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ان احلمدهللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، و نتوب اليه، و نعوذ باهللا من رشور 

و ، و من يضلل فال هادی له، انفسناء و من سيئات اعملنا، من هيده اهللا فال مضل له

صلی اهللا  هعبده و رسول اان حممد اشهداله اال اهللا وحده ال رشيک له، واشهد ان ال 

 :اما بعد. و من تبعهم باحسان و سلم تسليام، وصحبه عليه و علی آله

 
از آنجايي كه علم توحيد، شناخت خداوند و اسماء و صفات او و حقوق خدا بر 

رود و آموختن آن از ساير  ترين علم بشما و مي هترين و باارزشباشد، ب بندگانش مي
لذا . رود زيرا راه رسيدن به خدا و اساس همة اديان به شمار مي. تر است علوم، واجب

 :فرمايد خداوند متعال مي. نظر داشتند تمام انبيا در دعوت بسوي توحيد، اتفاق

                                 

     ) 25 /انبياء( 
ايم كه هيچ  ايم مگر اينكه به او وحي كرده ما قبل از تو هيچ پيامبري نفرستاده«

 .»پس فقط مرا عبادت كنيد. معبودي بجز من وجود ندارد

اش،  به يگانه بودن همچنين خود خداوند، فرشتگانش و صاحبان علم و بصيرت
 :فرمايد خداوند مي. اند گواهي داده

                          

                  )18 /عمران  آل( 
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دهد كه  كند گواهي مي نش به عدالت رفتار ميخداوند در حالي كه ميان بندگا«
هيچ معبودي بجز او وجود ندارد و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهي 

 .»دهند كه هيچ معبودي بجز او كه غالب و با حكمت است، وجود ندارد مي

پس هنگامي كه توحيد از چنين اهميتي برخوردار است، بر هر مسلمان الزم است كه 
اددادن، تدبر و اعتقاد به آن اهتمام ورزد تا دينش را بر پايه صحيح، به يادگرفتن، ي

 .مطمئن و سالم، پنا نهد و در سايه ثمرات و نتائج آن، رستگار شود
 

 دين اسالم
را بخاطر آن، مبعوث كرد و سلسله  دين اسالم همان ديني است كه خداوند، محمد

بندگانش كامل نمود، نعمتش را بر آنان،  اديان را بوسيلة آن به پايان رسانند و آنرا براي
 .پذيرد تمام كرد و آنرا بعنوان دين براي شأن برگزيد و از هيچ كس، ديني بجز اسالم نمي

 :فرمايد خداوند متعال مي

 M  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹
   Ë  Ê  ÉL                                                  )40: األحزاب ( 

خدا و خاتم پيامبران  محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست بلكه رسول«
 .»است

 :فرمايد و در جاي ديگر مي

                            

     ) 3 /مائده( 
يتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و امروز دين شما را برا«

 .»اسالم را بعنوان دين، براي شما پسنديدم

 :فرمايد و همچنين مي
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      )85 /عمران  آل( 
شود و او در  ، آييني انتخاب كند، از او پذيرفته نميكسي كه غير از اسالم«

 .»آخرت از زيانكاران خواهد بود

و خداوند بر همه انسانها فرض گردانيد تا با اعتقاد به توحيد، در برابرش خاضع و 
 :فرمايد مي اهللا و خطاب به رسول. فروتن شوند

                     

                      

                       

       ) 158 /اعراف( 
من فرستادة خدا بسوي همة شما هستم، خدايي كه پادشاهي ! مردم اي :بگو«

اوست كه زنده . هيچ معبودي جز او وجود ندارد. آسمانها و زمين از آن اوست
اي  آن پيامبر درس نخوانده) يعني(اش  پس به خدا و فرستاده. ميراند كند و مي مي

پيروي كنيد تا هدايت كه به خدا و سخنانش، ايمان دارد، ايمان بياوريد و از او 
 .»شويد

 :فرمود اهللا رسول :گويد مي ابوهريره

والذی نفس حممد بيده اليسمع بی أحد من هذه األمة هيودی و النرصانی ثمّ «

 .»يموت و مل يؤمن بالّذی أرسلت به إالّ كان من أصحاب النار
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به مردمي كه (سوگند به ذاتي كه جان محمد در دست اوست، هركس از اين امت «
چه يهودي و چه نصراني، آوازة مرا بشنود و بدون ايمان به ) ام سوي آنان مبعوث شده

 .»ام بميرد، اهل جهنم خواهد بود آنچه من با آن فرستاده شده
ولي . باشد بمعني تصديق، پذيرفتن و اذعان به رسالتش مي اكرم ايمان به نبي

را  آنكه رسالت پيامبرخدا زيرا برخي از كفار با وجود. تصديق تنها، كافي نيست
دادند كه اسالم بهترين دين است اما مومن، محسوب  كردند و گواهي مي تصديق مي

 .شدند نمي
عالوه بر . هاي اديان گذشته برخوردار است بايد دانست كه دين اسالم از تمام خوبي

طاب خداوند خ. را دارد كه براي هر زمان، مكان و امتي صالحيت دارد  آن اين ويژگي
 :فرمايد به پيامبرش مي

                        

            ) 84 /مائده( 
كننده و نگهبان كتابهاي  و ما بر تو قرآن را به حق نازل كرديم كه تصديق«

 .»آسماني پيشين است

دين اسالم براي هر زمان، مكان و امت، شايستگي دارد به اين معني  :گوييم ما مياگر 
است كه التزام و پايبندي به دين در هر زمان و مكان كه باشد با مصلحت امت هيچگونه 

چنانكه برخي خواستار آن . منافاتي ندارد نه اينكه دين تابع زمان، مكان و امت بشود
 .هستند

است كه خداوند، تضمين نموده كساني را كه بطور كامل به اسالم همان دين حقي 
 :فرمايد خداوند متعال مي. آن تمسك جويند، ياري كند و بر ديگران پيروز گرداند
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             ) 9 /صف( 
خداوند آن ذاتي است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق، فرستاده است تا «

اين دين را بر ساير اديان، غالب و چره گرداند هر چند مشركان دوست نداشته 
 .»باشند

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

          

         

           

              

 )55 /نور ( 
اند،  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده«

وعده داده است كه حتماً آنها را در روي زمين، جانشين خواهد كرد همانطور كه 
و همچنين دينشان را كه براي آنان پسنديده . پيشينيان آنان را جانشين كرده بود

شان را به امنيت و آرامش تبديل  بيم و هراس است، پا برجا خواهد ساخت و
خواهد كرد تا تنها مرا پرستش نمايند و با من چيز ديگري را شريك و انباز 

 .»اند و كساني كه بعد از اين، كفر ورزند فاسق. نگيرند

و در پايان بايد گفت كه دين اسالم، شامل دو بخش عقيده و شريعت است و در هر 
 :اشدب دو بخش، نيز كامل مي

 .دارد كند و از شرك باز مي پرستي امر مي به يگانه -1
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 .دارد كند و از دروغ گفتن، باز مي امر به صداقت و راستي مي -2
0Fبه عدالت -3

 .دارد دهد و از ستم برحذر مي دستور مي 1
 .نمايد كند و از خيانت كردن، نهي مي داري مي امر به امانت -4
 .نمايد وفايي، نهي مي بي كند و از به وفاداري تشويق مي -5
 .دارد دهد و از نافرماني آنها بر حذر مي به نيكي كردن به والدين دستور مي -6
دهد و از قطع رحم، نهي  دستور مي) حفظ پيوند خويشاوندي(رحم  به صله -7

 .كند مي
 .دارد دهد و از بدي كردن به او باز مي به نيكي به همسايه دستور مي -8

كند و از داشتن  هاي نيكو مي كه اسالم، امر به داشتن همه خلقو خالصة سخن اين
دهد و از همه  همچنين به همه كارهاي نيك، دستور مي. دارد هاي بد، باز مي خلق

 .دارد كارهاي بد، باز مي
 :فرمايد خداوند متعال مي

                       

                         

 )90 /نحل ( 

_________________________________________________________________________ 
بايد دانست كه عدالت به معني مساوات ميان اشيا و شبيه و مثل هم و فرق گذاشتن بين اشياء مختلف  -1

اسالم، دين : گويند  يو عدالت به معني مساوات مطلق نيست چنان كه برخي از مردم بطور مطلق م. است

و كسي كه قايل . زيرا مساوات ميان اشيا مختلف، ستمي است كه اسالم قايل به آن نيست. مساوات است

 .به چنين مساواتي باشد هم قابل ستايش نيست
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دهد و از  خداوند به عدالت، نيكوكاري و بخشش به خويشاوندان، دستور مي«
. كند ارتكاب گناهان بزرگ، كارهاي زشت و تجاوز به حقوق ديگران، نهي مي

 .»كه پند گيريددهد تا اين ا اندرز ميخداوند شما ر
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 اركان اسالم
و آنها پنج تا . گويند كه اسالم بر آنها بنا شده است هايي مي اركان اسالم، به پايه

 :فرمود آمده است كه نبي اكرم هستند؛ چنانكه در حديث ابن عمر

داً رسول :بنی اإلسالم علی مخس« الة ا شهادة أن ال إله إالّ اهللا و أنّ حممّ هللا و إقام الصّ

كاة و صيام رمضان و احلج ال،  :احلجّ و صيام رمضان، قال :فقال رجل. »و إيتاء الزّ

 .»اهللا صلی اهللا عليه و سلّم هكذا سمعته من رسول. صيام رمضان و احلجّ 

گواهي دادن به اينكه هيچ معبود بحقي  -1 :اسالم بر پنج چيز بنا نهاده شده است«
پرداخت  -3. برپا داشتن نماز -2. فرستادة خداست و محمد جز اهللا وجود ندارد

 .اهللا حج بيت -5. روزه رمضان -4. زكات
. حج و روزه رمضان :فردي ترتيب ميان روزه رمضان و حج را تغيير داد و گفت

 1F1.»شنيدم خدا من اينگونه از رسول. خير، روزة رمضان و حج :گفت عمر ابن
بنده و  معبودي بجز اهللا وجود ندارد و محمدگواهي دادن به اينكه هيچ  -1

فرستادة خداست، به اين معني است كه فرد به مفهوم فوق، اعتقاد قطعي داشته باشد و 
 .آن را با كلمات ياد شده، به زبان بياورد

يا . شود، اگرچه موارد گواهي، متعددند يكي از اركان ايمان شمرده مياين گواهي، 
دادن براي پيامبر، همان  پس گواهي. رسان خدا است صرفاً پيامبخاطر اينست كه پيامبر 

 .باشد گواهي دادن براي خدا مي
روند؛ زيرا  شدن اعمال بشمار مي يا اينكه اين دو گواهي، اساس صحت و پذيرفته

گيرد مگر اينكه صرفاً بخاطر  هيچ عملي صحيح نيست و مورد پذيرش حق قرار نمي

_________________________________________________________________________ 
 .بخاري و مسلم و الفاظ از آن مسلم است -1
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. يابد اهللا تحقق مي اال پس با اخالص، الاله. گرفته باشدانجام  خدا و طبق سنت رسولش
 .گردد ن محمداً عبده و رسوله، متحقق مي اشهادت  خدا و با پيروي از سنت رسول

آزادي دل و روح از بزرگي مخلوق و پيروي از ساير انسانها، يكي از ثمرات اين 
 .گواهي بزرگ است

ا انجام دادن آن بصورت صحيح و كامل ب. عبادت خداوند است :بر پا داشتن نماز -2
راحتي خيال،  :برخي از ثمرات آن، عبارتند از. در وقتش و با شكل و هيأت خاصش

 .خنكي چشم و تنفر از گناهان و كارهاي زشت
  عبارت است از عبادت پروردگار بوسيله بخشش مقداري معين :پرداخت زكات -3

 .گيرد از اموالي كه زكات به آنها تعلق مي
از ثمرات آن، پاك گرداندن نفس از صفت زشت بخل و برآوردن نيازهاي اسالم و  و

 .مسلمين است
عبارت است از عبادت خداوند بوسيله خودداري از خوردن و  :روزة رمضان -4

 .نوشيدن و ساير اوامر و نواحي او در طول روز
نودي و از ثمراتش، تمرين نفس براي رها كردن اشياء مورد عالقه، بخاطر خش

 .خداوند است
اهللا الحرام براي  عبادت خداوند بوسيله قصد بيت :اهللا عبارت است از اما حج بيت -5

 .انجام مناسك حج
به همين . يكي از ثمرات آن، تمرين كردن براي جهاد جاني و مالي در راه خدا است

 .رود خاطر، حج، نوعي جهاد در راه خدا بشمار مي
اسالم ذكر كرديم و آنهايي را كه متذكر نشديم، امت  ثمراتي را كه ما براي اركان

شود تا به دين حق، گردن نهند و با مردم با  گرداند و باعث مي اسالم را پاك و صاف مي
باشند و  زيرا ساير احكام اسالم، وابسته به اين اركان مي. عدالت و صداقت، رفتار نمايند
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و در . حيح و درست انجام گيرندشوند كه اين اركان، ص در صورتي صحيح و درست مي
خواهد اين  هر كس مي. شود كه دينش، صحيح و درست باشد صورتي امت، اصالح مي

 :مطلب را بهتر بفهمد، اين آيات را تالوت نمايد

                                   

                            

                    ) 99-97 /اعراف( 
گرفتند، بركات  آوردند و راه تقوا را در پيش مي اگر مردم اين شهرها، ايمان مي«

ولي آنان ـ پيامبر را ـ تكذيب . گشوديم ا بر روي آنان ميآسمان  و زمين ر
آيا مردم اين شهرها از . كردند و ما هم آنها را به كيفر اعمالشان، گرفتار نموديم

برند، به سراغشان  اينكه عذاب ما شب هنگام در حاليكه آنان در خواب بسر مي
ا هنگام چاشت در اند؟ و آيا مردم اين شهرها از اينكه عذاب م بيايد در امان

حالي كه آنان مشغول لهو و لعب هستند، به سراغشان بيايد، در امان هستند؟ آيا 
اند؟ ـ بايد دانست كه ـ فقط انسانهاي زيانكار از مكر خدا  آنان از مكر در امان

 .»كنند غافل و احساس امنيت مي

بصيرت و  زيرا تاريخ براي صاحبان خرد و. همچنين به تاريخ گذشتگان، نگاه كند
 .كساني كه بر قلبشان حجاب و پرده نيفتاده باشد، سراسر درس و عبرت است

 واهللا المستعان
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 اركان عقيده اسالمي
. دين اسالم چنانكه شرح آن گذشت از دو بخش عقيده و شريعت تشكيل شده است

 .روند، متذكر شديم ما بخشي از احكام را كه اركان شريعت بشمار مي
ايمان به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران،  :مي عبارتند ازاركان عقيده اسال

 .روز قيامت و قضا و قدر
خداوند . اند آمده بايد دانست كه اين اركان در كتاب خدا و سنت رسولش

 :فرمايد مي

                           

                            

 )177 /بقره ( 
بلكه نيكوكار . هايتان را بسوي مشرق و مغرب كنيد نيكي اين نيست كه چهره«

 .»كسي است كه به خدا، روز قيامت، فرشتگان، قرآن و پيامبرانش، ايمان بياورد

 :فرمايد ودر بارة قضا و قدر مي

  O Þ ß             à á â       ã  ! " #     $ %    & ' N 
 )50-49 /قمر ( 
ايم و فرمان ما فقط يك  ما هر چيزي را به اندازه الم و از روي حساب آفريده«

 .»يابد تحقق مي) با سرعت(بار و مانند يك چشم به هم زدن 

 :فرمود دربارة ايمان پرسيد، آنحضرت اكرم رسول همچنين هنگامي كه جبرئيل از
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ن تؤمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله و اليوم اآلخر و تؤمن بالقدر خريه و ااإليامن «

 2F١.»رشه

ايمان عبارتست از اينكه به خدا، فرشتگان خدا، كتابهاي خدا، پيامبران خدا و روز «
 .»خير و شر آن نيز ايمان داشته باشي قيامت، اعتقاد داشته باش و همچنين به تقدير و

 

 ايمان به خدا
 :شود ايمان به خداوند، شامل چهار چيز مي

 ايمان به وجود خداوند -1
 .فطرت، عقل، شريعت و واقعيت، به وجود خداوند متعال داللت دارند

دربارة داللت فطرت بايد گفت كه همه مخلوقات بدون هيچگونه فكر و  :الف
و اقتضاي فطرت را انكار . اند مان به آفريدگارشان آفريده شدهآموزشي براساس اي

 :فرمايد مي اكرم زيرا نبي. نند مگر اينكه تحت تأثير عواملي ديگر قرار گيرند نمي

 3F٢»ما من مولود إالّ يولد علی الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه«

و مادرش هستند كه او را  پس اين پدر. آيد ي براساس فطرت بدنيا ميودهر مول«
 .»كنند يهودي، نصراني و يا مجوسي مي

زيرا جهان هستي با همه . كند عقل بشر هم بر وجود خداوند متعال داللت مي) ب
زيرا ممكن نيست كه . مخلوقاتش بايد خالقي داشته باشد كه آنها را بوجود آورده است

 .خود بخود و يا تصادفي بوجود آمده باشد

_________________________________________________________________________ 
 .روايت مسلم -1

 .روايت بخاري -2
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تواند خالق خود باشد؛ چرا كه قبل  ود نيامده است؛ زيرا يك چيز، نميخودبخود بوج
 !تواند خالق خود باشد؟ از وجودش، معدوم بوده است و معدوم چگونه مي

. اي داشته باشد تصادفي هم بوجود نيامده است زيرا هر حادثي بايد ايجادكننده
ها و ارتباط  ها و معلول تهمچنين وجود دنيا با اين نظم و ترتيب دقيق، ارتباط ميان عل

زيرا موجود تصادفي در اصل . موجودات با يكديگر، ممكن نيست كه تصادفي باشد
تواند هنگام بقاء و پيشرفت، نظم  پس چگونه مي. وجودش هيچگونه نظم و ترتيبي ندارد

 !داشته باشد؟
پس چون ممكن نيست كه اين مخلوقات، خودبخود و يا تصادفي ايجاد شده باشند، 

 .طمئناً خالق و آفريدگاري دارند كه آن هم پروردگار جهانيان استم
خداوند متعال دليل عقلي و برهان قطعي آن را در سورة طور متذكر شده است 

 :فرمايد چنانكه مي

                     ) 35 /طور( 
اند يا اينكه خودشان  فريده شدهآيا آنان بدون هيچگونه آفريدگاري آ«

 .»آفريدگارند

اند پس خداوند  يعني آنها بدون آفريدگار، خلق نشده و خودبخود هم بوجود نيامده
 .متعال خالق آنهاست

به همين خاطر جبير بن مطعم ـ كه در آن روزها مشرك بود ـ هنگامي كه شنيد كه 
 :دخواند و به اين آيات رسي سوره طور را مي خدا رسول

                      

                         

       ) 37-35 /طور( 
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اند يا اينكه خودشان آفريدگارند  آيا آنان بدون هيچگونه آفريدگاري آفريده شده«
كنند؟ آيا  بلكه ايشان يقين نمياند،  و يا اينكه آنان، آسمان و زمين را آفريده

سيطره ) بر همه چيز جهان(هاي پروردگارت نزد آنان است؟ و آيا ايشان  خزانه
 .»دارند؟

 قلم به هيجان آمد و اين نخستين :هنگامي كه جبير اين آيات را شنيده بود گفت
 4F1.باري بود كه ايمان در دلم جاي گرفت
بسيار باشكوهي اگر كسي با تو دربارة قصر . زنيم براي روشن شدن مطلب، مثالي مي

هاي زيبايي  سخن بگويد كه در ميان باغهاي زيبايي واقع شده است و داراي تخت
اين  :در پايان هم بگويد. ساسي و غيراساسي آراسته گرديده استاباشد و با كاالهاي  مي

قصر با تمام امكاناتش، خودبخود ساخته شده يا بطور تصادفي بدون هيچگونه 
كنيد و سخنش را بيهوده   درنگ شما او را تكذيب مي بي. اي بوجود آمده است سازنده

پس چگونه ممكن است اين هستي بزرگ از زمين گرفته تا . پذيريد دانيد و آنرا نمي مي
انگيزش خودبخود و يا تصادفي   و احوال و نظام شگفتآسمانها و ساير افالك و اوضاع 

 !بدون هيچگونه خالقي، بوجود آمده باشد؟
شريعت هم به وجود خداوند متعال داللت دارد، زيرا سخن تمام كتابهاي آسماني ) ج

همچنين احكامي كه در اين كتابهاي آسماني براي مصلحت مردم آمده . همين است
از طرفي ديگر، اخباري كه در . داند ت بندگانش را مياست، دليل بر اينست كه مصلح

مورد جهان هستي در كتابهاي آسماني آمده است و واقعيت، صداقت آنها را تأييد 
بر اينكه اين اخبار از جانب پروردگار توانايي است كه آنچه . كند، دليل ديگري است مي

 .كند را خبر داده است، ايجاد مي

_________________________________________________________________________ 
 .روايت بخاري بصورت پراكنده -1
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شنويم و  يكي اينكه ما مي :كند وجود خداوند داللت ميواقعيت به دو صورت بر ) ت
و اين، خود . رسد پذيرد و به داد مظلومان مي كنيم كه خداوند دعا را مي مشاهده مي

 :فرمايد خداوند مي. دليلي بر وجود خداوند متعال است

                    ) 76 /انبياء( 
را ياد كن هنگامي كه پيشتر ما را به فرياد خواند و ما هم دعايش را  و نوح«

 .»اجابت كرديم

 :فرماييد و در جايي ديگر مي

               ) 9 /انفال( 
خواستيد و او هم  بياد آوريد هنگامي را كه از پروردگارتان ياري مي! اي مؤمنان«

 .»كرد جابت ميشما را ا

روز جمعه در  :گويد مي همچنين در صحيح بخاري آمده است كه انس ابن مالك
اي  :نشين وارد مسجد شد و گفت كرد، يك مرد باديه سخنراني مي اكرم حالي كه نبي

چهارپايان از بين رفتند و فرزندانمان دچار گرسنگي شدند، نزد خداوند براي ! خدا رسول
در نتيجه، ابرهاي مانند . هم دستهايش را بلند كرد و دعا فرمود خدا رسول. ما دعا كن

از منبرش پايين نيامده بود كه من قطرات  كوه به حركت درآمد و هنوز پيامبراكرم
 .افتد پايين مي خدا باران را ديدم كه از ريش مبارك رسول

! خدا ولاي رس :نشين و يا فردي ديگر برخاست و گفت و در جمعة بعد، همان باديه
اين بار هم . ها خراب شد و اموال ما غرق گرديد، نزد خداوند براي ما دعا كن خانه

 :دستهايش را بلند كرد و چنين دعا كرد اكرم رسول

حاب إالّ انفرجت االلّهمّ حوالين«  .»و العلينا فام يشري بيده إلی ناحية من السّ

اشاره كرد، ابرها  خدا كه رسولو به هر طرفي  :اطراف ما بباران نه بر ما! بارالها«
 .»پراكنده گشت
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ايم كه هر كس صادقانه به سوي خدا برگدد و شرايط اجابت را  و تا امروز شاهد بوده
هاي پيامبران كه معجزه ناميده  نشانه :دوم. پذيرد رعايت كند، خداوند دعايش را مي

، دليل قاطعي بر وجود شنوند كنند يا خبرشان را مي شوند و مردم آنها را مشاهده مي مي
زيرا . آن فرستنده همان خداوند متعال است. فرستد اي است كه انبياء را مي فرستنده

و خداوند . العاده هستند كه صدور آنها، از توانايي بشر خارج است معجزات، امور خارق
 .فرمايد آنها را بخاطر تاييد و نصرت پيامبرانش به آنان عنايت مي

هنگامي كه خداوند به او دستور . را ذكر كرد وان معجزه موسيت بعنوان نمونه مي
داد تا عصايش را به دريا بزند و او هم اطاعت كرد، دوازده راه خشكي در دريا ايجاد 

 :فرمايد خداوند متعال مي. شد و آب ميان هر دو راه مانند يك كوه بود

                          

           ) 63 /شعراء( 
آنگاه، دريا از هم . وحي كرديم كه عصايت را به دريا بزن پس به موسي«

 .»شكافت و هر قسمت آب مانند كوه بزرگي گرديد

ز قبرهايشان او مردگان را ا. توان بعنوان مثال دوم ذكر كرد را مي معجزة عيسي
ساخت خداوند متعال در اين باره از زبان او  كرد و با اجازه خدا، زنده مي بيرون مي

 :فرمايد مي

               )49 /عمران  آل( 
 .»گردانم و مردگان را با اجازة خداوند، زنده مي«

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

              ) 110 /مائده( 
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آوردي و  بياد بياور هنگامي را كه مردگان را با اجازة من بيرون مي! اي عيسي«
 .»كردي زنده مي

هنگامي كه قريش . توان ذكر كرد را بعنوان مثالي ديگر مي خدا اي از رسول ه و معجز
كرد و ماه به دو  بسوي ماه اشاره رحمت  اي درخواست كردند، رسول از ايشان معجزه

 :فرمايد چنانكه در اين باره خداوند مي. نيم تقسيم شد و مردم آنرا مشاهده كردند

                             

      ) 2و  1 /قمر( 
اي ببينند،  اگر مشركان معجزه. نيم تقسيم گشت قيامت، نزديك شد و ماه به دو«

 .»جادويي گذرا و ناپايدار است :گويند كنند و مي روي گرداني مي

ي محسوس و واقعي كه خداوند براي تأييد و ياري پيامبران به آنان  پس اين نشانه
 .كند عنايت كرده است، بطور قطعي بر وجود خداوند داللت مي

 ند متعالايمان به ربوبيت خداو -2
و رب به . يعني تنها او رب و پروردگار است و هيچگونه شريك و همتايي ندارد

پس هيچگونه آفريدگار و . شود كه خلقت و پادشاهي و امر، از آن او باشد كسي گفته مي
خداوند متعال . و بجز او كسي حق امر و نهي ندارد. پادشاهي بجز اهللا وجود ندارد

 :فرمايد مي

ر أَال لَهُ ا « َمْ لْقُ وَ األْ  .»خلق و امر از آن خداوند است« »خلَْ

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                      

       ) 13 /فاطر( 
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ي از آن اوست اين خداوند است كه پروردگار شما است و مالكيت جهان هست«
خوانند، مالك پوسته نازك هسته خرما هم  و كساني را كه بجز او به فرياد مي

 .»نيستند

و در تاريخ، سراغ نداريم كه كسي ربوبيت خداوند متعال را انكار كند مگر معاندي 
انا ربكم ( :چنانكه فرعون به قومش گفت. هاي پيامبران اعتقاد نداشته باشد كه به گفته

 )األعلی

 :يا در جايي ديگر گفت و

                        ) 38 /قصص( 
 .»من خدايي بجز خودم براي شما سراغ نداريم! اي بزرگان قوم«

 .بايد دانست كه او هم به اين سخنانش هيچگونه اعتقادي نداشت
 :فرمايد چرا كه خداوند متعال در اين باره مي

                    ) 14 /نمل( 
ستمگرانه و متكبرانه معجزات را انكار كردند، هرچند كه در دل بر آنها يقيين و «

 .»اطمينان داشتند

 :آنگونه كه در قرآن آمده است به فرعون گفت و همچنين موسي

                        

          ) 102 /اسراء( 
داني كه اين معجزات واضح و روشن را بجز پروردگار آسمانها و  تو خوب مي«

د و معتقدم كه تو اي فرعون هالك و نابو. زمين، كسي ديگر نفرستاده است
 .»خواهي شد
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كردند اما توحيد  شرك مي) عبادت(لذا مشركين با وجودي كه در باب الوهيت 
 .كردند ربوبيت را قبول داشتند و به آن اعتراف مي

 :فرمايد خداوند متعال مي

                     

                    

                      

                    

               

 )89-84 / مؤمنون( 
اگر شما دانا و فهميده هستيد، زمين و كساني كه در زمين وجود دارند، از  :بگو«

گيريد؟  آيا پند نمي :بگو. از آن خدايند :آن چه كسي هستند؟ آنان خواهند گفت
گانه و پروردگار عرش بزرگ است؟  بگو چه كسي پروردگار آسمانهاي هفت

گيريد؟  پس چرا پرهيزكاري را رد پيش نمي :بگو. از آن خدايند :خواهند گفت
دهد و  چيز را در دست دارد و هم اوست كه پناه مي چه كسي مالكيت همه :بگو

دانيد و آگاه هستيد؟ خواهند  توان از عذاب او پناه داد اگر شما مي كسي را نمي
 .»خوريد؟ پس چگونه فريب مي :بگو. از آن خداست :گفت

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                          

     ) 9 /زخرف( 
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و اگر از مشركان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است قطعاً خواهند «
 .»خداوند، با عزت و بسيار آگاه آفريده است :گفت

 :فرمايد و همچنين مي

                            

 )87 /زخرف ( 
 :و اگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آنان را آفريده است، قطعاً خواهند گفت«

 .»شوند؟ پس چگونه منحرف مي. اهللا

پس . شود عي او ميبايد دانست كه امر خداوند متعال، شامل اوامر تكويني و تشري
همانطور كه خداوند مدبر جهان هستي است و برحسب اقتضاي حكمتش دنيا را 

گرداند همچنين بر دنيا با تشريع عبادت و احكام معامالت به اقتضاي حكمتش،  مي
پس هر كس، شخص ديگري را در عبادات، قانونگذار بداند يا در . كند حكومت مي

 .رود اوند شرك ورزيده و مومن به شما نميمعامالت حكم بداند، همانا به خد
 ايمان به الوهيت خداوند متعال -3

به » اله«و كلمة . به اين معني كه تنها معبود بحق، اوست و هيچگونه شريكي ندارد
 :فرمايد خداوند متعال مي. معني مألوه يعني معبود است

                           

 )163 /بقره ( 
خداوند شما خداي يكتا است و هيچ خدايي جز او كه رحمان و رحيم است، «

 .»وجود ندارد

 :فرمايد و در جايي ديگر مي



 هاي ايمان پايه

 

23 

                          

                  )18 /عمران  آل( 
دهد كه هيچ معبودي بجز او وجود ندارد در حالي كه  خداوند، گواهي مي«

دهند كه  همچنين فرشتگان و صاحباندانش گواهي مي. كند عدالت را رعايت مي
 .»هيچ معبودي بجز او وجود ندارد كه تواناست و هم حكيم

بود ديگري بجز خدا انتخاب كند و او را عبادت نمايد، ايمان به و هر كس، مع
 .شود الوهيت اين شخص، باطل مي

  :فرمايد خداوند مي

                     

                ) 62 /حج( 
ين منوال است و خداوند، حق است و چيزهاي را كه بجز او به فرياد مسأله بد«

 .»خوانند، باطل است و خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است مي

خداوند . گيرد حق الوهيت به آنها تعلق نمي» اله بنامد«و اگر كسي، معبودان باطل را 
 :فرمايد مي) نام سه بت( متعال در مورد الت و منات و عزي 

                            

                           

       ) 23 /نجم( 
خداوند هيچ . ايد بر آنها گذاشته هايي هستند كه شما و پدرانتان اينها فقط نام«

اساس و  آنها جز از گمانهاي بي. دليل و حجتي در اين باره نازل نكرده است
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كنند در حالي كه از سوي پروردگارشان براي آنها  هواي نفس، پيروي نمي
 .»هدايت و رهنمود آمده است

 :ش گفتانياو به دوستان زند :گويد مي همچنين به نقل از يوسف

                          

                           

     ) 40-39 /يوسف( 
معبوداني كه شما . نه و چيرهآيا خدايان گوناگون و متعدد، بهترند يا خداي يگا«

هايي است كه شما و پدرانتان آنها را خدا  كنيد، فقط اسم  غير از اهللا، عبادت مي
 .»خداوند هيچگونه دليل و حجتي در اين باره نازل نكرده است. ايد ناميده

 :گفتند بدين جهت، پيامبران به اقوامشان مي

               ) 59 /اعراف( 
فقط خداوند را عبادت كنيد چرا كه معبود ديگري بجز او براي شما وجود «

 .»ندارد

نمودند و بجز خداوند، معبودان ديگري را نيز عبادت  اما مشركين آنرا انكار مي
 .خواستند طلبيدند و از آنها كمك مي كردند، آنها را به ياري مي مي

 :ن را با دو برهان عقلي، باطل نمودخداوند، اين عمل مشركي
آنها . نخست اينكه هيچ يك از ويژگيهاي الوهيت در معبودان مشركين، وجود ندارد

توانند هيچگونه سودي به عبادت  و همچنين مي .اند نه خالق خودشان مخلوق
مالك زندگي و مرگ آنها هم نيستند . كنندگانشان برسانند يا ضرري را از آنها رفع كنند

 .در مالكيت آسمانها نيز هيچگونه سهم و مشاركتي ندارندو 
 :فرمايد خداوند متعال مي
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    ) 3 /فرقان( 
آفرينند  اند كه نه تنها چيزي نمي مشركان، معبودهايي را غير از اهللا، اتخاذ كرده«

. اند و مالك هيچ نفع و ضرري براي خودشان نيستند بلكه خودشان آفريده شده
 .»و بر مرگ و زندگي و رستاخيز، تسلط ندارند

 :فرمايد همچنين خداوند مي

                   

                            

                          

 )23-22 /سبأ ( 
آنان در . پنداريد، صدا بزنيد اني را كه بجز خدا ـ اله و معبود ـ ميبگو كس«

اي، قدرت نداشته و هيچگونه مشاركتي هم در آنها  آسمانها و زمين به اندازة ذره
ندارند و خداوند هم در ميان آنان، هيچ باور و پشتيباني ندارد و هيچگونه 

كه خداوند به او اجازه شود مگر شفاعت كسي  شفاعتي نزد او سودمند واقع نمي
 .»دهد

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                        

            ) 192-191 /اعراف( 
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زي بيافرينند بلكه توانند چي دهند كه نمي آيا چيزهاي را شريك خدا قرار مي«
توانند آنان را ياري كننند و نه به خودشان  و نه مي. اند خودشان هم آفريده شده

 .»كمكي برسانند

لذا وقتي كه معبودان مشركين، چنين حالتي دارند، پس عبادت كردن آنها بزرگترين 
 .آيد ناداني و كار باطل بحساب مي

ط خداوند، پروردگار و خالقي است كنند كه فق دوم اينكه خود مشركين، اعتراف مي
. شود دهد و بر او پناه داده نمي كه اختيار همه چيز بدست اوست و هم اوست كه پناه مي

دانند در  و الزمة اعتقاد فوق اين است كه همانگونه كه در ربوبيت، او را يگانه مي
 .هم تنها او را پرستش كنند) عبادت(الوهيت 

 :يدفرما چنانكه خداوند متعال مي

                          

                        

                            

            ) 22-21 /بقره( 
آنكه شما و گذشتگان شما را آفريد، تا . پروردگارتان را عبادت كنيد! اي مردم«

آن خدايي كه زمين را براي شما فرش ـ محل سكونت و . اينكه به تقوا برسيد
، بنا و ساختمان قرار داد و از آسمان آب فرو زندگي ـ و آسمان را براي شما
ها را بعنوان روزي شما بوجود آورده پس دانسته  فرستاد و بوسيلة آن، انواع ميوه

 .»با خدا، شريك قرار ندهيد

 :فرمايد و در سورة زخرف مي
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 )87 /رف زخ( 
پس . اهللا :گويند اگر از مشركان بپرسي چه كسي آنان را آفريده است؟ مي«

 .»!شوند؟ چگونه منحرف مي

 :فرمايد و در سورة يونس مي

                             

                            

                            

                   ) 32-31 /يونس( 
رساند؟ يا چه كسي بر  مان و زمين به شما روزي ميچه كسي از آس :بگو«

ها توانا است؟ يا چه كسي زنده را از مرده، و مرده را از زنده  ها و چشم گوش
آورد؟ ـ مرگ و زندگي در دست اوست؟ ـ يا چه كسي امور جهان را  بيرون مي

پس گيريد؟  آيا راه تقوا را در پيش نمي :پس بگو. اهللا :گرداند؟ خواهند گفت مي
آيا بعد از حق، چيزي جز گمراهي، . آن اهللا است كه پروردگار بر حق شما است

 .»شويد؟ لذا چگونه روگردان مي. وجود دارد

 .ايمان به اسماء و صفات خداوند :چهارم
اثبات  يعني اسماء و صفاتي را كه خداوند براي خود در قرآن يا سنت پيامبرش

خداوند است، آنها را همانگونه كه هستند  نموده است ما هم آنطور كه شايستة ذات
 .و بيان كيفيت و تشبيه، اثبات نماييم) رها كردن(بدون تحريف و تعطيل 

 :فرمايد خداوند متعال مي
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                  ) 18 /اعراف( 
ها صدا بزنيد و كساني  پس او را بدان نام. ها است نام  خداوند داراي زيباترين«

آنان كيفر . گيرند، رها كنيد هاي خدا، راه تحريف را در پيش مي كه در نام
 .»كارهاي خود را خواهند ديد

 :فرمايد و نيز مي

                               

 )27 /روم ( 
و او بسيار توانا و با . و خداوند در آسمانها و زمين، داراي باالترين وصف است«

 .»حكمت است

 :فرمايد و در سورة شوري مي

                 ) 11 /شوري( 
 .»هيچ چيزي همانند خدا نيست و او شنوا و بينا است«

 :اند دربارة اسماء و صفات خداوند، دو گروه گمراه شده
معطله كه همه و يا بعضي از اسماء و صفات را به اين گمان كه اثبات آنها  :گروه اول

داوند به اثبات صفات، باعث تشبيه خ :گويند يعني مي. اند انكار كرده. مستلزم تشبيه است
 :اين گمان آنان به دو دليل باطل است. شود مخلوقات مي

چرا كه خود خداوند، اسماء و . شود اين گمان باعث تناقض در كالم خدا مي :الف
و اگر . صفات را براي خودش اثبات نموده و مشابهتش را با ساير اشياء، نفي كرده است

شود و اين شايبه پيش  الم خدا مياثبات صفات، مستلزم تشبيه باشد، باعث تناقض در ك
 .كند و اين محال است آيد كه بخشي از كالم خدا، بخشي ديگر را تكذيب مي مي
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اگر دو چيز در اسم و يا صفاتي با هم مشترك باشند، مستلزم اين نيست كه مثل  :ب
كنيد كه دو شخص در انسان بودن، شنوايي، بينايي و  شما مالحظه مي. يكديگر باشند

اما اين اشتراك، مستلزم اين نيست كه آن دو در معاني . ا يكديگر اشتراك دارندتكلم ب
كنيد كه  همچنين شما مشاهده مي. انسانيت، شنوايي، بينايي و تكلم، مثل يكديگر باشند

ساير حيوانات، دست و پا و چشم و گوش دارند اما اين امر، مستلزم اين نيست كه اين 
 .اعضاي آنها مثل يكديگر باشد

پس وقتي كه مخلوقات در اسماء و صفاتي كه در آنها با يكديگر اشتراك دارند، 
 .تر است تر و روشن متفاوت هستند، بايد دانست كه تباين ميان خالق و مخلوق، واضح

اند و گمراه  و گروه دومي كه در باب اسماء و صفات راه انحراف را در پيش گرفته
ولي به اين گمان . كنند اء و صفات خدا را ثابت مياين گروه، اسم. اند مشبهه هستند شده

خداوند  :گويند كنند و مي كه اقتضاي نصوص چنين است، او را به مخلوقاتش تشبيه مي
 .دهد كه آنها را بفهمند را با سخناني مورد خطاب قرار مي بندگانش

 :اين گمان نيز به داليل زير باطل است
و ممكن نيست كه . داند ل و شرع، باطل ميمشابهت خداوند با مخلوقات را عق :الف

 .اقتضاي نصوص كتاب و سنت، امري باطل باشد
خداوند، بندگانش را با سخناني مورد خطاب قرار داده است كه اصل معنايشان  :ب
فهمند اما كنه و حقيقتي كه آن معنا بر آن داللت دارد از اموري است كه خداوند  را مي

 .دش از آن آگاه استبخودش اختصاص داده و فقط خو
پس وقتي كه خداوند صفت شنوايي را براي خود اثبات نموده است، شنوايي از 

اما . باشد، معلوم است جهت اصل مفهوم آن كه به معناي شنيدن و درك صوت مي
زيرا حتي مخلوقات با يكديگر در . حقيقت آن، نسبت به شنوايي خداوند، معلوم نيست

. تر و آشكارتر است و اين تباين، ميان خالق و مخلوق، واضح. اند حقيقت شنوايي متباين
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و ايمان به خدا با كيفيتي كه بيان داشتيم ثمرات زيادي دارد و ما برخي از آنها را بيان 
 :كنيم مي

شود طوريكه فرد از ديگران، هراس و اميدي به قلبش راه  پرستي مي باعث يگانه :الف
 .پرستد نمي دهد و بجز خداوند، كسي ديگر را نمي

شود تا انسان به مقتضاي اسماي حسني و صفات واالي خداوند، بطور  باعث مي :ب
 .كامل به او محبت ورزد و او را تعظيم نمايد

 .شود باعث عبادت خداوند، از طريق اجراي دستوراتش و اجتناب از منهياتش، مي :ج
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 ايمان به فرشتگان
كنند و چيزي از  ا پرستش ميفرشتگان، مخلوقات غيبي هستند كه خداوند ر

خداوند آنها را از نور آفريده است و به آنان، . ويژگيهاي ربوبيت و الوهيت را ندارند
 :فرمايد چنانكه مي. اطاعت كامل و توان اجراي دستوراتش را عنايت كرده است

                         

               ) 20-19 /انبياء( 
و كساني ـ فرشتگاني ـ كه نزد خداوند هستند متكبرانه از عبادت خدا سرباز «

شب و روز خدا را تسبيح . شوند زنند و هرگز از عبادت، خسته نمي نمي
 .»شوند گويند و سست و خسته نمي مي

در داستان معراج كه داند  است كه بجز خداوند، كسي ديگر نمي تعدادشان بسيار زياد
المعمور  گويند كه بيت آمده است، چنين مي روايت شده و در بخاري و مسلم از انس

نشان داده شد در حالي كه روزانه هفتاد هزار فرشته در آن  خدا در آسمان به رسول
گشتند، زيرا ديگر نوبت به  ه برنميرفتند، دوبار هنگامي كه بيرون مي. خواندند نماز مي
 .رسيد آنها نمي

 :گيرد ايمان به فرشتگان، چهار چيز را در برمي
 ايمان به وجود فرشتگان -1
دانيم مانند جبرئيل و ايمان اجمالي به ساير  ايمان به فرشتگاني كه نام آنها را مي -2

 .دانيم فرشتگان كه نامشان را نمي
من جبرئيل را  :فرمايد مي اكرم چنانكه نبي. دانيم ان ميايمان به صفاتي كه از آن -3

او ششصد بال داشت و افق را فرا گرفته . به همان شكلي كه آفريده شده است، ديدم
 .بود
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بعنوان نمونه . شود و گاهي فرشته به دستور خداوند به صورت مردي ظاهر مي
فرستاد، به  مريم هنگامي كه خداوند او را نزد. نام برد توان از جبرئيل  مي

در ميان يارانش نشسته بود كه  اكرم و همچنين روزي نبي. صورت مردي، ظاهر شد
آثار . به شكل مردي با لباسهاي بسيار سفيد و موهاي بسيار سياه از راه رسيد جبرئيل

وي نزديك . شناخت شد و هيچ يك از صحابه هم او را نمي سفر در او ديده نمي
چسباند و دستهايش را روي  انوهايش را به زانوهاي آنحضرتنشست و ز اكرم نبي

رانهايش گذاشت و از ايشان دربارة اسالم، ايمان احسان، قيامت و عالمات آن پرسيد و 
 :فرمود اكرم آنگاه نبي. سپس رفت. نيز به سؤاالتش پاسخ داد آنحضرت

 5F1.»هذا جربيل أتاكم يعلّمكم دينكم«

 .»شان را به شما بياموزد ود تا ديناين، جبرئيل بود و آمده ب«
فرستاد به شكل و صورت  همچنين فرشتگاني را كه خداوند نزد ابراهيم و لوط

 .انسان بودند
دهند از قبيل تسبيح  ايمان به اعمالي كه فرشتگان به دستور خداوند، انجام مي -4

 .گفتن و عبادت بدون خستگي
 .داد نجام مياي ا هاي ويژه بعضي از فرشتگان هم مأموريت

امين، مسئول وحي الهي است و خداوند او را نزد پيامبران  وان نمونه، جبرئيلنبع
سئوليت باران و گياهان به مكائيل سپرده شده است و اسرافيل هنگام بر پا مو . فرستند مي

الموت مسئول قبض روح است و   و ملك. دمد شدن قيامت و حشر خاليق در صور مي
و به تعدادي . گويند اي به نام مالك است كه به او خازن آتش هم مي مسئول آتش، فرشته

. هايي كه در شكم مادر وجود دارند، سپرده شده است از فرشتگان هم مسئوليت جنين

_________________________________________________________________________ 
 .روايت مسلم -1
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دهد تا رزق، اجل، عمل و شقاوت و يا سعادت او را  فرستد و دستور مي اي را مي فرشته
 .بنويسد

طوريكه . تن و نگهداري اعمال انسانها هستندبرخي از ديگر فرشتگان هم مسئول نوش
 .كند يكي از سمت راست و ديگري از سمت چپ هر شخص را دو فرشته همراهي مي

هنگامي كه ميت در قبر . فرشتگاني هم وظيفة بازجويي ميت را به عهده دارند
 روند و از وي دربارة پروردگار و دين و پيامبرش شود، دو فرشته نزد او مي گذاشته مي

 .پرسند مي
 :ايمان به فرشتگان ثمرات بسيار زيادي است كه برخي از آنها عبارتند از

برد زيرا عظمت مخلوقات  انسان به عظمت، قدرت و پادشاهي خداوند،؛ پي مي -1
 .دليل بر عظمت خالق است

چنانكه . شود آدم دارد، مي باعث سپاسگزاري از خداوند بخاطر عنايتي كه به بني -2
 .فرشتگان به حراست از انسان و نوشتن اعمالشان و ساير منافع آنان مشغولند تعدادي از

 .دهند شود؛ آنهم بخاطر عباداتي كه انجام مي داشتن فرشتگان مي باعث دوست -3
كنند و  قابل يادآوري است كه برخي منحرفين، جسم بودن فرشتگان را انكار مي

. اند ي هستند كه در مخلوقات، نهفتهفرشتگان عبارت از همان نيروهاي خير :گويند مي
 .شود و اجماع مسلمين، محسوب مي اهللا بايد دانست اين اعتقاد، تكذيب خدا، رسول

 :فرمايد خداوند متعال مي

                             

                ) 1 /فاطر( 
ستايش از آن خداوند است كه آفرينندة آسمانها و زمين است و فرشتگان را كه «

تا و چهار تا چهارتا بال هستند، مأمور قرار داده  داراي دوتا دوتا، سه تا سه 
 .»است
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  :فرمايد و در جايي ديگر مي

                            

        ) 50 /انفال( 
گيرند و سر و صورت  اگر ببيني آن هنگامي را كه فرشتگان، جان كافران را مي«

 .»زنند و پشت و روي آنان را مي

 :فرمايد و در سورة انعام مي

                         

            ) 93 /انعام( 
هاي مرگ بسر  و اگر ستمكاران را مشاهده كني در آن هنگام كه در سختي«

 :گويند و به آنان مي. اند برند و فرشتگان، دستهايشان را بسوي آنان دراز كرده مي
 .»يدتوانيد خود را نجات ده اگر مي

 :گويند و در سورة سبأ مي

                         

        ) 23 /سبأ( 
تا وقتي كه ترس و وحشت از دلهاي آنان ـ فرشتگان ـ برطرف گردد، آنگاه «

و او بلندمرتبه و . حق و درست فرمود :گفت؟ گويند پروردگارتان چه :گويند مي
 .»بزرگ است

 :فرمايد و درباره بهشتيان مي

                       

              ) 24-23 /رعد( 
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ـ درود بر شما به  :گويند شوند ـ و مي آنان وارد ميو فرشتگان از هر سويي بر «
 .»سبب صبري كه داشتيد، عاقبت منزلگاه خوبي نصيبتان شد

 :فرمود اكرم نبي :گويد مي ابوهريره

اذا أحب اهللا العبد نادي جبريل إنّ اهللا يحب فالنا فأحببه فيحبه جبريل فينادي «

فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول جبريل في أهل السماء إنّ اهللا يحب فالنا 

 روايت بخاري. »في األرض

دهد كه خداوند،  اش را دوست داشته باشد، جبرئيل را ندا مي اگر خداوند، بنده«
جبرئيل هم او را دوست . پس تو هم او را دوست داشته باش. فالني را دوست دارد

دهد كه خداوند، فالني را دوست  ندا مي آنگاه جبرئيل در ميان ساكنان آسمان. دارد مي
و سرانجام . دارند پس ساكنان آسمان او را دوست مي. دارد، شما هم او را دوست بداريد

 .»گردد مقبول اهل زمين نيز مي
 :فرمود پيامبر :گويد مي همچنين در حديثي ديگر ابوهريره

ئكة يكتبون األول إذا كان يوم الجمعة كان علي كلّ باب من ابواب المسجد المال«

 روايت بخاري. »فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف و جاءوا يستمعون الذكر

هاي مسجد، فرشتگان  رسد، به هر يك از دروازه هنگامي كه روز جمعه فرا مي«
. كنند شوند، يكي پس از ديگري ثبت مي هاي كساني را كه وارد مي شوند و نام مستقر مي

آيند و به خطبه  بندند و مي نشيند، دفترها را مي براي ايراد خطبه ميو هنگامي كه امام 
 .»دهند گوش فرا مي

همه نصوص به صراحت داللت دارند كه فرشتگان، نيروهاي معنوي نيستند ـ آنگونه 
كه انسانهاي گمراه معتقدند ـ بلكه داراي جسم هستند و مسلمانان به اقتضاي اين 

 .نظر دارند نصوص، اتفاق
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 ان به كتابهاي آسمانيايم
 .كتاب به معني مكتوب يعني چيز نوشته شده است

و در اينجا هدف، همان كتابهايي است كه خداوند بخاطر شفقتي كه به بندگانش 
دارد، براي هدايت آنها نازل فرموده است تا بشريت بوسيله آنها به سعادت دنيوي و 

 .اخروي خويش نايل آيد
 :شود شامل چهار چيز ميايمان به كتابهاي آسماني، 

 .ايمان داشتن به حقانيت نزول آنها از جانب خداوند -1
و  دانيم مانند قرآن كه بر محمد ايمان داشتن به اسم كتابهايي كه نام آنها را مي -2

 نازل گرديد و زيور كه به داود عيسيو انجيل كه بر  تورات كه بر موسي
دانيم بايد بطور اجمالي به آنها ايمان  نها را نميو كتابهايي را كه نام آ. عنايت گرديد

 .داشته باشيم
تصديق اخبار صحيح آنها مانند ايمان داشتن به اخبار قرآن و ايمان به اخبار  -3

 .كتابهاي گذشته بشرطي كه تبديل و تحريف نشده باشند
 همچنين بايد راضي و تسليم. عمل به احكام آنها بشرطي كه منسوخ نشده باشند -4

و بايد دانست كه همه كتابهاي . احكام آنها باشيم، گرچه حكمت و فلسفه آنها را ندانيم
 :فرمايد خداوند متعال مي. اند گذشته بوسيلة قرآن كريم منسوخ شده

                        

             ) 48 /مائده( 
كنندة كتابهاي آسماني پيشين  قرآن كريم را به حق بر تو نازل كرديم كه تصديق«

 .»است و شاهد ـ بر صحت و سقم ـ و حافظ احكام آنها است

بنابراين عمل كردن به هيج حكمي از احكام كتب گذشته جايز نيست مگر اينكه آن 
 .كندحكم، صحيح باشد و قرآن آنرا تأييد 
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 ثمرات ايمان به كتابهاي آسماني
 :ايمان به كتابهاي آسماني، ثمرات بزرگي در بردارد كه برخي از آنها عبارتند از

طوريكه براي هر . اي به بندگانش دارد فهمد كه خداوند توجه ويژه انسان مي -1
 .ملتي، كتابي نازل كرده است تا بوسيلة آن ايشان را هدايت كند

كند  به حكمت خداوند در تشريع و قانونگزاري،شناخت پيدا ميانسان نسبت  -2
چنانكه . چرا كه خداوند، مناسب حال هر ملتي براي آنان، قوانين وضع كرده است

 :فرمايد مي

                 ) 48 /مائده( 
 .»ايم اي قرار داده براي هر ملتي از شما راهي و برنامه«

 .انسان بايد بخاطر اين نعمت بزرگ، سپاسگزار خداوند باشد -3
 

 ايمان به پيامبران
 .شود كه مأموريت ابالغ چيزي را به عهده دارد اي گفته مي پيامبر به فرستاده

اند  پيامبران، انسانهايي هستند كه شريعتي به سويشان وحي شده است و دستور يافته
 .تا به تبليغ آن بپردازند

 :فرمايد خداوند مي. است انست كه اولين پيامبر، نوح، و آخرين پيامبر، محمدبايد د

                             

 )163 /نساء ( 
 .»ما به تو وحي كرديم همانگونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم«

 اكرم آمده است كه نبي همچنين در صحيح بخاري بروايت انس ابن مالك
اما آدم، . روند تا براي آنان، شفاعت كند در روز قيامت، مردم نزد آدم مي« :فرموده
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نزد نوح برويد چرا كه او اولين رسولي است كه  :گويد كند و مي خواهي مي معذرت
 .»خداوند، مبعوث كرده است

 :فرمايد مي تعال دربارة محمدهمچنين خداوند م

                         

    ) 40 /احزاب( 
محمد، پدر هيچ يك از مردان شما نيست بلكه فرستادة خداوند و آخرين «

 .»پيامبران است

6Fه خداوند رسوليهيچ امتي وجود نداشته است مگر اينك

را با شريعتي مستقل به  1
7Fاي سوي آنها ارسال داشته يا نبي

 .را با شريعت قبلي، فرستاده است تا آنرا تجديد نمايد 2
 :فرمايد خداوند متعال مي

                     

    ) 36 /نحل( 
ما در ميان هر امتي پيامبري را فرستاديم كه خدا را پرستش كنيد و از طاغوت، «

 .»دوري كنيد

               ) 24 /فاطر( 
 .»در ميان آنان نباشداي  هنده د هيچ امتي وجود نداشته است كه بيم«

                          

       ) 44 /مائده( 
_________________________________________________________________________ 

 .رسول، پيامبري است كه شريعتي مستقل دارد -1

 .نمايد نبي، پيامبري است كه شريعت يكي از پيامبران گذشته را تبليغ مي -2
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پيغمبراني كه تسليم . ما تورات را نازل كرديم كه در آن رهنمودي و نوري بود«
 .»فرمان خدا بودند، بدان كناب بر يهوديان حكم كنند

ربوبيت برخوردار ژگيهاي الوهيت و اند و از هيچ يك از وي پيامبران بشر و مخلوق
كه سيد پيامبران است و از باالترين  خداوند متعال دربارة پيامبرش محمد. نيستند

 :فرمايد جايگاه، نزد او برخوردار است؛ مي

                             

                          

           ) 188 /اعراف( 
اگر . مالك سود و زياني براي خود نيستم مگر آن مقداري كه خدا بخواهد :بگو«

به من  گرداندم و هرگز بدي دانستم،  منافع زيادي نصيب خود مي غيب مي
 .»دهنده مؤمنان نيستم دهنده و مژده بايد دانست كه من كسي جز بيم. رسيد نمي

 :فرمايد ودر جايي ديگر مي

                          

               ) 22-21 /جن( 
توانم هيچگونه سود و زياني به شما برسانم يا گمراهتان كنم يا  بگو من نمي«

دهد و هيچگونه  هيچكس مرا در برابر خدا، پناه نمي :بگو. هدايت نمايم
 .»يابم پناهگاهي جز خدا نمي

مريض . همچنين بايد دانست كه انبياء از ساير خصوصيات بشري بودن برخوردارند
خداوند متعال از زبان . و نياز به آب و غذا و ساير چيزها دارندميرند  شوند، مي مي

 :گويد نمايد، مي ابراهيم كه پروردگارشان را توصيف مي
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          ) 81-79 /شعراء( 
و هرگاه، مريض شوم، اوست كه مرا . نوشاند ند، آن ذاتي است كه مرا ميخداو«

 .»گرداند ميراند و سپس زنده مي و آن كسي است كه مرا مي. دهد شفا مي

ونی امانّ « :فرمود همچنين نبي اكرم  »أنا برش مثلكم أنسی كام تنسون فإذا نسيت فذكرّ

 .روايت بخاري
شوم همانطور كه شما دچار  موشي ميدچار فرا. من بشري مانند شما هستم«

 .»پس هرگاه فراموش كردم، يادآوري كنيد. شويد فراموشي مي
) بندگي(اي كه خداوند براي آنان ذكر كرده است، درجة عبوديت  درجه نو باالتري

است و همچنين هرجا كه خواسته است از آنها تعريف و تمجيد نمايد، بعنوان عبد و 
 :فرمايد مي چنانكه دربارة نوح. استبنده، از آنها ياد كرده 

ا[  ورً كُ ا شَ بْدً انَ عَ هُ كَ  .»ي سپاسگزاري بود او بنده» « }3:اإلرساء{] إِنَّ

 :فرمايد مي و دربارة محمد

              

 )1 /فرقان ( 
اش يعني محمد، نازل فرمود تا  رتبه است آن ذاتي كه قرآن را بر بندهچه بلند م«

 .»جهانيان را بيم دهد

 :فرمايد مي و دربارة ابراهيم، اسحاق و يعقوب
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         ) 47-45 /ص( 
از بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب ياد كن آنان كه داراي قدرت ! اي پيامبر«

ما آنها را با صفت خاصي، ويژگي بخشيديم كه ياد سراي آخرت . و بينش بودند
 .»زد ما از برگزيدگان نيكوكارندو ايشان ن. بود

 :فرمايد مي و دربارة عيسي بن مريم

                          

 )59 /زخرف ( 
اي بيش نبود كه ما به او نعمت ارزاني داشتيم و او را نمونه و  عيسي بنده«

 .»اسرائيل قرار داديم الگويي براي بني
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 شود ايمان به پيامبران شامل چهار چيز مي
پس هر كس به رسالت يكي از آنان كفر . ايمان داشتن به حقانيت رسالت آنان -1

چنانكه خداوند . واقع به رسالت همة آنان كفر ورزيده است ورزد و آن را انكار كند، در
 :فرمايد متعال مي

             ) 105 /شعراء( 
 .»قوم نوح، پيامبران را تكذيب كردند«

بود و تنها او را تكذيب كردند اما ) نوح(با وجود اينكه در آن زمان فقط يك پيامبر 
 .كنندة همه پيامبران معرفي كرده است خداوند آنان را تكذيب

كنندة  در واقع تكذيبرا تكذيب و از او اطاعت نكردند،  بنابراين، نصارا كه محمد
آنها را  خصوصاً كه عيسي. روند عيسي بن مريم و از جمله نافرمانان او نيز بشمار مي

او پيامبري  :مفهوم بشارتش اين است كه گفت. بشارت داده است به آمدن محمد
دهد و به راه راست هدايت  آيد و آنان را از گمراهي نجات مي است كه بسويشان مي

 .كند مي
دانيم مثل محمد، ابراهيم، موسي، عيسي  مان داشتن به پيامبراني كه نام آنها را مياي -2

و خداوند در دو جاي قرآن از . و اين پنج پيامبر، پيامبران اولوالعزم هستند. و نوح
 :آنها نام برده است

 :فرمايد در سورة احزاب مي

                            

          ) 7 /احزاب( 
بياد آور هنگامي را كه از پيامبران، پيمان گرفتيم و همچنين از تو و از نوح و «

 .»ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم
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 :فرمايد و همچنين در سورة شوري مي

             

              

 )13 /شوري ( 
و . خداوند آييني را براي شما بيان داشته است كه آنرا به نوح توصيه كرده است«

ايم كه دين را بر  سفارش نمودهرا به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي ما آن
 .»پاي داريد و در آن، تفرقه نكنيد و اختالف نورزيد

. دانيم، بايد به طور اجمالي به آنها ايمان داشته باشيم اما پيامبراني را كه نامشان را نمي
 :فرمايد خداوند متعال مي

                              

       ) 78 /غافر( 
سرگذشت بعضي از آنها را براي تو بيان . ايم پيش از تو پيامبراني را فرستاده«

 .»ايم ايم و سرگذشت برخي ديگر از آنها را برايت بازگو نكرده كرده

 .تصديق اخباري كه از آنها به صحت رسيده است -3
 يعني محمد. عمل كردن به شريعت پيامبري كه بسوي ما فرستاده شده است -4

خداوند متعال . باشد و بسوي همة بشريت فرستاده شده است كه خاتم انبياء مي
 :فرمايد مي

                         

                   ) 65 /نساء( 
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آيند تا زماني كه تو را در  نه، سوگند به پروردگارت كه آنان مؤمن به شمار نمي«
تسليم  اختالفاتشان داور قرار ندهند و سپس از داوري تو ناراحت نگشته و كامالً

 .»آن نشوند

 

 ثمرات ايمان به پيامبران
به . داند كه خداوند، شفقت و عنايت خاصي نسبت به بندگانش دارد ميانسان  -1

فرستد تا آنان را به راه خداوند، هدايت كنند و  همين خاطر، پيامبرانش را بسوي آنها مي
تواند به چنين معرفت  روش عبادت را به آنها بياموزند زيرا عقل بشري بطور مستقل نمي

 .و شناختي نايل آيد
 .سپاسگزاري از خداوند، بخاطر اين نعمت بزرگ -2
. محبت نسبت به پيامبران و تعظيم آنها و تعريف و تمجيدي كه شايستة آنهاست -3

اند و پيام خدا را به بندگانش رسانده  خدا را عبادت كرده. زيرا آنان، پيامبران خدا هستند
 .اند ت نمودهو آنان را نصيح

توانند بشر باشند،  هاي مختلف به اين گمان كه پيامبران نمي دشمنان پيامبران در زمان
خداوند متعال اين گمان و بطالن آنرا در قرآن كريم متذكر شده . اند آنان را تكذيب كرده

 :فرمايد چنانكه مي. است

                             

                   

                     

 )95-94 /اسراء ( 
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دايت براي آنان شد، اين تنها چيزي كه مانع ايمان آوردن مردم بعد از نزول ه«
آيا خداوند، بشري را بعنوان پيامبر، فرستاده است؟ ـ  :گويند است كه مي

اگر در زمين، فرشتگاني مستقر و در آن راه  :شد ـ بگو اي بايد پيامبر مي فرشته
 .»فرستاديم اي را بعنوان پيامبر بسوي آنان مي رفتند، ما از آسمان فرشته مي

بطالن گمانشان را بيان كرد و اعالم نمود كه پيامبران بايد بشر خداوند در آيات فوق، 
البته اگر ساكنان زمين . شوند و آنها بشراند زيرا بسوي ساكنان زمين فرستاده مي. باشند

اي را كه از جنس آنان باشد بعنوان  بودند، در اين صورت خداوند، فرشته فرشته مي
 .كرد پيامبر مبعوث مي

كنندگان پيامبران را در قرآن، بيان فرموده است كه  يت تكذيبهمچنين خداوند، حكا
 :گفتند آنان مي

                       

                       

                           

               ) 11-10 /ابراهيم( 
خواهيد ما را از  ميو فضيلتي بر ما نداريد، شما انسانهايي مانند ما هستيد «
پس براي ما . اند كرده ه پدرانمان آنها را عبادت ميچيزهايي باز داريد ك) عبادت(

ما انسانهايي مانند شما هستيم  :پيامبرانشان به آنها گفتند. دليلي روشن بياوريد
توانيم  و ما نمي. نهد ولي خداوند بر هر يك از بندگانش كه بخواهد، منت مي

 .»براي شما بياوريم مگر به اجازه خداوند) اي معجزه(دليلي 
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 به روز آخرت ايمان
روز آخرت همان روز قيامت است كه مردم براي محاسبه و مكافات، برانگيخته 

 .شوند مي
در . گويند زيرا بعد از آن، روز ديگري وجود نخواهد داشت و به آن، روز آخرت مي

 .شوند گيرند و مستقر مي آن روز، بهشتيان و دوزخيان در منزلشان جاي مي
 :شود ه چيز ميايمان به روز آخرت، شامل س

از دميدن صور ايمان به رستاخيز، كه عبارت است از زنده كردن مردگان پس  -1
در آن وقت، مردم همه پابرهنه، لخت و عريان و بدون اينكه ختنه شده باشند، در . دوم

 :فرمايد خداوند متعال مي. شوند بارگاه پروردگار جهانيان، حاضر مي

                              

 )104 /انبياء ( 
اي  اين، وعده :دهيم ايم، دوباره بازگشت مي همانگونه كه آفرينش را آغاز كرده«

 .»كنيم دهيم و ما قطعاً به وعدة خود عمل مي است كه ما مي

ت است كه قرآن، سنت و بايد دانست كه برانگيخته شدن بعد از مرگ، امري ثاب
 :فرمايد خداوند متعال مي. اجماع مسلمانان بر آن، داللت دارد

               

 )16-15 /مؤمنون ( 
قيامت، بعد از آن يعني زندگي در دنيا شما خواهيد مرد سپس شما در روز «

 .»دوباره زنده خواهيد شد

 :فرمايد مي اكرم نبي

 .روايت بخاري و مسلم »حيرش النّاس يوم القيامة حفاة عراة غرال«
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 .»شوند مردم، روز قيامت پابرهنه و بدون اينكه ختنه شده باشند، حشر مي«
مسلمانان نيز بر ثبوت قيامت، اجماع دارند و اقتضاي حكمت نيز همين است كه 

د براي اين جهان هستي، قيامت و رستاخيزي قرار دهد و آنان را بخاطر اعمالي خداون
خداوند متعال . كه به زبان پيامبران آنها را مكلف به آن ساخته است، جزاء و پاداش دهد

 :فرمايد مي

                           

 )115 /ن مؤمنو 
 .»شويد ايم و بسوي ما برگردانده نمي ايد كه شما را بيهوده آفريده آيا گمان كرده«

 :فرمايد مي همچنين خداوند متعال خطاب به پيامبرش

                        

 )85 / قصص( 
اجب گردانده است، تو را به معاد همان ذاتي كه تبليغ قرآن را بر تو و«

 .»گرداند برمي

بنده بخاطر اعمالي كه انجام داده است، محاسبه  :ايمان داشتن به حساب و جزا -2
قرآن، سنت و اجماع مسلمانان بر اين . كند شود و براساس آن، پاداش دريافت مي مي

 .مطلب گواه هستند
 :فرمايد خداوند متعال مي

                   ) 26-25 /غاشيه( 
آنگاه حسابشان نيز با ما خواهد . بطور قطع بازگشت آنان بسوي ما خواهد بود«

 .»بود

 :فرمايد و در جايي ديگر مي
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           ) 160 /انعام( 
هر كس كار نيكي انجام دهد، ده برابر آن پاداش دارد و هر كس كار بدي انجام «

شود و به آنان ظلم و ستم  دهد، فقط به اندازة همان كار، كيفر داده مي
 .»گردد نمي

 :فرمايد و در سورة انبياء مي

                          

                            

 )47 /انبياء ( 
و ما ترازوي عدالت را در روز قيامت خواهيم نهاد و به هيچ كس كمترين «

و اگر عمل شخص به اندازة يك دانه خردل هم باشدف آن . خواهد شدستمي ن
 .»كند كنيم و همين كه ما حسابرس هستيم كفايت مي را حاظر مي

 :فرمود اكرم نبي :گويد مي عمر ابن

إنّ اهللا يدنی املؤمن فيضع عليه كنفه و يسرته فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب 

ک قال سرتهتا ه بذنوبه و رأی فی نفسه أنّه هالرّ أقكذا فيقول نعم أی رب حتی إذا 

ا الكافر و املنافقون  عليک فی الدنيا و أنا أغفرها لک اليوم فيعطی كتاب حسناته و أمّ

م أال لعنة اهللا علی الظّلمنيال ءهؤال« فيقول األشهاد  متفق عليه. »ذين كذبوا علی رهبّ

آيا  :گويد گيرد و مي در پرده ميگرداند و او را  خداوند، مؤمن را به خود نزديك مي«
تا جايي كه از او . بلي :گويد شناسي؟ مي شناسي؟ آيا فالن گناه را مي فالن گناه را مي

آنگاه خداوند . كند هالك شد گيرد كه مرتكب گناه شده است و او فكر مي اعتراف مي
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سپس . كنم مي در دنيا گناهانت را برايت پوشاندم و امروز نيز آنها را مغفرت :فرمايد مي
زنند  اما كفار و منافقان را در انظار عموم، صدا مي. شود دفتر اعمال نيكش به او داده مي

لعنت خدا بر . اينها كساني هستند كه به پروردگارشان دروغ نسبت دادند :گويند و مي
 .»ستمكاران باد

 :فرمود اكرم همچنين نبي

حسنة كاملة فإن هو همّ هبا فعملها  من همّ بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده«

كتبها اهللا له عنده عرش حسنات إلی سبع مائة ضعف إلی أضعاف كثرية و من همّ سيّئة 

كاملة فإن هو همّ هبا فعملها كتبها اهللا له سيّئة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة 

 .»واحدة

يش يك نيكي كامل، ثبت هركس ارادة كار نيكي كند و آنرا انجام ندهد، خداوند برا«
و اگر آن را انجام دهد، خداوند نزد خودش از ده تا هفت صد برابر و تا . نمايد مي

كند و هر كس، ارادة كار بدي كند و آن را انجام  چندين برا بر بيشتر از آن، نيكي ثبت مي
كند و اگر آن را انجام دهد، برايش يك بدي  ندهد، خداوند يك نيكي برايش ثبت مي

 .»نمايد ت ميثب
مسلمانان برحساب و جزاي اعمال، اتفاق نظر دارند و افتضاي حكمت هم همين 

زيرا خداوند، كتاب نازل كرده است و پيامبران را فرستاده و قبول دعوت و عمل . است
به رهنمودهاي آنان و جنگيدن با مخالفان آنها را واجب قرار داده و مال و جانشان را 

گر حساب و پاداش در كار نباشد، همة اين كارها عبث و بيهوده ا.. مباح دانسته است
خداوند به اين . شوند در حالي كه خداوند حكيم از چنين كاري، منزه است محسوب مي

 :فرمايد مطلب اين گونه اشاره مي
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                  ) 7-6 /اعراف( 
اند، سؤال خواهيم  بطور قطع از كساني كه پيامبران به سوي آنها فرستاده شده«

دهيم  و آگاهانه براي آنان شرح مي. كرد و حتماً از پيامبران هم خواهيم پرسيد
 .»ايم؟ خبر نبوده چرا كه ما از آنان، دور و بي

و اينكه آنها جاي هميشگي انسانها در آينده  :ايمان داشتن به بهشت و جهنم -3
هاي الهي است كه خداوند آنرا براي بندگان مؤمن و  پس بهشت، تجلي نعمت. هستند

يعني كسي كه به اصول ايماني، ايمان آورده و با . پرهيزگارش، تدارك ديده است
 .اند امبرش را در پيش گرفتهاخالص از خدا و رسولش، اطاعت كرده و راه پي

هايي وجود دارد كه نه چشم آنها را ديده است و نه گوش آنها را  در بهشت نعمت«
 .»شنيده و نه به قلب بشر خطور نموده است

 :فرمايد خداوند متعال مي

                      

                           

                          

 )8-7 /بينه ( 
بهترين انسانها اند، آنان  همان كساني كه ايمان آورده و كار نيك انجام داده«

هاي بهشتي ماندگاري است كه نهرها  پاداش آنها نزد پروردگارشان، باغ. هستند
خدا از آنها . آنان در آنجا جاودانه خواهند ماند. هايش جريان دارد در زير درخت

اين نعمتها از آن كسي است كه از . راضي، و آنان نيز از خداوند خشنودند
 .»پروردگارش، بترسد
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 :فرمايد جايي مي و در ديگر

                 

 )17 /سجده  
هاي  دهند، چه پاداش داند در برابر كارهايي كه مؤمنان انجام مي كس نمي هيچ«

 .»بخشي براي آنها در نظر گرفته شده است مسرت

. خانة عذابي است كه خداوند آنرا براي كافران ستمگر، فراهم ساخته استو جهنم، 
در آن، انواع . كنند آن كساني كه به خداوند، كفر ورزيده و از پيامبرانش نافرماني مي

 .كند  هايي وجود دارد كه به فكر بشر هم خطور نمي عذاب و شكنجه
 :فرمايد خداوند متعال مي

               )131 /عمران  آل( 
 .»از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران آماده شده است«

                             

                       

                       

 )29 /كهف ( 
پس هركس . حق، همان چيزي است كه از جانب پروردگارتان آمده است :بگو«

ما . كفر ورزد) بدان(خواهد  ايمان بياورد و هركس كه مي) بدان(خواهد  كه مي
و . گيرد اش، آنان را فرا مي ايم كه سرا پرده براي ستمكاران، آتشي را تدارك ديده

ها را  اگر فرياد بزنند و كمك بخواهند، با آبي كه مانند فلز گداخته است و چهره
 .»!اي و چه منزل زشتي؟ چه بد نوشابه. رسند كند به فريادشان مي بريان مي

 :يدفرما و در جايي ديگر مي
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                ) 66-64 /احزاب( 
همانا خداوند كافران را نفرين كرده و آتش سوزاني براي آنان فراهم ساخته «

است كه در آن، جاودانه خواهند ماند و هيچگونه دوست و ياوري نخواهند 
 :گويند شود، مي هايشان در آتش، زير و رو و دگرگون مي ه روزي كه چهر. يافت

 .»كرديم از خدا و رسولش، اطاعت مي! اي كاش

 

 ات ايمان به آخرتملحق
الزمة ايمان به روز آخرت اين است كه انسان به همه حوادثي كه پس از مرگ بوقوع 

 :پيوندد يقين داشته باشد مانند مي
شوند  هايي كه از ميت، بعد از دفنش پرسيده مي يعني همان سؤال :آزمايش قبر) الف

ي كه ايمان كه پروردگارت كيست؟ دينت چيست؟ و پيامبرت چه كسي است؟ پس كس
پروردگارم، اهللا و دينم اسالم و پيامبرم محمد  :گويد ماند و مي قدم مي داشته است، ثابت

 .است
توانند جواب  شوند و نمي اند، گمراه مي ولي كساني كه در دنيا به خود ستم كرده

و فرد منافق و يا كسي كه در . دانم نمي! واي بر من! واي بر من :گويد كافر مي. دهند
زدند، من هم  دانم شنيدم كه مردم حرفهايي مي  نمي :گويد نش شك داشته است، ميايما

 .كردم آنها را تكرار مي
 هاي آن عذاب قبر و نعمت) ب

 :فرمايد خداوند متعال مي. شود عذاب قبر، شامل حال منافقان و كفار مي
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 )93 /انعام ( 
هاي مرگ به سر  م كه در سختيو اگر ستمكاران را مشاهده كني در آن هنگا«

 :گويند اند و به آنان مي برند و فرشتگان، دستهايشان را بسوي آنان، دراز كرده مي
هايي كه به خدا نسبت  اكنون بخاطر دروغ. توانيد خود را نجات دهيد اگر مي

اي جزا  كرديد، با عذاب خواركننده داديد و متكبرانه از آياتش، سرپيچي مي مي
 .»دشوي ميداده 

 :فرمايد فرعون مي همچنين خداوند دربارة آل

                      

          ) 46 /غافر( 
شوند و اما روزي كه قيامت برپا  آنان صبح و شام به آتش دوزخ، عرضه مي«

دهد كه آنها را به شديدترين عذاب، گرفتار  شود، خدا به فرشتگان دستور مي مي
 .»كنيد

 :فرمود اكرم نبي :گويد در صحيح مسلم آمده است كه زيد بن ثابت مي

فلؤال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الّذی أسمع منه ثمّ «

ذوا باهللا من  عذاب النار قالوا نعوذ باهللا من عذاب النار فقال أقبل علينا بوجهه فقال تعوّ

ذوا باهللا من الفتن ما  ذوا باهللا من عذاب القرب قالوا نعوذ باهللا من عذاب القرب قال تعوّ تعوّ
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ذوا باهللا من فظهر منها و ما بطن قالوا نعوذ باهللا من ال تن ما ظهر منها و ما بطن قال تعوّ

ال قالوا نعوذ باهللا من  جّ الفتنة الدّ جّ  .»فتنة الدّ

خواستم تا به شما  از خداوند ميرفت كه يكديگر را دفن نكنيد،  اگر بيم آن نمي«
از  :سپس رو به مردم كرد و فرمود. شنوم، بشنواند بخشي از عذاب قبر را كه من مي

بعد از . بريم از عذاب جهنم به خدا پناه مي :صحابه گفتند. عذاب جهنم به خدا پناه ببريد
از عذاب قبر به خدا پناه  :صحابه گفتند. از عذاب قبر به خدا پناه ببريد :آن فرمود

از  :صحابه گفتند. هاي آشكار و پنهان به خدا پناه ببريد از فتنه :سپس فرمود. بريم مي
. از فتنة دجال به خدا پناه ببريد :آنگاه فرمود. بريم هاي آشكار و پنهان به خدا پناه مي فتنه

 بريم؟ فتنة دجال به خدا پناه مياز  :صحابه گفتند
 :فرمايد خداوند متعال مي. شود هاي قبر، شامل حال مؤمنان راستين مي اما نعمت

                      

                       

 )30 / فصلت( 
كنند، ـ در  و سپس استقامت مي. پروردگار ما تنها اهللا است :گويند كساني كه مي«

كه  :گويند آيند ـ و به آنان مي واپسين لحظات زندگي، فرشتگان نزد آنان مي
عده داده نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه به شما و

 .»شد مي

 :فرمايد در جايي ديگر خداوند متعال مي
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 .تا آخر سوره )89-83 /واقعه ( 
و  كنيد رسد و شما در آن وقت، نگاه مي پس چرا هنگامي كه جان به حلقوم مي«

. باشيد اگر شما مطيع فرمان نمي. بينيد ما از شما به او نزديكتريم ولي شما نمي
گوييد؟ و اما اگر آن  توانيد روح را بازگردانيد اگر شما راست مي پس چرا نمي

هاي بهشت  شخص از افراد مقرب باشد، در آسايش و گلهاي خوشبوي و نعمت
 .»...برد سر مي

دربارة مؤمني كه به فرشتگان در قبرش، جواب  اكرم نبي :گويد مي براء بن عازب
 :دهد، فرمود صحيح مي

امء أنّ صدق عبدی فأفرشوه من اجلنّة و ألبسوه من اجلنّة « فينادی مناد فی السّ

 .»وافتحوا له بابا إلی اجلنّة قال فيأتيه من روحها و طيبها و يفسح له قربه مدّ برصه

 .والنيبه روايت احمد و ابوداود در حديثي ط
پس از فرشهاي بهشت . ام راست گفت دهد كه بنده اي از آسمان ندا مي ندا دهنده«

اي از بهشت برايش باز  برايش پهن كنيد و از لباسهاي بهشت، او را بپوشانيد و دروازه
 .»كنيد
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 ثمرات ايمان به روز قيامت
 .شود باعث رغبت به انجام كارهاي نيك به اميد پاداش در آن روز مي -1
 .كنند مردم از معصيت و نافرماني خداوند از ترس سزاي آن روز پرهيز مي -2
ها و پاداش آخرت اميدوار است بخاطر از دست دادن امر  مؤمن چون به نعمت -3

 .شود دنيوي، ناراحت نمي
شدن بعد از مرگ را به اين گمان كه امري  قابل يادآوري است كه كفار، برانگيخته

 .كنند يغيرممكن است، انكار م
. و دين، تجربه و عقل بر بطالن آن داللت دارند. بايد گفت كه اين، گمان باطلي است

 :فرمايد اما از نظر شرع بايد گفت كه خداوند متعال مي

                               

             ) 7 /تغابن( 
، به پروردگارم  :بگو. پندارند كه هرگز برانگيخته نخواهند گرديد كافران مي«

و اين كار . شوگند كه برانگيخته شده و سپس از كارهايتان، مطلع خواهيد شد
 .»براي خدا آسان است

نظر  دن پس از مرگ، اتفاقش همچنين همة كتابهاي آسماني بر وجود قيامت و زنده
 .دارند

ها را در اين دنيا با تجربه به اثبات  از طرف ديگر خداوند عزوجل زنده كرن مرده
چنانكه در سورة بقره پنج نمونه آمده شده است . رسانده و به بندگانش نشان داده است

 :كه عبارتند از
كار نبينيم، هرگز به تا زماني كه خدا را آش :به او گفتند هنگامي كه قوم موسي -1

و در همين باره . راند و دوباره زنده گردانيد آوريم، خداوند آنها را مي تو ايمان نمي
 :فرمايد اسرائيل مي خداوند متعال خطاب به بني
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        ) 56-55 /بقره( 
هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد ! اي موسي :و بياد آوريد آن زمان را كه گفتيد«

پس صاعقه آسماني شما را فرا گرفت در . تا زماني كه خداوند را آشكارا نبينيم
 .»سپس بعد از مرگ، شما را برانگيختيم تا سپاسگزاري كنيد. ديديد حالي كه مي

سرانجام، خداوند . اسراييل، در مورد او با يكديگر اختالف كردند مقتولي كه بني -2
به آنان دستور داد تا گاوي، ذبح نمايند و قسمتي از آنرا به آن مقتول بزنند تا او قاتلش 

 .را به آنان معرفي كند
 :فرمايد خداوند مي در اين باره

                        

                        

        ) 73-72 /بقره( 
بياد آوريد آنگاه را كه كسي را كشتيد و درباره آن به نزاع برخاستيد و و «

اي از گوشت  پس گفتيم پاره. كرديد، آشكار ساخت خداوند آنچه را كه پنهان مي
كند و  خداوند مردگان را چنين زنده مي). شود زنده مي(گاو را به مرده بزنيد 

 .»نماياند تا شايد دريابيد خود را به شما مي

. شان را رها كردند و فرار نمودند هزاران نفر از يك قوم از ترس مرگ، سرزمين -3
 .اند و دوباره زنده كرد خداوند آنان را مير

 :فرمايد چنانكه در اين باره مي
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            ) 243 /بقره( 
هايشان از ترس مرگ بيرون رفتند،  آيا داستان هزاران نفري را كه از خانه«

گمان  بي. كردبميريد و سپس آنها را زنده  :پس خداوند بديشان گفت داني؟ نمي
سازد، وليكن بيشتر مردم سپاسگزاري  خداوند فضلش را شامل حال بندگان مي

 .»كنند نمي

او وقتي كه . مردي از كنار روستايي گذشت كه همه مردم آن، فوت كرده بودند -4
لذا خداوند متعال به . اين روستا را ديد، بعيد دانست كه خداوند دوباره آنرا زنده كند

چنانكه در اين باره . رانيد و بعد از آن، دوباره زنده كرد مدت صد سال او را مي
 :فرمايد مي

                             

                            

                             

                   

                     

                        

 )259 /بقره ( 
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ها فروريخته  اي گذر كرد در حالي كه سقف خانه آيا از كسي كه از كنار دهكده«
اجساد متالشي (چگونه خدا اين  :آگاهي داري؟ گفت) ويران شده بود(بود 
كند؟ پس خدا صد سال او را ميراند و  مردم را پس از مرگ آنان زنده مي )شده

) شايد( :اي؟ گفت چه مدت درنگ كرده :فرمود) به او(اش گردانيد و  سپس زنده
به . اي بلكه صد سال درنگ كرده) نه( :فرمود. روزي يا قسمتي از يك روز

كه (الغ خود بنگر و به ا. ات نگاه كن كه تغيير نكرده است خوردني و نوشيدني
اكنون به . اي براي مردم قرار دهيم تا تو را نشانه) چگونه متالشي شده است

دهيم و سپس بر  داريم و به هم پيوند مي استخوانها بنگر كه چگونه آنها را برمي
 :برايش آشكار شد، گفت) اين حقايق(هنگامي كه . پوشانيم آنها گوشت مي

 .»وانا استدانم كه خداوند بر هر چيزي ت مي

از خداوند متعال خواست تا به او نشان دهد كه  هنگامي كه ابراهيم خليل -5
كند، حق تعالي به او دستور داد تا چهار پرنده را بكشد و  چگونه مردگان را زنده مي

سرانجام . قطعه قطعه نمايد و بر كوههاي اطرافش، پراكنده ساز و سپس آنها را فرا خواند
خداوند متعال در اين . آمدند به يكديگر چسبيدند و نزد ابراهيم قطعات مختلف آنان

 :فرمايد باره مي

                             

                            

                          

             ) 260 /بقره( 
به من نشان بده كه ! پروردگارا :هنگامي را كه ابراهيم گفت) بخاطر بياور(و «

چرا، ولي  :اي؟ گفت مگر ايمان نياورده :كني؟ فرمود ده ميچگونه مردگان را زن
پس چهار تا از پرندگان را بگير و آنها  :فرمود. خواهم اطمينان قلب پيدا كنم مي
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آنگاه آنها را ذبح كن و با . را به خود نزديك گردان تا مشخصات آنها را بداني
. بعد آنها را فراخوان. سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آن را بگذار. هم در بياميز

 .»به سرعت بسوي تو خواهند آمد و بدان كه خداوند چيره و با حكمت است

و داليل روشني . اند آنچه خوانديد مثالهايي واقعي هستند كه با تجربه به اثبات رسيده
 .بر زنده شدن مردگان هستند

بن مريم  هايي كه خداوند به عيسي تر اشاره كرديم كه يكي از نشانه همچنين پيش
 .نمودن آنها از قبورشان به اجازه خدا بود ها و بيرون عنايت كرد، زنده كردن مرده

 :و داللت عقل به دو صورت است
پس كسي كه در ابتدا . خداوند آفرينننده آسمانها و زمين و ساير مخلوقات است -1

متعال  خداوند. بتواند چيزي را خلق كند، توانايي آفرينش دوبارة آن را نيز دارد
 :فرمايد مي

                      ) 27 /روم( 
گرداند و اين براي او  اوست كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آنرا باز مي«

 .»آسانتر است

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                          

 )104 /انبيا ( 
اي  اين وعده. دهيم همانگونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آنرا از تو بازگشت مي«

 .»رسانيم دهيم و قطعاً آن را به انجام مي است كه ما مي

  :فرمايد نند، ميك و در جواب كساني كه زنده كردن استخوانهاي پوسيده را انكار مي
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 )79 /يس ( 
) احوال(كند كه براي اولين بار، آفريده است و او از  كسي آنها را زنده مي :بگو«

 .»همه موجوداتش با خبر است

اي در آن  د كه هيچگونه درخت و سبزهبنگري) خشك و لم يزرع(به زمين مرده  -2
آيد و سبز و  شود و به جنب و جوش درمي اما پس از نزول باران، زنده مي. وجود ندارد

تواند زمين مرده را زنده كند، اين توانايي را دارد  پس پروردگاري كه مي. گردد خرم مي
 :فرمايد چنانكه مي. ها را نيز زنده گرداند كه ساير مرده

                              

                           

   )39 / فصلت( 
اما . بيني خشك مي خدا اين است كه تو زمين را) قدرت(هاي  و از نشانه«

گردد  آيد و آماسيده مي فرستيم، به جنبش در مي هنگامي كه آب بر آن فرو مي
كند، مردگان  پس كسي كه زمين خشك و مرده را زنده مي) گردد بعد سرسبز مي(

 .»چرا كه او بر هر چيزي توانا است. گرداند زنده مي) در قيامت(را نيز 

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                             

                      

           ) 11-9 /ق( 
هاي  پربركتي نازل كرديم و بدان باغها رويانديم و دانه و از آسمان آب«

و درختان خرماي بلندي را كه داراي . گردد كشتزارهايي را برآورديم كه درو مي
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به منظور روزي رسانيدن به ) همه اينها. (هاي مرتب و در كنار هم هستند شكوفه
زنده . (نيمگردا ما بوسيله آب باران، سرزمين مرده را زنده مي. بندگان است

 .»و خروج مردگان از قبر در روز قيامت نيز چنين است) شدن

اند كه عذاب قبر با  قابل ذكر است كه در مورد عذاب قبر، گروهي به اين گمان
اگر  :گويند آنها مي. اند واقعيت تضاد دارد و راه انحراف در پيش گرفته و گمراه شده

هيچگونه تغييري در او ايجاد نشده است و بينيم كه  ميت از قبرش بيرون آورده شود، مي
 .گوييد تنگ و يا گشاد نشده است همچنين قبرش آنطور كه شما مي

 .كند بايد گفت اين گمان آنها را شريعت، تجربه و عقل باطل مي
 

 داليل شرعي
رسانند، و در  هايش را به اثبات مي بسياري از آيات و احاديثي كه عذاب قبر و نعمت

عالوه بر آنها . قيامت هستند، در بحث ايمان به روز قيامت، بيان گرديد ارتباط با روز
به يكي از باغهاي  اكرم با نبي :گويد مي عباس درصحيح بخاري آمده است كه ابن

صداي دو نفر را شنيد كه در قبرهايشان عذاب  اهللا در آن اثنا، رسول. مدينه رفتم
 .شدند مي

يكي از آنها  :فرمود اهللا رسول :گويد ر كامل ميبعد از بيان حديث بطو ابن عباس
 .كرد چيني مي نشود و ديگري سخنمراقب ادرار كردنش نبوده كه بر او پاشيده 

 دليل حسي
بيند كه در جاي بسيار وسيع و  چه بسا كسي كه خوابيده است، در خواب مي

تناكي قرار برد و يا اينكه در جاي بسيار تنگ و وحش سرسبزي در ناز و نعمت بسر مي
و بسياري اوقات در همين حالت از خواب، بيدار . برد دارد و از آن وضعيت، رنج مي

. بيند شود و خودش را روي رختخواب و داخل اتاقش به همان وضعيت قبلي مي مي
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به همين خاطر هم خداوند آنرا وفات ناميده . بايد دانست كه خواب، برادر مرگ است
 :است

             

          ) 42 /زمر( 
پس . گيرد خداوند، ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب، برمي«

دارد و ارواح  ن مرگ آنان را صادر كرده است، نگاه ميارواح كساني را كه فرما
 .»گرداند باز مي) به تن(شان بسر نيامده  ديگر را كه زمان

 
 دليل عقلي

بيند كه با  برد، چه بسا خوابهاي حقيقي مي فردي كه در حالت خواب بسر مي
ل را در شكل و شماي اهللا افتد كه رسول واقعيت، مطابقت دارند و خيلي اتفاق مي

بيند و هر كس، چنين خوابي ببيند، خوابش صحيح و درست  اش، خواب مي حقيقي
با وجود اين، او روي رختخواب و در اتاقش خوابيده است و با آنچه كه در . است

پس وقتي كه چنين چيزي در اوضاع دنيا . خواب ديده است، فاصله بسيار زيادي دارد
 !ممكن است آيا در اوضاع آخرت، ممكن نيست؟

بينيم كه هيچگونه  اگر ميت از قبرش، بيرون آورده شود، مي :گويند اما در اينكه مي
هاي مختلفي  تغييري نكرده است و همچنين قبر، تنگ و يا گشاد نشده است، جواب

 :وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از
مخالفت كردن با آنچه كه از طريق شرع آمده است بوسيلة چنين شبهات  -1

چرا كه اگر فرد مخالفت در مورد آنچه كه شريعت آورده است، . اسي جايز نيستاس بي
 :گويد شاعر چه خوب مي. خوب بينديشد به بطالن اين شبهات، پي خواهد برد

 و آفته من الفهم السقيم  و كم من عائب قوالً صحيحاً 



 هاي ايمان پايه  

 

 

64 

 

  
يب از گيرد در حالي كه ع اي كه از سخن درستي ايراد مي و چه بسا عيب گيرنده«

 .»فهم نادرست خود اوست
و . رود كه با حواس، قابل درك نيست اي بشمار مي احوال برزخ جزو امور غيبي -2

غيب و همچنين مؤمنان به . اي نداشت شد، ايمان به غيب، فايده اگر با حواس، درك مي
 .كردند انكاركنندگان آن در تصديقش، با هم فرقي نمي

. كند نه ديگران گي قبر را فقط ميت درك ميها و وسعت و تن عذاب و نعمت -3
بيند كه در جاي تنگ و وحشتناك و يا در جاي وسيع  همانگونه كه انسان در خواب مي

اما نسبت از نگاه ديگران، جايش هيچگونه تغييري نكرده است . برد و سرسبزي بسر مي
در ميان  ماكر همچنين نبي. و او همچنان در اتاقش و در رختخواب خود خوابيده است

شنيد اما يارانش، آن را  شد و او وحي را مي يارانش نشسته بود كه به او وحي مي
. كرد صحبت مي آمد و با آنحضرت و چه بسا فرشته به صورت مردي مي. شنيدند نمي

 .شنيدند ديدند و نه صدايش را مي ولي صحابه نه فرشته را مي
كند كه خداوند، توانايي  مي درك بشر، محدود است و فقط چيزهايي را درك -4

براي بشر ممكن نيست كه همة موجودات را درك . درك آنها را به او عنايت كرده است
آسمانها و زمين و هر آنچه كه ميان آنها وجود دارد، خداوند را حقيقتاً تسبيح . كند
با . شنواند گويند و احياناً صدايشان را به هر يك از مخلوقات كه خدا بخواهد، مي مي

 :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي. شنويم وجود اين، ما تسبيح آنها را نمي

                          

                 ) 44 /اسراء( 
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گانه و زمين و كساني كه در آنها هستند، همه خدا را تسبيح  آسمانهاي هفت«
خدا را تسبيح ) به زبان حال يا قال(مگر اينكه . و هيچ موجودي نيست. گويند مي

 .»فهميد ولي شما تسبيح آنها را نمي. گويد مي) حمد و ثنا(

 ها نزد و تعدادي از جن. كنند ها، روي زمين رفت و آمد مي همچنين شياطين و جن
سپس نزد . گوش فرادادند آمدند و سكوت كردند و به قراءت آنحضرت خدا رسول

خداوند متعال . بينيم با وجود اين، ما آنها را نمي. قومان برگشتند و آنها را انذار نمودند
 :فرمايد در اين باره مي

                             

                        

                         

 )27 /اعراف ( 
و از ) فريب داد(ا را نفريبد، همانگونه كه پدر و مارتان را شيطان شم! اي انسانها«

ايشان بيرون ساخت تا عوراتشان ) تن(بهشت بيرونشان كرد و لباسهايشان را از 
بينند، ولي شما آنها را  شيطان و همدستانش شما را مي. را به ايشان بنماياند

 .»آورند ميايم كه ايمان ن ما شيطان را دوستان كساني ساخته. بينيد نمي

تواند همة موجودات را درك كند، مجاز نيست كه امور ثابت  پس وقتيكه انسان نمي
 .غيبي را انكار نمايد، اگر چه آنها را درك نكند

 

 ايمان به قضا و قدر
به فتح دال بمعني تقدير الهي در مورد موجودات عالم هستي است كه براساس  قدر

 .استعلم خدا و اقتضاي حكمتش، قلم خورده 
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 :شود و ايمان به قضا و قدر، شامل چهار چيز مي
ايمان به اينكه خداوند متعال همه چيز را به اجمال و تفصيل بطور ازلي و ابدي  -1

 .داند خواه متعلق به افعال خودش و يا متعلق به افعال بندگانش باشد مي
و . ه استايمان به اينكه خداوند همة اين چيزها را در لوح محفوظ، ثبت نمود -2

 :فرمايد دربارة موارد فوق، خداوند متعال مي

                          

            ) 70 /حج( 
زمين  داني كه خداوند به طور قطع از همه چيزهايي كه در آسمان و مگر نمي«

ثبت شده است و مسلماً ) لوح محفوظ(اطالع دارد و همه چيز در كتابي . است
 .»اين كار براي خدا آسان و ساده است

 :فرمود اهللا و در صحيح مسلم به رويت عبداهللا بن عمر عاص آمده است كه رسول

 .»كتب اهللا مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة«

وند متعال پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمانها و زمين، سرنوشت موجودات خدا«
 .»را رقم زده است

كند خواه متعلق به  ايمان به اينكه هيچ چيز بدون مشيت الهي، تحقق پيدا نمي -3
خداوند در مورد افعال خودش . فعل خودش يا متعلق به افعال مخلوقاتش باشد

 :فرمايد مي

               ) 68 /قصص( 
 .»گزيند آفريند و هركس را بخواهد برمي پروردگار تو هرچه را بخواهد مي«

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

           ) 27 /ابراهيم( 
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 .»دهد و خداوند هر چه را بخواهد انجام مي«

 :دفرماي عمران مي و در سورة آل

                )6 /عمران  آل( 
 .»بخشد هر طور كه بخواهد، شكل مي) مادران(هاي  اوست كه شما را در رحم«

 :فرمايد و در مورد افعال مخلوقات مي

                  ) 90 /نساء( 
كرد وآنان با شما  مسلط مي) مسلمانان(خواست آنها را بر شما  و اگر خدا مي«

 .»جنگيدند مي

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                       ) 112 /انعام( 
 .»ببافند پس بگذار دروغ. كرد خواست، چنين كاري را نمي اگر خدا مي«

ايمان داشتن به اينكه ذات و صفات و حركات همة موجودات آفريدة خدا  -4
 :فرمايد چنانكه مي. هستند

                     ) 62 /زمر( 
 .»نمايد خدا، آفريدگار همه چيز است و او از هر چيزي مراقبت مي«

 :ايدفرم و همچنين مي

             ) 2 /فرقان( 
 .»و همه چيز را آفريده و حد هر چيزي را مشخص كرده است«

 :فرمايد كه به قومش خطاب كرد، مي و در جايي ديگر به نقل از ابراهيم

             ) 96 /صافات( 
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 .»سازيد هايي را كه مي آفريده و هم بت خداوند هم شما را«

ايمان به قدر با تعريفي كه از آن ارائه داديم با خواست بنده در انجام كارهايي كه در 
زيرا شريعت و واقعيت هم اين مطلب را به . حيطة اختيار و قدرت اوست، منافات ندارد

 :فرمايد واست بنده مياما از ديدگاه شريعت، خداوند متعال درباره خ. اند اثبات رسانده

                 ) 39 /نبأ( 
 .»تواند بسوي پروردگارش برگردد پس هر كس كه بخواهد، مي«

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

            ) 223 /بقره( 
 .»درآييد خواهيد، به آن محل پس از هر راهي كه مي«

 :فرمايد و در قدرت و توانايي بنده مي

            ) 16 /تغابن( 
 .»توانيد، از خدا بترسيد پس آنقدر كه مي«

 :فرمايد و همچنين مي

                    

 )286 /بقره ( 
انجام ) نيكي(كار هر . سازد اش مكلف نمي كس را بيشتر از توانايي خداوند هيچ«

 .»بكند به زيان خود كرده است) بدي(دهد براي خود انجام داده و هركار 

داند كه از خواست و قدرتي برخوردار  اما از نظر واقعيت بايد گفت هر انساني مي
و تفاوت ميان . اري را انجام دهد يا آنرا ترك نمايدتواند بوسيلة آنها ك است و مي

ولي . داند اش مانند ارتعاش بدن را مي اش مانند راه رفتن و غيرارادي كارهاي ارادي
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چرا كه خداوند . الشعاع مشيت و قدرت خدا قرار دارد خوست و قدرت بنده تحت
 :فرمايد متعال مي

                            

     ) 29-28 /تكوير( 
توانيد  براي كساني از شما كه بخواهند راه راست را در پيش بگيرند، و شما نمي«

 .»بخواهيد، جز چيزهايي را كه خداوند جهانيان بخواهد

و هيچ كاري در . و همچنين بخاطر اينكه همة هستي از آن خداوند متعال است
ايمان به قدر آنگونه كه بيان كرديم . يابد قلمرو او بدون مشيت و قدرتش، تحقق نمي

اند، حجت  تواند براي كساني كه واجبي را ترك كرده و يا گناهي را مرتكب شده نمي
 :لذا حجت قرار دادن قدر، به داليل زير باطل است. باشد
 :فرمايد خداوند متعال مي -1

                         

                     

                       

             ) 148 /انعام( 
شديم و  خواست ما و پدران ما مشرك نمي اگر خدا مي :مشركان خواهند گفت«

گونه  اند نيز همين كساني كه پيش از آنان بوده. كرديم چيزي را تحريم نمي
را به بگو آيا دليل قاطعي داريد تا آن. نمودند تا عذاب ما را چشيدند تكذيب مي

كنيد و از روي ظن و  اساس پيروي مي ما ارائه دهيد، شما فقط از پندارهاي بي
 .»كنيد گمان كار مي
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رفت، خداوند آنها را گرفتار عذاب  و اگر تقدير براي آنان حجتي بشمار مي
 .ساخت نمي
 :فرمايد و همچنين خداوند متعال مي -2

                 

              ) 165 /نساء( 
دهنده باشند و بعد از آمدن پيامبران،  رسان و بيم  ما پيامبران را فرستاديم تا مژده«

 .»خداوند غالب و باحكمت است. مردم بر خدا حجتي نداشته باشند

راي مخالفان، حجت قرار گيرد، با آمدن پيامبران اين حجت توانست ب اگر تقدير مي
چرا كه مخالفت با پيامبران بعد از آمدن پيامبران در دايرة تقدير، صورت . شد منتفي نمي

 .گيرد مي
آمده است كه  در صحيح بخاري و مسلم بروايت از علي بن ابي طالب -3
مردي . بهشت، ثبت گرديده استجايگاه هر يك از شما در جهنم يا « :فرمود اكرم نبي

خير، چرا كه براي هر كس، « :آيا توكل نكنيم؟ فرمود! خدا اي رسول :از ميان مردم گفت

را ) فاما من اعطي واتقي(سپس آية » كاري ميسر است كه بخاطر آن آفريده شده است

 .تالوت كرد
كيه بر تقدير، دستور به عمل داد و از ت اكرم كنيم كه در اين روايت، نبي مشاهده مي

 .نهي فرمود
اش مكلف كرده  اش را امر و نهي نموده و او را به اندازة توانايي خداوند بنده -4
 :فرمايد چنانكه مي. است

            ) 16 /تغابن( 
 .»تان از خدا بترسيد به اندازة توانايي«
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 :فرمايد و در جايي ديگر مي

            ) 233 /بقره( 
 .»كند اش مكلف نمي خداوند هيچ كس را بيشتر از توانايي«

و اگر بنده مجبور باشد، درواقع، مكلف به انجام كارهايي شده است كه استطاعت 
بدين جهت اگر از بنده معصيتي از روي ناداني يا . آنرا ندارد و چنين چيزي باطل است

 .شود، چرا كه معذور است ر سر بزند، گناهكار نميفراموشي يا اجبا
تقدير خداوند، امري پنهان و پوشيده است و فقط بعد از وقوع آن، دانسته  -5

پس ارادة انجام كار براساس . شود و ارادة بنده براي انجام كار، مقدم بر فعل است مي
قراردادن خداوند، صورت نگرفته است و در آن هنگام، حجت شناخت او به تقدير 

 .داند، درست نيست تقدير، منتفي است زيرا حجت قراردادن چيزي كه آنرا نمي
رود تا به  اش به دنبال كارهاي مناسب مي بينيم كه انسان در امور دنيوي ما مي -6

كند و به حجت تقدير، بدنبال  نظر نمي گيري امور دنيوي، صرف و از پي. هدفش برسد
چرا از انجام كارهاي ديني مفيد سرباز زند و به حجت  پس. رود كارهاي غير مفيد نمي

تقدير، بدنبال كارهايي برود كه براي دينش، ضرر دارد؟ آيا هر دو مورد فوق، وضعيت 
 يكساني ندارند؟

اگر در برابر انسان، دو راه وجود داشته  :زنيم براي روشن شدن موضوع، مثالي مي
قتل و كشتار، چپاول، هتك رج، رسد كه سراسر هرج و م باشد يكي به شهري مي

رسد كه نظم و امنيت در آن  و راه دوم به شهري مي. حرمت، وحشت و گرسنگي است
انسان كدام . شان، محترم است حكم فرماست، مردم در آن، آسايش دارند و مال و جان

 كند؟ راه را انتخاب مي
در آن، نظم و رسد كه  مطمئناً راه دوم را انتخاب خواهد كرد، زيرا به شهري مي

و ممكن نيست كه هيچ انسان عاقلي راه شهر ديگر را كه سراسر . امنيت حاكم است
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پس چرا . حجت قرار دهدو مرج و كشتار است انتخاب كند و سپس تقدير را هرج 
گيردو تقدير  گذارد و راه جهنم را در پيش مي انسان دربارة آخرت، راه بهشت را كنار مي

كنيم كه براي مريض، دارويي تجويز  ما مشاهده مي :ثالي ديگردهد؟ م را حجت قرار مي
و از غذايي كه برايش ضرر . خورد اي ندارد، در عين حال آنرا مي شود كه به آن عالقه مي

اين . خورد شود و او هم با وجود اينكه به آن غذا عالقه دارد، آنرا نمي دارد، منع مي
و ممكن نيست كه دارو را مصرف نكند و . دهد كارها را براي سالمتي خويش، انجام مي

پس . و سپس تقدير را حجت قرار دهد. يا غذايي بخورد كه برايش ضرر داشته باشد
كند و يا كاري را كه از  اند، ترك مي چرا انسان آنچه را كه خدا و رسولش به آن امر كرده

 !دهد؟ دهد و تقدير را حجت قرار مي آن نهي شده انجام مي
شود،  كند و مرتكب گناه مي به حقوق شخصي كه واجبات را ترك مي اگر مردي -7

تجاوز كند و مالش را بگيرد و يا به او هتك حرمت نمايد و سپس تقدير را حجت قرار 
زيرا تقدير خدا چنين بوده است، او دليلش را . مرا سرزنش نكن :دهد و بگويد

كنند، تجاوز قرار  مي اش حجت پس چگونه هنگامي كه ديگران به حقوق. پذيرد نمي
كند و تقدير را حجت  پذيرد اما خودش به حقوق خداوند، تجاوز مي دادن تقدير را نمي

 تقدير، چنين بوده است؟ :گويد دهد و مي قرار مي
آوردند كه بايد دستش، قطع  دزدي را نزد اميرالمؤمنين عمر بن خطاب :گويند مي

دست نگه ! اي اميرالمؤمنين :دزد گفت .او دستور داد تا دستش را قطع كنند. شد مي
ما هم طبق تقدير خداوند،  :گفت عمر. داريد زيرا تقدير، چنين بود كه دزدي كنم

 .كنيم دستت را قطع مي
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 ثمرات ايمان به تقدير
طوريكه . شود با وجود استفاده از اسباب، باعث اعتماد بر خداوند متعال مي -1

ه هر چيز در چارچوب تقدير الهي، متحقق كند چرا ك شخص بر سبب، اعتماد نمي
 .شود مي

زيرا رسيدن به . شود اگر انسان به هدفش برسد، دچار غرور و خودپسندي نمي -2
و اگر دچار . داند كه از جانب خداوند متعال به او عطا شده است هدف را نعمتي مي

 .كند خودپسندي شود، سپاسگزاري نعمت را فراموش مي
دير، ايمان دارد از اطمينان خاطر و آرامش قلبي خاصي برخوردار انساني كه به تق -3

بدين جهت اگر چيز . افتد، تقدير الهي است داند كه هر چه اتفاق مي است، زيرا مي
چرا كه . شود محبوبي را از دست بدهد و يا دچار امر ناگواري گردد، مضطرب نمي

ود كه پادشاهي آسمانها و زمين از ش داند همة اين امور به تقدير پروردگاري انجام مي مي
 :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي. پيوندند آن اوست و بطور قطع، به وقوع مي

                       

                            

                          

 )23-22 /حديد ( 
افتد، مگر  پيوندد يا اتفاقي براي شما نمي هيچ رويدادي در زمين به وقوع نمي«

بوده ) ثبت(بزرگ و مهمي اينكه پيش از آفرينش زمين و خود شما در كتاب 
و اين بدان جهت است كه اگر . و اين كار براي خدا سهل و آسان است. است

چيزي را از دست داديد ناراحت نشويد و اگر چيزي به شما عطا شد، شادمان 
 .»و خدا هيچ شخص متكبر و فخرفروشي را دوست ندارد. نشويد
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مره كلّه خري و ليس ذاک ألحد إالّ عجبا ألمر املؤمن إنّ أ« :فرمايد مي اكرم و نبي

اء صرب فكان خرياً له اء شكر فكان خريا له و إن أصابته رضّ » للمؤمن إن أصابته رسّ

 .روايت مسلم
و اين ويژگي، . از كار مؤمن در شگفتم، هر چه برايش، پيش آيد، به خير اوست«

ند و اين ك اش شود، شكرگزاري مي زيرا اگر چيزي باعث خوشحالي. مختص مؤمن است
 .»كند كه اين نيز به خير اوست به خير اوست و اگر گرفتار مصيبتي شود، صبر مي

 :اند در مورد تقدير دو گروه، گمراه شده
آنها معتقدند كه بنده در انجام كارهايش، مجبور است و هيچگونه  :نخست جبريون

 .اراده و قدرتي از خود ندارد
انجام افعالش، استقالل دارد و فعل با اراده و آنها معتقدند كه بنده در  :دوم قدريون

 .شود و مشيت و قدرت خداوند، هيچگونه نقشي ندارد قدرت خودش، ايجاد مي
 :كنند در مورد گروه اول بايد گفت كه شريعت و واقعيت، نظريه آنها را رد مي

خداوند متعال در عين حال كه اراده و مشيت بنده را اثبات نموده،  :دليل شرعي
چنانكه خداوند متعال .را هم به خودش، نسبت داده است) اعمال بنده(الش اعم
  :فرمايد مي

                   

 )152 /عمران  آل( 
 .»بعضي از شما ارادة دنيا و برخي از شما ارادة آخرت را دارند«

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                            

                ) 29 /كهف( 
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) بدان(خواهد  پس هر كس به مي. است) آمده(حق از سوي پروردگارتان  :بگو«
ما براي ستمگران آتشي . كفر ورزد) بدان(واهد خ ايمان بياورد و هركس كه مي

 .»گيرد اش، آنها را در برمي ايم كه سراپرده را آماده كرده

 :فرمايد و در سورة فصلت مي

                              

    ) 46 /فصلت( 
ر نيك انجام دهد، به نفع خودش انجام داده و هركس كار بد بكند هركس كه كا«

 .»كند و پروردگار تو كوچكترين ستمي به بندگان نمي. به ضرر خود كرده است

زيرا هر شخص، تفاوت ميان اعمال . كند واقعيت هم اين مطلب را تأييد مي
اش را از قبيل  ياش مانند خوردن، نوشيدن و معامله كردن و افعال غيراختيار اختياري

چرا كه كارهايي از . داند شود و افتادن از سطح را بخوبي مي لرزش، كه از تب ايجاد مي
قبيل خوردن و نوشيدن و غيره را خودش با اراده و اختيار خود و بدون هيچگونه 

در حالي كه هنگام افتادن از سطح و لرزيدن جسم، هيچگونه . دهد اجباري، انجام مي
 .ري از خود، ندارداراده و اختيا

 .با دليل شرعي و عقلي) قدريون(پاسخ گروه دوم 
و هر كاري به مشيت خداوند انجام . باشد خداوند، آفرينندة همه چيز مي :دليل شرعي

خداوند متعال در قرآن كريم نيز بيان فرموده است كه كارهاي بندگان به مشيت . گيرد مي
 :يدفرما چنانكه مي. گيرند خداوند، انجام مي

                         

                                

                   ) 253 /بقره( 
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آمدند، به دنبال  خواست كساني كه بعد از اين پيغمبران مي اگر خدا مي«
بنا به (ولي . شدند رسيد دچار اختالف نمي هاي روشني كه به آنان مي نشانه

اختالف ورزيدند و بعضي ايمان آوردند و بعضي هم كافر شدند ) خواست خدا
خواهد  خداوند آنچه را مي ولي. جنگيدند خواست، با هم نمي و اگر خدا مي

 .»دهد  انجام مي

 :فرمايد و در جايي ديگر مي

                             

               ) 13 /سجده( 
داديم، ولي وعده حتمي من  ت الزم را ميخواستيم به هر انساني هداي اگر ما مي«

 .»جن و انس پر كنم) ايمان و گناهكار بي(است كه دوزخ را از جملگي افراد 

. از نظر عقلي هم همة هستي از آن خداوند است و انسان، جزيي از اين جهان است
پس او هم در ملك خداوند است و براي مملوك، ممكن نيست كه در ملك مالك بدون 

 .مشيتش، تصرف كند اجازه و
 

 اهداف عقيدة اسالمي
اي گفته  شود و از آن جمله به نشانه هدف، در لغت به معاني مختلف اطالق مي

كنند و همچنين به هر چيزي كه موردنظر باشد،  شود كه بسوي آن تيراندازي مي مي
 .گويند هدف مي

انسان به  شود كه اگر اسالمي به مقاصد و نتايج خوب آن گفته مي اهداف عقيدة
 :رسد؛ برخي از آنها عبارتند از عقيده اسالمي، متمسك شود، به اين اهداف مي

چرا كه . شود كه نيت انسان، خالص گردد و فقط خدا را عبادت كند باعث مي -1
 .تنها او آفريننده است و هيچگونه شريكي ندارد
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ن اين عقيده فكر و انديشة انسان از سردرگمي و هرج و مرجي كه در حالت فقدا -2
زيرا كسي كه فاقد عقيده و انديشة اسالمي است از دو . يابد بر آن حاكم است، رهايي مي

يا هيچگونه اعتقاد معنوي ندارد و صرفاً به امور حسي ايمان دارد  :باشد حال، خارج نمي
 .زند و يا اينكه در اعتقادات پوچ و باطل و خرافات، دست و پا مي

فرد معتقد از اضطراب روحي و . شود كري فرد ميباعث آرامش روحي و ف -3
لذا آن ذات ازلي . دهد اش پيوند مي زيرا اين انديشه، او را به آفريننده. برد فكري رنج نمي

در نتيجه، قلبش نسبت . پذيرد گزار و گردانندة امور مي را بعنوان پروردگار، حاكم، قانون
كند و بجاي آن، راه  در پيدا ميتقدير او مطمئن شده و نسبت به اسالم، شرح صبه 

 .پيمايد ديگري را نمي
فرد در عبادت خداوند و رفتار با ساير مخلوقات از انحراف در نيت و عمل،  -4

هاي اين اعتقاد، ايمان داشتن به پيامبران است كه خود  زيرا يكي از پايه. ماند سالم مي
از نيت و عمل سالمي  گردد، همان كساني كه خودشان شامل پيروي از آنان نيز مي

 .برخوردارند
بطوريكه اگر فرصتي براي انجام . كند فرد در كارها قاطعيت دارد و جديت مي -5

برد و هر جا با  كارهاي نيك برايش مهيا شود، به اميد بدست آوردن ثواب از آن بهره مي
ول زيرا يكي از اص. كند كار نادرستي مواجه شود، از ترس مجازات، از آن پرهيز مي

 .است اعمالاش، برانگيخته شدن پس از مرگ و ديدن پاداش  اعتقادي

              

 )132 /انعام ( 
باشد و پروردگارت از كارهايي كه  و هر يك، داراي درجاتي مطابق اعمالش مي«

 .»خبر نيست يكنند، غافل و ب مردم مي

 :فرمايد براي رسيدن به اين هدف، تشويق نموده است چنانكه مي پيامبراكرم



 هاي ايمان پايه  

 

 

78 

 

املؤمن القویّ خري و أحبّ إلی اهللا من املؤمن الضعيف و فی كلّ خري احرص علی «

ما ينفعک و استعن باهللا و التعجز و إن أصابک شیء فال تقل لو أنی فعلت كان كذا و 

يطانكذا ولكن قل قدر اهللا و   روايت مسلم. »ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشّ

و در همة مؤمنان، . تر است مؤمن قوي نزد خداوند از مؤمن ضعيف بهتر و محبوب«
بدنبال كارهايي باش كه برايت مفيد باشد و از خداوند، كمك بخواه و . خير وجود دارد

كردم،  ر فالن كار را ميو اگر به مصيبتي گرفتار آمدي، نگو كه اگ. اظهار ناتواني مكن
تقدير خداوند چنين بود و هر چه خدا بخواهد،  :بلكه بگو. شد اينگونه و آنگونه مي

 .»كند زيرا كلمة اگر، دروازة فعاليت شيطان را باز مي. شو همان مي
هاي دين  گردد كه همه چيزش را در راه تحكيم پايه باعث ايجاد امتي قوي مي -6

. شود، اهميت دهد ينكه به مشكالتي كه در راه با آن مواجه ميدهد بدون ا خدا قرار مي
 :فرمايد در اين باره خداوند متعال مي

                    

                    

    ) 15 /حجرات( 
سپس . اند مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده«

شك و ترديدي به خود، راه نداده و با مال و جان خويش در راه خدا جهاد 
 .»يان اند راستگو اينان. كردند

ح گردد و بشر به شود تا فرد و جامعه، اصال اين فكر و انديشه باعث مي -7
. در نتيجه، به سعادت دنيا و آخرت نايل گردد. ارزشهاي واالي انساني دست يابد

 :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي
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 )97 /نحل ( 
هركس چه مرد و چه زن، كار شايسته انجام دهد در حالي كه مؤمن باشد به او «

كنيم و پاداش آنان را براساس بهترين كارهايشان،  اي عنايت مي زندگي پاكيزه
 .»خواهيم داد

اميدوارم كه خداوند متعال . تاي از اهداف عقيدة اسالمي اس آنچه بيان گرديد گوشه
 .آنها را براي ما و همة مسلمانان، محقق سازد

 

 و ما توفيق إال باهللا
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