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 پيشگفتار

إلی جنته ووعدهم  صخلق اخللق لعبادته وهداهم بالقرآن والرسول يهللا الذاحلمد

بذل اجلهد وأرشدنا  ياهللا علی رسوله اهلدی الذ احلسنی وزيادته، و صلی األخالقبالتوحيد و

 نتطلع إلی شفاعته.  يالذمن تبعهم بإحسان إلی يوم علی آله و صحبه ورشيعته وإلی 

 و بعد : 
ن عقل و شعور اپايان پروردگاري را كه به ما بندگان عاجز و ناتو حمد و سپاس بي

فرمود تا به وسيله آن مصالح دنيا و آخرت خويش را تشخيص دهيم و بدانيم كه عنايت 
عبث و اي كه خداوند بزرگ و توانا آفريده،  العاده اين جهان پهناور با اين نظام فوق

ايم تا پس از اين  فقط براي آزمايش به اينجا آورده شده ها انسان و ما ،فايده نيست بي
زندگي كوتاه و موقت، به جهان دائمي و ابدي منتقل شويم و طبق اعمال نيك يا بدي كه 

براي هميشه در بهشت يا دوزخ زندگي المنتاهي و ابدي خويش را آغاز ايم  هدانجام دا
 كنيم. 

اكنون در پي آنند كه  دانند از هم ي كه عاقلند و مصلحت خويش را ميپس كسان
پروردگارشان را از خود راضي كنند. زيرا كه نجات از عذاب الهي و نيل به سعادت 
هميشگي جز با رضاي پروردگار بزرگ، كه يگانه مالك حقيقي و صاحب اختيار هر دو 

 جهان است، ممكن نيست. 
انسان بتواند رضاي او را حاصل نمايد شروط زيادي كه  و خداوند متعال براي آنكه

معموالً برآوردن آن براي همه كس دشوار باشد تعيين نكرده است بلكه بنابر لطف و كرم، 
اساسي گذاشته كه پاياني كه نسبت به بندگانش دارد فقط دو شرط  و رحمت و شفقت بي

حتي كران و كوران  ،پول ار و بيسواد و پولد براي همگي اعم از زن و مرد و باسواد و بي
 و الالن و لنگان نيز مقدور است. 



 هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه    6

بخش او را در تمامي ابعاد زندگي مخلصانه به جا  اول اينكه دستورات و اوامر حيات
و دوم اينكه اين عمل مطابق با سنت و طريقه پيامبر بزرگوار اسالم حضرت  .آورند
 باشد.  صمحمد

(عليهم  وسيله پيامبران و رسوالنش ر مهربان بهاولين دستوري كه از جانب پروردگا

خدا را به يكتايي شناختن و  ينگرديده ايمان است، يع ها انسان متوجه والسالم) الصالة
روز آخرت و قضاء و قدر و  و پيامبرانش و نيز به ها كتاب پرستيدن و به فرشتگان و

 برانگيخته شدن بعد از مرگ ايمان آوردن.
پذيرد، لذا تمام پيامبران و  عمل و عبادتي را بدون ايمان نمي زيرا كه خداوند هيچ

را بسوي ايمان  ها انسان اند قبل از هر چيز مكلف بوده (عليهم الصالة والسالم)رسوالن 
محكم و راسخ گردد،  ها دل بخوانند و آنقدر بر قلوب آنان كار كنند تا ايمان و يقين در

ي آنان نقش ها دل رسالت هنگامي كه ايمان بر بنابراين ديديم كه شاگردان صادق مكتب
هاي آتش دشمنان خدا  بست و حالوت آن را چشيدند چطور فوالد گونه در برابر كوره

مقاومت كردند، و سرانجام نامشان براي هميشه بر سر لوحة تاريخ درخشيد و باعث 
 هاي آيندة بشريت گرديد. افتخار تمامي نسل

پيرامون همين موضوع است كه استاد بزرگ و مجاهد كتابي كه اينك در دست داريد 

در طي هشت آن را  مطالب -اهللا عليه حمةر-نستوه عالمه عبدالحميد بن باديس جزائري 
وار در  سال پيش) هفته 66هجري قمري حدود  1354صفر  5تا  1353رجب  16ماه (از 

و سپس  ،ده استشدند ايراد فرمو يش حاضر ميها كالس آموزي كه در جمع جوانان دانش
عالمه  ةهجري قمري با اجاز 1383يكي از شاگردانش استاد محمدصالح رمضان در سال 

كند تا اينكه بوسيله وزارت ارشاد الجزاير چاپ  را پاكنويس مي مذكور /ابن باديس
هاي اسالمي كه در آن هنگامي به جمعيت علماي الجزاير متعلق بود  گردد و در دبيرستان

 شدند تدريس شود، كه طبعاً نتايج بسيار خوشايندي در پي داشت. ره ميوزير ارشاد ادا
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و طولي نكشيد كه اين كتاب در سراسر كشور الجزائر نه تنها در ميان دانشجويان و 
جوانان، بلكه در ميان تمامي اقشار ملت مسلمان و مجاهد آن كشور همچون نوري 

 د، سرانجام در نتيجه هميندرخشيد و در هر مجلسي خوانده شد و دست بدست گردي
مسلمان الجزائر  ي عقيدتي و توجيه سليم افكار عمومي مردم بوده ملت غيور وها كالس

محكم و فوالدين در مقابل استعمار خونخوار فرانسه جهاد و مبارزه كند  توانست با ايمان
 بگويممبالغه نخواهد بود اگر  را از زير يوغ ستمگران نجات بخشد.و كشورش 

 رفت كه اين كتاب ي عالمه مجاهد ابن باديس ستون فقرات اين مبارزه بشمار ميها كالس
 شمارد. ي ايماني را برميها كالس از آناي  خالصه

ژي لوهاي اصلي ايدئو ويژگي خاص اين كتاب اينست كه صرفاً اصول اعتقادي و پايه
پرنور رسول  اسالمي را در برگرفته و تمامي مطالب آن با آيات قرآن كريم و احادث

 خورد. اي در آن بچشم نمي زينت يافته است و تقريباً هيچگونه مطلب اضافي ÷گرامي
هاي  گي مطالب كتاب در قالبي بسيار ساده و شيرين و بدور از پيچيده ،و عالوه بر آن

اي كه خوانند را خسته و  فلسفيانه و يا اصطالحات تند و زننده بيان گرديده است بگونه
 كند. نمي افسرده

يز خودمان و چه ديگر كشورهاي بنده معتقدم جامعة اسالمي ما چه كشور عز ،بنابراين

اهللا  حمةر-بن باديس امانند افغانستان و تاجيكستان شديداً به اين شاهكار عالمه  ،انهمزب

نياز دارند، و ترديدي ندارم كه استقبال ملت مسلمان ما نيز از اين كتاب كوچك  -عليه
الجزائر نخواهد بود، كما اينكه اميدوارم مسئولين بال ملت مسلمان و مجاهد كمتر از استق
شان  هاي درس االمكان در برنامه ها و اساتيد ارجمند، اين كتاب را حتي محترم حوزه

ي تابستاني از آن استفاده الزم را بعمل آورند همچنين از ها كالس بگنجانند، بويژه در
شود كه  ها و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي خواهش مي وادهپدران محترم و اولياي امور خان
شان بخوانند، و توضيح دهند، تا  ها و دوستان و همكاران اين كتاب را در جمع خانواده

باشد كه همه با هم، با وحدت و همبستگي ملت مسلمان كشورمان و ساير مسلمين جهان 
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لهام از قرآن و سنت در راه نيل به هرچه بيشتر و بهتر بتوانيم در پرتو اسالم عزيز و با ا
تر كرده،  هاي درخت پربار ايمان را محكم سعادت ابدي پيروزمندانه گام برداريم، و ريشه

 استحكام بيشتري ببخشيم. ها دل هاي اعتقادي و ايدئولوژي اسالمي را در و پايه
ان را دارم ند كمال تشكر و امتنا در پايان از همة دوستاني كه با مترجم همكاري نموده

 .اهللا جرهم علیوأ

 با آرزوي موفقيت براي اسالم و مسلمين در سراسر جهان.

 مترجم

 



 
 

 

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

ن ال إله إال اهللا وحده ال رشيک له ونشهد أنشهد ومن يضلل فال هادی له و ،مضل له اهللا فال

 حممداً عبده ورسوله. أن

مور حمدثاهتا رش األو ص حممد يهد ياهلد صدق احلديث كتاب اهللا وخريأأما بعد: فإن 

 النار.يف  لةكل ضالو لةضالعة كل بدو

جوئيم و به  و از او استعانت مي كنيم، خداي راست، او را ستايش مي مرحمد و سپاس 
جوئيم، كسي را كه  مان به او پناه ميها و اعمال بد كنيم و از شر نفس درگاه او توبه مي

تواند گمراهش كند، و كسي را كه خدا گمراه كند هيچ  خدا هدايت دهد، هيچ نيرويي نمي
دهيم كه جز ذات يگانه و ال شريك، معبود بر  تواند هدايتش نمايد، گواهي مي قدرتي نمي

 و فرستادة اوست. بنده ص دهيم كه محمد حقي نيست و گواهي مي
ها كتاب خدا و بهترين هدايت،  سخنترين  ناء و ستايش: حقا كه راستپس از ث

و بدترين كارها در دين همان است كه تازه پديد آيد، هر بدعتي  صهدايت محمد 
 گمراهي و هر گمراهي، جلب كننده بسوي آتش جهنم است.

 گانة اسالم قواعد پنج

ن �مدالً أال الهللا وإ �ن ال أ ةالم ىل   خس: شهاد ب�«فرمودند:  صرسول خدا
 .0F1»ووهل سضاان وج  الليت ة�يتاء اللز�و ة�قال اللصىبدد  وس هل و

) گواهي دادن به اينكه جز خداي يگانه هيچ 1( :اسالم بر پنج پايه بنا شده است«ت: 
) 3) برپا داشتن نماز (2بنده و فرستادة اوست ( صمعبود برحقي وجود ندارد. و محمد

 ».) و حج خانة خدا5زه ماه رمضان () رو3دادن زكات (

_____________________ 

 »16«صحيح مسلم حديث شمارة  -1
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 شود: مطالبي پيرامون پاية اول و آنچه بدان مربوط مي
براي هيچ احدي نزد خدا بجز داخل شدن در اسالم راه نجاتي وجود ندارد زيرا  -1

 :فرمايد خداوند حكيم مي

َ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ِخَرةِ ٱ�دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿
 ﴾٨ ٱلۡ

 .]85عمران: [آل
شود و او در آخرت از  ند از وي پذيرفته نمييكسي كه جز اسالم دين ديگري برگز«
 ». كاران است زيان

 و نيز فرمود:

﴿ َّ ِِ َ َّ ََ  ٱّ�ِينَ لَُ�ُم  ٱۡصَطَ�ٰ  ٱ تُتم ّمۡسلُِمو
َ
ّّ َوَ َُّن ِِ ََُمو  .]132البقرة: [ ﴾١فََ� 

براستي كه خداوند دين را براي سعادت شما برگزيده پس مبادا بميريد جز اينكه «
 ». مسلمان باشيد

اسالم دين بر حق آسماني است كه خداوند تمام پيامبران را جهت تبليغ آن  -2
 فرمايد: فرستاده است. چنانكه مي

﴿ َّ ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  ِِ َّ  .]19آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ
 ».دين مقبول در نزد خدا اسالم است محققاً«

ََ ِمَن  َما﴿ ا ّمۡسلِٗما َوَما َ� ٗٗ نِف ََ  ََ ِٰ�ن َ� ََ ا َو �ِِّفٗ َ ۡۡ َّ تَ ودِيّٗا َو ُُ ٰهِفُم َ� ََ ِِۡۡ ََ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َ�
 .]67آل عمران: [ ﴾٦

1Fنه يهودي بوده و نه نصراني بلكه مسلماني حنيف ÷ حضرت ابراهيم«

بوده و از  1
 ».بوده استمشركان ن

ا ﴿ َُ ِ ََ َ�ُۡ�ُم ۡ ِينَ  ٱّّبِّفو َّ ْ  ٱ ۡسلَُمو�
َ
 .]44املائدة: [ ﴾َ

_____________________ 

شود كه همواره از هر موجودي غير از خدا روي گردان بوده و براي  حنيف: به كسي گفته مي -1
 آورد مترجم. پرستش حرفاً به خدا روي مي
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 ».كنند كه مسلمان بودند پيامبراني به تورات (و ديگر كتب آسماني) حكم مي«

﴿ ْ َّنةَ لَن يَۡدُخَل  َوقَالُو� ۡۡ ۡمۗ قُۡل َها ٱ ُُ َماِِّف
َ
َ ََ ۗ ِِۡل ٰٰ َٰر ََ ۡو تَ

َ
َ � ََ ُهودا ّّ َمن َ� ْ ُۡۡرَ�ٰنَُ�ۡم ِِ ُِو�

�  ١َِِ ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  هُ  ََۡ�ٰ َُ ۡسلََم وَۡج
َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَهُ  ۥَمۡن َ ّ ۡجُرهُ  ۥٓ َِ

َ
َّ َخوٌۡف  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ َو

 ََ َّ ُهۡم َ�َۡزتُو ُِۡم َو  .]112-111البقرة: [ ﴾١َعلَۡف
اين آرزوي باطل  ،راني باشدبه بهشت داخل نشود مگر كسي كه يهودي يا نص :گفتند«

چنانچه راستگو هستيد دليل خويش را بر اين ادعا بياوريد.  :بگو (اي پيامبر) .آنان است
كه نيت و عملش را براي خدا خالص گرداند  شود) كسي آري (بلكه به بهشت داخل مي

در حالي كه نيكوكارست پس پاداش وي نزد پروردگارش براي او محفوظ است نه بر 
 ».ترسي خواهد آمد و نه ايشان اندوهگين خواهند شدآنان 
با خود آورده عبارت از همان دين اسالم است كه براي هيچ  ص و آنچه محمد -3

 كس جز داخل شدن در آن راه نجاتي وجود ندارد.
 فرمايد: خداوند متعال مي

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿ ّ َِ  ِِ َما ََ ََ َو ِِ َوَ�َۡفا ِِ َوُُُس َّ َصَ� ََ َ�ُ  َّ  ١ ِم�َ ٱۡلَ�ٰلَ ِِ ََ  ۥۖ َ�ِ� ِ َو�َِ�ٰل
ّوُل 
َ
تَا  َ
َ
ُُ َوَ َِۡر

ُ
 .]163-162األنعام: [ ﴾١ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ

همانا نماز و قرباني من و مرگ و زندگي من همه خالص براي  :بگو (اي پيامبر)«
هيچ شريك و همتايي ندارد بهمين چيز امر  .خداي است كه پروردگار جهانيان است

 ».ام و من اولين مسلمانم شده

﴿ َۡ ِ ِ َوَمِن  فَإ ّ َِ  َ ِِ ُُ وَۡج ۡسلَۡم
َ
ُقۡل َ ََ  ََ آّجو َبَعِن� ََ َّ ْ  ٱ وُِو�

ُ
ِيَن َ َّ ِ ّمِّ�ِ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب َوقُل لّ

ُ
 نَ  ۧٱۡ�

َقِد  ََ  ْ ۡسلَُمو�
َ
َ َۡ ِ ۡسلَۡمُتۡمۚ فَإ

َ
ْۖ َءَ ََ  ٱۡهَتَدو� َما َعلَۡف ِّ ِ  فَإ

ْ ُ وَ  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ  َ ََِوّلۡو� َّ ِ  ٱ ۡ ۢ  ﴾٢ۡلعَِبادِ ٱَِۡصُ�
 .]20عمران: آل[

دم و پيروانم را به من خو :ستند پس بگوااگر با تو به چون و چرا برخ ،ما سولاي ر«
؟ پس آيا اسالم را پذيرفتيد :اند و به اميين بگو كه كتاب داده شده و به آناني ام. خدا سپرده
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گردانيدند جز اين نيست كه مسئوليت تو اگر رو اند و راستي كه هدايت شدهد باگر پذيرفتن
 ».صرفاً تبليغ است و خداوند بر احوال بندگان بيناست

ايمان  ص تواند عمالً در اسالم داخل شود مگر اينكه به پيامبر كس نمي هيچ -4
 فرمايد: داشته باشد زيرا خداوند مي

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ِ  ٱلّرُسوُل قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱّّاُس  َٓ  .]170النساء:[﴾اِمُنو�ْ َخۡ�ٗ  ّلُ�مۚۡ  َٔ ِمن ّرّ�ُِ�ۡم َ�  ٱۡ�َقِّ ۡ

پس  ،تحقيق كه پيامبر از جانب پروردگارتان براي شما حق آورده است هب ،اي مردم«
 ».ايمان بياوريد كه براي شما بهتر است

ا  قُۡل ﴿ َُ �ّ
َ
َ � ِ ِِّ�ِ رَُسوُل  ٱّّاُس َٓ َّ ا  ٱ ََِِِ�ُۡ�ۡم َ�ِفعا َّ َُ  ۥَ�ُ  ٱ ۡل َُ ُِ ٰ �ِض� وَ  ٱلّسَ�َٰ�

َ
ٓ  ٱۡ� َّ

ّّ ُهَو يُۡ�ِ  َٰه ِِ ََ ۖ َ�  ۦِِ ُُ ِ  َٔ َو�ُِمف ِ اِمُنو�ْ ۡ َّ ِّ  ٱِّّ�ِّ َورَُسوِ�ِ  ٱ ِ�ّ
ُ
َِ ٱۡ� َّ ِ  ٱ ِ يُۡؤِمُن ۡ َّ  ٱِّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ٱ

 ََ َتُدو ُۡ ََ  .]158األعراف: [ ﴾١لََعّلُ�ۡم 
و زمين  ها آسمان خداي كه ملكيت ،تادة خدا بسوي همه شما هستماي مردم! من فرس«

پس به خداوند و  .ميراند كند و مي زنده مي ،هيچ معبود بحقي جز او نيست ،از آن اوست
او ايمان دارد، ايمان  كلماتكه به خداوند و  )اى درس ناخوانده( امي رسول او، آن پيامبر

 ».شويدتا هدايت و از او پيروى كنيد،   آوريد

ِى«فرمايد:  مي ص رسول اكرم
ّ
عُ  الذ  �ِيذِد ِ  ُ�ذّمدٍ  �ذْفُس  وذالَ ذْسمذ دٌ  ِب  � جذ

ذ
ِذ ِ  ِمنْ  أ ّمةِ  هذ

ُ
 الُ

ُههِدّى  وْ  َذ
ذ
ّ  أ ِِ ال ذ

ْْ َّ  رذ ُمهُت  ُُ ِى يُْؤِمنُ  وذالذ  َذ
ّ
سِْ لُْت  بِاَ

ُ
نذ  إِالّ  بِهِ  أ اِب  ِمنْ  كذ ْوحذ

ذ
َّاسِ  أ  .2F1»ال

در دست اوست، هيچ احدي از اين امت چه يهودي و چه  حمدقسم بذاتي كه جان م«
كه پيرامون مبعوث شدن من بشنود آنگاه بميرد و به آنچه من براي تبليغ آن باشد نصراني 

 .»ام ايمان نياورد مگر اينكه از اهل دوزخ خواهد بود مأمور شده
ال اهللا ه إإلبا گواهي دادن به ال ،داخل شدن در اسالم و ايمان آوردن به پيامبر -5

را به  س هنگامي كه معاذ بن جبل ص پذير است. زيرا رسول خدا اهللا امكان محمد رسول

_____________________ 
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ِت  إِرّكذ « يمن فرستاد به او فرمود:
ْ ْهِل  ِمنْ  قذْهًما َْذ

ذ
ِكتذاِب  أ

ْ
َْ . الل   فذاْدُ�ُه

ذ
ةِ  إِل ادذ هذ نْ  شذ

ذ
ذ  الذ  أ

ذ
 إِالّ  إِل

 ُ َّ ِّ  ال
ذ
ِ  سذُ هُل  وذَ َّ َْ  فذإِنْ  ال اُبهال ُه طذ

ذ
لِكذ  أ ذ َِ  َْ ْبِلْمُه

ذ نّ  فْذ
ذ
ذ  أ َّ ذضذ  ال ْْتذ َْ  ال لذيِْه ْسذ  بذ لذهذالٍت  خذ  ِف  وذ

 ّ ْلذةٍ  يذْهلٍ  ُُ لذ َْ  فذإِنْ  وذ اُبهال ُه طذ
ذ
لِكذ  أ ذ َِ  َْ ْبِلْمُه

ذ نّ  فْذ
ذ
ذ  أ َّ ذضذ  ال ْْتذ َْ  ال لذيِْه قذةً  بذ دذ ذُ  وذ  ِمنْ  َُؤْخذ

 َْ ْغِنيذائِِه
ذ
ُتذدّ  أ ال ِف  ْذ رذ قذ ُْ َْ َْ  فذإِنْ  ئِِه اُبهال ُه طذ

ذ
لِكذ  أ ذ إِيّاكذ  َِ

َذ  فذ الئِ رذ
�ذ َْ  وذ اللِِه ْضهذ

ذ
ةذ  وذالَِّق  أ ْظلُهلِ  دذْبهذ  اللْمذ

إِرّهُ 
ا لذيْسذ  فذ �ذْ�ذ  بذيْنذهذ ِ  وذ َّ اٌب  ال  .3F1»ِججذ

تو نزد گروهي از اهل كتاب خواهي رفت، پس آنان را به گواهي دادن به اينكه جز (
اگر اين را  ،برحقي نيست و من رسول خدا هستم دعوت كنخداي يگانه هيچ معبود 

بر آنان فرض  روزي پنج وقت نماز شان كن كه خداوند در شبانهپذيرفتند پس آگاه
اگر اين را هم پذيرفتند آگاهشان كن كه خداوند زكاتي بر آنان فرض گردانيده  ،گردانيده

شود اگر اين را هم  زگردانيده ميشان با دستان شود و به تنگ كه از ثروتمندانشان گرفته مي
و از دعاي مظلوم بترس زيرا كه  ،قبول كردند مبادا بر روي بهترين اموالشان دست بيندازي

 اي نيست). او و بين خدا پرده دعاي بين
ن بالغ و يا كافري كه قصد دخول در مسلمااولين واجب بر هر ملكف اعم از  -6

اقرار كند و  »اهللا ال إله إال اهللا حممد رسول« اسالم را دارد اين است كه به مفهوم واقعي

و بدليل حديث وفات  ،كه گذشت سايمان بياورد بدليل حديث حضرت معاذ بن جبل 
 ابي طالب كه تفصيلش چنين است: هنگامي كه وفات ابوطالب نزديك شد رسول خدا

فرمود:  ص نزد او آمده، ابوجهل و عبداهللا بن ابي اميه را نيز آنجا يافت، رسول خدا ص

َّ  يذا« ذ  الذ  قُْل  ،�ذ
ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ ةً  ،ال ِمذ دُ  كذ ْشهذ

ذ
ذكذ  أ ا ل ِ  ِبنْدذ  بِهذ َّ اين  ،بگو الاله اال اهللا ،(اي عموجان .»ال

ابوجهل و عبداهللا  .سخني است كه بخاطر آن در نزد خداوند برايت گواهي خواهم داد)
، صگرداني؟! پيامبر بدالمطلب روي ميآيا از دين ع : اي ابو طالب،بن ابي اميه گفتند

كردند، تا اينكه  نمودند و هر بار آن دو نفر مزاحمت مي مي همچنان دعوت را بر او عرضه

_____________________ 
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از و بدين ترتيب  ،باالخره أبوطالب حرف آخرش را گفت كه او بر دين عبدالمطلب است

ِضْرُت « :دندكه فرمو صوبدليل ارشاد رسول اكرم .4F1 گفتن الاله اال اهللا انكار نمود
ُ
نْ  أ

ذ
 أ

قذاَِلذ 
ُ
َّاسذ  أ َّ  ال ُدوال جذ ذْشهذ نْ  �

ذ
ذ  الذ  أ

ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ ُ�ْؤِمنُهال ال ا ِب  وذ �ِمذ إِذذال بِهِ  ِجئُْت  وذ

لُهال فذ عذ ُمهال ذذلِكذ  ْذ  بذصذ
 ِّ َْ  ِم ُه اءذ َْ  ِدمذ ذُه الل ْضهذ

ذ
ا إِالّ  وذأ ذّقهذ ِِ  َْ اُ�ُه ذ  وذِجسذ ِ   ذ َّ  .5F2»ال

، و به جز خدا معبود برحقي نيست با مردم بجنگم تا شهادت دهند كهامر كرده شدم (
جان و مالشان از دست من ام ايمان بياورند پس اگر چنين كردند  من و رسالتي كه آورده

 ماند مگر به حق آن و حسابشان بر خدا است). سالم مي
 تا زماني كه گوينده اصل معناي كلمه شهادت را نداند صرفاً گفتن آن كافي -7

ِضْرُت «در حديثي كه گذشت  ص نيست بدليل فرموده پيامبر اكرم
ُ
نْ  أ

ذ
قذاَِلذ  أ

ُ
َّاسذ  أ َّ  ال  جذ

ُدوال ذْشهذ نْ  �
ذ
ذ  الذ  أ

ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ ُ�ْؤِمنُهال ال ا ِب  وذ �ِمذ  . »بِهِ  ِجئُْت  وذ

اي بر زبان آورد كه  براي داخل شدن در اسالم كافي است مكلف كلمه يا جمله -8
شهادت داللت داشته باشد، بدليل حديث بني جذيمه كه حضرت عبداهللا به معناي كلمه 

يمه ذرا نزد بني ج  خالد بن وليد پيامبر«كنند:  چنين روايت ميآن را  مبن عمر
سلمنا (يعني اسالم آورديم) نتوانستند جمله أها  آن فرا خواند،فرستاد تا آنانرا بسوي اسالم 

شروع به كشتن و اسير كردن آنان  دخال »صبأنا صبأنا« :گفتند را درست، تلفظ كنند لذا مي

يك  كشم و هيچ سپرد، گفتم من كه اسيرم را نمي هر يك از ما را به خودش مينمود، اسير 
ديم و جريان را بازگو آم از دوستانم اسيرانشان را نكشتند تا اينكه خدمت پيامبر

َّ «د: نموديم، حضرت دستانشان را بلند كردند و دوباره فرمودن ِّ  الللُّه   إِ
ُ
أ بْرذ
ذ
ْكذ  أ نذعذ  ِضّما إِلذ  وذ

اِلٌ  7Fكنم) (خدايا! من از اين عمل خالد ببارگاهت اعالن بيزاري مي. 6F3»خذ

1.  

_____________________ 
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 صحضرت خالدبن وليد س كسي كه نه تنها شرف صحابي بودن را حاصل نموده بلكه رسول خدا -1

وي خدا بر دشمنان اسالم و قرآن بود، او اي از س اهللا لقب دادند، حقا كه او شمشير برهنه وي را سيف
اي خطرناك  هايش هرگز شكست نخورد، او فتنة ارتداد را كه توطئه اي بود كه در تمام جنگ فرمانده

از سوي منافقين براي از بين بردن اسالم بود به شكست واداشت و رسوا نمود، او فاتح عراق و 
ها  ها نمود و جانفشاني با فارس و روم دالوري هايش قهرمان يرموك بود، او كسي بود كه، در جنگ

شناسد، در سال هشتم هجري وفاتش نزديك شد با تأسف  بخرج داد تاريخ قهرماني بزرگتر از او نمي
فرمود: حدوداً در صد جنگ شركت كردم، جايي در بدنم نيست كه به آن تير اصابت نكرده يا ضربه 

 ميرم. سفم كه مانند شتر در روي رختخوابم دارم ميشمشيري نخورده باشد، اما امروز بسيار متأ
اعزام حضرت خالد س با سيصد و پنجاه نفر از مهاجرين و انصار بسوي قبيله بني جذيمه بعد از فتح 

 مكه و قبل از غزوه حنين بود.

َّ « فرمودند: صولي راجع به آنچه كه در اين حديث بخاري آمده كه رسول اكرم ِّ  الللُّه   إِ
ُ
أ بْرذ
ذ
ْكذ  أ

ذ
 ِضّما إِل

نذعذ  اِلٌ  وذ گويند، معني كلمة  اي اين كار را كرد علماء مي و اينكه حضرت خالد چرا و با چه انگيزه »خذ
در اصطالح آنروز اين بود كه كسي دين خودش را بگذارد و در دين ديگري داخل شود و » صبأنا«

دين شده  ند: فال صبأ يعني فالني بيگفت شد مي ها با مردم مكه به هر كسي كه مسلمان مي لذا قريشي
است، يا دين خودش را رها كرده و به دين ديگري داخل شده است، بني جذيمه هدفشان از گفتن 

همين را فهميد كه  م كه حضرت عبد اهللا بن عمر اين بود كه ما مسلمان شديم چون» صبأنا«كلمه 
كشت و به يارانش دستور داد كه آنها حقيقتاً مقصودشان مسلمان شدن است، فلذا اسيرش را ن

 اسيرانشان را نكشند.
كه آنها تكرار كردند بنابر همان مفهوم معكوس كه داشت اين را » صبأنا«اما حضرت خالد از گفتن كلمه 

نفهميد كه آنها قصد داخل شدن در اسالم را دارند لذا با آنها جنگيد تا با صراحت اسالم شان را 
خالد از نظر فقه و دانش و فهم و درك مسائل ديني واسرار و رموز آن اعالن كنند، و طبعاً حضرت 

مانند ابن عمر و ديگر فقهاي صحابي نبود، لذا يك علتي كه اين مسأله از حضرت خالد پنهان ماند، 
از حضرت خالد ناپسند دانستند بنابر قول امام خطابي  صهمين بود، بنابراين چيزي كه پيامبري 

بود و اينكه تحقيق نكرد كه مقصود آنها چيست؟ علماء و ائمه زيادي در اين  تصميم عجوالنه خالد
اند، از جمله اينكه تصميم حضرت خالد بنابر  باره عذرهاي واضح و شرعي براي خالد ذكر كرده

اجتهاد و تأويل وي بود، و دليل بسيار روشنش هم اين است كه بعد از اين واقعه هم حضرت خالد 
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و اعتقاد راسخ كافي صرفاً گفتن شهادتين و فهم معناي آن بدون تصديق كامل  -9
 بدليل اين فرمودة خداوند متعال كه: ،نيست

تّهُ  فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ٓ  ۥَ َّ ّّ َٰه ِِ ََ ِِ  ُ َّ  .]19حممد: [ ﴾ٱ

 ».يقين بدان كه جز خداي يگانه معبود برحقي نيست پس به«
 و نيز اين فرموده خداوند متعال:

ََ  َِِذ�﴿ ََ َجآَء ََ لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ُِٰٗقو ُد ِِتّ َُ ۡۡ َ ُ ْ ِۗ قَالُو� َّ ُ وَ  ٱ َّ ََ لَرَُسوُ�ُ  ٱ ُ وَ  ۥَ�ۡعلَُم ِِتّ َّ َُ  ٱ ۡۡ َ ُد �
 َّ ََ  ٱلُۡمَ�ِٰٗقِ�َ ِِ  .]1املنافقون: [ ﴾١لََ�ِٰذُۡو

و خدا  ،دهيم كه البته تو رسول خدايي گواهي مي :هرگاه منافقان نزد تو آيند، گويند«
دهد كه منافقان دروغ  داند كه حقيقتاً تو رسول خدا هستي و خداوند گواهي مي مي

 ».گويند
نچه آد اين هم كافي است كه به براي آنكه شخصي در دائره اسالم داخل گرد -10
آورده و خبر داده يقين كند و در برابرش گردن نهد چنانكه در حديث ضمام  صپيامبر

در  ص در حالي كه با پيامبر«است كه فرمود:  آمده بن ثعلبه بروايت حضرت انس
مسجد نشسته بوديم ناگهان مردي شترسوار ظاهر شد شترش را در مسجد خواباند و 

همين مرد سفيدپوشي كه تكيه  :يك از شما محمد است؟ گفتيم گفت: كدام بست و سپس
گفت:  .من فرزند عبدالمطلبم ،فرمودند: بله كرده. گفت: ابن عبدالمطلب؟ پيامبر

ام تندتر بود از من ناراحت نشوي. فرمود: هر چه  خواهم چيزي بپرسم، اگر لهجه مي
روردگار آناني كه قبل از تو بودند به پروردگارت و پتو را  دوست داري بپرس. گفت:

 بله. بسوي همة مردم، پيامبر فرستاده است؟ فرمود: حتماًتو را  دهم: آيا خداوند مي سوگند

امر كرده كه هر سال اين ماه رمضان را روزه تو را  به خدا سوگند، آيا خداوندتو را  گفت:
امر كرده تو را  يا خداوندآبه خداي بزرگ سوگند، تو را  حتماً بله. گفت: فرمود: بگيري؟

                                                                                                                                                      
برخوردار بود، لذا چندين بار ديگر نيز بعد از اين  صاي در نزد پيامبر العاده فوق همچنان از اعتماد

 او را به فرماندهي لشكر گماشتند و به او مسئوليت دادند. صجريان پيامبر 
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حتماً  ميان فقراي ما تقسيم كني؟ فرمود: كه اين مال زكات را از ثروتمندان ما بگيري و در
 بله.
ام هستم. من ضمام بن  اي ايمان آوردم من نماينده قبيله نچه كه آوردهگفت: به آ دمر

8Fام، از قبيله بني سعد بن بكر ثعلبه

1. 
خ همچنان بر مؤمن واجب است كه عقل و فهم عالوه بر تصديق و اعتقاد راس -11

خود را در آيات خدا با دقت استعمال كند و تمامي دستورات اسالم را به اجراء درآورد و 
 فرمايد: در اين باره خداوند متعال مي

ْ  قُلِ ﴿ ُِ َماَذ� ِ�  ٱتُظُرو� ٰ �ِض� وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
 .]101يونس: [ ﴾ٱۡ�

 ».ن چيستو زمي ها آسمان بگو بنگريد كه در«

َُ�ٰنُ فَۡلَفنُظرِ ﴿  .]5الطارق: [ ﴾٥َِّم ُخلَِق  ٱۡ�ِ
 ».پس بايد ببينيد انسان كه از چه چيزي آفريده شده است«

َُ�ٰنُ  فَۡلَفنُظرِ ﴿  .]24عبس: [ ﴾٢ ۦٓ َِِ�ٰ َطَعاِمهِ  ٱۡ�ِ
 ».پس بايد بنگرد انسان به غذاي خويش«

فََ� ﴿
َ
َ  �َِِ ََ ِۡلِ يَنُظُرو ُۡ َكۡفَف خُ  ٱۡ�ِ ُۡ  ٱلّسَمآءِ �َ�   ١لَِق َبالِ  �َ�  ١َكۡفَف ُرفَِع ِ

ۡۡ  ٱ
 ُۡ �ِض �َ�   ١َكۡفَف تُِصَب

َ
ُۡ  ٱۡ�  .]20-17الغاشية: [ ﴾٢َكۡفَف ُسِطَح

نگرند كه چگونه آفريده شده، و به آسمان كه چگونه برافراشته شده، و  آيا به شتر نمي«
 ».و به زمين كه چگونه هموار شده استكه چگونه نصب گرديده،  ها كوه به

، ينظرون ...) (انظروا ... فلينظر... أفالنگاهي كه بر مكلف واجب است  -12

 فرمايد: بنابراين مي ،همچنانكه در آيات گذشته ذكر شد شامل تفكر و تدبر است

ٞد ّمَِن ﴿ ََ
َ
َ َۡ ََ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ � ٰ �َۡسَمَع َكَ�ٰمَ  ٱۡسَتَجاَر َّ ََ ِجۡرهُ 

َ
ِ  فََ َّ َمَنهُ  ٱ

ۡ
ۡۡلِۡغُه َمَ

َ
 9F1﴾ۥۚ ُُّم َ

 .]6[التوبة: 
_____________________ 

 متفق عليه. -1
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، تا كالم خدا را بشنود سپس او را به چنانچه مشركي از تو پناه خواست پناهش بده«
 ».جايگاه امنش برسان

اي برايش پيش آمد بر او واجب است كه براي رفع آن اقدام  اگر كسي شبهه -13
 فرمايد: پرسد خداوند بزرگ مينمايد يا خودش جستجو كند يا از اهل علم ب

ُِو�ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِ  �َ﴿
ۡ
ٰ َ�ۡبِدتَا فََ َا َ�َ ّۡ ِّما تَّز َّ  .]23البقرة: [ ﴾ۦُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب 

اي  ايم در شك هستيد پس يك سوره اگر شما در آنچه ما بر بنده خويش نازل كرده«
 ».مانند آن بياوريد

ٖ  فَإَِ﴿ َّ َُ ِ� َش ََ فَۡ� ُكن َآ َِِ�ۡ ّۡ تَز
َ
ِّمآ َ ِينَ ِل  َٔ َّ َّ ََ  ٱ ۚ  ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡقَرُءو ََ  ﴾ِمن َ�ۡبلِ

 .]23البقرة:[
ايم شك و ترديدي داري پس از كساني بپرس كه قبل  اگر در آنچه ما بر تو نازل كرده«

 ».خواندند از تو كتاب مي

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
ِۡكرِ لُٓو�ْ َ َّ ََۡعلَ  ٱ  َّ ََ َِِ ُكنُتۡم   .]43النحل: [ ﴾٤ُمو

 ».دانيد از علماء بپرسيد پس اگر نمي«
بايد به خدا پناه بجويد و بگويد:  اي هم پيدا شد اگر كسي در دلش وسوسه -14

 به خدا و رسولش ايمان آوردم. »آمنت باهللا ورسوله«

 فرمايد: چنانكه خداوند مي

ََ ِمَن  �ّما﴿ َََ�ّن ۡفَ�ٰنِ يَ ّۡ ِ  ذۡ ٱۡسَتعِ تَۡزغٞ فَ  ٱل ۡ ِۖ َّ  .]36:فصلت[﴾٣ ٱۡلَعلِفمُ  ٱلّسِمفعُ ُهَو  ۥِِتّهُ  ٱ
اي از جانب شيطان خواست تو را بفريبد به خدا پناه بجوي زيرا  كننده اگر وسوسه«

 ».شنواي دانااوست 
 فرمودند: رسول خدا :است كه گفت آورده و در حديث حضرت ابوهريره

                                                                                                                                                      
رود كه مقصود شنواندن آيات خدا به  ظاهراً استدالل از اين آيه چندان موجه نيست اما احتمال مي -1

 ران باشد تا در باره آن تفكر و تدبر كنند. مترجمديگ
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ِت «
ْ انُ  يْذ َْ  اللّشيْطذ �ُ دذ جذ

ذ
يذ  أ نْ  :ُقهُل ْذ لذقذ  مذ ال خذ ذذ ال كذ ذذ �ذ َّ  ؟وذ ُقهلذ  جذ ُ  َذ

ذ
نْ  ل لذقذ  مذ ّ�كذ  خذ إِذذال سذ

 فذ
ِ  فذلْيذْستذِعذْ  ذذلِكذ  بذلذغذ  َّ ذنْتذهِ  بِا

ْ
ل نُْت  فذلْيذُقْل «و ِمن طر�ق آخر: أ .10F١»وذ ِ  آمذ َّ سذُ هِلِ  بِا ممكن  .11F2»وذ

ي آفريده؟ و آن را چه كسي است شيطان پيش كسي از شما بيايد و بگويد: اين را چه كس
اگر كار به اينجا  آفريده؟ تا اينكه خواهد گفت: پروردگارت را چه كسي آفريده است؟

 :كشيد بايد به خدا پناه بجويد و بازايستد). و در روايت ديگري هست كه بايد بگويد
 (بخدا و رسولش ايمان آوردم).

 »بيان معني اسالم«
رده شود مقصود دين كامل است كه حضرت هرگاه در شريعت لفظ اسالم بكار ب -15
 گردد. عقايد و عبادات و احكام مي آورده و شاملآن را  صمحمد

 فرمايد: چنانكه خداوند مي

﴿ َّ ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  ِِ َّ  .]19آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ
 ».براستي كه دين پسنديده نزد خداوند اسالم است«

  فرمايد: و نيز مي

ُُ لَ�ُ ﴿ ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ ُم َورَِضف  .]3املائدة: [ ﴾دِيٗنا
 .»..و اسالم را بعنوان دين براي شما پسنديدم«

نص كامل  »بني اإلسالم علي خمس...«كه فرمودند:  صو نيز ارشاد رسول گرامي
 گذشت.اش  حديث با ترجمه

معنايش فروتني و فرمانبرداي ظاهري  ،رت از دين كامل الهي استااسالم كه عب -16
اخالص و صميميت براي خداوند است به دليل اين ارشاد خداوندي كه و باطني و 

  فرمايد: مي
_____________________ 

 متفق عليه. -1

 مسند أحمد. -2
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هُ  َوَمنۡ ﴿ َُ ۡسلََم وَۡج
َ
ِّمۡن َ َّ َسُن دِيٗنا  َۡ

َ
ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن وَ  ۥَ ّ َبعَ َِ َّ اۗ وَ  ٱ ٗٗ نِف ََ ٰهِفَم  ََ َذَ َِّلَة ِِۡۡ َّ ُ  ٱ َّ  ٱ

ٰهِفَم َخلِفٗ�  ََ  .]125النساء: [ ﴾١ِِۡۡ
سي از روي دينداري بهتر از آن است كه خودش را به خدا تسليم كرده، در چه ك«

كند، و خداوند ابراهيم را  حالي كه وي نيكوكار است و از دين حنيف ابراهيم پيروي مي
 ».خليل خودش برگزيده است

 و نيز اين فرموده پروردگار كه:

﴿ � هُ  ََۡ�ٰ َُ ۡسلََم وَۡج
َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن  ۥَمۡن َ ّ ۡجُرهُ  ۥٓ فَلَهُ َِ

َ
َّ ُهۡم  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ ُِۡم َو  َخوٌۡف َعلَۡف

َّ َو
 ََ  .]112البقرة: [ ﴾١َ�َۡزتُو

آري كسي كه خودش را تسليم خدا كند در حالي كه نيكوكار است پس پاداش وي «
شود و نه ايشان  اين گروه نه ترسي بر آنان طاري مي ،نزد پروردگارش محفوظ است

 ».شوند غمگين مي
 و همچنين اين فرموده الهي كه:

ِ َوَمِن ﴿ ّ َِ  َ ِِ ُُ وَۡج ۡسلَۡم
َ
ُقۡل َ َبَعِن� ََ َّ  .]20آل عمران: [ ﴾ٱ

كنند نيز  پس بگو من خودم را تسليم پروردگار كردم و كساني كه از من پيروي مي«
 ».اند چنين

ه سويي براي خداوند است ب دين سراسر انقياد و فرمانبرداري، و اخالص و يك -17
همين لحاظ اسالم ناميده شده است. قرآن كريم اين حقيقت را چقدر جالب تصوير 

 :كند مي

﴿ ٓ ْ  َوَما ّّ ِ�َۡعُبُدو� ِِ ْ َُِرٓو�
ُ
َ َ َّ ْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ آَء َوُ�قِفُمو� َٗ َن ْ  ٱلّصلَٰوةَ َُ ۚ َوُ�ۡؤُِو�  ٱلّزَكٰوةَ
ََ دِيُن  ِ  .]5 البينة:[ ﴾٥ ٱلَۡقّفَِمةِ َوَ�ٰل



 21  هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه

 

اند مگر به اينكه خدا را پرستش كنند در حالي كه هر عبادتي را صرفاً براي  امر نشده«
او اختصاص دهند و از باطل روي گردان بوده و به حق روي آورند، و نماز را بر پاي 

 .»دارند و زكات را ادا نمايند و اين است دين مستقيم
كه برحسب ظاهر داللت اسالم در اصطالح شريعت بمعناي اعمال ظاهري است  -18

كند و اذعان و باوري كه مبني بر تصديق كامل به آنچه در  بر انقياد و فرمانبرداري مي
 ،فرمود: اي محمد چنانكه گذشت كه جبرييل آيد  آمده نيز مي حديث جبرييل 

نْ  المِْ ىذلُ «فرمودند:   راجع به اسالم مرا خبر ده رسول خدا
ذ
دذ  أ ذْشهذ نْ  �

ذ
ذ  الذ  أ

ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ نّ  ال

ذ
 وذأ

ِ  سذُ هُل  ُ�ذّمًدال َّ َذ  ال َُِقي َُْؤِ�ذ  اللّصىذةذ  وذ ةذ  وذ َذُصهلذ  اللّزكذ انذ  وذ ُ ّ  سذضذاذ
ذ
َ ذيْتذ  وذ

ْ
ْعتذ  إِنِ  الل ْهِ  الْ تذطذ  إِلذ

ِبيىً  رحقي جز خداي يگانه نيست اين است كه گواهي دهي بر اينكه معبود ب(اسالم  12F1» ذ
و نماز را برپاي داري، و زكات را ادا كني و ماه رمضان را  ،اوستفرستاده  و محمد

 راست گفتي). :روزه بگيري، و چنانچه استطاعت داشته باشي حج كني، جبرئيل فرمود

آيد، كه البته نفعي براي  اسالم به معني تسليم شدن، بدون تصديق قلبي نيز مي -19
 فرمايد: زيرا خداوند مي ،صاحبش ندارد

﴿ ُِ  ۞قَالَ
َ
ۡسلَۡمَنا َولَّما يَۡدُخِل  ۡعَر�ُب ٱۡ�

َ
َ ْ ِٰ�ن قُولُوٓ� ََ ْ َو ۖ قُل ّلۡم ُِۡؤِمُنو� يَ�ٰنُ َء�َمّنا ِ�  ٱۡ�ِ

 .]14احلجرات: [ ﴾قُلُو�ُِ�ۡمۖ 
اسالم آورديم  :ايمان نياورديد بلكه بگوئيد :ايمان آورديم، بگو :ها گفتند باديه نشين«

 ».ده استي شما داخل نشها دل زيرا هنوز ايمان در
گروهي از   آمده است كه فرمود: رسول خدا  حديث سعد ابن ابي وقاص در و

القلوب را مال غنيمت دادند در حالي كه سعد خودش با آنان نشسته بود گفت:  مؤلفة
اي  :در آن ميان بعضي را كه از نظر من بهتر از همه بود جا زدند. گفتم  پيامبر اكرم

 د فالني چيست؟ من كه او را مؤمن ميدانم، رسول گراميرسول خدا! نظر شما در مور
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فرمودند: مؤمن يا مسلمان؟ اندكي سكوت كردم و سپس شناخت من از وي مرا آرام 
نگذاشت، گفتم: اي رسول خدا! نظر شما در مورد فالني چيست؟ من كه او را مؤمن 

ز شناخت من از مؤمن يا مسلمان؟ اندكي سكوت كردم با :فرمودند دانم، رسول خدا مي
اي رسول خدا! نظر شما در مورد فالني چيست؟ من كه بخدا  :او مرا آرام نگذاشت گفتم

من به كسي  :مؤمن يا مسلمان؟ آنگاه فرمودند :فرمودند دانم، رسول خدا او را مؤمن مي
ترسم بر  خواهم دلش را بدست آورم چون مي دهم مي كه اينگونه مال و هديه مي

دانم كه ديگران از نظر كيفيت ايماني از او  كشيده شود وگرنه مي اش به جهنم چهره
13Fبهترند

1. 

 »بيان معني ايمان«
از زبان «ايمان در لغت بمعناي تصديق و باور است. بدليل ارشاد باريتعالي كه  -20

 فرمايد: مي»  برادران حضرت يوسف

َا َولَۡو ُكّنا َ�ِٰد�َِ� ﴿ ّّ َُ ُِۡمۡؤمِٖن  ت
َ
 .]17سف: يو[ ﴾١َوَمآ َ

 ».تو گفتة ما را باور نخواهي كرد گرچه ما راستگو باشيم«
ايمان كه بمعناي تصديق جازم باشد محل و جايگاهش قلب است. بدليل فرموده  -21
 الهي: 

يَ�ٰنُ َولَّما يَۡدُخِل ﴿  .]14احلجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  ٱۡ�ِ
 ».ي شما داخل نشده استها دل هنوز ايمان در«

 و نيز:

﴿ ِّ ََ  ٔۡ �َۡسَ�  َماِِ ِينَ ِذتُ َّ ِ  ٱ ۡ ََ  يُۡؤِمُنو
َّ ِ َّ ُۡ وَ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ ُِۡم  ٱۡرَِاَۡ ۡم ِ� َرۡ�بِ ُُ ََ ۡم  ُُ قُلُوُ�

 ََ َّدُدو ََ  .]45التوبة: [ ﴾٤َ�

_____________________ 
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گيرند كه به خدا و روز  جز اين نيست كساني براي نرفتن به جهاد از تو اجازه مي«
 ».يشان در شك است پس آنان در شك خودشان سرگردانندها دل قيامت ايمان ندارند، و

ُ  يُْدِخُل «فرمودند:  فكه گفت رسول خدا  و بدليل حديث ابوسعيد خدري َّ ْهلذ  ال
ذ
 أ

ذّنةِ 
ْ
ذّنةذ  الْ

ْ
نْ  يُْدِخُل  ،الْ اءُ  مذ ذشذ ُ�ْدِخُل  ،بِرذْحذتذهِ  � ْهلذ  وذ

ذ
َّاسِ  أ َّ  ،الَّاسذ  ال ُقهُل  ُُ نْ  الْ�ُظُروال :َذ َْ  مذ ْدُ�  وذجذ

الذ  قذلِْدهِ  ِف  ّدةٍ  ِمثْقذ رْدذلٍ  ِمنْ  جذ انٍ  ِمنْ  خذ ْخرُِجه ُ  إِيمذ
ذ (خداوند بهشتيان را به بهشت داخل  14F1»فْذ

كند و  كند البته هر كس را او خواسته باشد و برحمت خودش در آن داخل مي مي
ببينيد هر كس كه دهد كه:  كند. آنگاه به فرشتگان دستور مي دوزخيان را به دوزخ داخل مي

 اي ايمان هم در قلبش يافتيد، از دوزخ بيرونش كنيد). ذره
 در اصطالح شريعت به معناي تصديق جازم به خدا و فرشتگان و» ايمان«لفظ  -22
و پيامبرانش و روز رستاخير، و قضاء و قدر الهي اعم از خير و شر و تلخ و  ها كتاب

 فرمايد: متعال است كه مي يد. و دليلش اين ارشاد خداوندآ شيرين نيز مي

تزَِل َِِ�ۡهِ ِمن ّرّ�ِهِ  ٱلّرُسوُل  َء�َمنَ ﴿
ُ
َ ٓ ََۚ وَ  ۦَِۡما ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنو ّ َء�َمَن ۡ ُُ ِ َّ ��َِكتِهِ  ٱ ََ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَم

 .]285البقرة: [ ﴾ۦَورُُسلِهِ 
 پيامبر به آنچه كه از جانب پروردگارش بر او نازل گرديده ايمان آورده است، و«

آوردند. و  نو رسوالنش ايما ها كتاب مؤمنان نيز همچنين، همه به خدا و فرشتگان و
 ».يكسانستها  آن ايمان ما به همه ،گذاريم در بين هيچ يك از پيامبران او فرقي نمي :گفتند

نْ « فرمودند: .خبر ده يمانا فرمود، مرا از كه به پيامبر و نيز در حديث جبرئيل 
ذ
 أ

ِ  َُْؤِمنذ  َّ ِتهِ  بِا ىذئِ�ذ ضذ ُ�تُِدهِ  وذ َُْؤِمنذ  ،وذسُُ ِلهِ  وذ سِ  وذ دذ قذ
ْ
ْ�ِ ِ  بِال

ّ ِ  خذ َذ (اينكه به خدا  » ِ رّ ضُ وذ   ِ هِ لْ جُ وذ  وذ
و پيامبرانش ايمان داشته باشي و همچنين به تقدير خداوندي اعم  ها كتاب و فرشتگان و

 .از خوب و بد و تلخ و شيرينش ايمان داشته باشي)
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اصطالح شريعت به مفهوم اعمال ظاهري (اعم از اعمال و اقوال) مبني ايمان در  -23
بر تصديق و يقين نيز آمده است. چنانكه در حديث وفد عبدالقيس آمده كه حضرت ابن 

آنان را امر كرد كه به خداي يگانه ايمان بياورند و فرمود: آيا  گفت: پيامبر م عباس
فرمود: گواهي دادن به اينكه  .دانند بهتر مي دانيد ايمان چيست؟ گفتند: خدا و رسولش مي

معبود برحقي جز خداي يگانه نيست. و محمد رسول خدا است. و بر پا داشتن نماز و 
15Fپرداختن زكات و روزه ماه رمضان، و اينكه يك پنجم از مال غنيمت را بپردازند

1.  
قلب، و  هركدام بجاي يكديگر بر اعتقاد جازم» ايمان«و لفظ » اسالم«گاهي لفظ  -24

 ،اعمال ظاهره اعم از قول و فعل و غيره كه مبني بر آن اعتقاد باشد نيز استعمال شده است
چنانكه حديث جبرئيل ـ در تفسير اسالم ـ و حديث وفد عبدالقيس ـ در تفسير ايمان 

 گذشت.

 »حاصلي از آنچه كه گذشت«
 و عمل. استعمال لفظ اسالم و ايمان هر يك بجاي ديگري بر اعتقاد و اقرار

دين بطور كلي عبارت از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح ظاهري  -25
و باطني است. و هر كدام از اين سه، به اعتباري ايمان و به اعتباري ديگر اسالم ناميده 

 شود. مي
باور است و اسالم  شود زيرا كه تصديق و پس اعتقاد به قلب ايمان ناميده مي -1

چرا كه اعتقاد قلبي به چيزي، اذعان و فروتني و تسليم در برابر  شود، ناميده مي
 اوست.

شود چونكه بر تصديق داللت دارد و  نطق يا اقرار شهادتين با زبان ايمان ناميده مي -2
 شود زيرا كه بر فروتني و فرمانبرداري داللت دارد. اسالم ناميده مي
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اي از ثمرات  ق است و ثمرهشود چونكه مبني بر تصدي مثالً زكات ايمان ناميده مي -3
شود زيرا كه اذعان و انقياد است. و محبت بخاطر خدا  آن، و اسالم ناميده مي

اي از ثمرات آن است و اسالم  شود چونكه مبني بر تصديق و ثمره ايمان ناميده مي
 شود زيرا كه اذعان و انقياد است. ناميده مي

بان و تصديق به قلب و عمل ايمان در اصطالح شرعي عبارت است از اقرار به ز -26
ناقص است زيرا جاي آورد ايمانش تكميل شده وگرنه با جوارح، كسي كه اين هر سه را ب

 فرمايد: كه خداوند متعال مي

َما﴿ ِّ ِِ  ََ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنو َّ ُ ِِذَ� ذُكَِر  ٱ َّ مۡ  ٱ ُُ ُۡ قُلُوُ�  .]2األنفال: [ ﴾وَِجلَ
يشان به ها دل اند كه هرگاه يادي از خدا شود جز اين نيست كه مؤمنون حقيقي كساني«

 ».ترس و لرز درآيد

َما﴿ ِّ ِِ  ََ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنو َّ ِ  ٱ ِ َء�َمُنو�ْ ۡ َّ ِسُِۡم ِ�  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ ُٗ ت
َ
ُِۡم َوَ ِ ۡمَ�ٰل

َ
ُدو�ْ َِۡ َُ ُُّم لَۡم يَۡرَِاُۡو�ْ َوَ�ٰ

ِۚ َسبِفِل  َّ ََ ُهُم  ٱ ِ �� ََ ْو
ُ
َ ََ ِٰدقُو َّ  .]15جرات: احل[ ﴾١ ٱل

جز اين نيست كه مؤمنان حقيقي كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند و «
هايشان در راه خدا جهاد كردند، اين گروه  ها و جان سپس شك ننمودند و با مال

 ».هايند راستگويان همين

َْ  يُْؤِمنُ  ال«فرمودند:  رسول گرامي ُدُ� جذ
ذ
َّ  أ َّ  جذ ِ ِخيهِ  ُُ

ذ
ا ُ ِ  مذ ذْفِسهِ  َّ ُُ َِ«16F1  هيچ)

پسندد براي برادر  گردد تا هنگامي كه آنچه براي خود مي يك از شما ايمانش كامل نمي

َْ  يُْؤِمنُ  الذ «مسلمانش نيز بپسندد) و نيز فرمودند:  ُدُ� جذ
ذ
َّ  أ ُ�هنذ  جذ

ذ
َّ  أ جذ

ذ
ْهِ  أ  وذالِلِ ِ  ِمنْ  إِلذ

 ِ ِ
ذ
ل وذ َّاِس  وذ ال ْجذِع�ذ  وذ

ذ
گردد تا وقتي كه من در نزد  كامل نمي شما ايمانش (هيچ يك از .17F2»أ

 تر نباشم).  وي از پدر و فرزندش و همه مردم محبوب
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انُ « دُْعهنذ  بِْاعٌ  الِميمذ وْ  وذ ذ
ذ
ا ،ُشْعدذةً  وذِ ّتهنذ  بِْاعٌ  أ لُهذ فْاذ

ذ ذ  الذ  قذْهُل  فْذ
ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ ا ال ْدرذاهذ

ذ
ةُ  وذأ اطذ  إِمذ

ذذى
ذ
ِن  الُ ذيذاءُ وذال اللّطِر�ِق  بذ

ْ
انِ  ِمنذ  ُشْعدذةٌ  ل   .18F1»الِميمذ

ال إله إال اهللا و  :(ايمان هفتاد و چند يا شصت و چند شاخه است كه بهترين آن گفتن
 اي از ايمان است). كمترين آن دور كردن موانع از سر راه است. و حياء نيز شعبه

شدن آن  شود و با كم شود، با زياد شدن اعمال نيك زياد مي ايمان كم و زياد مي -27
 فرمايد: كم. خداوند مي

ُِۡم َء�َ�ُٰتهُ ﴿ ُۡ َعلَۡف ۡم ِِيَ�ٰٗنا ۥ�َذ� ُِلَِف ُُ َۡ  .]2األنفال: [ ﴾َز�َد
 ».كند هرگاه آيات خدا بر آنان خوانده شود ايمانشان را زياد مي«

 فرمايد: و نيز مي

ِينَ ﴿ َّ ُم  ٱ ُُ َ َّ  ٱّّاُس قَاَل ل وُۡهمۡ فَ قَۡد َ�َُعو�ْ لَُ�ۡم  ٱّّاَس ِِ َۡ ۡسبَُنا  ٱۡخ ََ فََز�َدُهۡم ِِيَ�ٰٗنا َوقَالُو�ْ 
 ُ َّ  .]173آل عمران: [ ﴾١ ٱلَۡو�ِفُل َوتِۡعَم  ٱ
همانا مردم كافر بر عليه شما لشكر و نيرو جمع  :كه منافقان به آنان گفتند آناني«
ي ما كافي خدا برا :اند پس از آنان بترسيد، اين سخن بر ايمانشان بيفزود، و گفتند كرده

 ».است و او بهترين كار ساز است

نْ «فرمودند:  پيامبر اكرم ى مذ
ذ
َْ  سذأ ًرال ِمنُْ� ّ�ْ ُ  ُمنْكذ َذ َْ  فذإِنْ  �ِيذِد ِ  فذلْيُ ذ ذْستذِطعْ  ل ارِهِ  �  فذِدِلسذ

َْ  فذإِنْ  ذ ذْستذِطعْ  ل لِْدهِ  � دِقذ
ْضعذُف  وذذذلِكذ  فذ

ذ
انِ  أ  .19F2»الِميمذ

د بر او الزم است كه آن را با دستش تغيير دهد (هر كس از شما امر ناپسندي را ببين
 ترين درجه ايمان است). اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش، و اين ضعيف

شود با  ترين جزء ايمان است گاهي قوي و گاهي ضعيف مي اساسيتصديق كه  -28
با نگاه كردن در آيات كوني و تدبر نمودن در آيات سمعي و تقرب جستن به خدا و 
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گردد. خداوند متعال بنقل از  ضعيف ميها  اين شود و با عكس عبادات مشروع قوي مي
 فرمايد: مي÷ ابراهيم 

َۡطَم�ِّن قَۡلِ�� ﴿ ِٰ�ن ّ�ِ ََ   .]260البقرة: [ ﴾َو
 ».خواهم كه دلم آرام گيرد ليكن مي«

 فرمايد: و نيز مي

﴿ ََ ِ َُ  َوَ�َ�ٰل لَُكو ََ ٰهِفَم  ََ ِِۡۡ َٓ ُِ تُرِ ٰ �ِض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
ََ ِمَن  ٱۡ�  ﴾٧ ٱلُۡموقِنِ�َ َوِ�َُكو

 .]75األنعام:[
داديم تا از يقين كنندگان  و زمين را به ابراهيم نشان مي ها آسمان همچنين ملكوت«
 ».باشد

نْ « :كند فرمودند روايت مي  در حديثي كه ابوهريره رسول خدا نْ  �ذّفسذ  مذ  �ذ
ُ  �ذّفسذ  ْ�يذااللّ  ُكرذِب  ِمنْ  ُكْر�ذةً  ُضْؤِمٍن  َّ نْهُ  ال ةِ  يذْهلِ  ُكرذِب  ِمنْ  ُكْر�ذةً  �ذ ِقيذامذ

ْ
نْ  ،الل مذ ذ  وذ َّ ذ ذ  �   ذ

 ٍ َِ ذ  ُمْع َّ ذ �  ُ َّ لذيْهِ  ال ةِ  الّلْ�يذا ِف  بذ نْ  ،وذالآلِخرذ مذ ذ  وذ تذ ذ ُ  ُضْسِلًما  ذ تذ ُ   ذ َّ ةِ  الّلْ�يذا ِف  ال ُ  ،وذالآلِخرذ َّ  وذال
ْهنِ  ِف  دْدِ  بذ عذ

ْ
نذ  امذ  الل دْدُ  كذ عذ

ْ
ْهنِ  ِف  الل ِخيهِ  بذ

ذ
نْ  ،أ مذ لذكذ  وذ ِر�ًقا  ذ ّهلذ  ِبلًْما ِْيهِ  يذلْتذِمُس  طذ ُ   ذ َّ ُ  ال

ذ
 ل

ِر�ًقا بِهِ    طذ
ذ
ذّنةِ  إِل

ْ
ا ،الْ مذ عذ  وذ ِ  ُ�يُهِت  ِمنْ  �ذيٍْت  ِف  قذْهلٌ  الْجتذمذ َّ تْلُهنذ  ال ِ  ِكتذابذ  َذ َّ السذُ هرذهُ  ال �ذتذدذ  وذ

 َْ لذْت  إِالّ  بذيْنذُه َُ  رذزذ لذيِْه َُ  اللّسِكينذةُ  بذ ِشيذتُْه َُ  اللرّْحذةُ  وذغذ ّفتُْه ةُ  وذجذ َُ  اللْمذىذئِ�ذ رذُه ُ  وذذذكذ َّ نْ  ال  ِْيمذ
نْ  ِبنْدذ ُ  مذ   وذ

ذ
لُهُ  بِهِ  �ذّطْ مذ َْ  �ذ ذ ِعْ  ل

َْ ُ دُهُ  بِهِ  � ذسذ �«20F1.  
دور او  در روز قيامت غمي را از(كسي كه غمي را از مسلماني دور كند خداوند 

خواهد نمود. و كسي كه بر تنگ دستي آسان بگيرد خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان 
كه بنده به برادر  اش كمك خواهد نمود مادامي خواهد گرفت، و خداوند همواره به بنده

مسلمانش كمك كند، كسي كه راهي براي جستجوي علم در پيش گيرد خداوند راهي را 
اي از مردم در  د نمود. هيچگاه چنين نخواهد شد كه عدهبسوي بهشت برايش آسان خواه

_____________________ 

 صحيح مسلم. -1



 هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه    28

هاي خدا جمع شوند و با يكديگر به خواندن كتاب خدا مشغول شوند مگر  يكي از خانه
ي آنان سكون و آرامش فرود خواهد آمد و رحمت الهي آنان را خواهد ها دل اينكه بر

ن را جزو مقربين خودش پوشاند و فرشتگان بدور آنان حلقه خواهند زد، و خداوند آنا
خواهد شمرد. و بدانيد كه كسي كه عملش او را عقب بيندازد و از قدرش بكاهد نسبش 

 تواند او را پيش بيندازد و ارزشش را زياد كند). نمي
، آمده است كه )بود  اهللا كه از كاتبان رسول  در حديث حضرت حنظله (سيدي

با من روبرو گرديد فرمود: حنظله   روز هنگامي كه حضرت ابوبكر صديق گفت: يك
اين چه حرفي است؟!  !اهللا تو چطوري؟ گفتم: حنظله منافق شده است. فرمود: سبحان

هستيم و با ما از بهشت و دوزخ صحبت   گفتم: همين، وقتي كه پيش رسول خدا
بيرون   حضرت  را ببينيم اما وقتي كه از مجلس آنها  آن كند، گويا با چشم سر مي
شويم بسياري چيزها را فراموش  يم و با زنان و فرزندان و كار و كسب مشغول مييآ مي
فرمود: ما هم با همين مشكل روبرو هستيم. من و  كنيم. حضرت ابوبكر صديق مي

 :اي رسول خدا، حنظله منافق شده، فرمود :رفتيم، گفتم ابوبكر با هم نزد رسول خدا
كه ما پيش شما هستيم و ما را به ياد  قتيو ،اي رسول خدا :مگر چه شده است؟ گفتم

كه از پيش شما  بينيم اما همين اندازيد گويا آنهارا با چشمان خودمان مي مي بهشت و دوزخ
بسياري چيزها شويم  رويم و با زن و فرزند و كار و كسب خودمان مشغول مي بيرون مي

ِى« :فرمودند  رسول اكرم كنيم. را فراموش مي
ّ
ذهْ  إِنْ  �ِيذِد ِ  �ذْفِس  وذالَ ذ  َذُدوُضهنذ  ل ا  ذ  مذ

ِ�  ِبنِْدى َذُ�هرُهنذ  ْكرِ  وذ َّ َُ  ال تُْ� افذحذ ذصذ ةُ  ل ذ  اللْمذىذئِ�ذ َْ   ذ ِ�  فُرُِشُ� َْ  وذ لذِ�نْ  ُطُرقُِ�  يذا وذ
لذةُ  نْظذ ةً  جذ ابذ ةً   ذ ابذ (قسم بذاتي كه جانم در دست اوست، اگر شما بر همان حالتي  .21F1»وذ ذ

هميشه باقي بمانيد و همواره به ذكر خدا مشغول باشيد، فرشتگان كه پيش من هستيد 
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ساعتي  ،ها با شما مصافحه خواهند كرد وليكن اي حنظله ها و بر سر راه الهي در خوابگاه
 اين و ساعتي آن. سه مرتبه اين جمله را تكرار فرمودند).

جزو  كسي كه ايمانش خالي از يقين باشد از زمره اهل ايمان خارج گرديده و -29
 رود اگرچه كلمه بخواند و مانند مؤمنان عمل كند. كافران بشمار مي

 فرمايد: زيرا خداوند متعال مي

﴿ ِ ۡر ۡ ُٗ ِ َوَمن يَۡ� َّ ��َِكتِهِ  ٱ ََ َقۡد َض  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَم �  ّل ََ َضَ�َٰ�ۢ َۡعِفدا
 .]136النساء: [ ﴾١

و رسوالنش و روز رستاخير را انكار كند به  ها كتاب گان وكسي كه خدا و فرشت«
 ».مراه شده و از حق بسيار دور گرديده استتحقيق كه گ
 فرمايد: و نيز مي

﴿ َّ ِينَ  ِِ َّ ِ  ٱ ۡ ََ ُرو ُٗ ِ يَۡ� َّ ّرِقُو�ْ َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  ٱ َٗ �ُ َ
َ
َ ََ ِ َوُ�رِ�ُدو َّ ََ تُۡؤمُِن  ۦَورُُسلِهِ  ٱ َوَ�ُقولُو

ََ َسبِف�ا َِۡبعۡ  ِ ْ َ�ۡ�َ َ�ٰل َ َ�ّتِخُذو�
َ
َ ََ ٖٖ َوُ�رِ�ُدو ُر َِۡبۡع ُٗ ََ  ١ٖٖ َوتَۡ� ِ � � ََ ْو

ُ
ََ ُهُم  َ  ٱۡلَ�ُِٰٗرو

ُِفٗنا  َّ ۡٗا  ۡ�َتۡدتَا لِۡلَ�ِٰٗرِ�َن َعَذ�
َ
اۚ َوَ ّقٗ  .]151-150النساء: [ ﴾١ََ

پيامبرانش در ايمان  خواهند بين خدا و مي شوند و كه از خدا و پيامبران منكر مي آناني«
 ،كنيم مي آوريم و بعضي ديگر را انكار به بعضي ايمان مي :گويند آوردن، فرق بگذارند مي

هايند كافران حقيقي و  . اين گروه همينخواهند در اين ميان راه ديگري انتخاب كنند و مي
 ».ايم ما براي كافران عذابي رسواكننده آماده كرده

 فرمايد: و نيز مي

ََ  َِِذ�﴿ ََ َجآَء ََ لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ُِٰٗقو ُد ِِتّ َُ ۡۡ َ ُ ْ ِۗ قَالُو� َّ ُ وَ  ٱ َّ ََ لَرَُسوُ�ُ  ٱ ُ وَ  ۥَ�ۡعلَُم ِِتّ َّ ُد  ٱ َُ ۡۡ َ �
 َّ ََ  ٱلُۡمَ�ِٰٗقِ�َ ِِ  .]1املنافقون: [ ﴾١لََ�ِٰذُۡو

 دهيم كه براستي تو فرستاده هرگاه منافقان نزد تو آيند خواهند گفت: گواهي مي«
دهد كه منافقين  داند كه تو حقيقتاً رسول خدايي و خداوند گواهي مي خدايي و خدا مي

 ».گويند دروغ
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رود  از گفتن شهادت انكار كند، مؤمن بشمار نمي كسي كه از روي ضد و عناد -30
 فرمايد: خداوند متعال مي بلكه وي از كافران است، زيرا

﴿ ْ ا وَ  وََجَحُدو� َُ ِ ۡ ٓ ا َُ ُٗ  ٱۡستَۡفَقَنۡت ت
َ
ۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ ۚ َ ُُ  .]14النمل: [ ﴾ُس

يشان به آن ها دل از روي ستمگري و تكبر آيات خدا را انكار كردند، در حالي كه«
 ».متيقن بود

كسي كه قلبش در مقابل آنچه از عقايد اسالم شناخته خاضع نشود و او را به  -31
اين شناخت از جمله  ر نكند اين علم بدون عمل، برايش مفيد نبوده و صرفاً باعمل وادا

 فرمايد: مي تعالزيرا خداوند م ،رود مسلمين بشمار نمي

ِينَ ﴿ َّ ُم  ٱ ُُ ۡفَ�ٰ ََ ََ  ۥَ�ۡعرِفُوتَهُ  ٱۡلِكَ�َٰب َء� ۡم َ�َۡكُتُمو ُُ َّ فَرِ�ٗقا ّمِۡن ۡ�َنآَءُهۡمۖ �
َ
َ ََ َكَما َ�ۡعرِفُو

ََ  ٱۡ�َقّ   .]146البقرة: [ ﴾١َوُهۡم َ�ۡعلَُمو
شناسند.  شناسند كه فرزندانشان را مي ه آنان كتاب داديم پيامبر را چنان ميكساني كه ب«

 ».كنند دانند حق را كتمان مي اي از آنان با اينكه مي اما عده
شود. بدليل اين ارشاد  كسي كه اعمالش را ضايع كند از دايره ايمان خارج نمي -32

 فرمايد: خداوندي كه مي

َِ ِمَن  �َ﴿ َتا َٗ ِ ْ  ِمنِ�َ ٱلُۡمؤۡ َطآ� ۖ  ٱۡ�َتَتلُو� َما ُُ ۡصلُِحو�ْ َۡۡيَن
َ
 .]9احلجرات: [ ﴾ فََ

 ».و اگر دو گروه ازمؤمنان با هم جنگيدند ميان آنان صلح برقرار كنيد«

ذقذ  إِذذال«فرمايد:  مي  رسول خدا :كه گفت  و نيز بدليل حديث ابوبكره
ْ
 الْ

انِ  ا اللُْمْسِلمذ يِْهمذ يْفذ اَُِل  �ِسذ قذ
ْ
قْ  فذال اللْمذ َّاسِ  ِف  تُهُل وذ بر يكديگر شمشير (هرگاه دو مسلمان  22F1»ال

قاتل كه معلوم  ،اي رسول خداگفتم:  ،دوزخ خواهند بود در بكشند قاتل و مقتول هر دو
 است، مقتول چرا؟ فرمود: زيرا او نيز در پي كشتن رفيقش بود).

_____________________ 
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زيرا آيد.  كه توبه نكند نافرمان بشمار مي گناهي مرتكب شود تا وقتيهر كسي  -33
 فرمايد: خداوند متعال مي

ُسوُق ُم ٱِ�سۡ ِۡۡئَس ﴿ ُٗ يَ�ِٰن� َ�ۡعَد  ٱۡل ََ ُهُم  ٱۡ�ِ ِ � � ََ ْو
ُ
ََ َوَمن ّلۡم َ�ُتۡب فََ ٰلُِمو َّ  ﴾١ ٱل

 .]11احلجرات: [
چقدر زشت است القاب بد نهادن. پس از ايمان، و هر كه از فسق و گناه، توبه نكند «

 ».پس ايشانند ستمگران
 فرمايد: يو همچنين م

ِينَ ﴿ َّ ََ  َوٱ و َُ ُِ يَۡر َد�َٓء فَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰ َُ ۡرَ�َعةِ ُش
َ
َِۡ ْ ُِو�

ۡ
وُهمۡ ُُّم لَۡم يََ َّ  ٱۡجِ�ُ ٗة َو ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ

ََ ُهُم  ِ �� ََ ْو
ُ
َۡٗدۚۚ َوَ

َ
َٰدةا َ ََ ۡم َش ُُ َ ْ ل ۡقَبلُو� ََ ََ ّّ  ٤ ٱلَۡ�ِٰسُقو ِينَ  ِِ َّ ََ وَ  ٱ ِ ْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰل ۡصلَُحو�ْ َِاُۡو�

َ
َ

 َّ ِ َ فَإ َّ فٞم  ٱ َِ ورٞ ّر ُٗ   .]5-4النور: [ ﴾٥َ�
دهند آنگاه چهار شاهد (عادل) بر  كه به زنان با عفت مؤمنه نسبت بدكاري مي آناني«

شان را نپذيريد  آورند، آنان را هشتاد تازيانه بزنيد و ديگر هرگز شهادت دعواي خود نمي
ايي كه بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه كه مردمي فاسق و فاجر هستند مگر آنه

گذرد)  در ميها  آن كردند و در مقام اصالح عمل خويش برآمدند (در اين صورت از گناه
 ».كه يقيناً خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است

 بيان معني احسان
 احسان در لغت: انجام دادن هر عمل نيكو را گويند. -34

هاست، و نيكي عبارت است از انجام دادن  م دادن نيكيو در اصطالح شرعي: انجا
واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات و انجام دادن يا ندادن مباحات، با اين 
باور و تصديق كه اين اعمال ويژه خداوند است فلذا با اين اخالص، و استحضار و اعتقاد 

 ،از ظاهر و باطنش اطالع دارد و بيند كند كه خداوند هم اكنون دارد او را مي مي عمل
 فرمايد: خداوند متعال مي
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ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ ََ يَرُۡجو� َمن َ� َۡ ِۡعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦََ ِ�ُۡ� 
َّ َدۢ   ۦٓ فَۡلَفۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َو ََ

َ
َ١﴾ 

 .]110الكهف: [
و هيچ كس پس هر كه به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد، «

 ».را در عبادت پروردگارش شريك نكند!
 فرمايد: و نيز مي

﴿ � هُ  ََۡ�ٰ َُ ۡسلََم وَۡج
َ
ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَهُ  ۥَمۡن َ ّ ۡجُرهُ  ۥٓ َِ

َ
َّ ُهۡم  ۦِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ ُِۡم َو  َخوٌۡف َعلَۡف

َّ َو
 ََ  .]112البقرة: [ ﴾١َ�َۡزتُو

ند در حالي كه نيكوكار است پاداشش كسي كه خودش را تسليم پروردگار ك ،آري«
غمگين خواهند ها  آن نزد پروردگار محفوظ است. نه بر آنان ترسي خواهد آمد و نه

 ».گرديد
 فرمايد: و نيز مي

َّ  ۥِِتّهُ ﴿ ِ ۡ فَإ ِِ َ َمن َ�ّتِق َو�َۡص َّ ۡجَر  ٱ
َ
 .]90يوسف: [ ﴾٩ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َّ يُِضفُع َ

و خداوند اجر نيكوكاران را  ،بر پيشه كند نيكوكار استالبته هر كسي كه تقوا و ص«
 ».ضايع نخواهد كرد

نْ «احسان را چنين تعريف نمودند:  ÷ در حديث جبرئيل صو رسول اكرم
ذ
 �ذْعدُدذ  أ

ذ  َّ رّكذ  ال
ذ
َ ال ُ  كذ َْ  فذإِنْ  َذرذ ذ ال ُ  َذُ�نْ  ل إِرّهُ  َذرذ

الكذ  فذ  .»يذرذ
بيني، اگر تو او را  كه گويا او را مي (احسان اين است كه خدا را آنگونه پرستش كني

 بينيد). ميتو را  بيني باور داشته باش كه او نمي

 »ايمان به خدا«
اله بر حقي است كه با قدرت و اختيار خودش وجود دارد، ذاتي كه وجودش  او -35

است، قديمي كه وجودش را آغازي نيست، و او همواره  پذيرد پس او قديم عدم نمي
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بقايي كه وجودش را پاياني نيست. آن پروردگار با عظمت در باره خود باقي خواهد ماند، 
 فرمايد: چنين مي

﴿ �ِ
َ
ۡم َ ُُ ُۡ رُُسلُ ِ ۞قَالَ َّ  فَاِطرِ  ٱ

ٞ َّ ُِ َش ٰ �ِض� وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
 .]10إبراهيم: [ ﴾ٱۡ�

كنيد  ـ در هر چه شك كنيد ـ در باره خدا هم شك مي :رسوالن در جواب آنان گفتند«
 ».؟!و زمين است ها آسمان هكه آفرينند

 فرمايد: و نيز مي

﴿ ُ َّ َِ ٱ َّ َع  ٱ ََ ُِ َر ٰ ُُّم  ٱلّسَ�َٰ�  ۖ ا َُ َِ ٰٰ َِۡغۡ�ِ َ�َمٖد ََِرۡو ۡمَس وََسّخَر  ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَو ّۡ  ٱل
ۖ وَ  � يَُدُِّۡر  ٱۡلَقَمَر َجٖل ّمَسّ�ٗ

َ
ۡرَِ ِ� ََ  ٞ ّ رَ ُُ َۡ

َ
ُل  ٱۡ� ّصِ َٗ �ُ ُِ ٰ ََ لََعلّ  ٱ�َ�  ٢ُ�م ِۡلَِقآءِ َرّ�ُِ�ۡم ُِوقِنُو

َِ َوُهوَ  َّ �َض َمّد  ٱ
َ
ِ  ٱۡ�

ّ ُُ ٰٗرۖ  َوِمن  ََ تۡ
َ
ا َرَ�ِٰ�َ َوَ َُ ُِ وََجَعَل َِف ٰ ََ ا َزوَۡجۡ�ِ  ٱََّم َُ � َجَعَل َِف  ٱثۡنَۡ�ِ

ۚ  ٱّ�َۡل ُ�ۡغِ�  اَر َُ ََ  ٱّّ ّكُرو َٗ ٖٖ َ�تَ ُٖ لَِّقۡو ٰ �َ� ََ ِ َّ ِ� َ�ٰل �ِض  َوِ�  ٣ِِ
َ
ُٞ  ٱۡ� ٰ قَِطٞع ّمَتَ�ٰوَِ�

ا  َُ ُل َ�ۡعَض ّضِ َٗ ُِ ٖد َو َِ َٖ �ُۡسَ�ٰ َِۡمآءٖ َ�ٰ َٞ وََ�ۡ�ُ ِصۡنَو� ۡعَ�ٰٖب َوَزۡرٞع َوَ�ِفٞل ِصۡنَو�
َ
ُٞ ّمِۡن َ وََجّ�ٰ
 �ِ ٖٖ ٰ َ�ۡع ُ�ِل� َ�َ

ُ
ََ  ٱۡ� ٖٖ َ�ۡعقِلُو ُٖ ّلَِقۡو ٰ �َ� ََ ِ َّ ِ� َ�ٰل  .]4-2الرعد: [ ﴾٤ِِ

آنگاه  ،ستون برافراشت بينيد بي را چنان كه مي ها آسمان خدا آن ذات توانائي است كه«
بر عرش خودش مستقر گرديد، و خورشيد و ماه را مسخر اراده خود ساخت كه هر كدام 
در وقت خاص و در مدار معين به گردش درآيند، امر عالم را با نظامي محكم اداره 

تا شايد شما بندگان به مالقات  دارد داليلي مفصل بيان مي را با كند، و آيات قدرتش مي
 ها كوه و اوست خدايي كه بساط زمين را بگسترد و در آن .پروردگار خود يقين كنيد

همه چيز را جفت  ،برافراشت و نهرها جاري نمود و از درختان هرگونه ميوه پديد آورد
در اين امور داليل آشكاري بر شب تار را با روز روشن بپوشانيد. براستي كه  ،آفريد

و در زمين قطعاتي پهلو به پهلو  براي آنان كه بينديشند وجود دارد.آفريدگار است قدرت 
است و باغهايي از انگور و كشتزار و نخلستان گوناگون، با آنكه همه از يك آب آبياري 

شتيم ـ شوند بعض را ما بر بعض ديگر ـ به علت تفاوت طعم و لذتي كه در آن گذا مي
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نمايي، داليل واضحي براي عالقالن بر حكمت  برتري داديم. براستي كه در اين قدرت
 ».صانع وجود دارد)

 فرمايد: همچنان مي

َٓ َرّ�َنا  قَاَل ﴿ ِ َّ ٍء َخۡلَقهُ  ٱ ۡ�َ ّ ُُ  ٰٰ ۡ�َط
َ
ٰٰ  ۥَ  .]50طه: [ ﴾٥ُُّم َهَد

نعمت وجود بخشيده پروردگار ما آن ذات مقتدري است كه همه موجودات عالم را «
 ».و سپس به راه كمالش هدايت كرده است

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ّ  .]2الفاحتة: [ ﴾٢ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َِ
 ».ستايش آن خدايي راست كه پروردگار جهانيان است«

 و نيز فرمود:

ۡم ُهُم ﴿
َ
ٍء َ ۡم ُخلُِقو�ْ ِمۡن َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
َ ََ مۡ  ٣ ٱلَۡ�ٰلُِقو

َ
ٰ َخلَُقو�ْ  َ �َضۚ وَ  ُِ ٱلّسَ�َٰ�

َ
ََ  ٱۡ� ّّ يُوقُِنو َۡل 

مۡ  ٣
َ
ۡم ُهُم  َ

َ
َ ََ ِ ََ ِعنَدُهۡم َخَز�ٓ�ُِن َرّ�  .]37-35الطور: [ ﴾٣ ٱلُۡمصۡۜفِطُرو

 يا اينكه آفريدگار خودند؟!اند يا خودشان  آيا اين خلق بدون خالق آفريده شده«
ه يقين خدا را هرگز چنين نيست بلكه ب آفريدند؟!ها  اين و زمين را هم ها آسمان

 ».اي دارند ، يا خودشان قدرت سلطههاست آن نزد -قدرت خدا -هاي  آيا خزانه شناختند.ن
 و نيز ارشاد باري تعالي است كه:

ّوُل  ُهوَ ﴿
َ
ُِرُ وَ  ٱ�ِخرُ وَ  ٱۡ� ٰ َّ ٍء َعلِفٌم  ٱۡ�َاِطُنۖ وَ  ٱل  .]3احلديد: [ ﴾٣َوُهَو ُِۡ�ّلِ َ�ۡ

پنهان تمام وجود همه اوست و او به همه امور عالم،  اول و آخر تمام هستي و پيدا و«
 ».دانا است

او اله بر حقي است كه قبل از همه موجودات وجود داشته است، در آغاز جز  -36
اش هيچ مخلوقي وجود نداشت آنگاه با قدرت و ارادة خويش هرچه خواست  ذات يگانه

ّوُل  ُهوَ ﴿ فرمايد: آفريد: لذا مي
َ
 .»اوست اول« ﴾ٱۡ�

﴿ ِ َّ ُِ َخلََق  َٱ ٰ �َض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
َما ٱۡ� ُُ  .]59الفرقان: [ ﴾َوَما َۡۡيَن
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 ».آفريد هاست آن و زمين و هر چه در بين ها آسمان آن خدايي كه«

َقّدَرهُ ﴿ ََ ءٖ  ۡ�َ ّ ُُ  .]2الفرقان: [ ﴾٢ََۡقِديٗر   ۥوََخلََق 
اش حد و  همه موجودات را او خلق كرده است و به حكمت كامل و تقدير ازلي«

 ».مقدار هر چيزي را معين فرموده است

َُِهَو ﴿ َّ ُِ َخلََق  ٱ ٰ �َض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
ُُّم  ٱۡ�  ٖٖ يّا

َ
ٰٰ ِ� ِسّتةِ َ  .]4احلديد: [ ﴾ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَو

و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر عرش مستقر  ها آسمان اوست خدايي كه«
 ».گرديد

�ِّنُ�ۡم َ�َ ﴿
َ
ِ ۞قُۡل َ ۡ ََ ُرو ُٗ �َِۡ َّ �َض َخلََق  ٱ

َ
ََ َ�ُ  ٱۡ� ََ رَّب  ۥٓ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُو ِ تَد�ٗدۚۚ َ�ٰل

َ
َ

يّاٖٖ َسَو�ٗٓء  ٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
َ
ۡرَ�َعةِ َ

َ
ا ِ�ٓ َ َُ ََ ٰ ۡقَ�

َ
آ َ َُ ا َوقَّدَر َِف َُ ََ َِف َٰر َٰ ا َو َُ ا َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقِ َُ وََجَعَل َِف

ٰ� ُُّم  ١ّلِلّسآ�ِلَِ�  ا َولِۡ�َ�ِض  ٱلّسَمآءِ َِِ�  ٱۡسَتَو َُ َ َقاَل ل ََ  َٞ ۡو َكۡرٗها قَاَ�َآ  ٱئۡتَِفاَوِ�َ ُدَخا
َ
َطوۡ�ا َ

َِۡيَنا َطآ�ِعَِ� 
َ
ۚ َوَزّ�ّنا  ١َ َرَها َۡ

َ
ِ َسَمآٍء َ

ّ ُُ  �ِ ٰ َٰ ۡو
َ
ُٖ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ ّن َسۡبَع َسَ�َٰو� ُُ ٰ َقَضُ  ٱلّسَمآءَ ََ

َفا ِۡ ََۡقِديُر  ٱّ�  ََ ِ ٗظاۚ َ�ٰل ۡٗ َِ ٰبِفَح َو ََ  .]12-9فصلت: [ ﴾١ ٱۡلَعلِفمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َِۡم
به مشركان بگو كه آيا براستي شما از آن خدايي كه زمين را در دو روز  ،اي پيامبر«

و  ،است تراشيد؟! پروردگار همه جهانيان شويد و براي او شريك و مانند مي آفريد منكر مي
برافراشت و در آن انواع بركات نهاد، و ارزاق اهل زمين را  ها كوه كه بر روي زمين اوست

براي نيازمندان چهار روز كامل مقدر و معين فرمود آنگاه بسوي آسمان كه دودي بود 
چه  ،ناگريز بسوي فرمان و اطاعت حق بشتابيد :متوجه گرديد و به آسمان و زمين فرمود

ما با كمال شوق و ميل بسوي تو  :ر و كراهت، گفتندبا شوق و رغبت و چه با جب
روز استوار فرمود و در هر آسماني به نظم،  ابيم، آنگاه نظم هفت آسمان را در دوشت مي

هاي درخشان زينت بخشيديم و  فرمود، و آسمان (محسوس) دنيا را به چراغ امرش مي
 ».تنگهداشتيم اين (نظام آسمان و زمين) تقدير خداي مقتدر داناس

نياز است، و همگي از آغاز تا پايان به  پس ذات كامل او از تمامي موجودات بي -37
 فرمايد: او محتاجند. لذا مي
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ا ﴿ َُ �ّ
َ
َ � َٓ تُتُم  ٱّّاُس ۞

َ
َقَر�ٓءُ َ ُٗ ِۖ َِِ�  ٱلۡ َّ ُ وَ  ٱ َّ ّ ُهَو  ٱ ِِ  يُۡذهِۡبُ�ۡم  ١ ٱۡ�َِمفدُ  ٱۡلَغ

ۡ
َ َۡ َ � َِِ

ُِ ِ�َۡلٖق َجِديٖد 
ۡ
ََ َ�َ  ١َوَ�َ ِ ِ َوَما َ�ٰل َّ  .]17-15فاطر: [ ﴾١َِۡعزِ�زٖ  ٱ

نياز و ستوده شده،  همه شما فقير و محتاج خدائيد. و خداوند ذاتي است بي ،اي مردم«
آورد، و چنين كاري  و مخلوق جديدي پديد مي ،برد اگر بخواهد همه شما را از بين مي
 ».هرگز بر خداي غالب، دشوار نيست

َمن َ�مۡ ﴿ َُ ِمَن ََ ِ لِ َّ ََ  ٔا َشۡ�  ٱ لِ ُۡ �ُ َ
َ
َر�َد َ
َ
َ َۡ ّمهُ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسفحَ ا ِِ

ُ
ۡر�ََم َوَ �ِض َوَمن ِ�  ۥََ

َ
 ٱۡ�

 ۗ  .]17املائدة: [ ﴾َ�ِفٗعا
خدا حفظ كند اگر خدا تواند كسي را از قهر و قدرت  كدام سلطه مي ،اي پيامبر :بگو«

روي زمين است همه را هالك  بخواهد عيسي بن مريم و مادرش مريم و هر كه در
 ».كند؟

�ِض وَ  ٱلّسَمآءِ َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿
َ
َُ  ٱۡ� ّمن َ�ۡملِ

َ
ٰرَ وَ  ٱلّسۡمعَ َ ََ ۡۡ

َ
 ٱۡلَ�ّ َوَمن ُ�ۡرُِج  ٱۡ�

ُِ ِمَن  ِ َُ َوُ�ۡخرُِج  ٱلَۡمّف ِ ۚ َوَمن يَُدُِّۡر  ٱلَۡ�ِّ مَِن  ٱلَۡمّف َر َۡ
َ
ََ  ٱۡ� ۚ فََسفَُقولُو ُ َّ قُ  ٱ ََ ََ ََّتُقو فََ� 

َ
 ٣ۡل َ

ُ  فََ�ٰلُِ�مُ  َّ ۖ َرّ�ُ�ُم  ٱ َماَذ� َ�ۡعَد  ٱۡ�َّق ّّ  ٱۡ�َقِّ ََ ِِ ۖ ََ  ٱلّضَ�ُٰل فُو َ ۡۡ ُِ ٰ�ّ
َ
 .]32-31يونس:[ ﴾٣فََ

دهد يا كيست كه  بگو: چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى -اي رسول ما -«
آورد، و از زنده  آنكه از مرده زنده بيرون ميكيست  و حاكم بر گوش و ديدگان است؟

چرخاند. البته مشركان خواهند  نظام كائنات را ميو  كند مرده، و كيست آنكه تدبير مي
كه با وجود دانستن با او (ترسيد  آيا از خدا نمي بگو:ها  آن : خداي يكتاست، پس بهگفت

و بعد از دگار شماست، پس چنين خداي قادر و يكتايي محققاً پرور )آوريد شريك مي
گذاريد  بيان اين راه حق و خداشناسي، جز گمراهي ديگر چيست؟ پس اين راه حق را مي

 ».رويد؟ و به كجا مي

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
َ ِ َّ ُِذ َوِ�ّٗا فَاِطرِ  ٱ

َّ ََ ُِ ٰ �ِض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
َّ ُ�ۡطَعُمۗ  ٱۡ�  .]14األنعام: [ ﴾َوُهَو ُ�ۡطعُِم َو
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كس ديگري را غير از خدا دوست و ياور انتخاب كنم در صورتي كه  :بگو اي پيغمبر«
دهد و خود از روزي  و هم اوست كه روزي مي ،و زمين تنها اوست ها آسمان آفريننده

 ».نياز است بي

 »عقيده اثبات و تنزيه«
آنچه را پروردگار ما از ذات و صفات و اسماء و افعال براي خودش ثابت كرده  -38

نمائيم  و به همين قدر اكتفا ميكنيم،  ثابت ميآن را  رسيده ما نيز به ما ص و توسط پيامبر
كنيم، از هرگونه مماثلت و مشابهت وي به  و در آنچه ثابت مي افزائيم. و چيزي بر آن نمي

كه  كنيم و آنچنان ثابت ميآن را  و امثال» استواء«و » نزول« دانيم. مخلوقاتش او را مبرّا مي
همچنان معتقديم د بال كيف به حقيقت اين قبيل صفات ايمان داريم اليق ذات پاكش باش

 فرمايد: شود مراد نيست. خداوند مي گونه صفات برداشت مي نچه از ظاهر اينكه آ

رُُ�ُم ﴿ ُ َوُ�َحّذِ َّ َسهُ  ٱ ۡٗ  .]28آل عمران: [ ﴾ۥۗ َِ
 ».ترساند و خداوند شما را از ذات خودش مي«

﴿ َِ ِ� ََۡعلَُم َما ِ�  ۡٗ  ٓ َّ ۚ َو ََ ِس ۡٗ َِ ۡعلَُم َما ِ� 
َ
 .]116املائدة: [ ﴾ َ

 ».داني دانم آنچه را كه تو مي داني آنچه را كه من در دل دارم و نمي تو مي«
ده نفر را براي مأموريتي فرستادند ـ   فرمايد: رسول خدا مي  حضرت ابوهريره

ها  آن از جمله مشركين بني لحيان خيانت كردند و آنان را تحويل مشركين قريش دادند.
 حرم مكه بيرون بردند تا بود ـ هنگامي كه حضرت خبيب را از يكي حضرت خبيب 

 كنان چنين سرود: بكشند، خوشحالي بدار

ـــــلامً  ـــــل مس ـــــني اُقت ـــــايل ح ـــــت أب  ولس
 

ــــعى  ــــان يف اهللا مرص ــــب ك ــــی أي جن  عل
 

 وذلــــــــك يف ذات اإللــــــــه وإن يشــــــــأ
 

 يبـــــارك عــــــىل أوصـــــال شــــــلو ممــــــزع 
 

گردم هيچ باكي ندارم كه  دا ميشوم و براي خشنودي او ف شته ميكه مسلمان ك مادامي
هاي جدا  اين هم در اختيار ذات پروردگار است اگر بخواهد بر بند .بركدام پهلو بيفتم
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در همان روز  ص اندازد. هنگامي كه او و يارانش شهيد شدند پيامبر من بركت مي شدة
23Fآنان را به صحابه اطالع دادندتوسط وحي اطالع يافتند و بالفاصله خبر شهادت 

1. 
 فرمايد: خداوند مي

ْ  قُلِ ﴿ َ  ٱۡدُعو� َّ وِ  ٱ
َ
َ ْ َ�َٰنۖ  ٱۡدُعو� َۡ يّٗا ّما َِۡدُعو�ْ فَلَُه  ٱلّر

َ
ۡسَمآءُ َ

َ
�  ٱۡ� ٰ َِ ۡس  .]110اإلرساء: [ ﴾ٱۡ�ُ

به هر اسمي كه بخوانيد » رحمن«يا به اسم » اهللا«بگو اي پيامبر كه خدا را به اسم «
 ».نيكو همه از آن اوست اسماي

﴿ ِ ّ َِ ۡسَمآءُ  َو
َ
ٰ  ٱۡ� َِ ۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡس ا َُ ِ  .]180األعراف: [ ﴾ۡ

 ».ي نيكو است او را بدانها بخوانيدها نام خدا را«

﴿َِ َّ ٰٰ  ٱ َِوَ   ٢َخلََق فََسّو َّ ٰٰ  ٱ َد َُ ََ َٓ وَ   ٣قَّدَر  ِ َّ ۡخَرَج  ٱ
َ
 ُ�ثَآءا  ۥفََجَعلَهُ   ٤ ٱلَۡمۡرَ�ٰ َ

 ٰٰ َو َۡ
َ
 .]5-2األعلی: [ ﴾٥َ

خواست) برابر نمود آن خدايي كه هر  خدايي كه همه را خلق كرد و (در قالبي كه مي«
اي داد و به راه كمالش هدايت نمود. آن خدايي كه گياه را سبز و خرم  چيز را قدر و اندازه

 ».از زمين رويانيد و آنگاه خشك و سياه گردانيد

ّعاٞل لَِّما يُرِ�﴿  .]16الربوج: [ ﴾١ُد ََ
 ».دهد هرچه بخواهد با كمال قدرت و اختيار انجام مي«

﴿ ََ َِ  َوَ�ۡعُبُدو ِ ِمن ُدو َّ ۡم رِۡزٗقا ّمَِن  ٱ ُُ َ َُ ل َّ َ�ۡملِ ُِ َما  ٰ �ِض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
َّ  ٔٗ َشۡ�  ٱۡ� ا َو

 ََ ِ  فََ�  ٧�َۡسَتِطفُعو ّ َِ ُِ�و�ْ  ۡۡ َِ ۚ ۡمَثاَل
َ
َّ  ٱۡ� ِِ َ َّ ََ �َ  ٱ ََۡعلَُمو  َّ تُتۡم 

َ
 .]74-73النحل:[﴾٧ۡعلَُم َوَ

 توانند براى ايشان چيزى روزى دادن از پرستند بجز خدا كسى را كه نمى و مى«
پس براى خداوند مثلها مزنيد. به . شوند و زمين چيزى از توانائى و قادر نمى ها آسمان

 ».دانيد داند و شما نمى يقين خداوند مى

ءۖٞ وَُهَو  ۦهِ لَيَۡس َكِمۡثلِ ﴿  .]11الشوری: [ ﴾١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلّسِمفعُ َ�ۡ
_____________________ 

 مسند احمد. -1



 39  هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه

 

 ».آن خداي يكتا را هيچ مثل و مانندي نيست و او شنوا و بينا است«
 تواند ذات و صفات و اسماء آن اله كامل را احاطه كند. عقل ناقص بشر نمي -39

﴿ ِ�ُ َّ ََ َو ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  فُطو ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ ّّ َِۡما َشآَء  .]255البقرة: [ ﴾ِِ
 ».اي از علم او احاطه نتواند كرد بجز چيزي كه خود بخواهد و خلق عاجز به ذره«

ْجِص  الذ « :فرمايند در يكي از دعاهايشان مي صو پيامبر بزرگ اسالم
ُ
لذيْكذ  ُذنذاءً  أ  بذ

رْتذ 
ذ
ا أ مذ ثْنذيْتذ  كذ

ذ
ذ  أ ويش ثنا ق ثنايي و بر خيال كه تو آنچنان ،(پروردگارا .24F1»�ذْفِسكذ   ذ

  .اي، من از حمد و ثناي تو عاجزم) گفته
 فرمايند: مي 25F2»كرب«همچنان در دعاي 

» َّ ِّ  الللُّه دُْدكذ  إِ دِْدكذ  وذالْ�نُ  �ذ ِتكذ  وذالْ�نُ  �ذ مذ
ذ
َِ  أ

اٍض  �ِيذِدكذ  رذاِويذ ْدٌل  ُجْكُمكذ  ِفّ  مذ  ِفّ  بذ
اُؤكذ  لُكذ  قذاذ

ذ
ْ ْ
ذ
ٍَ  بُِ�ّل  أ ذكذ  ُههذ  الْ  ّميْتذ  ل كذ  بِهِ   ذ وْ  �ذْفسذ

ذ
ذهُ  أ

ْ
ْ رْزذ

ذ
وْ  ِكتذابِكذ  ِف  أ

ذ
لّْمتذهُ  أ دالً  بذ جذ

ذ
 ِمنْ  أ

لِْقكذ  وِ  خذ
ذ
ثذْرتذ  أ

ْ َِ  ِف  بِهِ  الْ تْذ َِ  ِبلْ
يْ َذ
ْ
كذ  الل نْ  ِبنْدذ

ذ
لذ  أ ْعذ

ذ
ُقْرآنذ  ت

ْ
�ِيعذ  الل رُهسذ  قذلِْب  سذ ْدسِى وذ  وذ

ىذءذ  ابذ  ُجْزِ�  وذجذ ِّ  وذذذهذ  .26F٣»ِّ �ذ وذ  هذ
اختيارم در دست توست، حكمت  ،فرزند بنده و كنيز تويم ه تويم،من بند (پروردگارا،

به يكايك اسمايت كه چه بر  از توبر من نافذ است و قضاوتت در بارة من عين عدالت، 
و يا در علم  ،اي يا كسي از مخلوقات را آموخته اي، اي، يا در كتابت نازل كرده دهخود نها

ام گرداني  ر قلب و نور سينهكه قرآن را بها رممسئلت دااي  داشتهغيب نزد خودت محفوظ 
 ام را با آن بزدايي). و غم و پريشاني -دو را با آن صيقل دهي نـ آ

 فرمايد: است. مي» حيات«يكي از صفات او تعالي  -40

﴿ ُ َّ ّّ ُهَو  ٱ َٰه ِِ ََ ِِ ٓ ۚ  ٱلَۡ�ّ َّ  .]255البقرة: [ ﴾ٱۡلَقّفوُم

_____________________ 

 .ك) عائشه486مسلم حديث ( -1

 كرب: يعني غم و پريشاني. -2

 ).3712) و مسند امام احمد حديث شماره (10/136الزوائد حديث شماره ( مجمع -3
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ست هميشه زنده و تدبير كنندة (امور كائنات) خدا يكتاست، جز او معبود برحقي ني«
 ».است

﴿ ُِ  .]111طه: [ ﴾ٱۡلَقّفوِم� لِۡلَ�ِّ  ٱلۡوُُجوهُ ۞وََ�َن
 ».ها براي پروردگار هميشه زنده و تدبير كننده زبون شوند و چهره«

﴿ ۡ َّ َِ ٱلَۡ�ِّ َ�َ  َوََِو َّ ُُ  ٱ  .]58الفرقان: [ ﴾َّ َ�ُمو
 ».ميرد كن كه هرگز نمي و بر خداي زندة ابدي توكل«

است، قدرت بر ايجاد كردن و از بين بردن هر » قدرت«ديگر از صفات او تعالي  -41
  .ممكن

﴿ َّ ِِ َ َّ ِّ  ٱ ُُ  ٰ ءٖ قَِديرٞ  َ�َ  .]109البقرة: [ ﴾١َ�ۡ
 ».البته خداوند بر همه چيز تواناست«

﴿ ََ ُ َوَ� َّ �  ٱ ءٖ ّمۡقتَِدرا ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ  .]45هف: الك[ ﴾٤َ�َ

 ».خداوند بر هر چيز اقتدار و تسلط كامل دارد«

﴿ ََ ُ َوَما َ� َّ ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  ٱ ُِ ِمن َ�ۡ ٰ َّ ِ�  ٱلّسَ�َٰ� �ِض� َو
َ
ََ َعلِفٗما قَِديٗر   ۥِِتّهُ  ٱۡ� �َ٤﴾ 

 .]44فاطر: [
بسيار دانا تواند ـ خدا را عاجز كند زيرا كه او  هيچ موجودي در آسمان و زمين ـ نمي«

 ».و ـ تواناست (و علم و قدرت او مطلق و ال محدود است)
 .اش در تمامي ممكنات است يكي ديگر از صفات خداوند، اراده و مشيت مطلق -42

ّعاٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿  .]16الربوج: [ ﴾١ََ
 .»هر آنچه اراده كند بر انجام دادن آن تواناست«

ٓ  َوَما﴿ ا َۡ َ � َ
َ
َ ٓ ّّ ِِ ََ آُءو َۡ َ ۚ َء َ ُ َّ   .]30اإلنسان: [ ﴾ٱ

 ».هيچ خواست و اراده شما جامه عمل نتواند پوشيد مگر اينكه خدا بخواهد«
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علم، است كه تمامي معلومات اعم از «ديگر صفات آن ذات با عظمت  يكي -43
گرداند. حالت همه را با همه تحوالتي  واجب و ممكن و محال را براي وي منكشف مي

 فرمايد: آشكار و پنهان در نزد او يكسانست. مي» داند ميكه بر آنان خواهد آمد 

﴿ ََ ُ َوَ� َّ ٍء َعلِفٗما  ٱ  .]40األحزاب: [ ﴾٤ُِۡ�ّلِ َ�ۡ
 ».خداوند هميشه بر همه چيز دانا است«

﴿ َّ
َ
 .]14امللک: [ ﴾١ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱلّلِطفُف َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو  َ

 ».بين خبر دار حالي كه تنها اوست باريك داند آنكه آفريده است، در آيا نمي«

﴿ ٓ ُِۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ  َرّ�َنا ََۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما   ََ ِ ِِتّ َّ ءٖ ِ�  ٱ �ِض ِمن َ�ۡ
َ
َّ ِ�  ٱۡ�  ٱلّسَمآءِ َو

 .]38إبراهيم: [ ﴾٣
يرا كه تو خدايي) داني هرآنچه ما پنهان كنيم يا آشكار، (ز براستي كه تو مي ،پروردگارا«

 ».ماند و بر خدا چيزي در آسمان و زمين پوشيده نمي
است، شنوايي، كه با آن هرآنچه شنيدني است » سمع«ديگر از صفات پروردگار  -44

 .شنود مي
 فرمايد:  بيند. مي ها را با آن مي است، بينايي، كه همه ديدني» بصر«ديگري  -45

﴿ ََ ُ َوَ� َّ  .]134لنساء: ا[ ﴾١َسِمفَعۢ� َِۡصٗ�   ٱ
 ».و خداوند هميشه بر همه چيز شنوا و بيناست«

ُ َسِمَع  قَدۡ ﴿ َّ َِ قَۡوَل  ٱ ٓ َِِ�  ٱّل ِِ َت ۡۡ َ ا َوَ َُ ََ ِ� َزوِۡج
ُ ِ َُِ�ِٰدل َّ  .]1املجادلة: [ ﴾ٱ

اي رسول ما ـ محققاً خداوند سخن آن زني را شنيد كه در باره شوهرش با تو به «
 ».كرد مي او نزد خدا شكوهمجادله بر خواسته و از 

 در سفري بوديم، آمده است كه گفت: با پيامبر در حديث ابي موسي اشعري 

ْس�ذُعهال« گفتيم فرمود: رسيديم (به آواز بلند) تكبير مي هرگاه جاي بلندي مي
ذ
ذ  أ َْ   ذ ْ�ُفِسُ�

ذ
 أ
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 َْ إِرُّ�
َّ  َذْدُبهنذ  الذ  فذ وذ

ذ
الذ  أ ئِداً  وذ مِ  َذْدُبهنذ  [بذْل] غذ هاي خودتان  بر نفس. (27F1»قذِر�داً  بذِص�الً  يعاً  ذ

خوانيد، كه  خوانيد كه كر باشد يا غائب، بلكه ذاتي را مي رحم كنيد. زيرا شما كسي را نمي
 بسيار شنوا و بيناست و به شما نزديك است).

ن) كه بر همه معلومات داللت است (سخن گفت» كالم«از صفات ديگر او تعالي  -46
 دارد.

ُ َوَ�َّم ﴿ َّ وَ�ٰ َِۡ�لِفٗما  ٱ  .]164النساء: [ ﴾١َُ
 ».خداوند با موسي ـ پيامبر ـ آشكارا سخن گفت«

 خداوند در ذات و صفات و افعالش يكتاست. -47
 او در ذات خـــــــــــــــــــــودش

 

 ثــــاني و شــــريك و ماننــــد نــــدارد 
 

 او در أســــــــــــماء خــــــــــــود
 

 ثــــاني و شــــريك و ماننــــد نــــدارد 
 

 در صـــــــــــــفات خـــــــــــــود
 

 اردثــــاني و شــــريك و ماننــــد نــــد 
 

ــود  ــال خـــــــــــ  در افعـــــــــــ
 

 ثــــاني و شــــريك و ماننــــد نــــدارد 
 

 فرمايد: زيرا كه مي

ّّ  لَوۡ ﴿ ٌة ِِ َُ ِ ٓ َء�ل َُِما ََ َِف �َ ُ َّ ۚ فَُسۡبَ�َٰن  ٱ َسَدَِا َٗ ِ لَ َّ ََ  ٱۡلَعۡرِش رَّبِ  ٱ و ُٗ  ﴾٢َ�ّما يَِص
  .]22األنبياء: [

 بود، بدون شك نظام اگر در آسمان و زمين غير از خداي يكتا معبودان ديگري مي«
 گرديد پس خداوند مالك عرش، از آنچه مشركان و جاهالن به او نسبت مختل ميها  آن
 ».دهند پاك و منزه است مي

ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿ َّ  .]3فاطر: [ ﴾ٱ
 ؟»آيا غير از خدا خالق ديگري هست«

ََۡعلَُم َ�ُ ﴿ ا  ۥَهۡل   .]65مريم: [ ﴾٦َسِمّفٗ
_____________________ 
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 ».ين صفات و كماالت ـ همنام ديگري براي او سراغ داريآيا ـ با هم«

ۖ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ءٞ  .]11الشوری: [ ﴾َ�ۡ
 .»هيچ چيزي مانند آن خداي يكتا نيست..«

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ َّ ٌد  ٱ ََ
َ
َ١  ُ َّ ُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن ّ�ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ ٱلّصَمدُ  ٱ ََ

َ
َ � وا ُٗ  ﴾٤ُك

 .]اإلخالص[
و همة  ،نياز است خدايي كه از همة عالم بي ،او خداي يكتاست ، بگو:اي پيامبر ما«

عالم به او نيازمندند. نه كسي فرزند اوست و نه او فرزند كسي، و نه هيچكس مثل و 
 ».مانند و همتاي اوست

 »توحيد علمي و عملي«
اد داشتن توحيد دو جنبه دارد علمي و عملي: توحيد علمي عبارت است از اعتق -48

صرفاً براي او، اين يك  ها عبادت به وحدانيت خداوند، توحيد عملي خالص كردن تمامي
تواند مسلمان باشد پس مثال توحيد  نمي امر مسلم است كه ـ هيچ كس ـ بدون اين دو

 علمي سوره اخالص است:

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ َّ ٌد  ٱ ََ
َ
َ١  ُ َّ ُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن ّ�ُ  ٣ لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ ٱلّصَمدُ  ٱ ََ

َ
َ � وا ُٗ  ﴾٤ُك

 .]اإلخالص[
و همة  ،نياز است بگو ـ اي رسول ـ او خداي يكتاست خدايي كه از همة عالم بي«

عالم به او نيازمندند. نه كسي فرزند اوست و نه او فرزند كسي، و نه هيچكس مثل و 
 ».مانند و همتاي اوست

 و مثال توحيد عملي سورة كافرون:

ا  ۡل قُ ﴿ َُ �ّ
َ
َ � َٓ ََ ََ   ١ ٱلَۡ�ُِٰٗرو ََۡعُبُدو ۡ�ُبُد َما 

َ
َ ٓ ۡ�ُبُد   ٢َّ

َ
ََ َمآ َ تُتۡم َ�ٰبُِدو

َ
َ ٓ َّ ٓ   ٣َو َّ َو

َّۡم  تَا  َ�ِۡٞد ّما َ�بَد
َ
َ٤  ٓ َّ ۡ�ُبُد  َو

َ
َ ٓ ََ َما تُتۡم َ�ٰبُِدو

َ
 ﴾٦لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِيِن   ٥َ

 .]الكافرون[
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پرستيد  هايي را كه شما مي اي كافران مشرك من آن بت :ران بگوبه كاف ،اي رسول ما«
كنيد، نه  كنم پرستش نمي پرستم و شما هم آن خداي يكتايي كه من پرستش مي هرگز نمي

كنم و نه شما آن معبود يكتاي مرا عبادت  من هرگز خدايان باطل شما را عبادت مي
پرستي ـ و دين ـ توحيد و يكتا پس دين ـ شرك و جهالت ـ شما براي شما .خواهيد كرد

 ».ـ من براي خودم (مبارك) باشد
و آن عبارت از اعتقاد  ،تعالي يكي توحيد ربوبيت است از انواع توحيد، باري -49

راسخ و علم يقين بر اين امر است كه جز ذات يگانه او هيچ خالق و مدبر و متصرفي 
 فرمايد: براي كائنات وجود ندارد. لذا مي

ِ لٍِق َ�ۡ�ُ َهۡل ِمۡن َ�ٰ ﴿ َّ  .]3فاطر: [ ﴾ٱ
 ».آيا غير از خداي يگانه خالق ديگري هست«

﴿ ُ�َ َّ
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ َ ُر َۡ

َ
 .]54األعراف: [ ﴾ٱۡ�

 ».آگاه باشيد كه آفرينش و فرمانروايي خاصه اوست«

رَ  يَُدِّۡرُ ﴿ َۡ
َ
�ِض َِِ�  ٱلّسَمآءِ ِمَن  ٱۡ�

َ
 .]5السجدة: [ ﴾ٱۡ�

ريزي  از آسمان تا زمين ـ به نحو احسن و اكمل ـ تدبير و برنامه تمام امر عالم را«
 ».كند مي

ارِعذ  الذ «فرمايد:  مي رسول گرامي ا مذ يْتذ  لِمذ ْ�طذ
ذ
الذ  أ ا ُمْعِطىذ  وذ نذْعتذ  لِمذ الذ  مذ عُ  وذ نْفذ ال َذ ذدّ  ذذ

ْ
 الْ

ذدّ  ِمنْكذ 
ْ
و آنچه را تو  باز دارد.آن را  آنچه تو عطا كني كسي نيست كه (پروردگارا،  .28F1»الْ

كند، و تا تو كسي را ياري نكني و چيزي به او نبخشي  اباز داري قدرتي نيست كه عط
 هرگونه تالش و كوشش بيفايده است).

_____________________ 
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و آن عبارت از داشتن اعتقاد راسخ و  .الوهيت است ،يكي ديگر از انواع توحيد -50
ذات يگانه  علم يقين بر اين واقعيت است كه مستحق هرگونه عبادات و نيايش صرفاً

 فرمايد: چقدر جالب مي ،اوست، و هرگونه كرنش و عاجزي و راز و نياز ويژة اوست

تَا  فَ ﴿
َ
َ ٓ ّّ َٰه ِِ ََ ِِ ٓ َّ َِ  .]25األنبياء: [ ﴾٢ ٱۡ�ُبُدو

 ».به غير از من معبود برحقي نيست پس مرا پرستش كنيد«

َطَر  ِِّ�ِ ﴿ ََ  َِ َّ ِ َ ل ِِ ُُ وَۡج ُۡ ُِ وَّج ٰ �َض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
تَا  ِمَن  ٱۡ�

َ
َ ٓ ۖ َوَما ا ٗٗ نِف  ﴾٧ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ََ

 .]79األنعام: [
 ها آسمان ام كه ، روي بسوي پروردگاري آورده)من در حالي كه از باطل روي گردانم(«

 ».و زمين را آفريده است، و من از جمله مشركان نيستم

ِ  قُۡل ﴿ ّ َِ  ِِ َما ََ ََ َو ِِ َوَ�َۡفا ِِ َوُُُس َّ َصَ� ََ َ�ُ  َّ  ١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ ِِ ََ  ۥۖ َ�ِ� ِ َو�َِ�ٰل
ّوُل 
َ
تَا  َ
َ
ُُ َوَ َِۡر

ُ
 .]163-162األنعام: [ ﴾١ ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ

همانا نماز و قرباني من، و مرگ و زندگي من، همه خالص براي  :-اي پيامبر -بگو «
ام،  ارد به همين امر شدهست كه پروردگار جهانيان است، هيچ شريك و همتاي ند خدايي

 ».و من اولين مسلمانم

تذ  إِذذال«فرمودند:  و حضرت رسول گرامي
ْ
ل
ذ
ْ لِ   ذ

ذ
ذ  فذاْ ْ َّ �ِذذال ال نْتذ  وذ  فذاْ تذِعنْ  الْ تذعذ

 ِ َّ (هرگاه خواستي چيزي بطلبي از خدا بطلب، و هرگاه خواستي استعانت و مدد  29F1»بِا
 .بجويي از خدا بجوي)

ر ربوبيت مستلزم اين است كه در الوهيت نيز يكتا باشد، يكتا بودن خداوند د -51
ازدارنده است، خدايي كه دفع خدايي كه آفريننده و رازق است، خدايي كه عطا كننده و ب

منفعت است، چنين خدايي را بايد پرستيد، عبادت و نيايش  ةمضرت و جلب كنند كنندة
معبودي رساند ويژة  جي را ميكه كمال تذلل و فروتني، عجز و انكساري، و فقر و محتا

_____________________ 

 ).2043سنن ترمذي حديث شماره ( -1
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اش آنجا كه  چقدر دلنشين است كالم ملكوتي ،و قادر و بخشنده نياز است كه غالب و بي
 فرمايد: مي

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ْ  ٱّّاُس  َٓ ََِرّ�ُ�ُم  ٱۡ�ُبُدو� َّ ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ٱ َّ ََ  ٱ ََّتُقو  ٢ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعّلُ�ۡم 
َِ َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ

َ
ٰٗشا وَ  ٱۡ� ََ تَزَل ِمَن  ٱلّسَمآءَ فِ

َ
ۡخَرَج ِۡهِ  ٱلّسَمآءِ َِۡناٗٓء َوَ

َ
ُِ ِمَن  ۦَماٗٓء فََ ٰ ََ  ٱََّم

 ََ ََۡعلَُمو تُتۡم 
َ
تَد�ٗد� َوَ

َ
َ ِ ّ َِ  .]22-21البقرة: [ ﴾٢رِۡزٗقا لُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُو�ْ 

شتگانتان را آفريد، تا اينكه پروردگارتان را پرستش كنيد آنكه شما و گذ ،اي مردم«
آن خدايي كه زمين را برايتان گسترد و آسمان را برافراشت، و از آسمان  .پرهيزگار شويد

جات از زمين بيرون آورد. پس  آبي فروباريد كه بوسيله آن براي روزي شما هرگونه ميوه
و همتايي دانيد او از هرگونه شريك  كه مي براي خدا شريك و همتا نتراشيد در صورتي

 ».نياز است بي
 اش كه: و نيز اين فرموده

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ ﴿ ٰ ِعَبادِه ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ّ ِينَ َِ َّ ۗ  ٱ ََ  ٱۡصَطَ�� ّما �ُۡ�ُِ�و
َ
ُ َخۡ�ٌ َ َّ ٓ ّمنۡ  ٥َء�

َ
َخلََق  َ

 ُِ ٰ �َض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
تَزَل لَُ�م ّمَِن  ٱۡ�

َ
�َبۡتَنا  ٱلّسَمآءِ َوَ

َ
ََ لَُ�ۡم  ۦِۡهِ َماٗٓء فََ َجةٖ ّما َ� ُۡ �َ َُ َد�ٓ�َِق ذَ� ََ

ٰهٞ ّمَع  ََ ءِ
َ
َ ۗ ٓ ْ َشَجَرَها َ ُِببُِتو�

َ
َ ِۚ َّ ََ  ٱ ّمن ٦َۡۡل ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُو

َ
�َض َجَعَل  َ

َ
قََر�ٗر  وََجَعَل  ٱۡ�

ا َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ  َُ َ ٰٗر  وََجَعَل ل ََ تۡ
َ
َ ٓ ا َُ ٰهٞ ّمَع ََ  ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ ِخَ�ٰلَ ََ ءِ

َ
َ ۗۚ ِۚ اِجزا َّ َّ  ٱ ۡ�َ�ُُهۡم 

َ
َۡۡل َ

 ََ ّمن ٦َ�ۡعلَُمو
َ
ِفُب  َ ُف  ٱلُۡمۡضَطرّ َُ ِۡ آَء  ٱلّسوٓءَ َِِذ� َدَ�هُ َوَ�ۡ� َٗ �ِض� َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلَ

َ
ٰهٞ  ٱۡ� ََ ءِ

َ
َ

ِۚ ّمَع  َّ ََ  ٱ ّمن ٦قَلِفٗ� ّما ََِذّكُرو
َ
ِديُ�ۡم ِ� ُظلَُ�ٰ  َ ُۡ �َ ُِ ِ ّ َِ

ۢ   ٱلّرَِ�ٰحَ َوَمن يُۡرِسُل  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱلۡ َ�ُۡ�
َۡ رَۡ�َتِهِ  ٰهٞ ّمَع  ۦٓۗ َ�ۡ�َ يََد ََ ءِ

َ
َ ِۚ َّ ُ ََِ�َٰ�  ٱ َّ ََ  ٱ ّمن ٦َ�ّما �ُۡ�ُِ�و

َ
َوَمن  ۥُُّم يُعِفُدهُ  ٱۡ�َلۡقَ َ�ۡبَدُؤ�ْ  َ

�ِض� وَ  ٱلّسَمآءِ يَۡرزُقُُ�م ّمَِن 
َ
ٰهٞ مّ  ٱۡ� ََ ءِ

َ
ِۚ َع َ َّ ْ ُۡۡرَ�َٰنُ�ۡم َِِ ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٱ  ﴾٦قُۡل َهاُِو�

 .]64-59النمل: [
ستايش ويژه پروردگار است. سالم مخصوص بر بندگان برگزيدة خدا. آيا  :بگو«

گردانند. آيا  خداي قادر، بيشتر سزاوار پرستش است، با آنچه كه آنان با خدا شريك مي
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را آفريده و از آسمان براي شما آب نازل فرموده كه با آن  و زمين ها آسمان كه ذاتي
نداريد. آيا با خداي آن را  رويانيم. شما توان رويانيده درختان اي مي باغهاي تر و تازه

شوند. آيا جز  اند كه از حق منحرف مي گروهيها  آن يكتا معبود ديگري هست؟ بلكه
يي را در آن ميخ ها كوه و جاري فرمود، خدايي كه زمين را مسخّر گردانيد و در آن نهرها

مانع ايجاد كرد (تا به يكديگر مخلوط نشوند)  )كرد و در ميان دو درياي (شور و شيرين
دانند. آيا جز خدايي كه هرگاه مضطر و  بلكه بيشتر آنان نمي ؟اله ديگري با خدا هست

گرداند و شما  ا دور ميكند و غم و پريشاني ر اي او را بخواند فريادش را اجابت مي بيچاره
اند كساني  اندكمعبود ديگري با خدا هست؟ بلكه  دهد، ان را جانشينان زمين قرار ميمؤمن

خشكي و دريا شما را راهنمايي  هاي آيا جز خدايي كه در تاريكي پذيرند. كه پند مي
خدا  فرستد معبود ديگري با كند و پيش از نزول باران رحمتش، بادها را مژده دهنده مي مي

گردانند. آيا جز خدايي كه  هست؟ خداوند برتر است از آنچه كه مشركان با او شريك مي
گرداند و آنكه شما را از آسمان و  آفريند سپس بسوي خودش باز مي خلق را ابتدا مي
اگر راستگو هستيد دليل  ،اي پيامبر :دهد معبود ديگري با خدا هست؟ بگو زمين روزي مي

 ».ريدو برهانتان را بياو
يعني هيچ حاكم حقيقي و  ،است» توحيد تشريعي«ديگر از انواع توحيد خداوند  -52

اي جز ذات يكتاي پروردگار نيست. زيرا او تعالي  و حرام كننده ههيچ حالل كنند
 فرمايد: مي

﴿ ُ�َ َّ
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ َ ُر َۡ

َ
 .]54األعراف: [ ﴾ٱۡ�

 .»خبر دار كه آفرينش و فرمانروايي خاصه اوست«

ِۖ  ٱۡ�ُۡ�مُ َِ ِِ ﴿ ّ َِ  ّّ  .]57األنعام: [ ﴾ِِ
 ».نيست حكومت و فرمانروايي مطلق مگر براي خداوند«

﴿ َّ لِۡسنَُتُ�ُم  َو
َ
ْ لَِما َِِصُف َ ْ َ�َ  ٱلَۡكِذَب ََُقولُو� و� ُ ََ ۡٗ َ َر�مٞ ّ�ِ ََ َ�ٰٞل َوَ�َٰذ�  ََ ِ َ�َٰذ�  َّ  ٱ

 .]116النحل: [ ﴾ٱۡلَكِذَبۚ 
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بانتان آمد مگوييد اين حالل و اين حرام است تا بر خدا دروغ هر دروغي ـ كه بر ز«
 ».ببنديد

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ّل  ٱ ََ

َ
ُِ َمآ َ ٰ ََ ِ و�ْ َطّف َُ َّرِ

ُُ  َّ  ْ ُ َء�َمُنو� َّ َّ  ٱ ِِ ْۚ ََۡعَتُدٓو�  َّ َ لَُ�ۡم َو َّ َّ ُ�ِّب  ٱ

 .]87املائدة: [ ﴾٨ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 
اي را كه خداوند براي شما حالل كرده حرام نكنيد  يزهاي پاكيزهآن چ ،اي اهل ايمان«

 ».دارد و از حد نگذريد. زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمي

ِينَ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ َّ ُم  ٱ ُُ و�ْ َما َرزََ� َُ ّر ََ ٖٖ َو ۢ� َِۡغۡ�ِ ِعۡل َُ َٗ َٰدُهۡم َس
ََ ۡو
َ
َ ْ ُ َ�َتلُٓو� َّ َ�ٓءا  ٱ َِ ِۚ َ�َ  ٱۡف َّ  ٱ

َتِديَن قَۡد  ُۡ َُ  .]140األنعام: [ ﴾١َضّلو�ْ َوَما َ�تُو�ْ 
و  ،كه فرزندان خود را از روي ناداني بدون علم كشتند به تحقيق زيانبار شدند آناني«

آنچه را ما به آنان روزي داديم حرام قرار دادند. اين افترايي است بر خدا، به تحقيق كه 
 ».گمراه شدند و نبودند هدايت شوندگان

مۡ ﴿
َ
م ّمَِن  َ ُُ َ �ُؤ�ْ َ�َُعو�ْ ل ََ ۡم ُ�َ ُُ َ َۢ ِۡهِ  ٱّ�ِينِ ل َذ

ۡ
ۚ َما لَۡم يََ ُ َّ  .]21الشوری: [ ﴾ٱ

نداده آن را  آيا آنان شركايي دارند كه آنچه از دين كه خداوند اجازه مشروعيت«
 ».برايشان مشروع كنند

ُتمۡ  َوَما﴿ ۡٗ ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَ ِۚ ٱَِِ�  ۥٓ َِفهِ ِمن َ�ۡ  .]10الشوری: [ ﴾َّ
 ».كنيد حكم آن نزد خداوند موجود است و هر آن چيزي كه شما در آن اختالف مي«

ءٖ فَُرّدوهُ َِِ� ﴿ ِ فَإَِ ََِ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ َّ ِ  ٱلّرُسولِ وَ  ٱ ۡ ََ ِ َِِ ُكنُتۡم ُِۡؤمُِنو َّ �  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ ََ  ٱ�ِخرِ ِ َ�ٰل
سَ  َۡ
َ
وِ��ا  نُ َخۡ�ٞ َوَ

ۡ
 .]59النساء: [ ﴾٥ ََِ

آن را  چنانچه در امري نزاع و اختالف كرديد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد«
 ».به خدا و پيامبر راجع كنيد زيرا كه اين بهتر است و از نگاه عاقبت نيكوتر

و از جمله توحيد باريتعالي در ربوبيتش: اعتقاد به اين امر است كه انسان  -53
آفريند اين مخلوق  ات خود را نيافريده افعال و كردارش را نيز نميكه ذات و صف همچنان
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عاجز سرتاپا آفريدة پروردگار است بشمول ذات و صفات و افعال و غيره آنچه انسان در 
گيرد، بدين جهت اين  اين است كه ظهور اين افعال بدست وي صورت مي ،اختيار دارد

گويا  ،شود محاسبه ميها  آن است و در قبال مسئولها  آن اعمال متعلق به او بوده و او از
بنده عامل و كاسب  ،يناپس بنابر ،انجام گرفتن اين افعال توسط او كسب و درآمد اوست

 شود و نه خالق: ناميده مي

ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿ َّ  .]3فاطر: [ ﴾ٱ
 ».آيا غير از خدا خالق ديگري هست«

 ﴾٨ ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل ذَّر�ٖ َ�ّٗ  يََرهُ  ٧ ۥَخۡ�ٗ  يََرهُ  َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذّر�ٍ  َََمن﴿
 .]8-7الزلزلة:[

اي كار  بيند و هر كس ذره ميآن را  اي كار خير انجام دهد، پاداش پس هر كس ذره«
 ».خواهد ديدآن را  شر انجام دهد پاداش

ن امر است كه ديگر از جمله توحيد باريتعالي در ربوبيتش: اعتقاد داشتن به اي -54
چيزي كه  ،رود بنده در تمامي اعمال و كردارش از خواست و مشيت پروردگار بيرون نمي

در آن را  هست اينكه خداوند نوعي اراده و اختيار به او سپرده كه در حين انجام هر كاري
است بچقدر زي ،كند اما بهر حال تابع خواست و مشيت خداوندست خودش احساس مي

 فرمايد: يكالم پاكش كه م

آَء  َوَما﴿ َۡ َ � َ
َ
َ ٓ ّّ ِِ ََ آُءو َۡ َ َ ۚ ُ َّ َّ  ٱ ِِ َ َّ ِكفٗما  ٱ ََ ا  ََ َعلِفما  .]30اإلنسان: [ ﴾٣َ�

 ».خواهيد شما مگر آنچه را كه خدا بخواهد زيرا خداوند داناي با حكمت است و نمي«

آَء ﴿ َۡ َ � َ
َ
َ ٓ ّّ ِِ ََ آُءو َۡ َ ُ َوَما َ َّ  .]29التكوير: [ ﴾٢ �َ ٱۡلَ�ٰلَمِ َرّب  ٱ

 ».خواهيد شما مگر اينكه خدا بخواهد پروردگار عالميان و نمي«

ُُِم ﴿ ۡ�َِِ ٓ َا
ّۡ َنا تَّز ِّ

َ
��َِكةَ ۞َولَۡو َ ََ ُم  ٱلَۡم ُُ ءٖ ُ�ُبٗ� ّما َ�تُو�ْ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ�َّم ۡ�َ ّ ُُ ُِۡم  تَا َعلَۡف ۡ�َ ََ َو

آءَ  َۡ َ � َ
َ
َ ٓ ّّ ُ  ِ�ُۡؤِمُنٓو�ْ ِِ َّ  .]111األنعام: [ ﴾ٱ
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ها با آنان به سخن  فرستاديم و حتي اگر مرده اگرچه ما فرشتگان را به سوي آنان مي«
آمدند و اگر همه آنچه را طلب كنند برايشان حاضر كنيم باز ايمان نخواهند آورد  درمي

 ».مگر آنكه خدا بخواهد

ََ �َمَن َمن ِ�  َولَوۡ ﴿ �ِض َشآَء َرّ�
َ
ۚ  ٱۡ� ا ۡم َ�ِفعا ُُ ّ  .]99يونس: [ ﴾ُُ

البته اگر پروردگار تو بخواهد همة كساني كه در روي زمين هستند ايمان خواهند «
 ».آورد

﴿ ۚ ۡر ُٗ َمن َشآَء فَۡلُفۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَفۡ�  .]29الكهف: [ ﴾ََ
 ».خواهد كافر شود خواهد ايمان بياورد و هر كس مي پس هر كس مي«

توحيد پروردگار در ربوبيتش: اعتقاد به اين امر است كه بنده همچنان از جمله  -55
ن (بدون اسباب داند، حتي با تحقيق و جستجو هم ممكن نيست به چيزي از آ غيب نمي

30Fنيست) دست يابد، هيچ چيزي از اينگونه امور غيبي كه در آن صورت غيب

و پنهاني جز  1
و آنچه از امور غيبي با نص شود  آنچه در قرآن و اخبار صحيحه ثابت شده درك نمي

صحيح ثابت شده بدون كم و كاست بايد به آن ايمان آورد مانند فرشتگان و جنات و 
بهشت و دوزخ و عرش و صراط و ميزان و غيره. در اين باره خداوند بزرگ و دانا 

 فرمايد: مي

ٰ َ�ۡفبِهِ  ٱۡلَغۡفبِ  َ�ٰلِمُ ﴿ ُُِر َ�َ �  ۦٓ فََ� ُ�ۡظ دا ََ
َ
َ٢  ّّ َُ مِۢن  ۥمِن رُّسوٖل فَإِتّهُ  ٱۡرََِ�ٰ  َمنِ  ِِ �َۡسلُ

َۡعلَمَ  ٢رََصٗد�  ۦَ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلِۡٗهِ  ُِۡم  ّ�ِ يۡ اَط َِۡما َ�َ ََ
َ
ُِۡم َوَ ِ ُِ َرّ� ٰ �َ  رَِ�ٰ

ْ ۡۡلَُغو�
َ
َ قَۡد َ

َ
َ

ٍء َعَدَدۢ   ۡ�َ ّ ُُ  ٰ ََ َۡ
َ
 .]28-26اجلن: [ ﴾٢َوَ

گرداند. مگر رسولي كه  يب خودش مطلع نميداناي غيب است پس كسي را بر غ«
بدان راضي شود كه در اين صورت فرشتگاني را به عنوان نگهبان از پيش رو و پشت سر 

_____________________ 

 اي درك نشود. (مترجم) گانه انسان پنهان بوده و به هيچ وسيله غيب مر آنچيزي را گويند كه از حواس پنج -1
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خواهد فرستاد تا آشكار كند كه آنان رسالت پروردگارشان را ابالغ كردند. و او بر هر 
 ».داند مارش ميآنچه آنان در اختيار دارند آگاه است و هر چيزي را از روي حساب و ش

﴿ ْ ٓۖ  قَالُو� ّّ َما َعّلۡمَتَنا ِ َآ ِ َّ َّ ِعۡلَم   ََ  .]32البقرة: [ ﴾ُسۡبَ�َٰن
 ».گفتند: پروردگار! تو پاك هستي ما را علمي نيست مگر آنچه تو به ما آموختي«

﴿ ٓ َّ قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدَ َخَز�ٓ�ُِن  َو
َ
َ ِ َّ ۡعلَُم  ٱ

َ
َ ٓ َّ  .]31هود: [ ﴾ٱۡلَغۡفَب َو

 ».دانم گويم كه خزائن خدا در نزد من است و نه غيب مي من به شما نمي«

ۡعلَُم ﴿
َ
َ ُُ ُُ َ�  ٱۡلَغۡفَب َولَۡو ُكن َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ۡ ِِ ّس ََ ۚ َوَما   .]188األعراف: [ ﴾ٱلّسوُٓء

كردم و به من گزند سوئي  دانستم حتماً براي خودم خير زيادي جمع مي اگر غيب مي«
 ».درسي نمي

﴿ َّ ََ ِۡهِ  َو َ َّ  ۦََۡقُف َما لَۡيَس ل َ وَ  ٱلّسۡمعَ ِعۡلٌمۚ ِِ َۡ َؤ�دَ وَ  ٱۡ�َ ُٗ ََ َ�ۡنُه  ٱۡل �َ ََ ِ �� ََ ْو
ُ
َ ّ ُُ

ّٗ  ُٔ َمۡ�   .]36اإلرساء: [ ﴾٣و
سؤال ها  اين داني از دهان بيرون نينداز، زيرا گوش و چشم و دل از همه آنچه را نمي«

 ».خواهد شد

اُِِح مَ  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿  ُهَوۚ  ٱۡلَغۡفبِ َٗ
ّّ آ ِِ َُ  .]59األنعام: [ ﴾َّ َ�ۡعلَُم

 ».داند را نميها  آن كليدهاي غيب صرفاً در دست خداست جز او هيچ كسي«

َٰدةِ� وَ  ٱۡلَغۡفبِ َ�ٰلُِم ﴿ ََ ّۡ  .]22احلرش: [ ﴾ٱل
 ».داننده غيب و آشكار است«

َما ﴿ ِّ ِ ِعنَد  ٱۡلعِۡلمُ قُۡل ِِ َّ  .]26امللک: [ ﴾ٱ
 ».بگو جز اين نيست كه علم حقيقي فقط نزد خداست«

﴿ َِ ِ� ََۡعلَُم َما ِ�  ۡٗ  ۚ ََ ِس ۡٗ َِ ۡعلَُم َما ِ� 
َ
َ ٓ َّ  .]116املائدة: [ ﴾َو

 ».دانم نميتو را  داني و من هيچ راز آنچه من در سينه دارم تو مي«
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 »ايمان به تقدير«
ه داشتن به مقدار چيزي حاطگرفته شده كه در لغت بمعني ا» قَدر«تقدير از ماده  -56

. و قدر يا تقدير الهي بدانيآن را  آنگاه كه مقدار »قدره قدراً أء قدرتُ اليش« است گويند:

به تمامي كائنات قبل از پيدايش است، و اينكه  ت از تعلق علم و ارادة ازلي پروردگارعبار
 ني قبالً علم خداونديع ،افتد مگر آنكه در تقدير نوشته شده است اي اتفاق نمي هيچ حادثه

اي با علم و ارادة  حادثه اش به آن سبقت گرفته است. پس هر هاحاطه كرد و ارادآن را 
 فرمايد: گيرد. چنانكه مي قبلي پروردگار صورت مي

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه َِۡقَدرٖ ﴿ ۡ�َ ّ ُُ  .]49القمر: [ ﴾٤ِِتّا 
 ».ايم معين آفريده ةبراستي كه هر چيزي را ما به انداز«

ُر ﴿ َۡ
َ
َ ََ ِ َوَ� َّ �  ٱ  .]38األحزاب: [ ﴾٣قََدٗر  ّمۡقُدورا

 ».و امر خدا تقديري است معين«

َُْؤِمنذ «فرمايند:  در حديث جبرئيل مي صو پيامبر خدا سِ  وذ دذ قذ
ْ
ْ�ِ ِ  بِال

ّ ِ  خذ َذ   ِ هِ لْ جُ وذ  وذ
 نش).(و اينكه به تقدير ايمان بياوري به خوب و بد و تلخ و شيري .31F1» ِ رّ ضُ وذ 

كه وجود همة عالم قبل از آفرينش در تقدير الهي مسبوق است  همچنان -57
بيافريند در لوح محفوظ نوشته است. زيرا آن را  سرنوشت عالم نيز قبل از اينكه پروردگار

 فرمايد: مي

﴿ ٓ َصاَب ِمن ّمِصفَبةٖ ِ�  َما
َ
�ِض َ

َ
ّّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبلِ  ٱۡ� ِسُ�ۡم ِِ ُٗ ت

َ
َ ٓ�ِ َّ َّ  َو َهاۚٓ ِِ

َ
ََ ِۡ ِّ  َ

َ
َ

 َ�َ ََ ِ ِ َ�ٰل َّ و�ْ َِۡمآ َء�َُُِٰ�ۡمۗ وَ  ّلَِكۡفَ�  ٢�َِس�ٞ  ٱ َُ َر ۡٗ ََ  َّ ٰ َما فَاَُِ�ۡم َو َسۡو�ْ َ�َ
ۡ
ََِ ُ َّ َّ ُ�ِّب  ٱ

ّ ُ�َۡتاٖل فَُخوٍر   .]23-22احلديد: [ ﴾٢ُُ
را بيافرينيم ها  آن پيش از آنكهرسد  هايتان به شما مي هر مصيبتي كه در زمين و نفس«

براستي كه اين امر بر خدا آسان است، تا اينكه بر آنچه  ،در لوح محفوظ ثبت شده است

_____________________ 
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از دست داديد غمگين نشويد و به آنچه پروردگار به شما داده خوشحال نگرديد و 
  »دارد هر متكبر و فخر فروش را خداوند دوست نمي

 از رسول خدا :آمده است كه گفت بعاصدر حديث عبداهللا بن عمرو بن ال

َذ «فرمود:  شنيدم كه مي تذ ُ  كذ َّ اِديرذ  ال قذ ذىذئِِق  مذ
ْ
دْلذ  الل نْ  �ذ

ذ
ْلُقذ  أ هذالِت  �ذ سْضذ  اللّسمذ

ذ
 ِبذْمِس�ذ  وذالُ

فذ 
ْ
ل
ذ
نذةٍ  أ رُْشهُ  ، ذ ذ  وذبذ اءِ   ذ  .32F1»اللْمذ

د تقدير خاليق را و زمين را بيافرين ها آسمان (خداوند پنجاه هزار سال پيش از آنكه
 نوشته است آنگاه كه عرش وي بر روي آب بود).

 »عمل به شريعت در پرتو ايمان به تقدير«
براي ما بندگان به اين دليل وضع آن را  شريعت براي ما روشن است. خداوند -58
اعمال خودمان را فقط در چهارچوب آن و طبق اصول و ضوابطي كه تعيين كرده  كرده تا

ير جزو مغيبات بوده و از چشم و درك ما پنهان است. خداوند ما را امر انجام دهيم. تقد
كرده كه به آن ايمان بياوريم زيرا تقدير از مقتضيات كمال علم و اراده باري تعالي است و 

است و  علم و اراده هر دو از صفات پروردگار است. پس تقدير در دايرة اعتقادات
است كه به شريعت عمل كنيم و به اسباب مشروع  شريعت در دايرة عمل. لذا بر ما الزم

آن توسل بجوئيم و همزمان به تقدير الهي ايمان داشته باشيم كه جز آنچه ذات حكيم و 
پس كسي كه سعادت در تقديرش باشد اسباب  ،توانايش مقدر كرده انجام نخواهد گرفت

برايش آسان  گردد و كسي كه بدبختي نصيبش شده باشد اسباب آن آن برايش آسان مي
براي (آمده است كه گفت:  گردد. زيرا در حديث حضرت علي ابن ابي طالب  مي

كه عصاي باريكي بدست  در حالي  اي در بقيع غرقد بوديم پيامبر خدا تشييع جنازه
داشتند، تشريف آوردند، ابتدا سرشان را پايين كردند، و بفكر فرو رفتند و با نوك عصا 

 كردند و سپس فرمودند:شروع به كاويدن زمين 

_____________________ 
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ا« َْ  مذ دٍ  ِمنْ  ِمنُْ� جذ
ذ
ا أ ةٍ  �ذْفٍس  ِمنْ  مذ نُْفه ذ قذدْ  إِالّ  مذ َذ  وذ تذ ُ  كذ َّ ا ال �ذهذ كذ ذّنةِ  ِمنذ  مذ

ْ
َّاسِ  الْ ال �ِالّ  وذ  وذ

قذدْ  ِقّيةً  ُكِتدذْت  وذ وْ  شذ
ذ
ةً  أ ِعيدذ نيست هيچ نفس جانداري نيست مگر هيچ كس از شما « .33F1» ذ

بخت است يا  و اينكه خوش ،بهشت يا دوزخ نوشته شده است اينكه جايگاهش در
پس آيا به همان تقديرمان اكتفاء نكنيم و عمل را  ،. مردي گفت: اي رسول خدا»بدبخت

بختي خواهد رفت  باشد بسوي خوشبختان  ترك ننمائيم كسي كه از ميان ما جزو خوش

ّ  لُهالالْ�مذ «فرمود:  ؟و كسي كه از اهل بدبختي باشد بسوي بدبختي ُُ ٌ  فذ َّ ّما :ُميذ
ذ
ْهُل  أ

ذ
 أ

ةِ  ادذ ونذ  اللّسعذ ُ َّ يُيذ ِل  ْذ مذ ْهِل  ِلعذ
ذ
ةِ  أ ادذ ّما اللّسعذ

ذ
ْهُل  وذأ

ذ
ةِ  أ اوذ ونذ  اللّشقذ ُ َّ يُيذ ِل  ْذ مذ ْهِل  ِلعذ

ذ
ةِ  أ اوذ  .»اللّشقذ

هر كسي براي چيزي توفيق داده شده است: اما اهل سعادت و خوشبختي  تالش كنيد كه
شوند و اهل شقاوت و بدبختي به عمل  مي عادت و خوشبختي توفيق دادهبه عمل اهل س

 شوند. مي اهل شقاوت و بدبختي توفيق داده

ٰٰ وَ ﴿ :فرمودسپس اين آيه را تالوت  ۡ�َط
َ
ّما َمۡن َ

َ
ََّ�ٰ فََ ِ  ٥ ٱ ٰ َوَصّدَق ۡ َِ  ٦ ٱۡ�ُۡس

هُۥ ُ ٰٰ  فََسُنيَّ�ِ ّما َمۢن َ�َِل وَ  ٧لِۡليُۡ�َ
َ
ٰ َوَ َِ ِ  ٨ ٱۡسَتۡغ ٰ َوَ�ّذَب ۡ َِ هُۥ ٩ ٱۡ�ُۡس ُ ٰٰ  فََسُنيَّ�ِ لِۡلُعۡ�َ

پس هر كس عطا كرد و پرهيزگاري پيشه نمود و پاداش نيكو را « .34F2]10-5الليل: [ ﴾١
باور داشت راه رسيدن به بهشت را براي وي آسان خواهيم كرد و اما كسي كه بخل 

پنداشت راه رسيدن به دوزخ را براي ورزيد و استغناء پيشه كرده و پاداش نيكو را دروغ 
 .»وي آسان خواهيم كرد

هِّى  اللُْمْؤِمنُ «فرمودند:   روايت شده كه رسول خدا  و از حضرت أبوهريره قذ
ْ
 الل

 ٌ�ْ َّ  خذ جذ
ذ
  وذأ

ذ
ِ  إِل َّ ِ�  ،اللّاِعيِف  اللُْمْؤِمِن  ِمنذ  ال ّ  وذ ُُ  ٌ�ْ ذ  الْجرِْص  ،خذ ا  ذ ُعكذ  مذ نْفذ ِ بِا وذالْ تذِعنْ  َذ َّ 

الذ  �ِنْ  ،�ذْعِجزْ  وذ ابذكذ  وذ وذ
ذ
ءٌ  أ ْ ذهْ  :�ذُقْل  فذىذ  شذ ِّ  ل

ذ
لُْت  َ عذ نذ  ْذ ال كذ ذذ ال كذ ذذ �ذ لذِ�نْ . وذ ُ  سذ قذدّ  :قُْل  وذ َّ  ال

_____________________ 

 متفق عليه. -1

 متفق عليه. -2



 55  هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه

 

ا مذ اءذ  وذ عذلذ  شذ ذهْ  فذإِنّ  ،ْذ لذ  �ذْفتذحُ  ل مذ انِ  �ذ مؤمن قوي در نزد خدا بهتر و محبوبتر از ( .35F1»اللّشيْطذ

رساند حريص باش و  بر آنچه به تو نفع مي ،ر هر دو خير استو د ،مؤمن ضعيف است
اگر فالن كار را  :از خدا استعانت بجوي و عاجز مشو. و اگر به مصيبتي گرفتار آمدي مگو

دَّ « :شد. بلكه بگو كردم چنين و چنان مي مي ا اهللاَُّ رَ قَ مَ اءَ  وَ لَ  شَ خدا مقدر كرده و آنچه  »فَعَ

 كند). راه شيطان را باز مي» اگر«يا » ول«زيرا كه  ،كند بخواهد مي
را دستاويز قرار داد، زيرا حجت » تقدير«توان  براي گشودن راه بسوي گناهان نمي -59

و شريعت به  ،و خداوند ايشان را قدرت و اختيار داده است ،خداوند بر خلقش قائم است
 روشني اين قضيه را مطرح كرده است. ارشاد باري تعالي است كه:

﴿ ُ ْ َوقَال َ�ٰنُ لَۡو َشآَء  و� َۡ ََ  ٱلّر ّّ َ�ُۡرُصو َۡ ُهۡم ِِ ِِ � ٍٖ ََ مِۡن ِعۡل ِ م َِۡ�ٰل ُُ َ م� ّما ل ُُ ٰ َٰ  ﴾٢َما َ�َبۡد
 .]20الزخرف: [

خواست ما فرشتگان و بتان را پرستش  اگر پروردگار بخشنده مي :مشركان گفتند«
نان دروغگوياني بيش شان هيچ مستند علمي ندارند آ كرديم براي اين ادعاي باطل نمي

 ».نيستند

 »تقدير با احتياط«
زيرا خداوند  ،ه قضا و قدر، حذر و احتياط نيز الزم استهمزمان با ايمان ب -60

  :فرمايد متعادل مي

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ۡذَرُ�مۡ  ٱ َِ  .]71النساء: [ ﴾َء�َمُنو�ْ ُخُذو�ْ 

 ».تان را بگيريد اب جنگباس ،اي اهل ايمان«
 ايد:فرم و نيز مي

ُخذُ ﴿
ۡ
ْ َوۡ�ََ ۡمۗ  و� ُُ ۡسلَِحَت

َ
ۡذرَُهۡم َوَ  .]102النساء: [ ﴾َِ

_____________________ 

 ).2664يث شماره (صحيح مسلم حد -1



 هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه    56

 ».بايد اسباب جنگ و اسلحة خودشان را همراه داشته باشند«

 »حكمت و عدالت در تقدير«
رسد پاداش اعمالشان  تقدير سراسر حكمت و عدالت است، آنچه به بندگان مي -61

تي طول بكشد. گاهي هم پنهان است. حكمت تقدير سرانجام درك خواهد شد گرچه مد
است كه در آيات و احاديث به كثرت » حكيم«ماند، زيرا از اسماي خداوند متعال يكي  مي

 نزد امام ترمذي» حديث اسماء«در است كه » عدل«ديگر از اسماي خداوند  ،آمده است

ْدٌل «فرمايد:  حديث كرب مي در  چنين پيامبر اكرمآمده است. هم اؤُ  ِفّ  بذ . 36F1»كذ قذاذ
 و ارشاد خداوند است، كه: .(قضاوت تو در مورد من عين عدالت است)

﴿ ٓ و�ْ َعن َكثِ�ٖ  َوَما ُٗ يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡع
َ
َ ُۡ َ�َٰبُ�م ّمِن ّمِصفَبةٖ فَبَِما َكَسَب

َ
 .]30الشوری:[ ﴾٣َ

ي خودتان ها دست رسد نتيجة اعمال زشتي است كه و هر مصيبتي كه به شما مي«
 ».بخشد خداوند بسياري از گناهان را ميكسب كرده است و 

 »ايمان به فرشتگان«
شوند  اند كه به مرد بودن يا زن بودن توصيف نمي فرشتگان از نور آفريده شده -62

شغلشان عبادت است و از گناهان معصومند. با اجازه خداوند براي شئون مخلوقات و 
اند. و در حفظ و  ر شدهتدبير جهان آفرينش و حفاظت بندگان و نوشتن اعمال آنان مسخ

آمده است كه رسول  ك تبليغ وحي الهي امين هستند. در حديث حضرت عائشه صديقه
دود آتش، و آدم از آنچه برايتان  فرشتگان از نور، و جنات از شعله بي«فرمودند:   خدا

37Fاند) در قرآن توصيف گرديد (يعني خاك) آفريده شده

2.  
 ارشاد باري تعالي است كه:

_____________________ 
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ْ وََجعَ ﴿ ��َِكةَ  لُو� ََ ِينَ  ٱلَۡم َّ ُٰد  ٱ ََ ۡم  ٱلّر�ُهۡم ِع ُُ َُ َٰد ََ ۡمۚ َستُۡكَتُب َش ُُ ْ َخۡلَق َشُُِدو�
َ
َ ۚ ٰثاا َٰ ِِ

ََ  َٔ َو�ُۡ�   .]19الزخرف: [ ﴾١لُو
 و مشركان فرشتگاني را كه بندگان پروردگار بخشنده هستند مؤنث قرار دادند، آيا«

اين گواهي دروغين آنان نوشته شده، و  اند؟! ر بودهنگام خلقت فرشتگان حاضدر هها  آن
 ».از آن پرسيده خواهند شد

ََ َ�ۡن ِعَباَدِِهِ  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ و ُ ِِ ََ  ۦَّ �َۡستَۡك و َّ �َۡسَتۡحِ�ُ ََ  ١َو ارَ وَ  ٱّ�َۡل  �َُسّبُِحو َُ َّ  ٱّّ

 ََ و ُ َُ ۡٗ  .]20-19األنبياء: [ ﴾٢َ�
لي نزد پروردگارند از پرستش او كه با شوق و رغبت و آن نفوس قدسيه كه در مأل اع«

دهند سركشي نكنند و خسته و ملول نشوند، شب و روز تسبيح او گويند و  انجام مي
 ».سستي نكنند

َۡحُن ﴿ َّ ََ �تّا  َۡحُن  �تّا ١ ٱلّصفّفو َّ ََ  .]166-165الصافات: [ ﴾١ ٱلُۡمَسّبُِحو
 ».ايم و همواره بتسبيح او مشغوليم ار صف آراستهبراستي كه ما بدستور پروردگ«

ِ  ۥ�َۡسبُِقوتَهُ  َّ ﴿ ِ  ٱۡلَقۡولِ ۡ رِه َۡ
َ
ََ  ۦَوُهم َِۡ َّ  َ�ۡعلَمُ  ٢َ�ۡعَملُو ۡم َو ُُ َٗ ُِۡم َوَما َخلۡ يِۡدي

َ
َما َ�ۡ�َ َ

ّّ لَِمِن  ِِ ََ ُعو َٗ ۡۡ َ يَتِهِ  ٱۡرََِ�ٰ � ۡۡ ََ  ۦَوُهم ّمِۡن َخ ُِٗقو ۡۡ  .]28-27األنبياء: [ ﴾٢َُ
كنند بلكه آنان هرچه كنند به امر  نمي دستي فرشتگان در سخن گفتن نزد خداوند پي«

شفاعت  ،داند او كنند هر عملي كه از ازل كرده و تا ابد خواهند كرد خداوند همه را مي
نكنند مگر براي كسي كه وي راضي باشد، و آنان دائم از قهر و عذاب پروردگار 

 ».بيمناكند

﴿ ََ ۩ رَ  َ�َافُو ََ ُرو ََ ََ َما يُۡؤ َعلُو ۡٗ ُِۡم َو�َ م ّمِن فَۡوقِ ُُ  .]50النحل: [ ﴾٥ّ�
 ».كنند ترسند. و به آنچه امر شوند عمل مي از پروردگارشان كه باالي سرشان است مي«

ُِ فَ ﴿ ٰ�َ �  ٱلُۡمَقّسِ را َۡ
َ
 .]4الذاريات: [ ﴾٤َ

 ».دپس قسم به فرشتگاني كه به اذن خداوند تقسيم كنندة امور بندگانن«
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ََ لََصادِٞق ﴿ َما ُِوَعُدو ِّ  .]5الذاريات: [ ﴾٥ِِ
 ».پس قسم به فرشتگاني كه به اذن خداوند تقسيم كنندة كار مايند«

افِٞظ ﴿ ََ ا  َُ ٖس لّّما َعلَۡف ۡٗ َِ  ّ ُُ  .]4ق: ارالط[ ﴾٤َِِ 
 ».اي از جانب خدا بر او نگهبان است هيچ جانداري نيست مگر اينكه فرشته«

ُٞ ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلِۡٗهِ ُمَعّقِ  َ�ُۥ﴿ ٰ ُظوتَهُ  ۦََ َٗ رِ  ۥَ�ۡ َۡ
َ
ِۗ ِمۡن َ َّ  .]11الرعد: [ ﴾ٱ

بر انسان فرشتگاني گماشته شده كه از پيش رو و پشت سر با اجازه خدا او را «
 ».كنند حفاظت مي

َّ َعلَۡفُ�ۡم لََ�ِِٰٗظَ� ﴿ ٰتِبَِ�  كَِر�ٗما ١� ََ َما ١ََ ََ  َ�ۡعلَُمو َعلُو ۡٗ ََ١﴾ 
 .]12-10اإلنفطار:[

و البته بر شما نگهباناني مأمورند فرشتگان مكرمي كه نويسندگان اعمال شمايند ـ «
 ».دانند دهيد مي هرچه ـ شما انجام مي

َِ َ�َتلَّ�  ِِذۡ ﴿ َمالِ وََعِن  ٱۡ�َِم�ِ َعِن  ٱلُۡمَتلَّقَِفا ِ ّۡ ّّ   ١قَعِفٞد  ٱل يۡهِ ّما يَۡلُِٗظ ِمن قَۡوٍل ِِ َ�َ 
 .]18-17ق: [ ﴾١َر�ِفٌب َعتِفٞد 

اند و اعمال او را  اي كه در سمت راست و چپ انسان نشسته آنگاه كه دو فرشته«
اي مراقب و آمادة  آورد مگر اينكه نزد او فرشته داند هيچ سخني بر زبان نمي دريافت مي

 ».دريافت آن سخن است

َرةِ ّمۡرفُوعَ  ١ُصُحٖف ّمَكّرَمةٖ  ِ� ﴿ ُّ َر�ٖ  ١ةٖ ّمَط َٗ يِۡدَ َس
َ
 ﴾١كَِر�� ََۡرَر�ٖ  ١َِۡ

 .]16-13عبس:[
هاي گرامي قدر بثبت رسيده كه بسي بلندمرتبه و ـ از خطاء  آيات الهي در صحيفه«

 ».پاك است در دست فرشتگان پاك طينت و نيك كردار قرار دارد

َٞ َكرِ�ٞم  ِِتُّهۥ﴿ َٖ ِ� كَِ�ٰٖب ّمكۡ  ٧لَُقۡرَء� ّّ  ۥٓ َ�َمّسهُ  ّّ  ٧ُنو ِِ ََ ُرو ُّ  ﴾٧ ٱلُۡمَط
 .]79-77الواقعة:[
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لوح محفوظ نگاشته شده، جز پاكان  آن كتابي گرامي قدر است كه دركه البته اين قر«
 ».به آن دست نرسانند

ُِ فَ ﴿ �  ٱلُۡمۡلقَِ�ٰ �  ٥ذِۡكرا ۡو تُۡذرا
َ
َ �  .]6-5املرسالت: [ ﴾٦ُعۡذرا

 ».رسانيدنگان وحي براي دفع عذر يا تندپس قسم به فرودآور«

﴿ ُ َّ ��َِكةِ يَۡصَطِ� ِمَن  ٱ ََ  .]75احلج: [ ﴾ٱّّاِس� رُُسٗ� َوِمَن  ٱلَۡم
 ».گزيند رسوالني را برمي ها انسان خداوند ـ ازميان فرشتگان و«

 »ي خداوندها كتاب ايمان به«

نازل كرده  -والسالم ةعليهم الصال - ي خدا كه بر پيامبرانشها كتاب بايد به همة -63
صحائف ديگري نيز از ها  اين ايمان بياوريم، تورات و انجيل و زبور و قرآن. عالوه از

هرچه از سوي خدا نازل شده ما  ،دانيم نميآن را  جانب پروردگار نازل شده كه ما تفاصيل
 : فرمايد دانيم. خداوند بزرگ مي درج بوده حق ميها  آن به آن ايمان داريم و هرچه در

تَزَل ﴿
َ
ُُ َِۡمآ َ ُ َوقُۡل َء�َمن َّ  .]15الشوری: [ ﴾مِن كَِ�ٰٖب�  ٱ

 ».ام يي كه خدا نازل كرده ايمان آوردهها كتاب و بگو اي پيامبر به همه«

﴿ ََ ِ  ٱۡلِكَ�َٰب تَّزَل َعلَۡف تَزَل  ٱۡ�َقِّ ۡ
َ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ َصّدِ ِ�فَل وَ  ٱّ�ۡوَرٮٰةَ َُ َ�ۡبُل  ِمن ٣ ٱۡ�ِ

تَزَل 
َ
ۗ ُهٗدٰ ّلِلّناِس َوَ ََ ۡرقَا ُٗ  .]4-3آل عمران: [ ﴾ٱلۡ

ي ها كتاب خدا آن ذاتي است كه كتاب را بر تو به حق نازل كرد كه تصديق كننده«
 پيش از خود است و تورات و انجيل را نيز قبل از اين براي هدايت مردم نازل كرده است

 .»آورده قرآن رافرود همچنين

 .]163النساء: [ ﴾١َز�ُوٗر   ۥدَ َد�وُ  انَ َوَء�َِيۡ ﴿
 ».و به داود زبور را عطاء كرديم«
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 »خداوند از ميان تمام كتب آسماني فقط قرآن را حفاظت كرد«
خداوند تعالي قرآن كريم را از هرگونه كمي و بيشي و تحريف و تبديل مصون و  -64

دست نخورده باقي  لذا تا روز قيامت بهمان صورتي كه نازل شده ،محفوظ داشته است
 خواهد ماند. قرآن سراپا حق است و از طرف خدا آمده است.

بينيم كه دچار كمي و  خداوند ديگر كتب آسماني را حفاظت نكرده بدين جهت مي
حق وجود دارد باطل ها  آن همچنان كه در ،بنابراين .بيشي و تحريف و تبديل شده است

 بطور كلي ناممكن است.نيز موجود است و تشخيص اين دو از يكديگر 
 فرمايد: خداوند حكيم و توانا مي

َا ﴿ ّۡ ُۡن تَّز ََ ِۡكرَ ِِتّا  َّ ََ  ۥ�تّا َ�ُ  ٱ  .]9احلجر: [ ﴾٩لََ�ُِٰٗظو
 ».ايم ايم و البته ما خود آن را حفاظت كننده همانا قرآن را ما نازل كرده«

﴿ ٓ َا ّۡ تَز
َ
ََ  َوَ ِ  ٱلِۡكَ�َٰب َِِ�ۡ قٗ  ٱۡ�َقِّ ۡ َصّدِ ۡفِمناا َعلَۡفهِ�  ٱلِۡكَ�ٰبِ ا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ مَِن َُ َُ َُ  ﴾َو

 .]48املائدة: [
يي كه پيش از وي بودند و ها كتاب كننده ما كتاب را بر تو فرود آورديم تصديق«

 ».نگهبان بر آنان

 »قرآن يگانه وسيله هدايت براي تمامي بشريت است«
آن كريم را براي هدايت تمامي افراد بشر ما به اين امر ايمان داريم كه خداوند قر -65

ها  نازل فرموده تا بوسيله آن به سعادت دنيا و آخرت نايل آيند. قرآن كتابي است كه عقل
كند و اجتماع  دهد، اعمال و احوال را اصالح مي را صيقل مي ها دل كند، را شستشو مي

آن د. و الجرم هر كس با كن ترين نظام، و به بهترين وجه ممكن منظم مي بشري را با كامل
 مخالفت كند در بدترين گمراهي بشر خواهد برد.

﴿ ٓ َا ّۡ تَز
َ
ََ  َوَ ِ  ٱلِۡكَ�َٰب َِِ�ۡ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ مَِن  ٱۡ�َقِّ ۡ َصّدِ ۡفِمناا َعلَۡفهِ�  ٱلِۡكَ�ٰبِ َُ َُ َُ  ﴾َو

 .]48املائدة: [
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پيش از وي بودند و  يي كهها كتاب كننده ما كتاب را بر تو فرود آورديم تصديق«
 ».نگهبان بر آنان

ََ ِ�ُۡخرَِج  �لٓر� ﴿ تَزۡلَ�ُٰه َِِ�ۡ
َ
ُِ ِمَن  ٱّّاَس كَِ�ٌٰب َ  .]1إبراهيم: [ ﴾ٱّّورِ َِِ�  ٱلّظلَُ�ٰ

ها برهاني و  ايم تا مردم را از تاريكي تو نازل كردهبر آن را  اين كتابي است كه ما«
 ».بسوي نور رهبري كني

ِينَ فَ ﴿ َّ ْ ِۡهِ ءَ  ٱ وهُ وَ  ۦ�َمُنو� ُ َۡ ْ وََعّزُروهُ َوتَ َبُعو� َّ َٓ  ٱّّورَ  ٱ ِ َّ تزَِل َمَعهُ  ٱ
ُ
ََ ُهُم  ۥٓ َ ِ � � ََ ْو

ُ
َ

 ََ لُِحو ۡٗ  .]157األعراف: [ ﴾١ ٱلُۡم
ند و از كه به پيامبر ايمان آورند و از او حمايت كردند و او را ياري نمود پس آناني«

 ».هايند رستگاران ند همينپيروي كرد نوري كه با او نازل شده

ُِل ﴿ ّ ََ ُِ َِ ِمَن  َو آءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ٱۡلُقۡرَء� َٗ  .]82اإلرساء: [ ﴾َما ُهَو ِش
 .»كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى«

فرمودند: (من در ميان شما  الوداع حجةدر خطبه معروفشان ـ در  ، رسول خداـ 
 .38F1)ا گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خداچيزي ر

 ايمان به سنت ايمان به قرآن است
و از لوازمات ايمان به  ،بيان و توضيح براي قرآن است  اصوالً سنت پيامبر -66

و از  ،ثابت شده حق است قرآن ايمان داشتن به اين امر است كه هر آنچه از پيامبر
و ترك  ،و اينكه عمل كردن به سنت عمل كردن به قرآن است ،است جانب خدا آمده

 سنت ترك قرآن، لذا ارشاد خداوندي است كه:

ُُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلّرُسوُل َوَمآ َء�َُُِٰ�ُم ﴿ َُ َِ ْۚ و� ُُ  .]7احلرش: [ ﴾ٱتَت
_____________________ 

صحيح مسلم: اين حديث با الفاظ ديگري نيز روايت شده است، در بعض روايت آمده است كه دو  -1
چيز در ميان شما گذاشتيم كه اگر به آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و سنت 

 در بعضي روايات نيز بجاي سنت عترت ذكر شده است. (مترجم) خودم، و
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 ».بايستيددارد باز  دهد بگيريد و از آنچه شما را باز مي آنچه پيامبر به شما مي«

﴿ ََ َآ َِِ�ۡ ّۡ تَز
َ
ِۡكرَ َوَ َّ ََ  ٱ ّكُرو َٗ ۡم َ�تَ ُُ ُِۡم َولََعّل َ لِلّناِس َما تُّزَِل َِِ�ۡ  .]44النحل: [ ﴾٤ِ�ُبَّ�ِ

قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم آنچه را كه بسوي ايشان فرود آورده شده بيان «
 ».كني و تا اينكه آنان بينديشند

﴿ ّ�
َ
َ � آَ ِينَ  َُ َّ ْ  ٱ ِطفُعو�

َ
َ ْ َ َء�َمُنٓو� َّ ْ  ٱ ِطفُعو�

َ
ْوِ�  ٱلّرُسوَل َوَ

ُ
رِ َوَ َۡ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإَِ ََِ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  ٱۡ�

ءٖ فَُرّدوهُ َِِ�  ۡ�َ ِ َّ ِ  ٱلّرُسولِ وَ  ٱ ۡ ََ ِ َِِ ُكنُتۡم ُِۡؤِمُنو َّ �  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ سَ  ٱ�ِخرِ َۡ
َ
ََ َخۡ�ٞ َوَ ِ وِ  نُ َ�ٰل

ۡ
��ا ََِ

 .]59النساء: [ ﴾٥
از خدا و پيامبر و اولياي امورتان اطاعت كنيد و چنانچه در امري نزاع  ،اي اهل ايمان«

به خدا و پيامبر راجع كنيد آن را  و اختالف كرديد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد
 ».زيرا كه اين بهتر است از نگاه عاقبت نيكوتر

ََ لُِمۡؤِمٖن وَ  َوَما﴿ ۡؤِمنٍَة َِِذ� قََ� َ� َُ  َّ ُ َّ ُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ ُُ َ ََ ل َ يَُ�و
َ
َ � را َۡ

َ
ِمۡن  ٱۡ�َِ�َةُ َ

رِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  َۡ
َ
َ َ َّ َقۡد َضّل َضَ�ٰٗ� ّمبِيٗنا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ  .]36األحزاب: [ ﴾٣ََ

ياري از و هيچ مرد مسلمان و زن مسلمان در كاري كه خدا و رسولش حكم كنند، اخت«
خويش ندارند، و كسي كه از خدا و پيامبر نافرماني كند براستي كه به گمراهي آشكاري 

 ».گرفتار آمده است

رَٗجا  فََ� ﴿ ََ ُِۡم  ِس ُٗ ت
َ
َ ٓ�ِ ْ ُِدو� ََ  

َّ ُُّم  ۡم  ُُ ََ َِفَما َشَجَر َۡۡيَن ٰ ُ�َّكُِمو َّ ََ  ََ َّ يُۡؤِمُنو  ََ ِ َوَرّ�
َُ َو�َُسّلِمُ  ِّما قََضۡف  .]65النساء: [ ﴾٦و�ْ ََۡسلِفٗما َّ

پندارند قسم به پروردگارت كه اينان مؤمن نخواهند  مي پس نه چنان است كه آنان«
حكَم و داور كنند، و سپس از قضاوت تو تو را  بود مگر اينكه در مشاجرات فيما بينشان

 ».بپذيرندآن را  هيچگونه نارضايتي در دل نداشته باشند و از صميم قلب
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 »والسالم ةمان به پيامبران عليهم الصالاي«

و  ،پروردگار مهربان و با حكمت، ما بندگان را براي عبادت خويش آفريده است -67
يابيم، عبادت او در  با همين عبادت و پرستش اوست كه به كمال خوشبختي دست مي

و درك تفاصيل و چگونگي اين  .اش نهفته است اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهي
بيان دارد. فلذا به آن را  تش براي ما بندگان عاجز ناممكن است مگر اينكه خودشپرس

اش را بر فضائل و كماالت پرورش داد  اي از بندگان برگزيده فضل و رحمت خويش عده
و آنان را از رذائل و نواقص پاك و معصوم نگهداشت و براي مالقات فرشتگان اطهارش 

ن دريافت كنند، و به بندگانش برسانند و براي آنان آماده كرد تا وحي الهي را از آنا
سرمشق  ها انسان توضيح دهند و در عمل كردن و به اجراء گذاشتن اين رسالت براي بقيه

ايمان داريم چه كساني كه ما با معرفي  ا به همه اين پيامبران و رسوالنم .و نمونه باشند
 يم:شناس شناسيم و چه كساني كه نمي خداوند آنان را مي

ُُ  َوَما﴿ ِنّ َخلَۡق
ۡۡ َُس وَ  ٱ َِ  ٱۡ�ِ ّّ ِ�َۡعُبُدو ِ  .]56الذاريات: [ ﴾٥ِ

 ».را مگر براي آنكه پرستش كنند مرا ها انسان ام جنات و نيافريده«

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ َء�َمُنو�ْ  ٱ ِ َولِلّرُسوِل ِِذَ� َدَ�ُ�ۡم لَِما ُ�ۡفِفُ�ۡمۖ  ٱۡستَِجفُبو� ّ  .]24فال: األن[ ﴾َِ

چنانچه خدا و پيامبر شما را بسوي چيزي بخوانند كه باعث زندگي  ،اي مؤمنان«
 ».هميشگي شما گردد پس از خدا و پيامبر فرمان بريد

﴿ ٓ ّّ ِ�َۡعُبُدو�ْ  َوَما َُِرٓو�ْ ِِ
ُ
َ َ َّ  .]5البينة: [ ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ

پرستش كنند كه عبادتشان را خالص براي امر نشدند مگر به اينكه خدا را در حالي «
 ».دهند رضاي او قرار مي

َُ َِۡدرَِ َما ﴿ َّ  ٱۡلِكَ�ُٰب َما ُكن يَ�ٰنُ َو  .]52الشوری: [ ﴾ٱۡ�ِ
 ».دانستي كه كتاب و ايمان چيست تا اينكه ما به تو آموختيم تو نمي«
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﴿ َّ ِِ۞ َ َّ ٰهِفَم وَ  ٱۡصَطَ��  ٱ ََ ا َوَء�َل ِِۡۡ َٗ ََ َ�َ َء�َدَم َوتُو ٰ ََ  ﴾٣ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َء�َل ِعۡم
 .]33عمران: آل[

براستي كه خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را برگزيد و بر جهانيان «
 ».برتري داد

ِٰ�ّن ﴿ ََ ّّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم َو ُۡن ِِ َّ  َِِ َ َّ ِ  ٱ آُء ِمۡن ِعَبادِه َۡ َ ٰ َمن �  .]11 إبراهيم:[ ﴾ۦۖ َ�ُمّن َ�َ
يي مانند شما بيش نيستيم اما خداوند از ميان بندگانش بر كسي كه بخواهد ها انسان ما«

 ».-كند و او را براي رسالت خويش انتخاب مي -گذارد  منت مي

ۡرِسلَِ� ﴿ َُ ۚ  رَۡ�َةٗ  ٥ِِتّا ُكّنا  ََ ِ  .]6-5الدخان: [ ﴾ّمِن ّرّ�
كنيم ارسال پيامبر لطف و رحمتي از  يهر آئينه اين ما هستيم كه پيامبران را مبعوث م«

 ».جانب پروردگار توست

مۡ ﴿ ُُ ِّ ۡ�َ ِعنَدتَا لَِمَن  � َٗ ۡخَفارِ  ٱلُۡمۡصَط
َ
 .]47ص: [ ﴾٤ ٱۡ�

 ».البته پيامبران در نزد ما از بندگان برگزيده و خوب ما هستند«

﴿ ُ َّ َۡعُل رَِساَ�َهُ  ٱ ََ ۡفُث  ََ ۡعلَُم 
َ
 .]124األنعام: [ ﴾ۥۗ َ

 ».داند كه رسالت خودش را در كجا قرار دهد اوند بهتر ميخد«

ََ ِ�  قُل﴿ �ِض ّلۡو َ�
َ
ُِم ّمَِن  ٱۡ� َا َعلَۡف

ّۡ ّ ََ ََ ُمۡطَم�ِّنَِ� لَ و ُۡ ��َِكةٞ َ�ۡم ََ ّٗ  ٱلّسَمآءِ َم ٗٗ رُّسو لَ ََ
 .]95اإلرساء: [ ﴾٩

ودند كه با آرامش زندگي ب فرشتگاني در زمين مي ها انسان اگر بجاي ،اي پيامبر :بگو«
 ».فرستاديم اي را به پيامبري مي از آسمان فرشتهها  آن كردند ما هم براي مي

ٰ َ�ۡفبِهِ  ٱۡلَغۡفبِ  َ�ٰلِمُ ﴿ ُُِر َ�َ �  ۦٓ فََ� ُ�ۡظ دا ََ
َ
َ٢  ّّ َُ مِۢن  ۥمِن رُّسوٖل فَإِتّهُ  ٱۡرََِ�ٰ َمِن  ِِ �َۡسلُ

َۡعلَمَ  ٢� رََصدٗ  ۦَ�ۡ�ِ يََديۡهِ َومِۡن َخۡلِٗهِ  ُِمۡ  ّ�ِ ِ ُِ َرّ� ٰ ۡۡلَُغو�ْ رَِ�َٰ�
َ
َ قَۡد َ

َ
 .]28-26اجلن: [ ﴾َ

سازد. مگر  خودش آگاه نمي ، پس هيچ كسي را بر غيبخداوند داناي غيب است«
كسي را كه به عنوان پيامبر به رضايت خودش برانگيخته پس براي نگراني بر او از پيش 
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د تا بداند كه آنان رسالت پروردگارشان را رو و پشت سرش محافظاني در حركت هستن
 ».اند ابالغ كرده

ُم ﴿ ُُ ٰ َدٮ ُُ ِ ۗ فَب  .]90األنعام: [ ﴾ٱۡ�َتِدۡه
 ».پس به شيوه پيامبران اقتداء كن«

ٖد ّمِن رُّسلِهِ ﴿ ََ
َ
ّرُِق َ�ۡ�َ َ َٗ ُِ  .]285البقرة: [ ﴾ۦۚ َّ 

 ».گذاريم يك از پيامبرانش فرق نمي ما در ايمان آوردن بين هيچ«

﴿ ۗ ََ َِۡقُصۡص َعلَۡف م ّمن ّلۡم  ُُ ََ َوِمۡن م ّمن قََصۡصَنا َعلَۡف ُُ  .]78املؤمن: [ ﴾ِمۡن
 ».احوال بعض رسوالن را براي تو حكايت كرديم و برخي ديگر را نكرديم«

ران حجت خدا و گواهان او هستند كه پروردگار، وحي خودش را بر آنان مبپيا -68
را با ها  آن تا ،رسالت بسوي بندگانش فرستاده استنازل فرموده و آنان را جهت تبليغ اين 

وي و شريعتش آشنا كنند، و به آياتش متوجه سازند و انعاماتش را به آنان يادآوري 
نمايند، و در صورت پذيرفتن دعوت، آنان را به سعادت و خوشبختي دائمي مژده دهند، 

ترسانند پس هرگاه و در صورت مخالفت از بدبختي و هالكتي كه در انتظارشان است ب
گردد و  آنان رسالت را تبليغ كنند و امانت را ادا گردانند حجت خدا بر خلقش تمام مي

امناي صادق و عادل، شدند همين  سرانجام در روز قيامت كه همه با پروردگار روبرو مي
 گواهان او بر خلقش خواهند بود.

﴿ ٓ ۡفَنا ََ ۡو
َ
َ ٓ ََ َكَما ۡ�َِِ ٓ ۡفَنا ََ ۡو

َ
َ ٓ ا ِّ ِ  نَ  ۧٱّّبِّ�ِ َِِ�ٰ تُوٖح وَ ۞ِِ ٰهِفَم  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده ََ ِِۡۡ ��َِِ ٓ ۡفَنا ََ ۡو

َ
َوَ

ۡسَباِط �ۡسَ�ٰعِفَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
ََ وَُسلَۡفَ�َٰنۚ َوَء�َِۡينَ  ٱۡ� يّوَب َوُ�وَُُس َوَ�ُٰرو

َ
 اوَِعيَ�ٰ َوَ

مۡ  َورُُسٗ�  ١َزُ�وٗر   ۥدَ َد�وُ  ُُ ۚ َوَ�َّم  قَۡد قََصۡصَ�ٰ ََ ۡم َعلَۡف ُُ َِۡقُصۡص ََ ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� ّلۡم  ُ َعلَۡف َّ  ٱ
وَ�ٰ َِۡ�لِفٗما  ََ لِلّناِس َ�َ  رُّسٗ�  ١َُ َّ� يَُ�و َِ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن  ِ ّمبَّ�ِ َّ ّج� َ�ۡعَد  ٱ  ٱلّرُسِل� َُ

 ََ ُ َوَ� َّ ِكفٗما  ٱ ََ  �  .]165-163النساء: [ ﴾١َعزِ�زا
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كه به ابراهيم و  نموديم و همچنان حيكه ما به نوح و پيامبران بعد از وي و همچنان«
ها و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان  اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نواسه

وحي نموديم بر تو نيز وحي فرستاديم و به داود زبور را داديم. و پيامبراني كه قبالً شرح 
ت حكايت نموديم و آناني كه حالشان را بيان ننموديم به همه وحي حالشان را براي

فرستاديم وخداوند با موسي آشكارا سخن گفت رسوالن را فرستاديم كه نيكان را بشارت 
دهند و بدان را بترسانند تا براي مردم حجتي بر خدا باقي نماند و خداوند هميشه مقتدر 

 ».و با حكمت است

ُِفٗد� ِِذَ� ِجۡئنَ  فََكۡفَف ﴿ ٓءِ َش
َّ ُؤ � ََ  ٰ َ�َ ََ ِ ُِفٖد وَِجۡئَنا ۡ َۡ ِ ّمةِ �

ُ
َ ِ
ّ ُُ  .]41النساء: [ ﴾٤ا ِمن 

ـ اي تو را  پس چگونه خواهد بود حال مردم آنگاه كه از هر امتي گواهي بياوريم و«
 ».پيامبر ـ بر اين امت به گواهي بياوريم

� عَ  َوَ�ۡومَ ﴿ ُِفدا ّمةٖ َش
ُ
َ ِ
ّ ُُ � َِۡبَعُث ِ�  ٓءِ َّ ُؤ � ََ  ٰ َ�َ � ُِفدا ََ َش ِ ُِۡمۖ وَِجۡئَنا ۡ ِس ُٗ ت

َ
ُِم ّمِۡن َ  ﴾لَۡف

 .]89النحل: [
) بر (اي محمدتو را  روزي كه ما بر هر امتي از جنس خودشان گواهي برانگيزيم و«

 ».اين امت گواه آوريم

 پشتيباني خداوند از پيامبران با داليل و معجزات
هدايت مردم و اتمام حجتش بر آنان فرستاد با خداوند كه پيامبرانش را براي  -69

و هر آن چيزي كه حق بوسيله آن آشكار شود  ،پشتيباني نمود دليل و برهان از آنان
توان دليل و برهانش ناميد، اعم از كمال سيرت آنان در ميان قومشان، و روشني  مي

آن از پيامبرانش  و نيروي ديگري كه پروردگار بوسيله .بيانشان، و شدت محبتشان با مردم
اي بود كه مردم از مخالفت و مقاومت در برابر آن  العاده نمود معجزات خارق پشتيباني مي

ابتداء با داليل و براهين  -والسالم عليهم الصالة -عوت انبياء و رسوالن عاجز بودند. پس د
نان شدند و از آ شود، چنانچه مردم قانع نمي روشني از جانب پروردگار پشتيباني مي
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كردند، و با جرأت تمام عجز  خدا واگذار مي اين قضيه را بهها  آن كردند، معجزه طلب مي
هيچگونه ها  آن كردند كه و به آنان تفهيم مي نمودند، تواني خودشان را اظهار ميو نا

قدرت و اختياري ندارند كه بتوانند معجزه بياورند. پس اين خداوند بود كه براي كمك 
پذيرفتند و ايمان  اي مي فرستاد، در نتيجه عده ن اقوامشان معجزه ميآنان و ترسانيد

دادند، كه سرانجام عذاب خدا بر  آوردند. و اكثراً بر عناد و سرپيچي خودشان ادامه مي مي
 شد. آنان الزم مي

 فرمايد: خداوند متعال مي

ِ  لََقدۡ ﴿ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ۡ
َ
َ ُِ  .]25احلديد: [ ﴾ٱۡ�َّفَِ�ٰ

 ».ما رسوالن خود را با معجزات فرستاديم محققاً«

﴿ ْ رُۡجّوٗ  َ�ۡبَل َ�َٰذۚٓۖ  قَالُو� ََ َُ َِفَنا  ٰلُِح قَۡد ُكن ََ ٰ  .]62هود: [ ﴾َ�
 ».تو كه قبل از اين در ميان ما مايه اميد بودي ،اي صالح :گفتند«

﴿ ٓ َِ قَۡوِمهِ  َوَما ّّ ِۡلَِسا رَۡسۡلَنا ِمن رُّسوٍل ِِ
َ
ۡمۖ  ۦَ ُُ َ َ ل  .]4إبراهيم: [ ﴾ِ�ُبَّ�ِ

 ».هيچ پيامبري نفرستاديم مگر به زبان قومش تا اينكه براي آنان بيان كند«

﴿ ََ ٰ قَۡوِمهِ  َوِِۡل ٰهِفَم َ�َ ََ آ ِِۡۡ َُ ۡفَ�ٰ ََ ّجُتَنآ َء�  .]83األنعام: [ ﴾ۦۚ َُ
 ».اين است حجتي كه ما به ابراهيم داديم بر قومش«

لَمۡ ﴿
َ
ََِبُؤ�ْ  َ ُِِ�ۡم 

ۡ
ِينَ يََ َّ َُُموَد وَ  ٱ ِينَ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم قَۡوِم تُوٖح وََ�دٖ َو َّ ۡم  ٱ ُُ َّ َ�ۡعلَُم ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم 

 ّّ ِِ ۚ ُ َّ ِ  ٱ م ۡ ُُ ۡم رُُسلُ ُُ َۡ ُِ َجآَء ۡرتَا ٱۡ�َّفَِ�ٰ َٗ ُِۡم َوقَالُٓو�ْ ِِتّا َ� ۡفَ�ٰهِ
َ
ۡم ِ�ٓ َ ُُ يِۡدَ�

َ
رِۡسۡلُتم ِۡهِ  فََرّدٓو�ْ َ

ُ
 ۦَِۡمآ َ

رِ�ٖب �تّا لَ  َُ  َِِ�ۡهِ 
ٓ ََِنا ِّما َِۡدُعو َّ  ٖ َّ ِ�  ٩ِ� َش

َ
ۡم َ ُُ ُۡ رُُسلُ ِ ۞قَالَ َّ  فَاِطرِ  ٱ

ٞ َّ ُِ َش ٰ  ٱلّسَ�َٰ�
�ِض� وَ 

َ
ّّ �ََ�ٞ  ٱۡ� تُتۡم ِِ

َ
َ َۡ � قَالُٓو�ْ ِِ َجٖل ّمَسّ�ٗ

َ
َرُ�ۡم َِِ�� َ يَۡدُعوُ�ۡم ِ�َۡغَِٗر لَُ�م ّمِن ُذتُو�ُِ�ۡم َوُ�َؤّخِ

ََ َ�عۡ ّمِثۡ  َ َُِصّدوتَا َ�ّما َ�
َ
َ ََ ُِوتَا �ُِسۡلَ�ٰٖن ّمبِٖ�  ُبدُ لَُنا ُِرِ�ُدو

ۡ
ُۡ  ١َء�َۡآُؤتَا فََ ۡم  قَالَ ُُ ۡم رُُسلُ ُُ َ ل

ِٰ�ّن  ََ ّّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم َو ُۡن ِِ َّ  َِِ َ َّ ِ  ٱ آُء ِمۡن ِعَبادِه َۡ َ ٰ َمن � َ  ۦۖ َ�ُمّن َ�َ
َ
َ ٓ َا َّ  ََ َوَما َ�
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َِ تّ  ّّ �ِإِۡذ ََِفُ�م �ُِسۡلَ�ٍٰن ِِ
ۡ
َ ِۚ َّ ِ َوَ�َ  ٱ َّ ِ  ٱ

َّ ََ فَۡلَفَتَو َ َ�َ  َوَما ١ ٱلُۡمۡؤمِنُو َّ َتَو َِ  ّّ
َ
َ ٓ َا َّ ِ َّ  ٱ

ٰ َمآ َء�َذۡ�ُتُموتَاۚ َوَ�َ  َ�َ َّ َ ِِ َۡص َّ ِ َوقَۡد َهَدٮَٰنا ُسُبلََناۚ َو َّ ِ  ٱ
َّ ََ ٱلُۡمتَ فَلۡفََتَو ُو  ﴾١ َوّ�ِ

 .]11-9إبراهيم: [
كه بعد از  آيا خبر پيشينياني كه قبل از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود و آناني«

آنان آمده بودند كه جز خدا كسي از احوالشان آگاه نيست به شما نرسيده كه رسوالنشان 
ما به  گفتند: و مي دست به دهان فرو بردهها  آن با معجزات روشني پيش آنان آمدند اما

خوانيد  مي و از آنچه ما را بسوي آن ايد كافريم ساندن آن فرستاده شدهآنچه شما براي ر
كنيد  مي آن ترديد داريم. پيامبرانشان گفتند: آيا در باره خدا شك در شك هستيم و در بارة

د و تا مدت خواند تا گناهانتان را بيامرز و زمين است و شما را مي ها آسمان كه آفريننده
ي بيش نيستند كه ها انسان شما هم مانند ما :گفتند ؟زماني معين شما را مهلت دهد

پس براي ما دليل آشكاري  ،پرستيدند باز داريد خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مي مي
يي بيش نيستيم ليكن ها انسان بياوريد، پيامبرانشان گفتند: درست است كه ما نيز مانند شما

كند، و ما توان آوردن  وند است كه بر هر كس ـ از بندگانش بخواهد احسان مياين خدا
و مؤمنان بر خدا بايد توكل دليل و معجزه را براي شما نداريم مگر آنكه خدا اجازه دهد 

و چرا به خدا توكل نكنيم در حالي كه او ما را براه راست هدايت نموده است و  كنند.
كنندگان بر خدا بايد  صبر خواهيم كرد و در هر حال، توكل البته ما بر آزار و اذيت شما

 ».توكل كنند

﴿ ِ ُِ َوَما تُۡرِسُل ۡ ٰ ا  ٱ�َ� ٗٗ ۡوِ� ََ  ّّ  .]59اإلرساء: [ ﴾٥ِِ
 ».فرستيم مگر براي اينكه مردم از خدا بترسند و ما آيات و معجزات را نمي«

 مرتبه عالي و كمال عبادت پيامبران

با آن مقام و مرتبه بلندي كه نزد خدا داشتند  -والسالم عليهم الصالة -انبياء  -70
بردند و در هيچ امري از بقية مردم امتيازي  همواره در كمال تذلل و عبوديت بسر مي
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نياز پروردگار بودند  نداشتند همچنان كه ديگران به خدا محتاجند آنان نيز محتاج ذات بي
آنان كامالً در نظم و چرخاندن اين و قضاي الهي در آنان نيز صد در صد نافذ بود و 

اي از علم غيب  داد ذره مي اختيار بودند و جز آنچه خدا به آنان خبر جهان هستي بي
مكلف بودند به تمامي شريعت عمل كنند و با  نستند آنان نيز مانند بقيه مردمدا نمي

نان به همة طبعاً آ رند و از عذابش بترسند، كهخضوع و فروتني از خداوند بزرگ فرمان ب
 .آنچه مكلف شده بودند به نحو احسن عمل كردند

َّ  ٱلَۡمِسفحُ �َۡستَنِكَف  ّلن﴿ ِ َو ّ ِ َّ ََ َ�ۡبٗد�  َ يَُ�و
َ
��َِكةُ َ ََ ََۚ  ٱلَۡم  .]172النساء: [ ﴾ٱلُۡمَقّرُ�و

پندارد و فرشتگان مقرب  ننگ نميآن را  زند و عيسي مسيح از بندگي خدا سرباز نمي«
 .»اند نيز چنين

َُ َِِ�ّ مِۡن َخۡ�ٖ فَقِ�ٞ ﴿ تَزۡل
َ
 .]24القصص: [ ﴾٢َرّبِ ِِّ�ِ لَِمآ َ

 ».براستي كه من به آنچه تو بسويم از خير نازل فرمودي محتاجم ،بار الهي«

ُُ ِۡۡدٗ� ّمَِن  قُۡل ﴿ ّّ مَ  ٱلّرُسلِ َما ُكن ِّبُِع ِِ
َ
َ َۡ َّ ُِۡ�ۡمۖ ِِ َعُل ِ  َو ۡٗ ۡدرَِ َما ُ�

َ
� َِِ�ّ َوَمآ َ َٰ ا يُو

ّّ تَِذيٞر ّمبِٞ�  تَا  ِِ
َ
 .]9األحقاف: [ ﴾٩َوَمآ َ
دانم با من و شما چه خواهد شد، جز  من اولين پيغمبر نيستم و نمي ،بگو اي رسول«

 ».اي آشكار بيش نيستم كنم و من ترساننده شود پيروي نمي آنچه بر من وحي مي

عٗ  قُل﴿ ۡٗ َِ  �ِ ۡٗ َ ِّ  َُ لِ َۡ
َ
َ ٓ ّّ َما َشآَء ّّ ِِ � ا ًَ  َّ ۚ ا َو ُ َّ ۡعلَُم  ٱ

َ
َ ُُ ُُ َ�  ٱۡلَغۡفَب َولَۡو ُكن  ۡسَتۡكَ�ۡ

َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ِِ ّس ََ ۚ َوَما   .]188األعراف: [ ﴾ٱلّسوُٓء
من مالك نفع و ضرر خويش نيستم مگر آنچه خدا بخواهد، و اگر  ،بگو اي پيامبر«

 ».رسيد كردم و به من گزندي نمي بيشتري طلب ميدانستم البته براي خودم خير  غيب مي

ُُٰ�ۡم َ�ۡنهُۚ ﴿ َُ ِۡ
َ
ُ�ۡم َِِ�ٰ َمآ َ َٗ َخالِ

ُ
َ َۡ
َ
رِ�ُد َ

ُ
 .]88هود: [ ﴾َوَمآ َ

 ».دارم خواهم خالف آنچيزي عمل كنم كه شما را از آن باز مي نمي«

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ُو�ْ ِمَن  ٱلّرُسُل  َٓ ُُ ُِ ٰ ََ ِ ْ وَ  ٱلّطّف ََ َعلِفٞم َ�ٰلِحا  ٱۡ�َملُو� ََۡعَملُو  ﴾٥اۖ ِِّ�ِ َِۡما 
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 .]51املؤمنون:[
ي از غذاهاي حالل و پاكيزه تناول كنيد و عمل نيكو انجام دهيد براست ،اي رسوالن ما«

 ».يمكه من به تمامي اعمال شما دانا

﴿ ََ ِ � � ََ ْو
ُ
ِينَ  َ َّ ُُِم  ٱ ِ ََ َِِ�ٰ َرّ� ََ يَۡبَتُغو   ٱلۡوَِسفلَةَ يَۡدُعو

َ
ۡم َ ُُ �ّ

َ
ََ رَۡ�ََتهُ َ ََ  ۥۡقَرُب َوَ�رُۡجو َو�ََخافُو

ََ َ�ُۡذوٗر   ۥٓۚ َعَذ�َۡهُ  �َ ََ ِ َّ َعَذ�َب َرّ�  .]57اإلرساء: [ ﴾٥ِِ
جويند كه  خوانند خود به درگاه خدا وسيله مي يي را كه كافران به خدايي ميها آن«
از عذاب او  يك از آنان بيشتر مقرب درگاه خدا باشد و اميدوار رحمت خدايند و كدام
 ».ترسند كه البته عذاب پروردگار سخت هولناك است مي

 السالم ادب با پيامبران عليم

اي كه بخواهد با  بندگان خدا هستند. به هر گونه -عليهم الصالة والسالم -انبياء  -71
كند و آنان در مقابل، به تقصير  مي گويد و هرگاه بخواهد آنان را سرزنش آنان سخن مي

طلبند. و اما بر ما مسلمين واجب است در  كنند و از او آموزش مي ميخويش اعتراف 
اند بيشتر به  اند و از پروردگارشان آمرزش طلبيده چنين مسايلي كه آنان سرزنش شده

كاوش و جستجو نپردازيم و چنانچه لزومي پيش آمده كه در چنين موارد خاصي صحبت 
مده است اكتفاء نماييم، همچنان بر ما كنيم بايد صرفاً به نصوصي كه در قرآن و سنت آ

واجب است كه به آنان احترام بگذاريم و از آنان ستايش كنيم و بدانيم كه خداوند بقدر 
با شناخت عميقي كه از ها  آن كند، و شان آنان را سرزنش مي مقام و منزلت عالي

وتاهي شناسند چيزهايي را تقصير و ك پروردگارشان دارند و حقوق واالي او را مي
آيد. و خداوند حكيم حفاظت  آورند كه در نزد بقيه مردم كوتاهي بشمار نمي بحساب مي

كه به ازار و اذيت آنان را پيوسته ملحوظ داشته و براي كساني  آنان و پشتيباني از آنان
 فرمايد: چنانكه مي ،بپردازند تنبيهات مناسبي در نظر گرفته است
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﴿ َّ ِينَ  ِِ َّ ََ  ٱ َ يُۡؤُذو َّ ُم  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ ُُ ُ لََعَن َّ ِۡفَاِ�  ٱ ُِفٗنا  ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱّ� َّ ۡٗا  ۡم َعَذ� ُُ
َ َعّد ل

َ
 ﴾٥َوَ

 .]57األحزاب: [
رسانند خداوند در دنيا و آخرت آنان را لعنت   براستي كه خدا و پيامبر را اذيت مي«

 ».آماده كرده است اي گرداند و براي آنان عذاب رسوا كننده كرده از رحمتش دور مي

 »ختم نبوت و عموميت آن«
بدين  ،ختم نموده است خداوند رسالت و نبوت را بوسيله حضرت محمد -72

گان تو فرش ها انسان را رسالتي عام قرار داده كه جنات و  حضرت جهت رسالت آن
شود، و شريعتش را شريعتي جامع و كامل گردانيده كه همه احتياجات  شامل ميهمه را 

ا در بر گرفته در ميادين مختلف زندگي اعم از عقلي و نقلي و عمراني كه انسان بشر ر
رود و بدين  در حركت است با او دوشادوش و همگام پيش مي پيشرفت و ترقي براي

فلذا اين شريعت ناسخ تمامي  ،نياز نموده است ترتيب انسان را از شرايع قبل اسالم بي
كتابي پاينده و  ،را رمز بقاي آن قرار داده است شرايع قبلي است. به همين دليل قرآن

جاويد كه نه تنها با عقل و علم سازگاري دارد بلكه بقدري دلكش و جذاب است كه هر 
 برد. شود و فرمان مي دهد و بفهمد ناگزير هدايت مي كس به آن گوش فرا

ِٰ�ن رُّسو ّما﴿ ََ ٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َو ََ
َ
َ ٓ َۡا
َ
ََ ُ�َّمٌد َ ِ َل َ� َّ َََم  ٱ ََ  َنۗ  ۧٱّّبِّ�ِ وََخا ُ َوَ� َّ  ٱ
ٍء َعلِفٗما   .]40األحزاب: [ ﴾٤ُِۡ�ّلِ َ�ۡ

يك از مردان شما نبوده (تا ازدواج با زينب براي او حرام  پدر (نسبتي) هيچ  محمد«
 ».اه استپيغمبران است و خدا از همه چيز آگباشد) بلكه فرستادة خدا و آخرين 

�  قُۡل ﴿ ا َٓ َُ �ّ
َ
ِ ِِّ�ِ رَُسوُل  ٱّّاُس َ َّ ا ٱ  .]158األعراف: [ ﴾َِِ�ُۡ�ۡم َ�ِفعا

گي شما ـ اعم از عرب و لمدم بگو: من فرستاده خدا به سوي جبه مر ،اي پيغمبر«
 ».عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ ـ هستم

ۖ قُِل ﴿ ُ َّ َ َِِ�ّ َ�ٰ  ٱ ِٰ و
ُ
ِِ َوَ�يۡنَُ�ۡمۚ َوَ ُِفُدۢ َۡۡي َُ َذ� َش تِذَرُ�م ِۡهِ  ٱلُۡقۡرَء�

ُ
 ﴾َوَمۢن َۡلََغۚ  ۦِ�
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 .]19األنعام:[ 
بگو: خدا ميان من و شما گواه است ـ بهترين دليلش اين است كه ـ اين  ،اي پيامبر«

رسد بوسيلة  قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني را كه اين قرآن بدانها مي
 ».آن بيم دهم

َنآ ِِ  �ذۡ ﴿ َۡ ٗر  ّمَِن َ�َ َٗ َِ  ََ نِّ َ�ۡ ِ
ۡۡ ََ  ٱ ََ �َۡسَتِمُعو  .]29األحقاف: [ ﴾ٱۡلُقۡرَء�

بياد آور آن زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو فرستاديم تا قرآن  ،اي پيغمبر«
 ».بشنوند

ُُ لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ َِ َورَِضف ُُ َعلَۡفُ�ۡم تِۡعَم َمۡم َۡ
َ
ُُ لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َوَ ۡ�َمۡل

َ
ۚ  ۡسَ�ٰمَ ٱۡ�ِ َ  ﴾دِيٗنا

 .]3املائدة: [
 امروز دين شما را برايتان كامل كردم و با عزت بخشيدن به ما و استوار داشتن«
يتان نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين پسنديده خود ها گام

 ».براي شما برگزيدم
 رسول گرامي كند آمده است كه نقل مي  و در حديثي كه حضرت ابوهريره

ا«فرمودند:  رِْبيذاءِ  ِمنذ  مذ
ذ
ْبِطىذ  قذدْ  إِالّ  رذِبّ  ِمنْ  الُ

ُ
ا الآليذاِت  ِمنذ  أ نذ  ِمثْلُهُ  مذ لذيْهِ  آمذ ُ  بذ بذشذ

ْ
ا ،الل �ِّ�مذ  وذ

نذ  ِى كذ
ّ
وِ�يُت  الَ

ُ
ْوحذ  وذْجيًا أ

ذ
ُ  أ َّ ّ  ال

ذ
سُْجه ،إِل

ذ نْ  فْذ
ذ
ُ�هنذ  أ

ذ
َْ  أ ذُه ْ�ثذ

ذ
قِ  يذْهلذ  َذابًِعا أ

ْ
ةِ الل (خداوند  39F1»يذامذ

اي كه به من  به او ايمان آورند و معجزه ها انسان اي داده است تا كه بر معجزهمبه هر پيا
داده شده كتابي است كه خداوند به من وحي كرده است، پس اميدوارم كه در روز قيامت 

 .پيروان من از همه پيامبران بيشتر باشد)
 
 
 

_____________________ 

 صحيح مسلم. -1
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 ايمان به روز رستاخيز

 ي و آغاز زندگي اخروي:پايان زندگي دنيو
زندگي دنيا فرا رسد ـ كه البته  داريم كه هرگاه فرصت از بين رفتن ما ايمان -73
گون خواهد شد و نظام اين داند ـ اين جهان هستي دگر غير از خدا كسي نميآن را  تاريخ

و زمين از بين خواهد رفت و آنگاه جهان  ها آسمان هم خواهد پاشيد، و تماميكائنات از 
در كون ديگري و با نظام ديگري پديد خواهد آمد و اين امر براي خدا سهل  آخرت
انگيز را بيافريند و  كه آن ذات قادر و توانا توانست اين جهان شگفت زيرا همچنان ،است

از بين هم ببرد و نظامش را باطل كند آن را  نظام خويش را بر آن حاكم كند، قادر است،
 ند.و بجايش كائناتي ديگر بيافري

ُۡموٞع ّ�ُ ﴿ ّّ ََ يَۡومٞ  ِ ودٞ  ٱّّاُس َ�ٰل ُُ ۡۡ ََ يَۡومٞ ّم ِ ُرهُ  َوَما ١َوَ�ٰل َجٖل ّمۡعُدوٖ�  ۥٓ تَُؤّخِ
َ
�ِ ّّ ِِ١﴾ 

 .]104-103هود: [
 شوند، روزي كه همه آن روز محشر روزي است كه همة مردم در آن جمع كرده مي«

 ».كنيم مگر تا فرصتي شمرده شده نمي مؤخرآن را  مشاهده خواهند كرد، و ماآن را 

﴿ �َۡ� َٔ  ََ  ُهَوۚ  ٱلّساَعةِ َعِن  لُوتَ
ّّ آ ِِ َُ ا لَِوۡقتِ َُ َّلِف َُ  َّ  � ِ ّّ ا ِعنَد َر َُ َما ِعۡلُم ِّ اۖ قُۡل ِِ َُ ٰ ۡرَسُ َُ  ََ يّا

َ
َ﴾ 

 .]187األعراف: [
پروردگارم علم آن نزد  :بگو ؟شود پرسند كه چه وقت بر پا مي از تو در باره قيامت مي«

 ».كند مگر ذات تواناي او در سر وقتش آشكار نميآن را  است،

ُۡ  ٱلّسَمآءُ  َِِذ�﴿ َطَر َٗ ُۡ  ٱلَۡكَو�كُِب �َذ�  ١ ٱت ُۡ  ٱۡ�َِحارُ �َذ�  ٢ ٱتتََ�َ َر  ٱلُۡقُبورُ �َذ�  ٣فُّجِ
 ُۡ ُۡ  ٤ُ�ۡعِ�َ ُۡ  َعلَِم ّخَر

َ
ُۡ َوَ ٞس ّما قَّدَم ۡٗ  .]5-1اإلنفطار: [ ﴾٥َِ

و هنگامي كه ستارگان فرو ريزند، و هنگامي كه  هنگامي كه آسمان شكافته شود«
درياها بشدت به حركت درآيد ـ تا يكي شوند ـ هنگامي كه قبرها گشاده شود آنگاه است 
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كه هر نفس خواهد فهميد كه چه عملي پيش فرستاده و چه عملي را بتأخير افكنده 
 ».است

ُۡ  ٱُّّجومُ فَإَِذ� ﴿ ُۡ  ٱلّسَمآءُ  �َذ� ٨ ُطِمَس َباُل �َذ�   ٩فُرَِج ِ
ۡۡ ُۡ  ٱ َٗ  ﴾١ُُِس

 .]10-8املرسالت:[
 سمان شكافته شود، و وقتي كهآنور شوند، و وقتي كه  پس وقتي كه ستارگان بي«
 ».ريزه ريزه شوند ها كوه

﴿ ُِ �ُض َِِذ� رُّج
َ
ا  ٱۡ� ُِ   ٤رَّجٗ َباُل َو�ُّس ِ

ۡۡ ا  ٱ ُۡ  ٥�َّسٗ تَ َٗ ا هَ  فَ  .]6-4الواقعة:[﴾٦َباٗٓء ّمبَبّثٗ
بشدت متالشي گردد و همانند ذرات  ها كوه آنگاه كه زمين سخت به لرزه درآيد و«

 ».غبار در هوا پراكنده شود

�ُض ََُبّدُل  يَۡومَ ﴿
َ
�ِض َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
ۖ وَ  ٱۡ� ُُ ٰ  .]48إبراهيم: [ ﴾ٱلّسَ�َٰ�

ي ديگر مبدل ها آسمان نيز به ها مانآس روزي كه زمين به زميني ديگر تبديل شود و«
 ».شوند

 معاد و برانگيخته شدن بعد از مرگ
كند، و همة ما را هر  ايمان داريم به اينكه خداوند متعال پس از مردن ما را زنده مي -74

آورد و براي محاسبه اعمال و دريافت  كجا كه باشيم با روح و جسد از قبرهايمان بيرون مي
كند، و اين امر براي ذات قادر و  ميدان بزرگ، در روز حشر جمع ميپاداش نيك يا بد در آن 

 كند. و عدالت در حكمتش همين را تقاضا مي ،يكتايي مانند او ممكن است

ُ  قُلِ ﴿ َّ َۡمُعُ�ۡم َِِ�ٰ يَۡوِم  ٱ ََ ُُّم  ُُّم يُِمفتُُ�ۡم  ِٰ�ّن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�ۡفِفُ�ۡم  ََ َّ َرۡ�َب َِفهِ َو

 َ�َ�ۡ
َ
ََ  اِس ٱّّ َ  .]26اجلاثية: [ ﴾٢َّ َ�ۡعلَُمو

ميراند سپس همه شما را براي  كند سپس مي خدا شما را زنده مي ،اي رسول ما :بگو«
كند و ليكن بيشتر مردم  روز قيامت كه هيچ شك و ترديدي در آن نيست جمع مي

 ».دانند نمي
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ِّٰ  ٱلّسَمآءَ َِۡطوَِ  يَۡومَ ﴿ ِجّلِ َكَط ّوَل َخۡلٖق تّعِفُدهُ لِۡلُكُتِب�  ٱلّسِ
َ
َ ٓ تَا
ۡ
ۚٓ ِِتّا  ۥۚ َكَما ََۡدَ � َعلَۡفَنا وَۡعدا

 .]104األنبياء: [ ﴾١ُكّنا َ�ٰعِلَِ� 
روزي كه آسمان را همانند كاغذي درهم پيچيم و به حالت اولي كه آفريديم «

 ».بازگردانيم، اين وعدة ماست كه حتماً انجام خواهيم داد

﴿ َّ ِِ َِ َّ ََ فََرَض  ٱ ََ َعلَۡف �  ٱۡلُقۡرَء� ََ َِِ�ٰ َمَعادٖ  .]85القصص: [ ﴾لََر�ّٓد
 ».بسوي معاد باز خواهد گرداندتو را  براستي آنكه قرآن را بر تو نازل كرده، حتماً«

ََ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ُُّم ِِتُّ�ۡم يَۡوَم ﴿  .]16املؤمنون: [ ﴾١َُۡبَعُثو
 ».شد آنگاه همة شما در روز قيامت برانگيخته خواهيد«

﴿ ٰٰ ۡخَر
ُ
ا ُ�ۡرُِجُ�ۡم َِاَرةا َ َُ ا تُعِفُدُ�ۡم َوِمۡن َُ ا َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَِف َُ  .]55طه: [ ﴾٥۞ِمۡن

گردانيم و باري ديگر از  ما شما را از همين خاك آفريديم و به همين خاك باز مي«
 ».همين خاك بيرونتان خواهيم آورد

ا﴿ عا ّۡ ََ مَِن  ُخ ُٰرُهۡم َ�ۡرُُجو ََ ۡۡ
َ
َ 

َ
ۡم َجَر�دٞ ّمنتَِ�ٞ  ۡجَد�ثِ ٱۡ� ُُ ِّ

َ
 .]7القمر: [ ﴾٧َكَ

اند، سر از  هايشان را بر هم نهاده از هول و وحشت آنروز كافران در حالي كه چشم«
 ».قبرها بيرون آورند و همانند ملخ در ميدان محشر منتشر گردند

َۡمُعُ�ۡم ِ�َۡوِم  يَۡومَ ﴿ َۡمِع� ََ
ۡۡ  .]9التغابن: [ ﴾ٱ

 ».خدا همه شما را براي حساب جمع كندروزي كه «

 .]6املطففني: [ ﴾٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لَِرّبِ  ٱّّاُس يَۡوَم َ�ُقوُم ﴿
 ».روزي كه همه مردم ـ براي حساب ـ در پيشگاه پروردگار جهانيان بايستند«

﴿ ٰٰ ا  َوََِر َُ ِ ّمةٖ ُِۡدَ�� َِِ�ٰ كَِ�ٰب
ُ
َ ّ ُُ  ۚ ّمةٖ َجاَُِفٗة

ُ
َ ّ ََ  ٱۡ�َۡومَ ُُ ََۡعَملُو ََ َما ُكنُتۡم   َ�َٰذ� ٢ُ�َۡزۡو

 ِ � كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡفُ�م ۡ ََ  ٱۡ�َّقِ ََۡعَملُو  .]29-28اجلاثية: [ ﴾٢ِِتّا ُكّنا َُۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم 
هر گروهي را در آن روز خواهي ديد كه هر گروه به زانو افتاده است، و بسوي نامة «

ته خواهد شد: امروز جزا و سزاي كارهايي شود، به آنان گف ييش فراخوانده ماعمال خو



 هاي ايدئولوژي اسالمي در پرتو قرآن و سنت پايه    76

اب ماست و داريد كت اي كه دريافت مي نامه لشود اين اعما ايد به شما داده مي كرده كه مي
نوشتيم آنچه را كه شما انجام  مي كند براستي كه ما بدقت اعمال شما را صادقانه بازگو مي

 ».داديد مي

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ُُّم  ٱۡ�َۡعِث َ ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمَِن ِِ  ٱّّاُس  َٓ ةٖ  َٗ ِّۡط ُُّم ِمن  فَإِتّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َُِر�ٖب 

َ لَُ�ۡمۚ َوتُقِّر ِ�  ُبَّ�ِ ِ ّّ ُُّم ِمن ّمۡضَغةٖ ّ�َّلَقةٖ وََ�ۡ�ِ ُ�َّلَقةٖ  امِ ِمۡن َعلََقةٖ  ََ ۡر
َ
آُء َِِ��  ٱۡ� َۡ َ َجٖل  َما ُ

َ
َ

ُُمّ  ُشّدُ�ۡمۖ َوِمنُ�م ّمن ُ�َتَوّ�ٰ َوِمنُ�م ّمن يَُرّد َِِ��  ّمَسّ�ٗ 
َ
َ ْ ُُّم ِ�َۡبلُُغٓو�  �ٗ ۡٗ ُ�ۡرُِجُ�ۡم ِط

ۡرَذِل 
َ
ٖٖ َشۡ�  ٱۡلُعُمرِ َ ۚ َوََِرٰ  ٔٗ لَِكۡفَ� َ�ۡعلََم ِمۢن َ�ۡعِد ِعۡل �َض ا

َ
َا عَ  ٱۡ� ّۡ تَز

َ
َ ٓ اَهاِمَدٗة فَإَِذ� َُ  ٱلَۡمآءَ  لَۡف

 ّ ََ ُِفٖج  ُۡ ٱۡه ِ َزۡو� َۡ
ّ ُُ ُۡ ِمن  �َبَت

َ
ُۡ َوَ ََ  ٥َوَرَ� ِ َّ  َ�ٰل

َ
َِۡ َ َّ تّهُ  ٱۡ�َقّ ُهَو  ٱ

َ
تّهُ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ يُۡ�ِ  ۥَوَ

َ
 ۥَوَ

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ ُُ  ٰ َ�َ٦  َّ

َ
َّ  ٱلّساَعةَ  َوَ

َ
ا َوَ َُ ّّ َرۡ�َب َِف َ َء�ََِفةٞ  َّ ُقُبورِ َ�ۡبَعُث َمن ِ�  ٱ

 ﴾٧ ٱلۡ
 .]7-5احلج: [

اگر در بارة رستاخيز و قدرت خدا بر زنده كردن دوبارة مردگان ترديد  ،اي مردم«
اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آييد كه ما  داريد، بدين نكته توجه كنيد تا به گوشه

فرينيم سپس اين خاك را به نطفه و بعد از نطفه به خون بسته و پس آ شما را از خاك مي
الخلقه و برخي، ناتمام و  كنيم كه برخي كامل و تام به يك قطعة گوشت تبديل مي از آن
الخلقه است تا در اين انتقال و تحوالت، قدرت خويش را بر شما آشكار سازيم و  ناقص
داريم و آنگاه شما را به  را كه بخواهيم تا زماني معين در رحمها نگاه ميهايي  نما جني

دهيم تا اينكه به  آوريم سپس شما را پرورش مي  يرون ميصورت كودك از شكم مادر ب
ميرند و برخي ديگر  رسيد برخي از شما در اين ميان مي رشد جسماني و عقالني خود مي
رسند تا بدانجا كه چيزي از علوم را بخاطر نخواهند  به نهايت عمر و غايت پيري مي

ر فصل زمستان) تو زمين را داشت. (دليل ديگري بر قدرت خدا اين است كه اي انسان د
ب آرسد و ـ بر آن  بيني اما هنگامي كه ـ فصل بهار (در مي خشك و خاموش مي

بخش را  كند و انواع گياهان زيبا و شادي آيد و رشد و نمو مي بارانيم به جنبش درمي مي
روياند، (آثار قدرت) دليل است كه خداي قادر حق است و هم او مردگان را زنده  مي
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اند. و وي بر هر چيز توانا است و اينكه قيامت بدون شك عنقريب درخواهد گرد مي
 ».رسيد و اينكه خداوند مردگان را كه در قبرها هستند برخواهد انگيخت

فََحِسۡبُتمۡ ﴿
َ
َ  ََ َّ ُِرَۡجُعو تُّ�ۡم َِِ�َۡنا 

َ
َِّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َوَ

َ
َتَ�َٰ�  ١َ ََ  ُ َّ َُ  ٱ ۖ  ٱلَۡملِ  ٱۡ�َّق
ّّ ُهَو َرّب  َٰه ِِ ََ ِِ ٓ  .]116-115املؤمنون: [ ﴾١ ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َّ

شويد  ايم و بسوي ما برگردانده نمي ايد كه ما شما را بيهوده آفريده آيا گمان برده«
خداوندي كه فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و صاحب عرش عظيم 

 ».هدف آفريده باشد هان هستي را بيهوده و بياست برتر از آن است كه ج

 وزن كردن اعمال و پاداش بر آن
ايمان داريم به اينكه خداوند متعال در روز قيامت ترازوي اعمال را نصب كرده و  -75

كند تا هر كس مطابق عمل خويش پاداش نيك يا بد داده  اعمال بندگان را با آن وزن مي
هايش  اص گرفته شود، كسي كه پله نيكيحقي از خصمش قصصاحب شود و براي هر 

شود، و  يش بيشتر باشد عذاب داده ميها بدي يابد و كسي كه تر باشد نجات مي  سنگين
 اين امر از ضروريات عدالت خداوندي است.

ٞس َشۡ�  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ِ�َۡوِم  ٱلۡقِۡسَط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ  َوتََضعُ ﴿ ۡٗ َِ َُۡظلَُم  ََ ِمۡثقَ  ٔٗ فََ�  ّبةٖ ّمِۡن اۖ �َ َ� ََ اَل 
اۗ َوَ�َ�ٰ َِۡنا َ�ِٰسبَِ�  َُ ِ َِۡيَنا ۡ

َ
 .]47األنبياء: [ ﴾٤َخۡرَدٍل َ

و ما ترازوي عدل و انصاف را در روز قيامت خواهيم نهاد و به هيچ كس كمترين «
آن را  ستمي نخواهد شد اگر به اندازة دانة خردلي هم ـ عمل خوب يا بد كرده ـ باشد

دهيم ـ و همين كه ما حسابرس باشيم كفايت  ميآن را  سزا و جزايكنيم ـ و  حاضر مي
 ».كند مي

 ﴾٨ ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل ذَّر�ٖ َ�ّٗ  يََرهُ   ٧ ۥَ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذّرٍ� َخۡ�ٗ  يََرهُ  َََمن﴿
 .]8-7الزلزلة:[
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پاداشش پس هر كس به اندازه ذره غباري كار نيكو كرده باشد آن را خواهد ديد ـ و «
را خواهد گرفت ـ و هر كس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد آن را خواهد ديد و 

 ».سزايش را خواهد چشيد

ُۡ َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿ َُُقلَ ّما َمن 
َ
وَ  ٦ ۥفََ ُُ ةٖ ّر�ِضَفةٖ  ََ َۡ ُۡ َمَ�ٰزِ�ُنهُ   ٧ِ� ِعي ّٗ ّما َمۡن َخ

َ
 ٨ ۥَوَ

ّمُهۥ
ُ
 .]9-6القارعة: [ ﴾٩َهاوِ�َةٞ  فََ

ها ـ او سنگين باشد در زندگي رضايت بخشي  كسي كه ترازوي ـ حسنات و نيكي«
هاي ـ او سبك شود جايگاهش  برد و اما كسي كه ترازوي ـ حسنات و نيكي بسر مي

 ».پرتگاه ـ ژرف دوزخ ـ است

مۡ ﴿
َ
ِسَب  َ ِينَ ََ َّ ْ  ٱ و� َُ َ ََ ُِ  َٔ ٱلّسّ�ِ  ٱۡج ۡم كَ  ا ُُ َ ّ�َۡعلَ

َ
ِينَ َ َّ ُِ و�ْ وََعِملُو�ْ َء�َمنُ  ٱ ٰلَِ�ٰ َّ َسَو�ٗٓء  ٱل

 ََ ۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمو ُُ َُ َما ََ ُ  وََخلَقَ  ٢ّ�َۡفاُهۡم َو َّ ُِ  ٱ ٰ �َض وَ  ٱلّسَ�َٰ�
َ
ِ  ٱۡ� ّ  ٱۡ�َقِّ ۡ ُُ  ٰٰ َوِ�ُۡجَز

 ََ َّ ُ�ۡظلَُمو ُۡ َوُهۡم  � َِۡما َكَسَب ۡٗ  .]22-21اجلاثية: [ ﴾٢َِ
برند كه ما آنان را همچون  شوند گمان مي مي ها بدي اهان وآيا كساني كه مرتكب گن«

دهند و  آورند و كارهاي خوب و پسنديده انجام مي آوريم كه ايمان مي كساني بشمار مي
كنند.  باشد؟ چه بد قضاوت و داوري مي مرگ و زندگي و دنيا و آخرتشان يكسان مي

ر برابر كارهايي كه انجام خداوند آسمان و زمين را به حق آفريده است تا هر كس د
 ».ستمي نگردد هيچگونه ها انسان دهد سزا يا جزا داده شود و به مي

َذْدُسونذ « فرمودند: آمده است كه پيامبر اكرم و در حديث حضرت ابوهريره
ذ
ا أ  مذ

نْ  ِْينذا اللُْمْفِلُس  :قذالُهال. »اللُْمْفِلُس  َذ  الذ  مذ ُ  ِدسْهذ
ذ
الذ  ل تذاعذ  وذ الذ . مذ قذ َِ  ِمنْ  اللُْمْفِلسذ  إِنّ « :ْذ ّم

ُ
ِت  ،أ

ْ  يْذ
ةِ  يذْهلذ  ِقيذامذ

ْ
ىذةٍ  الل ةٍ  وذِويذالٍ  بِصذ �ذ ِت  ،وذزذ

ْ
�ذْ َذ  قذدْ  وذ تذ ال شذ ذذ فذ  ،هذ قذذذ ال وذ ذذ لذ  ،هذ �ذ

ذ
الذ  وذأ ال مذ ذذ فذكذ  ،هذ  دذلذ  وذ ذ

ال ذذ ذبذ  ،هذ ال وذضذ ذذ ى ،هذ يُْعطذ ال ْذ ذذ نذاَِهِ  ِمنْ  هذ سذ ال ،جذ ذذ نذاَِهِ  ِمنْ  وذهذ سذ إِ  ،جذ
نذاَُهُ  فذِنيذْت  نْ فذ سذ دْلذ  جذ نْ  �ذ

ذ
 أ

ا َُْقضذ  لذيْهِ  مذ ِخذذ  بذ
ُ
َْ  ِمنْ  أ ايذاُه طذ ْت  خذ ُطرِجذ لذيْهِ  ْذ َّ  بذ َّاسِ  ِف  ُطِرحذ  ُُ دانيد مفلس  (آيا مي .40F1»ال

_____________________ 

 )2581صحيح مسلم حديث شماره ( -1
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حضرت  .مفلس از نظر ما كسي است كه مال و متاعي نداشته باشد :گفتند ؟كيست
روز قيامت با نماز و روزه و زكات حاضر فرمودند: (مفلس از امت من كسي است كه 

شود اما اين را دشنام داده و به آن تهمت زده و مال اين را خورده و خون ديگري را 
هايش به اين هم داده شود به آن هم  پس از نيكي ،و آن ديگري را كتك زده است ،ريخته

گناهان آنان هايش تمام شود از  و اگر پيش از تصفيه حساب حقداران نيكي ،داده شود
 گرفته شود و بر دوش وي انداخته شود و آنگاه به دوزخ پرت شود).

 پل صراط
و ايمان داريم به اينكه خداوند صراط (پلي باريك) را بر روي دوزخ نصب  -76

كنند و به  عبور مي آن بهشتيان از روي ،كند و همه مردم بايد از روي آن بگذرند مي
 .افتند در دوزخ ميرسند و دوزخيان از روي آن  بهشت مي

ۡتٗما ّمۡقِضّفٗا  �َ﴿ ََ  ََ ِ ٰ َرّ�
َ�َ ََ �َ ۚ ّّ َو�رُِدَها ِينَ َُِنّ�ِ  ُُمّ  ٧ّمِنُ�ۡم ِِ َّ ْ  ٱ ََّقو� ّوتََذُر  ٱ

ٰلِِم�َ  َّ ا  ٱل ا ِجثِّفٗ َُ  .]72-71مريم: [ ﴾٧َِف
ي عبور و ديدن شويد ـ مؤمنان برا بدون استثناء ـ وارد دوزخ مي ها انسان همة شما ـ«

و كافران براي دخول و ماندن ـ اين قضيه از سوي پروردگارتان امري حتمي و فرماني 
دهيم و ستمگران را خار و ذليل در آن رها  سپس پرهيزكاران را نجات مي ،قطعي است

 ».سازيم مي

 دار عذاب
و همچنان ايمان داريم به اينكه خداوند دوزخ را براي كافران دار عذاب و  -77

هايشان غالب آيد،  گاهي دائمي آفريده است، و اما كساني كه گناهانشان بر نيكيجاي
كه مؤمن باشند بطور موقت تا زماني كه عدالت خداوندي تقاضا كند در آن  بشرطي

ميمانند و سپس بيرون خواهند آمد، و همچنان ايمان داريم كه عذاب دوزخ بر ارواح و 
 اجساد، همزمان خواهد بود.
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ّما﴿
َ
ِينَ  فََ َّ ُِفٌق  ٱّّارِ َشُقو�ْ فَِ�  ٱ ا زََِ�ٞ وََش َُ ۡم َِف ُُ

َ ُِ  َ�ِٰ�ِينَ  ١ل ا َما َد�َم َُ ُُ َِف ٰ  ٱلّسَ�َٰ�
�ُض وَ 

َ
ّعاٞل لَِّما يُرِ�ُد  ٱۡ� ََ  ََ َّ َرّ� ِِ ۚ ََ ّّ َما َشآَء َرّ�  .]107-106هود: [ ﴾١ِِ
كشند در آتش  آه و نالة حسرت مي و اما كساني كه بدبخت شدند همه را در حالي كه«

و زمين باقي است ـ تا دوزخ دوزخ است ـ هميشه در آن  ها آسمان دوزخ درافكنند تا
خواهند ماند مگر آنكه پروردگارت بخواهد ـ نجاتشان دهد ـ كه البته پروردگار تو ـ با 

 ».كند قدرت كامله و حكمت بالغة خويش ـ هر چه بخواهد مي

ُْرجُ « فرمودند: پيامبر اكرم :آمده است كه گفت سو در حديث حضرت ان  ِمنذ  �ذ
َّاسِ  نْ  ال ذ  الذ  قذالذ  مذ

ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ نذ  ال �ذ ذْ�ِ  ِمنذ  قذلِْدهِ  ِف  وذ

ْ
ا الل ةً  يذِزنُ  مذ ِع�ذ َّ  ،شذ ُْرجُ  ُُ َّاسِ  ِمنذ  �ذ نْ  ال  :قذالذ  مذ

ذ  الذ 
ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ نذ  ال �ذ ذ  ِمنذ  قذلِْدهِ  ِف  وذ

ْ
ا ْ�ِ الل َّ  ،بُّرةً  يذِزنُ  مذ ُْرجُ  ُُ َّاسِ  ِمنذ  �ذ نْ  ال ذ  الذ  :قذالذ  مذ

ذ
ُ  إِالّ  إِل َّ  ال

نذ  �ذ ذْ�ِ  ِمنذ  قذلِْدهِ  ِف  وذ
ْ
ا الل دانه «(كسي كه ال اله اال اهللا بگويد و به اندازه، يك  .41F1»ذذّسةً  يذِزنُ  مذ

ه ال اله اال اهللا بگويد و به اندازه آيد و كسي ك ايمان در قلبش باشد از دوزخ بيرون مي» جو
آيد و كسي كه ال اله اال اهللا  ايمان در قلبش باشد از دوزخ بيرون مي» دانه گندم«يك 

 آيد). ايمان در قلبش باشد از دوزخ بيرون مي» ذره«بگويد و به اندازه يك 

� َ�ۡ�ََها ِ�َُذو﴿ ۡم ُجلُودا ُُ ُۡ ُجلُوُدُهم َّۡدۡلَ�ٰ َّما تَِضَج  .]56النساء: [ ﴾ٱۡلَعَذ�َبۗ قُو�ْ ُُ
به پوست ديگري تبديل خواهيم آن را  هر بار كه پوست بدنشان بسوزد و بريان شود«

 ».كرد تا اينكه ـ مكرراً ـ عذاب بچشند

 ها بهشت يا دار نعمت
و جايگاهي براي  ،ها و لذتها ايمان داريم به اينكه خداوند بهشت را دار نعمت -78

هايش بر كافران  ينكه داخل شدن به بهشت و لذت بردن از نعمتمؤمنان آفريده، كما ا
 هاي آن صرفاً براي شاد كردن روح و جسد مؤمن آفريده شده است، حرام بوده و نعمت

 ترين نعمت بهشت، رضوان و خشنودي پروردگار مهربان است. ين و كاملتر بزرگ
_____________________ 

 ).193صحيح مسلم، حديث شماره ( -1
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ّما ﴿
َ
ِينَ ۞َوَ َّ ْ فَِ�  ٱ َّنةِ ُسعُِدو� ۡۡ ُِ َ�ِٰ�ِي ٱ ا َما َد�َم َُ ُُ َن َِف ٰ �ُض وَ  ٱلّسَ�َٰ�

َ
ّّ َما َشآَء  ٱۡ� ِِ

ُۡذوذٖ  َّ ۖ َ�َطآءا َ�ۡ�َ  ََ  .]108هود: [ ﴾١َرّ�
و زمين قائم باشد هميشه در  ها آسمان و اما كساني كه خوشبخت شدند تا زماني كه«

 ».راين پاداشي است پايان ناپذي ،آن خواهند ماند مگر پروردگارت بخواهد

﴿ َّ َ قَالُٓو�ْ ِِ َّ َما َ�َ  ٱ ُُ ََ ّر  .]50األعراف: [ ﴾٥ ٱلَۡ�ِٰٗرِ�نَ ََ
 ».ـ آب و روزي ـ را بر كافران حرام گردانيده استها  آن محققاً خداوند :گفتند«

﴿ ْ ُو� ْ وَ  ُُ ُ�و� ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ َٔ  ََ ََۡعَملُو  .]19الطور: [ ﴾١� َِۡما ُكنُتۡم 
 ».داديد بخوريد و بياشاميد گواراي جانتان باد يبسبب اعمالي كه انجام م«

َٞ ّمَِن ﴿ ٰ ِ َورِۡضَ� َّ ََ ُهَو  ٱ ِ ۚ َ�ٰل ُ َِ �ۡ
َ
ۡوزُ َ َٗ  .]72التوبة: [ ﴾٧ ٱۡلَعِظفمُ  ٱلۡ

 ».است ـ همين است كاميابي بزرگ تر بزرگ خوشنودي ـ خداوند«

ََ رَّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ِ ِ َرّ� ََ  ٱۡلعِّزة و ُٗ ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ   ١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ٌم َ�َ وََسَ�ٰ   ١َ�ّما يَِص ّ َِ
 .]182-180الصافات: [ ﴾١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

كنند پاك و منزه است  پروردگار مقتدرت از آنچه مشركان او را بدان توصيف مي«
و ثنا و ستايش ويژه آن خدايي است كه پروردگار عالميان  ،درود و سالم بر پيامبران باد

 ».است
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