و درایت .باشند... فقط و فقط مختص ذات اقدسش می ت ویمالک
انسان جایگاه خود را گردد که  باعث میآورد که می ُکرنش و خشوعی را به بار

مند بھره انسان از صفای درون و تقوای خداوند هرچه .یابدبدر هستی 
بھره خواهد برد. این اسماء  سماء و صفات خداوندابه همان میزان از  ،باشد

وی در پرتو  وآورند وجود میه زیبا، درخشندگی را در درون مؤمن ب
که نھایت وظیفۀ بندگی  را مسیر تزکیه و تربیت های مبارک، اماین نتشعشعات 

 باشد، طی خواهد کرد. (مترجم) وی می
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ت و یتابی جھت هداکبرای هر قوم و نژادی،  که چنان ؛به بندگان خود
  ؛فرستاده است آنھای یراهنما

ی ه راه را براکیی هنگامخداوند متعالمت کار شدن حک: آشدوم
که  نانآنچـ ها را برای هر امتی  تابک و ،ن فرمودیّ بندگان روشن و مع

ه کد است یها قرآن مج تابکن یِن ایو آخر ،فرستاد ـ ستآنھامناسب 
  ؛باشد امت مییان تا روز قکدر هر زمان و مها  ناانسمناسب تمام 

  ش.یها به خاطر نعمت خداوند متعالر از ک: سپاس و شسوم
  : ]علیھم السالم[ امبرانیه پمان بید ایفوا -٩٣
ت الھی بر یی و عناخداوند متعال: علم و شناخت رحمت اول

  ی آنان فرستاده است.یت و راهنمایامبرانی برای هدایرا پیبندگانش؛ ز
  ن نعمتھای بزرگ.یبه خاطر ا خداوند متعالر و سپاس از ک: شدوم
و احترام و  إلامبرانی: محبت و دوست داشتن پسوم

را آن یآن هستند؛ ز ۀشایستمدح و ثنای آنان به آنچه  بزرگداشت و
برای عبادت و تبلیغ پیام خدا و نصیحت  إلامبرانیرسوالن و پ

ه در برابر آزار و کرسوالنی  ؛ن بندگان خدا هستندیاز بھتر ،بندگان
  ردند.کی یباکیت بندگان، صبر و شیاذ

  مان به روز آخرت: یهای ا هدیاز فا -٩۴
تعالی از روی رغبت به  طاعت و فرمان باری ص بودن بری: حراول

ترس از  خاطرت و گناه به یز از معصیامت و پرهیخاطر پاداش روز ق
  ؛فر آن روزکی

های  از نعمت یتموحرمخوشی و تسلی مؤمن در برابر ل: ددوم
ب وی یه در آخرت نصکی یها دوار بودن به نعمت و خوشییا و امیدن

  خواهد شد.
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  : ]سرنوشت[قضا و قدر  مان بهید ایاز فوا -٩۵
ار و سبب کرا ی؛ زیارکدر انجام هر  خداوند متعال: اعتماد به اول

  ؛است خداوند متعالانجام آن، منوط به قضا و قدر 
ه کنان قلب؛ وقتی انسان بداند ی: راحت روح و جان و اطمدوم

روه و شر و بدی حتمًا وجود دارد، جان و کخداست و م ن قضا و قدرِ یا
دا خواهد ینان پیوده خواهد شد و قلب او به قضا و قدر اطمروح او آس

تر و  کروح و جانش پا، اش بھتر س زندگیکچ ین هیرد. بنابراک
  ؛مان به قضا و قدر داردیااز کسی نیست که تر از  نانش قوییاطم

ردن غرور و خودپسندی از روح و جان هنگام ک: دور سوم
ر و سرنوشت خداست یقدرا آن نعمت از تیدن به آرزو و هدف؛ زیرس
ن است و کر ممیا نمودن اسباب خیه به دست آوردنش فقط با ُمھک
نجا خدای را به یبوده است. در ا خداوند متعالروزی از جانب یپ

د و از غرور، خودپسندی و یگو ر و سپاس میکخاطر نعمتش ش
  ؛ورزد نی، اجتناب مییخودب

ا یی، یهدف و آرزو دن بهینرس ازشانی ی: دوری از بیتابی و پرچھارم
تعالی است  امی] از قضا و قدر باریکرا آن [نایواقع شدن شر و بدی؛ ز

 ؛ر واقع خواهد شدیو آن هم ناگز ]ن استیو زم ها ناآسم که مالک سیک[
را از  شاجر و پاداش وند ک ی مییباکیصبر و شها  بر آن سختیپس 

 ﴿د: یفرما می ـخداوندطلبد.  می متعال پروردگار
َ
ِصيبَةٖ َمآ أ  َصاَب مِن مُّ

  ِف 
َ
نُفِسُكمۡ  ِض ۡرٱۡل

َ
َ ِفٓ أ َّ  َو ِ ن لِ َقبۡ  ّمِن بٖ كَِتٰ  ِف  إ

َ
ۚ نَّۡبَ  أ ٓ َها

َ
ٰ  إِنَّ  أ  لَِك َذ

 َ َ  ِ َّ   َ لَِّكيۡ  ٢٢يَِسيٞ  ٱ
ۡ
ٰ َسوۡ تَأ َ َ َ  فَاتَُكمۡ  َما اْ  ْ َتفۡ  َو ٓ  رَُحوا ٰ  بَِما  ُكۡمۗ َءاتَ

 ُ َّ بتی در یچ مصیه« ]٢٣ و٢٢ :الحدید[ .﴾فَُخورٍ  تَالٖ َ ُيِبُّ ُكَّ ُمۡ  َوٱ
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، و نه در وجود ]ها وهینقص م و اهانی، ضعف گخشکسالیمانند [ن یزم
ه کنیدهد مگر ا روی نمی ]فقر و ها ها، رنج یماریها، ب مانند: آفت[شما 
در لوح  ،مینیافریرا ب ]عامِل رنج و مصیبت[ ه آنکآنھا قبل از آن ۀهم

خاطر آن ه ن بیا .ن امر برای خدا آسان استیو ا ؛تمحفوظ ثبت اس
د، و به آنچه ینخورسف أت ،دیا از دست داده ]ایاز دن[ه برای آنچه کاست 

چ یه خداوند متعالو  ؛دیدلبسته و شادمان نباش ،به شما داده است
  .»فخرفروشی را دوست ندارد برِ کمت

ده، ثابت و یعق نیم تا ما را بر ایخواه تعالی می  ان، از خداییدر پا
اد یبر ما زرا را به ما برساند،  فضل خود  آنۀ ثمر، داستوار گردانَ 

د و از رحمت خود به ت منحرف نگردانَ ید، قلب ما را بعد از هدایفرما
  د.یما عطا فرما

 
وعىل آله وأصحابه  حمّمدواحلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 
 .والتابعني هلم بإحسان

  
  بن صالح العثیمین دمحمّ 
  ق.    ه ١۴٠۴شوال ٣٠  

  ش].    ه ١٣۶٣مرداد  ٧[ 
   

  
  




