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سم اهللا الرحمن الرحيم ب  

    ه_______دم_____مق

من  اإنّ احلمد هللا نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نتوب إليه، و نعوذ باهللا من رشور أنفسنا، و من سيئات أعاملن

هيده اهللا؛ فال مضل له، و من يضلل؛ فال هاديَ له، و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له و أشهد أنّ 

 .حممداً ً عبده و رسوله، صىلّ اهللا عليه، و عىل آله، و أصحابه، و من تبعهم بإحسان، و سلّم تسليامً 

 :أما بعد

بيشترين احترام است؛ و از لحاظ نيازمندي به آن  براستي كه علم توحيد، با شرافت ترين علوم و داراي

در ميان علوم، الزم ترين آن ها مي باشد؛ زيرا علم به خداوند تعالى، و أسماء او، و صفت هاي او، و 

 .و پايه ي شرايع او مي باشد كليد راه به سوي خداوند متعال وحقوق وي بر بندگانش 

  :جمع شده اند، خداوند متعال مي فرمايد) توحيد (  و لذا فرستادگان خداوند بر دعوت به سوي آن

                              } سورة

 })25(األنبياء

هيچ معبود بر حقي بجز  :كه كرده ايماو وحي  ، مگر اينكه بهنفرستاديمهيچ پيامبري از تو  ما پيشو  {

 } كنيد پرستشمرا  فقط ، پسنيستمن 

اند، خداوند و به وحدانيت وجود خويش شهادت داده است، و مالئكه و اهل علم نيز بدان گواهي داده

  :متعال مي فرمايد                            

            }18(عمرانسورة آل({ 

گواهي فرشتگان و صاحبان دانش نيز به آن او نيست و  جز به اينكه هيچ معبودي دمي دهخدا گواهي  {

 م توانا است و همجز او معبودي نيست كه هي عالَم است به عدل، كه خدا تدبير كننده آن حال مي دهند

 } حكيم
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شأن و ارزش توحيد در اين حد باشد، بر هر مسلماني الزم است كه نسبت به يادگيري، و  كه و هنگامي

 ي سليم و مطمئن واياد داهي آن، و تدبر در آن، و باور داشتن به آن توجه كند؛ تا اينكه دينش بر پايه

 .گردد خوشبخت و سعادتمندج آن، تسليم امور خداوند بنا شود، كه با ثمرات و نتاي

 مؤلف
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 ىدين اسالم

را بخاطر آن برگزيد، و اديان ديگر  –اهللا عليه و سلم  صلي -محمد  خداوند، ديني است كه :دين اسالمي

، نعمت را بر آنان )دين اسالمي(ي آنبدان پايان يافت، و آن را براي بندگانش كامل نمود، و به وسيله

ديني غير از آن قبول  ،راضي گشت، پس از هيچ كسي) دين اسالمي(نمود، و براي بندگانش به آنتمام 

    :نمي گردد؛ خداوند متعال مي فرمايد                   

                }40:سورة األحزاب{ 

، و خداوند به پيامبران است ينِو آخر ي خدافرستاده بلكهو  نبودههيچ يك از مردان شما  محمد پدر {

 } چيز داناست همه

: و خداوند متعال مي فرمايد    …               

        ... }3:ئدةاملسورة ا{ 

اسالم را براي  دين بر شما تمام كردم وو نعمت خود را دم گردانيكامل برايتان امروز دين شما را ...  {

 }...  برگزيدمشما 

    :و خداوند متعال ميفرمايد        ...}19:عمرانآل{ 

 }... اسالم است ، همانخدا در پيشگاه) معتبرحق و پسنديده و ( يند بيگمان... {

 : و خداوند متعال مي فرمايد                          

     }85:عمرانآل{ 

 يزمره ، و او در آخرت ازاز او پذيرفته نمي شودز هرگ بجويد،ديگر  ياسالم دين و هر كس كه جز {

 } خواهد بودزيانكاران 
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و خداوند متعال بر بندگان خود واجب نموده كه نسبت به خدا دينداري نمايند، پس در حالي كه رسول 

 : را مخاطب قرار داده است، مي فرمايدصلي اهللا عليه وآله وسلم  اهللا           

                                 

                           

      }158:سورة األعراف{ 

فرمانروايي  كسي كه ،هستم به سوي همگي شماي خد فرستاده اي مردمان هر آئينه من :بگواي پيامبر  {

زنده مي كند و مي ميراند، پس  اوست كه او نيست، جز، هيچ معبود بر حقي ازآنِ اوست ها و زمينآسمان

 ايمان دارد و از اوخدا و سخنان او  به كهاي اندهاش، آن پيامبر درس ناخوفرستادهبه خدا و ايمان بياوريد 

 } هدايت يابيدپيروي كنيد تا 

و الذي «: روايت شده كه فرمودصلي اهللا عليه وآله وسلم  اهللا لبي هريرة از رسواو در صحيح مسلم از 

ةنفسُ حممد بيده، ال يسمعُ يب أحدٌ  بالذي أرسلتُ به؛  هيودي، و ال نرصاين، ثم يموت، و مل يؤمنْ : من هذه األمَّ

 0F1»إال كان من أصحاب النار

، نصرانينه دي و نه يهو ،متا، هيچ كسي از اين دست اوست نفس محمد درو سوگند به كسي كه {

 اينكه از اال، ام ايمان نياوردبه چيزي كه بدان فرستاده شدهسپس بميرد، و  مرا بشنود و دعوتنيست كه 

 }اهل جهنم خواهد بود يزمره

آورده است بهمراه قبول نمودن و اذعان به آن، ونه ) براي ما(گواهي دادن به آنچه است كه  :ن به اوو ايما

آورده صلي اهللا عليه وآله وسلم  بوطالب با وصف گواهي به آنچه كه پيامبرافقط تصديق ؛ و بدين سبب 

 )ب نمي شودو مؤمن محسو(  ي بهترين دين هاست، مؤمن نبوداست و شهادتش به اينكه از جمله

                                                            
N==Ñ›®=_·Îg‡=Ôÿ_ãàf=„_∑̌ =̂iÈrË=i_f=I „_∑̌ =̂i_k‘=I fiŸå‹=Á̂ËáJ==fiŸã=Ë=ÊÎŸƒ=!̂=ÏŸì–=fi–áF٣٨۴E 
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و از اين لحاظ  ،ي مصلحت هايي است كه اديان ما قبل شامل آن مي شدندشامل همه :و دين اسالمي

ي زمان ها، و مكان ها، و أمت ها مورد مصلحت است، از ديگر اديان ما قبل كه اين دين براي همه

 :مي فرمايده وسلم صلي اهللا عليه وآل اشخداوند متعال خطاب به فرستاده خودش متمايز مي باشد؛

                               ...

}48:سورةالمائدة{ 

 شاهدوي است و  ينپيش كتابهايي كه تصديق كنندهفرو فرستاديم  حقرا ب) قرآن( و به سوي تو كتاب {

 } ... آنهاستبر 

تمسك به آن : متي اين است كهابراي هر زمان و مكان و ) دين اسالمي( معني مورد مصلحت بودن آنو 

مت است، و بدين معني نيست امت را در هر زمان، يا هر مكاني نفي نمي كند، بلكه به مصلحت امصالح 

را ) دين اسالمي( ي از مردم، آنكه برخ طوري ،كه براي هر مكان و زمان و أمتي خضوع و خشوع نمايد

 .اينگونه مي خواهند

حق تمسك به اين  وآن دين حقي است كه خداوند تعالى كسي را كه بدان تمسك كند  :و دين اسالمي

، خداوند گرداند چيرهدين را به جا آورد، ضمانت فرموده كه او را ياري فرمايد، و بر هر كسي غير از او 

  : متعال مي فرمايد                         

        }9:سورة الصف{ 

آيين هاي ي فرستاد تا آن را بر همه )اسالم(دين حق هدايت و  همراه باكه پيامبر خود را خداست { 

 } دوست نداشته باشنداگر چه مشركان  ديگر چيره گرداند،

   : و خداوند متعال مي فرمايد                
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            }55:سورة النور{ 

 ان راآناند وعده داده است كه دهم داانجاهاي شايسته كاراند و كه ايمان آوردهبه كساني از شما  خداوند {

 حتماًرا كه پيش از ايشان بودند و  كسانيجانشين ساخت كه همانگونه سازد  يگزيندر زمين جا قطعاً

و البته ترس  پابرجا و استوار خواهد ساخت براي آنان پسنديده است )خداوند( شان را كهبراي ايشان دين

 ،مي پرستند چيزي را با من شريك نمي سازند، مرا مي نمايد ديلتب امنيت و آرامشرا پس از آن به  آنان

 } و كساني كه پس از آنان ناسپاسي كنند، پس آن گروه همانا فاسقانند

 :مردم رادر عقيده و شريعتش كامل مي باشد،  ، وامل عقيده و شريعت استش :و دين اسالمي

 .برحذر مي دارد از شرك ) آنان را(ي دهد وتوحيد خداوند متعال دستور مبه  .1

 .از دروغ بر حذر مي دارد ) آنان را(به راستگويي فرمان مي دهد، و .2

ستم و بيداد نهي فرموده است؛ و عدل عبارت  از به عدل و داد امر مي فرمايد و از بي انصافي و .3

هستند، و فرق قائل شدن بين امور مختلفي كه با هم  شبيه هم به از برابري بين اموري كه: است

) به اشتباه( ، كما اينكه برخي از مردمبرابريِ مطلق نيستبه معناي  ،دارند؛ و عدل و داد تفاوت

دين اسالم، دين برابري است، و آن را : هنگامي كه از آن سخن به ميان مي آورند، مي گويند

بصورت مطلق بيان مي كند، زيرا برابري در بين اموري كه با هم متفاوت هستند، ستم و بيداد مي 

ي چنين بيدادي، مورد سپاس قرار شد كه دين اسالم، آن را به ارمغان نياورده است، و انجام دهندهبا

 .نمي گيرد

 .از خيانت نهي مي كند) آنان را(به امانت امر مي كند و  .4

 .از غدر و پيمان شكني نهي مي مايد) آنان را( به وفاي به عهد و پيمان دستور مي فرمايد و .5

 .از بد رفتاري با آنان بر حذر ميدارد) آنان را( ه پدر و مادر امر مي كند وبه نيكي كردن نسبت ب .6

 .ي رحم و رفت و آمد با نزديكان فرمان مي دهد، و از قطع نمودن آن نهي فرموده استبه صله .7

 .به روابط خوب با همسايگان امر مي كند، و از بدي روابط با همسايگان نهي فرموده است .8
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 اركان اسالم
كه در حديثي : ، و پنج مورد استبر آن ساخته مي گردد) دين اسالم(پايه هاي آن است كه  :سالماركان ا

نيَ «: روايت كرده، كه فرمودصلي اهللا عليه وآله وسلم  آن را از پيامبر بن عمراذكر شده است،  كه  بُ

دَ اهللاُ :اإلسالم عىل مخسة حِّ وَ إله إال اهللا، و أنَّ حممداً عبده و  شهادة أن ال :-و  يف رواية عىل مخس  -عىل أن يُ

 ": احلج، و صيام رمضان، قال: فقال رجل "صيام رمضان، و احلجِّ  رسوله، و إقام الصالة، و إيتاء الزكاة، و

 1F2.  »صيل اهللا عليه و سلم -هكذا سمعته من رسول اهللا "صيام رمضان، و احلج  ،ال

 :دين اسالم بر پنج اصل بنا شده است{ :ي فرمايددر اين حديث مصلي اهللا عليه وآله وسلم  رسول خدا

گواهي دادن به اينكه هيچ معبود بر حقي بجز خدا :-و در روايتي  – كنند پرستش بر اينكه خدا را يگانه

ي رمضان، زكات، و روزه دنداي اوست، و برپا داشتن نماز، و وجود ندارد، و اينكه محمد بنده و فرستاده

آن را } ي رمضان، و حجنه، روزه{:ي رمضان؛ گفتحج، و روزه: گفت)  به إبن عمر(مردي} و حج

 .شنيدمصلي اهللا عليه وآله وسلم اينگونه از رسول خدا

ي گواهي دادن به اينكه هيچ معبود برحقي بجز اهللا وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده -1

ور و اعتقاد قطعي و جازمي كه با با :عبارتست از) شهاده الإله إالاهللا و أنّ محمداً رسول اهللا(اوست

اي دارد؛ و اين گواهي به همراه زبان، به اين  گواهي تعبير نمايد، گويي كه در اين گواهي بيننده

 :تعدادي تصديقات بعنوان يك ركن واحد قرار داده شده است

متعال است، پس  يك تبليغ كننده از طرف خداوندصلي اهللا عليه وآله وسلم  بخاطر اينكه رسول اهللا: مثالً

الإله  "هاي گواهي به مكملاش و رسالتش از جمله به بندگيصلي اهللا عليه وآله وسلم  گواهي دادن به او

 .مي باشد "إال اهللا 

اي براي درستي و صحت كارها و پذيرفته شدنشان نزد خداوند است، بخاطر اينكه شهادتين پايه: و مثالً

د و در درگاه خداوندي پذيرفته نمي شود، مگر با خالص پس هيچ كاري سالم نيست و صحت ندار

                                                            
O=:·ÿ̂=€È–=Ë=„_∑̌ =̂i_f=I „_∑̌ =̂i_k‘=I Ìá_Ägÿ̂=Á̂ËáJ==fiŸã=Ë=ÊÎŸƒ=!̂=ÏŸìJ=Fç∫=ÏŸƒ=fl̇ ã̌ =̂<fEfi–á=IF٨E_Îf=i_f=I „_∑̌ =̂i_k‘=I fiŸå‹=Á̂Ëá=Ë=I=Ë=fl̇ ã̌ =̂„_‘á`=„

fi–á=I fl_¡≈ÿ̂=Ê›Û_ƒÉF١١١KE 
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؛ پس با اخالص براي صلي اهللا عليه وسلماش گردانيدن عمل براي خداوند متعال و پيروي از فرستاده

-و با پيروي از فرستاده) هيچ معبود برحقي بجز اهللا وجود ندارد( "الإله إال اهللا": خداوند متعال گواهي به

) ي خداوند استمحمد بنده و فرستاده("محمداً عبده و رسوله": گواهي بهوآله وسلم  صلي اهللا عليه اش

 .تحقق مي يابد

غير از آزاد شدن دل و وجود از توجه به مخلوقات و از پيروي نمودن  :و از ثمرات اين گواهي عظيم

 .پيامبران مي باشد

متعال با پايداري در انجام دادن آن، و بندگي نمودن براي خداوند : و اما برپا داشتن نماز عبارتست از -2

 .هاي مخصوصش و چگونگي انجام آنكامل كردن آن در وقت

 .شرح صدر، و نور چشمان، و نهي نمودن آن از فحشا و منكرات مي باشد :و از ثمرات آن

بندگي براي خداوند متعال با دادن مقدار واجب از اموالي كه مستحق : و اما دادن زكات عبارتست از -3

 .كات مي باشندز

هاي اسالم و نيازمندي رفع و) خسيس بودن( ي پستودن وجود از آفريدهپاك نم :و از ثمرات آن

 .مسلمانان مي باشد

داري كردن در روزهاي ماه بندگي براي خداوند متعال با خود :رمضان عبارتست از و اما روزه -4

 .را باطل مي كنند هايي كه روزهرمضان از چيز

 .مديريت وجود در ترك دوست داشتني هايش براي رضاي خداوند عزّ و جلّ مي باشد :ت آنو از ثمرا

بندگي براي خداوند متعال با قصد نمودن بيت اهللا الحرام براي : ي خدا عبارتست ازحج خانه او ام -5

 .اداي شعائر و فرايض حج

اعت خداوند متعال صرف مديريت نفس در تالش و جهاد مالي و بدني است كه در ط :و از ثمرات آن
 .مي شود و بدين خاطر حج نوعي از جهاد نمودن در راه خداوند متعال مي باشد

ي خداوند متعال را قرائت كند كه مي و هر كس بخواهد كه اين مسأله برايش روشن گردد، اين فرموده

  :فرمايد                                
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                      }99-96:سورةاألعراف{ 

 قطعاًو پرهيزگاري مي كردند،  )به خدا و پيامبرانش( ايمان مي آوردند شهرها و آباديهاو اگر اهل  {

تكذيب كردند، پس ايشان را  )پيامبران را( ديم و ليكنبروي ايشان مي گشو را ت از آسمان و زمينابرك

كه دعوت پيامبران را (و آباديها  هاشهراهل  آيا )96( گرفتار و مجازات كرديمآنچه مي كردند  سبببه 

غرق در خواب باشند؟ در حالي كه ايشان  آنان برسدكه عذاب ما شبانه به اند ايمن شدهاز آن  ،)نپذيرفتند

گاه عذاب ما چاشتكه اند ايمن شدهاز آن  ،)كه دعوت پيامبران را نپذيرفتند(و آباديها  هاشهرآيا اهل ) 97(

يا از مكر خدا خود را ايمن دانستند  )98( ؟ندهستبازي  سرگرم ايشان در حالي كهد برسآنان به  )نيمروز(

 } )99( داند خود را از مكر خدا ايمن نمى )كسى(جز مردم زيانكار  )با آنكه(

براي خردمندان و چشم  است و به تاريخ گذشتگان دقت نمايد، زيرا به راستي تاريخ درس عبرتي

 .، و اهللا المستعاناندبراي قلبشان حجابي را قرار ندادهكه براي كساني است بصيرتي 

 اسالمي يهاي عقيدهپايه

شامل عقيده و شريعت است، و به چيزهايي از شرايع آن اشاره  –همانگونه كه گذشت  - :دين اسالمي
 .اي است كه به شرايع اعتبار مي بخشد، ذكر كرديمنموديم، و اركان آن را كه پايه

شامل (هايش ايمان به خدا و فرشتگانش و كتاب هايش و فرستادگانش و قَدرپايه :اسالمي ياما عقيده
 .مي باشد) خير و شرّ قَدر

 .بر اين پايه ها داللت مي كنندصلي اهللا عليه وآله وسلم  و كتاب خدا و سنّت رسولش

   : در قرآن، خداوند متعال مي فرمايد                 

                               ...} سورة

 }177:البقرة
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 آن كرداركيني بلكهمشرق و مغرب بگردانيد و  سويبه  )در نماز( نيكوكاري آن نيست كه روي خود را {
 } ...و پيامبران ايمان آورد  )آسماني( و فرشتگان و كتاب واپسينست كه به خدا و روز كسي ا

   :و در مورد قدر مي فرمايد                  

    }49,50:سورة القمر{ 

 يك مانندفرماني بيش نيست، هما  فرمانو  )49( ايمآفريدهي مقرر را به اندازه يينه ما هر چيزهر آئ {
 }) 50(به هم زدن چشم 

هنگام صلي اهللا عليه وآله وسلم  آمده است كه پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم  و در سنّت رسول اهللا

تؤمن باهللا، و أن : اإليامن": كرد، مي گويد جواب دادن به جبرئيل، وقتي كه از او در مورد ايمان سؤال

ه: ، و تؤمن بالقدرمالئكته، و كتبه، و رسله، و اليوم اآلخر  2F3"خريه و رشّ

و روز آخرت  ،، و فرستادگانشآن است كه به خداوند، و فرشتگانش، و كتاب هاي آسمانيش: ايمان{

 }و شرّ آن ايمان بياوري آنخير، و به قدر ،ايمان بياوري

 به اهللا تعالىايمان 

 :ايمان به خداوند شامل چهار مورد مي شود

 :ايمان به وجود اهللا تعالى :مورد اول

 .و احساس داللت مي كند  ،و شرع ،و عقل ،فطرت ،-تعالى  -و بر وجود اهللا 
ي ي آفريدگان بدون سابقههمانا كه فطرت همه: -سبحانه  -بر وجود اهللا  فطرتاما داللت  -1

و هيچ چيزي او را ، بر اساس ايمان به پروردگارش آفريده شده است، ديدن موزشدن، و يا آانديشي

قلبش واقع شود كه وي را از اين  رب رخدادياز مقتضاي اين فطرت منصرف نمي كند مگر كسي كه 

ما من مولود إال و « :صلي اهللا عليه وآله وسلم ي پيامبرفطرت منصرف گرداند؛ بخاطر اين فرموده

 3F4»سانهأو يمجِّ  ،انهأو ينرصِّ  ،دانهُ فأبواهُ هيوِّ  ،فطرةيولدُ عىل ال
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متولد مي شود، پس والدينش وي را يهودي ) اسالم(مگر اينكه بر فطرت هيچ كودكي بدنيا نمي آيد {   

 }يا مسيحي يا مجوسي مي گردانند

ديم بودند و پس همانا اين آفريدگان، چه آنهايي كه در ق :-تعالى  -و اما داللت عقل بر وجود اهللا  -2

اي هستند كه آنها را آفريده چه آنهايي كه پس از مخلوقات قديمي آمدند، ناگزير از وجود آفريننده

كه بصورت تصادفي  و امكان ندارد ،باشد؛ زيرا ممكن نيست كه خودشان، خودشان را آفريده باشند

 .د بوجود آمده باشن

هيچ چيزي خودش را نمي آفريند، بدين خاطر ا خودشان را آفريده باشند، زير ،ممكن نيست كه خودشان
 !كه قبل از وجودش در عدم بوده، پس چگونه مي تواند آفريننده باشد ؟

) بوجود آمده باشد(و امكان ندارد كه بصورت تصادفي بوجود آمده باشند، زيرا هر چيز كه حادث باشد 
و هماهنگي  ،اين نظام بديع و نووجودش بر  و نيز نيز هست،) بوجود آورنده(ناگزير داراي يك محدث 

 بعضي از آنها ،ئناتو بين اين كا ،و ارتباط منسجم بين سبب ها و مسبب هاي آنها ،و توازن نزديك
ع از اين مي شود كه برخي از اشياي ديگر بصورت تصادفي قاطعانه مان )هابعضي از اين اسباب و مسبب(

ي آفرينشش بر هيچ نظمي نيست، ايهر پود آمده دزيرا موجودي كه بصورت تصادفي بوج بوجود آيند،
 !چگونه در حال زندگي و سير تكاملش منظم است ؟

و هنگامي كه امكان نداشته باشد اين آفريدگان خودشان، خودشان را بوجود آورده باشند و يا بصورت 

ده است كه اين را بوجود آوره و آفري ااي آنهتصادفي بوجود آمده باشند، معلوم مي شود كه آفريننده

 .آفريننده همان خداوندي است كه پروردگار جهانيان است

 : آنجا كه مي فرمايد ،اطع راو خداوند متعال اين دليل عقلي و برهان ق           

       }35:سورةالطور{ 

ذكر نموده  } ندآنكه خود، آفريدگار خويش هستاند يا اي آفريده شدهون هيچ آفرينندهدبآيا ايشان  {
و اينكه ايشان كساني نيستند كه  ،اين كه ايشان بدون خالق و آفريننده آفريده نشده اند :يعني. است

خودشان را بيافرينند؛ پس معلوم مي شود كه آنها خالقي دارند كه خداوند تبارك و تعالى مي  ،خودشان
ي شنيد كه سورهصلي اهللا عليه وآله وسلم  از پيامبر خداا ي كه جبير بن مطعم و بدين خاطر هنگام ،باشد

  :طور را مي خواند و به اين آيات رسيد                    
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    }37-35:سورة الطور{ 

 اينكه آنان يا) 35(اند يا آنكه خود، آفريدگار خويش هستند اي آفريده شدهون هيچ آفرينندهدآيا ايشان ب {

) موجود(يشان نزد اهاي پرودگارت گنجينه مگر يا) 36(يقين ندارند بلكه  ؟اندآسمان ها و زمين را آفريده

 } )37(ان چيره هستند آن مگر است يا

و آن دفعه، اولين باري بود  ،نزديك بود كه دلم به پرواز در آيد{ :در آن هنگام مشرك بود، گفت و جبير

 4F5}كردمي كه ايمان در دلم سنگيني 

بازگو اگر يك شخص در مورد قصر مجلّلي براي تو حرف  :و براي توضيح اين مسأله يك مثال مي زنيم
كند كه باغ ها اطراف آن را گرفته اند، و بين آنها نهرهايي جاري باشد،  مملو از فرش ها و استراحت گاه 

كه اين قصر با هر آنچه از : ؛ و به تو بگويدآراسته شده باشد مكمل هاي اصلي ونتها باشد، و با انواع زي
بصورت  اينكهوجود آورده است، يا ب اينگونه كماالت كه در درون آن وجود دارد، خودش، خودش را

) وجود آفريننده اي براي قصر( اي بوجود آمده است؛ به انكار و تكذيب آنتصادفي، بدون هيچ آفريننده
با زمين و  :؛ آيا جايز است كه اين جهان پهناورمي باشدبه گفتار نادانان  شبيه و حرفش ،مبادرت ورزده

 ،خودش را بوجو آورده باشد ،ظام نو و بديع و جذابش، خودشآسمانش و با افالك و حالتهاي متنوع و ن
 !اي بوجود آمده باشد ؟و يا اينكه بصورت تصادفي و بدون هيچ آفريننده

اينكه همه كتاب هاي آسماني به آن اقرار مي كند، و اينكه  :تعالى :بر وجود اهللا شريعتو اما داللت  -3
اي براي مصالح آفريدگان است؛ دليلي است ضمين كنندهت ،آنچه از احكام با عدالتي كه بدان آمده اند

كه از طرف پروردگاري باحكمت و دانا به مصالح آفريدگانش مي باشد؛ و نيز آنچه را از  امر بر اين
 كه امر اند و واقعيت به درستي آن گواهي مي دهد، دليلي است بر ايناخبار كائنات كه آورده

پرودگاري توانا بر بوجود آوردن آنچه كه بدان خبر داده است، از طرف  )اري كه به ما رسيده،اخب(
 .مي باشد

 :بر وجود اهللا تعالى؛ بر دو وجه است احساسو اما داللت  -4
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عاي دعا كنندگان و به فرياد رسيدن رنجديدگان، مي شنويم و اينكه ما آنچه را كه از اجابت د :وجه اول

مي  –سبحانه  -اوند متعال داللت مي كند؛ خداوند چيزي است كه بصورت قاطع بر وجود خد، مي بينيم

 :فرمايد

                    ... }76:سورة األنبياء{ 

 }... پس دعاي او را قبول كرديم  ،و نوح را ياد كن چون ندا كرد پيش از اين{ 

«: و خداوند متعال مي فرمايد           ... }9:سورة األنفال{ 

 }...  پذيرفتيد، پس دعاي شما را به فريادمي طلبيدرا  ه كه پروردگار خودآنگا{ 

روز جمعه وارد  باديه نشينيك مرد  :است كه گفت شده روايت ا و در صحيح بخاري از أنس بن مالك

اي رسول اهللا دارايي مان : پس گفت -خطبه مي داد وسلم  صلي اهللا عليه وآله پيامبر در حالي كه -شد 

دو دستش را بلند كرد و  يامبر هم؛ پدعا كنبراي ما نزد خدا ، زن و فرزندانمان گرسنه ماندندو  ،نابود شد

از ) صلي اهللا عليه وسلمپيامبر (، ها شدند و جمع گشتند؛ پس ابر ها به سرعت همانند كوهدعا نمود

مرد آن  ،ي دومو در روز جمعه –. سرازير مي شدباران را ديدم كه از ريشش  مد تا اينكهمنبرش پايين نيا

مان و دارايي ،ها ويران شدخانه -يا رسول اهللا   :، بلند شد و گفتبود كه يا كسي غير از او ،باديه نشين

را بلند كرد، و  دو دستشصلي اهللا عليه وآله وسلم  پيامبركن؛  دعاخداوند براي ما  نزدغرق شد، پس 

 5F6.  »فام يشري إىل ناحية إالّ إنفرجت ،اللهم حوالينا و ال علينا«: گفت

 }مي يافت رهايي) ابرها(اي اشاره ميكرد، خداوندا براي ما بفرست نه عليه ما، پس به هر ناحيه{

بوده و  و تا به امروزاجابت دعا كنندگان براي كسي كه در پناه بردن به سوي خداوند راستگو و صادق

 .داراي شرايط اجابت بوده باشد، هميشه امر مشهوري بوده است

، يا آنها اندمردم آنها را مشاهده نموده  اينكه نشانه هاي پيامبران كه معجزه ناميده مي شوند و :وجه دوم

) تمعجزا(آنها  زيراآنهاست، و او اهللا تعالى است؛ ي ارسال كنندهرا شنيده اند، دليل قاطعي بر وجود 
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كه خداوند آنها را براي تأييد و ياري و نصرت فرستادگانش جاري  ،اموري خارج از طاقت بشري هستند

 .ساخته است

آن هنگام كه خداوند متعال به او امر كرد كه با عصايش به  ،است عليه السالم ي موسىنشانه :مثال آن

و آب دريا در بين آنها همانند كوه  ،شد دوازده راه خشك براي آنها شكافته پس به آن زد ؛ پس ،دريا بزند

  :بود، خداوند متعال مي فرمايد                  

            }63:سورة الشعراء{ 

ي خود را به دريا بزن، پس دريا از هم شكافت و هر بخشي بدنبال آن به موسى پيام داديم كه چوبدست {
 }همچون كوه بزرگي گرديد 

مرده را زنده مي كرد و  ،ي خداوندآن هنگام كه با اجازه ،است عليه السالم ي عيسىنشانه: و مثال دوم

  ...: خداوند متعال مي فرمايد ،هايشان بيرون مي آوردآنها را از آرامگاه          ...

}49:سورة آل عمران{ 

 }... م فرمان خدا زنده مي كنو مردگان را به ... { 

 :خداوند متعال مي فرمايد           ... }110:سورةالمائدة{ 

 } ...مي آوردي بيرون ) هااز گور مي كردي و زنده(به فرمان من مردگان را  آنگاه كهو ... { 

اي خواستند، پس است، آن هنگام كه قريش از او نشانهصلي اهللا عليه وآله وسلم  براي محمد: و مثال سوم
اي نمود؛ پس به دو نيمه شكافته شد، پس مردم آن را ديدند، و در آن، فرموده خداوند متعال به ماه اشاره

 : است كه مي فرمايد                     

  }2-1:سورة القمر{ 

اي را ببينند، رويگرداني كنند و كافران نشانه هرگاهو ) 1(بشكافت  از هم قيامت نزديك شد و ماه {

 .} )2( ي استيرومندن جادويگويند 

كه خداوند آن ها را براي تأييد و ياري و نصرت فرستادگانش جاري ي محسوس پس اين سه نشانه

 .ساخت، بصورتي قطعي بر وجود خداوند متعال داللت مي كند
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؛ يعني ايمان به ايمان به ربوبيت او: عبارتست از از آنچه كه ايمان به خداوند شامل آن مي شود مورد دوم
 .زي ندارداينكه به تنهايي پروردگار است و هيچ شريك و انبا

اي غير از اهللا وجود و ملك، و تدبير امور از آن اوست؛ هيچ آفريننده ،كسي است كه آفرينش: پروردگارو 

    :ندارد؛ هيچ مالكي جز او وجود ندارد؛ هيچ امر نيست مگر امر او؛ خداوند متعال مي فرمايد

       ...}54:سورة األعراف{ 

 }.. .تنها او فرمان مي دهد  د ونآفريتنها او مي  باشيد كهآگاه ...  {

  ...: و مي فرمايد                      

       }13:سورة فاطر{ 

به فرياد كه  كساني آنبجز او، و  ميت ازآنِ اوستمالكيت و حاك است پروردگار شما كه اينست خدا...  {

 } ندارند ي نازك خرمايي همهپوست مي خوانيد، حتّى مالكيت

و هيچ كسي شناخته نشده كه ربوبيت خداوند را انكار كند، مگر اينكه متكبر باشد و به آنچه كه مي گويد 

  :وم خود گفتم كه به قانگ، آن هحاصل گشتمعتقد نباشد، همانگونه كه از فرعون       

    }24:تالنازعا ةسور{ 

 } پروردگار برتر شما هستمگفت من  و {

   : و گفت                  ... «}رة سو

 }38:القصص
 }... سراغ ندارم براي شما  من خدايي جز خودم!  قوم گانان و بزرو فرعون گفت اي سر{ 

  : نبود؛ خداوند متعال مي فرمايد) اش(از عقيده) گفته هاي فرعون(اما آن          

        ...}14:سورة النمل{ 

 }...  بدانها يقين و اطمينان داشتندد كه در دل ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند هرچن{ 
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   :گويدو موسى در آنچه كه خداوند از او حكايت مي كند، مي          

                        

 }102:سورةاإلسراء{»

ها جز پروردگار آسمانرا هاي روشني بخش اين معجزه، كه كه  مي داني تو :گفت) موسى به فرعون({ 

 }مي پندارم  من تو را هالك شدهاي فرعون و  نازل نمي كند و زمين

و بدين خاطر مشركان، به همراه شركشان به الوهيت خداوند، به ربوبيت خداوند متعال اقرار مي كردند؛ 

 : د متعال مي فرمايدخداون                  

                              

                           

                        

     }89-84:سورة المؤمنون{ 

ازآنِ : خواهند گفت) 84! (اگر داناو فرزانه هستيد؟هستند از آنِ كيستند  زمينبگو زمين و آنچه در  {

پروردگار آسمان هاي  چه كسيبگو ) 85( پس چرا نمي انديشيد و يادآور نمي گرديد؟بگو  خدايند،

پرهيزگاري  آيا پس بگو ،ستخدا ا ازآنِ: خوهند گفت) 86(عظيم است؟ هفت گانه و پروردگار عرش 

پناه مي دهد  و او كسي است كهبگو كيست آنكه پادشاهي هر چيز بدست اوست ) 87( پيش نمي گيريد؟

 :خواهند گفت) 88( !او پناه داد اگر فهميده و آگاهيد؟) عذاب(از  و كسي را نميتوان) هر كه را بخواهد(

 } )89(فريب داده مي شويد؟  چگونه گول مي خوريد و بگو  ،خدا است از آنِِ

 : و خداوند متعال مي فرمايد                         

      }9:سورة الزخرف{ 
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كه آنها را : ه است، قطعاً خواهند گفتفريدآكه چه كسي آسمان ها و زمين را  بپرسيان مشركگر از او { 

 } دانا بيافريد خداي غالبِ

 : و خداوند متعال مي گويد                       

}87:سورة الزخرف{ 

از (پس چگونه خدا؛ : خواهند گفت حتماً ه است،فريدآايشان را  يكس چهكه  بپسيان مشركو اگر از { 

 } !؟ندگردمي  منحرف) عبادت خدا

فقط او شرعي است، پس همانگونه كه شامل دستورات كَوني و  -سبحانه و تعالى  -و دستور خداوند 

است، و آنطور كه مي خواهد و به حسب آنچه كه مقتضاي آن است، در آن  ي جهان هستيتدبير كننده

معامالت، به حسب آنچه كه  احكامدر عبادات، و  تشريعقضاوت مي كند، پس همانطور نيز او در 

ند در عبادات، يك شريعت گذار را فرما است؛ پس هر كس كه همراه خداوحكمتش اقتضا كند، حكم

شريك گرداند و يا در معامالت حاكمي را مقرر گرداند، به تحقيق به او شرك ورزيده است، و ايمان را 

 .محقَّق ننموده است

به الوهيت خداوند متعال؛  ايمان: از آنچه كه ايمان به خداوند شامل آن مي باشد عبارتست از مورد سوم

 معبود بر حق براي عبادت است كه شريكي ندارد، ) إله(فقط او يعني ايمان به اينكه 

 : خداوند متعال مي فرمايد؛ مهراه حمبت و بزرگداشت است) املعبود( :يعني) املألوه( :به معناي) اإلله(و 

                     }163:سورة البقرة{ 

 } مهربان است يبخشايندهكه يگانه است هيچ معبود بر حقي جز او نيست،  يو معبود شما خدا{ 

 : و خداوند متعال مي فرمايد                       

                 }18:عمرانسورة آل{ 
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خدا گواهي مي دهد به اينكه هيچ معبودي جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز به آن گواهي { 

ي عالَم است به عدل، جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم مي دهند حال كه خدا تدبير كننده

 }حكيم 

د اتخاذ كند كه غير از خدا او را عبادت كند، پس الوهيتش باطل و نوو هر كسي كه يك معبود را با خدا

  :داوند متعال مي فرمايدتباه است؛ خ             

                       }62:الحج سورة{ 

است باطل مي خوانند  به فرياد و آنچه كافران به جاي او اين است كه فقط خداوند حق استاين براي  {

 }است  بزرگ قدر يمرتبهبلند و خدا

را به ) معبود بودن و فرمانروايي(، حق الوهيت )معبودان(آلهه ) با نام ،معبودان باطل( گذاري آنها مو نا

 نام سه بت در دوران قبل از رسالت پيامبر -زّى و مناة الت و ع(خداوند متعال در مورد  ،ايشان نمي دهد

  : مي فرمايد) صلي اهللا عليه وسلم                  

     ... }23:سورة النجم{ 

حجت و آنها هيچ  و صحت ايد خدا بر ثبوتهآنها گذاشت شما و پدرانتان بركه  است يينامها ها فقطاين{ 

 }... ده است نازل نفرمودليلي 

 ... : براستي او به قومش گفت :مي گويد و در مورد هود عليه السالم        

                   ... }71:سورة األعراف{ 

پدران ) نيز(ايد و كردهو پدرانتان نامگذاري  كه شماستيزه مي كنيد  چند، هايينامي با من در بارهآيا ... { 

 }... ده است نازل نفرموبر آن هيچ دليل و برهاني  ونداند، خداشما مقرر كرده
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  :به دو همراهي كه در زندان با او بودند، گفت عليه السالمو يوسف           

                         

                 ... }39،40:سورة يوسف{ 

 اين معبود هايي كه) 39(آيا معبودان پراكنده بهترند يا خداي يكتاي غالب  دوستانِ زندانيِ من اي ... {

نام نهاده  آنها را خدا آن ها را شما و پدرانتان، نيست هايي چندچيزي جز ناممي كنيد عبادت غير از خدا 

 }... ها هيچ دليلي نفرستاده است آن) خدا ناميدن(خداوند براي . ايد

 ...  :به قوم هاي خود مي گفتند -بر آنها سالم و صلوات باد  -ين خاطر فرستادگان خداوند و بد

              ...}59:سورة األعراف{ 

 }... شما جز او معبودي نيست  بپرستيد كه برايخدا را  تنها ... {

 -از خداوند، معبوداني را اتخاذ كردند كه آنها را به همراه خداوند اما مشركان آن را نپذيرفتند، و غير 

 .و از آنها طلب ياري مي كردند، و آنها را به فرياد مي خواندند  ،مي پرستيدند -سبحانه و تعالى 

 

 :مي نمايد باطل با دو دليل عقلي توسط مشركان امعبودان ر خداوند متعال اتخاذ اين
عبادت (اند هيچ چيزي از خصوصيات الوهيت اتخاذ نموده) مشركان(اني كه آنها اينكه در اين معبود :اول

، و هيچ نمي توانند چيزي بيافرينندآفريدگاني هستند كه ) معبودان(وجود ندارد، آنها ) شدن و فرمانروايي

الكيتي نفعي را به عبادت كنندگانشان نمي رسانند، و هيچ ضرري را از آنها دفع نمي نمايند، هيچ گونه م

را ) و زمين(مالكيت هيچ چيزي از آسمانها از لحاظ زندگي و حيات، و نيز مردن ندارند، و همچنين 

 .اندندارند و در امر آن مشاركت نداشته
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 : خداوند متعال مي فرمايد                        

                     } سورة

 }3:الفرقان

هايي بيش خودشان آفريده بلكهند كه چيزي را نمي آفرينند اهگرفتبررا  و كافران غير از خدا معبودهايي{ 

 } و زندگي و رستاخيز اختيار و توانايي ندارند بر مرگو  براي خود نبوده زيانيسود و  مالكو  نيستند

 : خداوند متعال مي فرمايدو                 

                                 

                          ... }23 ،22:سورةسبأ{ 

به  ؛بخوانيد مي پنداريد به فرياد) معبود خود(را كه بجاي خدا  كسانيبگو  )اي پيامبر به مشركان( {

حق  ر آسمان ها و زمين هيچد آنهاو مالك چيزي نيستند زمين  ي حتّى يك ذره در آسمان ها واندازه

در پيشگاه  شفاعتي هيچگونه و) 22(در ميان ايشان هيچ ياور و پشتيباني ندارد  وندو خدامشاركتي ندارند 

 }... دهد اجازه  خدا به اوكه  كسي شفاعتمگر  مند واقع نمي گرددسودخدا 

 : خداوند متعال مي فرمايدو                      

           }192 ،191:األعرافة سور{ 

بلكه خودشان هم آفريده مي فريند و بيا توانند چيزي را نمي شريك خدا مي سازند كه ي راهايآيا چيز{ 

برسانند و نمي توانند خود را ياري  هيچ كمكي )دگانشانعبادت كنن(و نمي توانند به آنان ) 191( شوند؟

 } )192(دهند 

) غير از خداوند متعال(حال و وضع آن معبودان باشد، پس براستي كه اتخاذ معبودان  و هنگامي كه اين،
 .ستا هاها و تباه ترينِ باطلاز جاهالنه ترينِ ناداني
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اي است كه آفرينندهكه فقط خداوند متعال پروردگار  اينكه اين مشركان، به اين اقرار مي كردند :و دوم
نتوان پناه داد؛ و ) عذاب او(از ) هيچ كس را(پادشاهي هر چيز بدست اوست، و اوست كه پناه مي دهد و 

يكتا بدانند، همانگونه كه او را در ربوبيت ) عبادت نمودن(مستلزم آن است كه او را در الوهيت  اين،

 : يددانستند؛ همانگونه كه خداوند متعال مي فرما يكتا) پروردگار بودنش(        

                                  

                               

         }22 ،21:سورة البقرة{ 

اند تا در آفريد كه پيش از شما بودهاي مردمان پروردگار خويش را بپرستيد آنكه شما را و كساني را { 

سقفي  برايتان مانند و آسمان رايتان بگسترد برازمين را آنكه ) 21( ي گيريدتا راه پرهيزگارپناه شويد 

بيرون آورد پس ) از زمين( براي شما را روزي ثمراتاز انواع  ،آن فرستاد و با و از آسمان آبي فروبيافريد 

 } )22) (كه او يكتاست(ميدانيد  شما مقرر نكنيد در حالي كه و شريكاني براي خدا همتايان

 : داوند متعال مي فرمايدو خ                       

}87:سورة الزخرف{ 

از (خدا؛ پس چگونه : سي كه چه كسي ايشان را آفريده است، حتماً خواهند گفترو اگر از مشركان بپ{ 

 }! منحرف مي گردند؟) عبادت خدا

 : تعال مي فرمايدو خداوند م                     

                                 

                             

          }32 ،31:سورة يونس{ 
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ها و چشم هايا كيست كه مالك گوش به شما روزي مي رساند؟بگو چه كسي از آسمان ها و زمين { 

زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مي وكيست كه ) ا استهو چشم هايعني خالق گوش( ؟باشد

پس بگو آيا نمي ترسيد و پرهيزگار  ؛خواهند گفت آن خدا است آورد؟ يا چه كسي امور را مي گرداند؟

، آيا بعد از حق جز پروردگار بر حق شما است است كه خدا پس خالق اين چيزها،) 31(نمي شويد 

 } )32( شويد بايد از راه بدر برده چگونه گمراهي هست؟ پس 

ايمان به نام ها و صفت هاي : از آنچه كه ايمان به خدا شامل آن مي شود عبارتست از :مورد چهارم

، يا در )قرآن(كه خداوند  براي خودش در كتابش ييهاها و صفتثابت نمودن آن نام :خداوند؛ يعني

ابت نموده است، به صورت اليق به او، بدون تحريف، و ث) صلي اهللا عليه وسلممحمد (اش سنّت فرستاده

 .بدون تعطيل، و بدون تكييف، و بدون تمثيل

عوض نمودن معناي نام ها و صفات خداوند با يك معناي جايگزين به جاي معناي اصلي  )تحريف( 

 آنها

عناي اصلي بدون معناي جايگزين به جاي م) حتّى(عوض نمودن نام ها و صفت هاي خداوند   )تعطيل( 

 آنها 

بررسي نمودن و سؤال كردن در مورد چگونگي نام ها و صفت هاي خداوند بدون قرار دادن  )تكييف(

 موارد مشابه براي آنها به جاي معناي اصلي آنها

بررسي كردن و سؤال كردن در مورد نام ها و صفات خداوند با قرار دادن موارد مشابه براي   )تمثيل(  

  : خداوند متعال مي فرمايد )ي اصلي آنهاآنها به جاي معنا             

                  }180:سورة األعراف{ 
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، و آنان را كه در نام و فرياد داريد نام ها بخوانيدها است پس او را به آن داراي زيباترين نام و خدا{ 

د شد نداده خواهسزاي آنچه انجام مي دادند، كيفر به كه ، رها سازيد، به تحريف دست مي زنند هاي خدا

{ 

  : و خداوند متعال مي فرمايد                        

 }27:سورة الروم{ 

 } باحكمت است است و او غالبِدر آسمان ها و زمين ازآنِ او  وصف واالترو ... { 

  ... : خداوند متعال مي فرمايدو              } سورة

 }11:الشورى
 }واي بينا استو او شنهيچ چيزي مانند خدا نيست ... { 

 

 : اندو در اين امر دو طائفه گمراه گشته

كه نام ها و صفت هاي خداوند يا  هستند كساني معطله ،مي باشند) لةمعطّ (مشهور به  :از آنها گروهي

برخي از آنها را انكار مي كنند، و گمان مي كنند كه اثبات نمودن آنها مستلزم و نيازمند شبيه قرار دادن 

، تباه و باطل دليلچند  ه، و اين گمان بشبيه نمودن خداوند به آفريدگانش: ست؛ يعنيبراي خداوند ا

 :از جمله ،است

و اينكه خداوند  ،-سبحانه  -نيازمند لوازم تباه و باطل مي باشد، مانند تناقض در كالم خداوند  :اول

و اگر  ،زي مثل او باشدو نفي نموده كه چي ،متعال براي خودش نام ها و صفت هايي را ثابت نموده است

ثابت نمودن اين نام ها و صفت ها نيازمند تشبيه باشد، تناقض در كالم خداوند، و تكذيب نمودن بخشي 

 .از كالم خداوند توسط بخشي ديگر، الزم مي آيد

دو شخص را مي  مثالًاينكه دو چيز در نام يا صفت متّفق باشند، الزم نيست حتماً مثل هم باشند؛  :دوم

يعني هردوي آنها هم مي (كه هر دوي آن ها در اينكه شنونده، بينا و گويا هستند، متّفق هستند  بيني

با توجه به اين موارد الزم نيست كه حتماً در معاني  )نند و هم مي توانند سخن بگويندهم مي بي ،شنوند
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ت و پا و چشم انساني و گوش و چشم و كالم همانند يكديگر باشند؛ و حيوانات را مي بيني كه دس

و پا ها و چشم با توجه به اينكه آنها دست و پا و چشم دارند، الزم نيست كه حتماً دست ها  ،دارند

 .د هايشان مثل هم باش

 با هم مشترك هستند، آشكار است،پس وقتي كه فرق در بين آفريدگان در آنچه از نام ها و صفت ها كه 

 .تر استر و عظيمبسيار آشكارت فرق بين آفريدگار و آفريدگان

مشبهه كساني هستند كه نام ها و صفت ها را با تشبيه نمودن ، مي باشند) ةهمشب(مشهور به  :گروه دوم

اين امر داللت  كردن نصوص نيازمند خداوند متعال به آفريدگانش براي او اثبات نمودند، به گمان اينكه 

ه خداوند متعال آفريدگانش را با آنچه كه مي ، بدين خاطر كاست) تشبيه نمودن خداوند به آفريدگانش( 

 :فهمند مخاطب قرار مي دهد، و اين گمان به چند دليل تباه و باطل است، از جمله

اينكه شباهت خداوند به آفريدگانش امري است كه عقل و شريعت آن را باطل و تباه مي داند، و  :اول

 .ند ممكن نيست كه نصوص كتاب و سنّت نيازمند امر باطل باش

خداوند متعال بندگان را از حيث اصل معنا مخاطب قرار مي دهد، اما حقيقت و كنايه هايي كه آن  :دوم
 .تعلق داردكه به ذات و صفاتش  است خداوند متعال در چيزهايي برگرفته از علمِمعنا بر آنها است، 

معناي شنيدن معلوم است،  مي نمايد كه همانا شنوا است، اصل اثباتوقتي كه خداوند براي خودش  مثالً
اما حقيقت شنيدن به نسبت خداوند متعال نا معلوم ) و شنيدن عبارت است از ادراك و فهميدن صدا(

است، زيرا حقيقت شنيدن حتّى در آفريدگان فرق مي كند؛ پس اين فرق در شنيدن در بين آفريدگار و 
 .تر است بيشتر و عظيم بسيار آفريدگان

است؛ استواء ) قرار گرفته(د از نفْس خودش خبر مي دهد كه بر عرش إستواء نموده و هنگامي كه خداون

كه او بر آن است ) قرار گرفتن( از حيث اصل معنا معلوم است، اما حقيقت استواء ) قرار گرفتن( نمودن 

در ) تنقرار گرف(خداوند بر عرشش بر ما نامعلوم است؛ زيرا حقيقت استواء) قرار گرفتن(به نسبت استواء 

پاالن شترِ  بر) قرار گرفتن(بر صندلي همانند استواء ) قرار گرفتن(حق آفريدگان متفاوت است، استواء 

سركشِ گريزنده نيست، پس وقتي كه در حق آفريدگان متفاوت است، پس تفاوت در مورد آفريدگار و 

 .آفريدگان بيشتر و عظيم تر است
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ما وصف كرديم، براي مؤمنان فايده هاي بزرگي دارد، از  و ايمان به خداوند متعال بر اساس آنچه كه

 :جمله

، و از كسي ه باشيمطوري كه به هيچ كس غير از او اميد نداشتبتحقّق يافتن توحيد خداوند متعال،  :لوا

 .م، و كسي را غير از او عبادت نكنيم غير از او نترسي

 .اشنام هاي نيك او و صفات بلند مرتبه كمال محبت خداوند متعال، و بزرگداشت او به مقتضاي :دوم

تحقق يافتن بندگي و عبادت او با انجام آنچه كه بدان دستور فرموده، و پرهيز از آنچه كه نهي  :سوم

 .فرموده و بر حذر داشته است

 ايمان به مالئكه

هستند، و هيچ  اند، بندگاني براي خداوند متعالآفريده شدگان) اي ازدسته(جهاني ناديده است،  :فرشتگان

يك از خصوصيت هاي ربوبيت و الوهيت را ندارند، خداوند متعال آنها را از نور آفريده است، و گردن 

خداوند متعال . را به آنان بخشيده است ، و نيروي اجراي فرامينشكجي تمام و كمال در برابر دستوراتش

  :مي فرمايد                     

          }20 ،19:سورة األنبياء{ 

شب و ) 19(مي شوند ن از عبادت او سركشي نمي كنند و خسته در پيشگاه وي هستند كساني كهو ...  {

 } )20( تسبيح مي گويندبي آنكه سستي ورزند، روز 

ا تعداد زيادي هستند، كه هيچ كسي غير از خداوند متعال نمي تواند آنها را شمارش نمايد، و در و آنه
بيت « نزدصلي اهللا عليه وآله وسلم  ي معراج ثابت شده است كه پيامبردر قصه ا صحيحين از حديث أنس

و اين  خوانند،در آن نماز مي ) مالئكه(، كه هر روز هفتادهزار فرشته برده شددر آسمان  »المعمور
آخرين بار براي  )اولين و(و اين،  جا برنمي گردندنهنگامي كه از آن خارج شدند هرگز به آ فرشتگان،

 6F7.)اندكه به بيت المعمور راه يافته( آنان بوده است

 :و ايامن به فرشتگان شامل چهار مورد مي باشد كه عبارتست از
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 .ايمان به وجود آنها :اول

و آنهايي كه نام آنها را نمي ) مانند جبرئيل( ، آنها را با نامشانرا مي دانيم شانكه نام ييايمان به آنها :دوم

 . دانيم به آنها بصورت اجمالي ايمان مي آوريم

صلي  كه پيامبر) جبرئيل(صفت هاي آنها را مي دانيم، همانند صفت ) برخي از(ايمان به آنهايي كه  :سوم

آن خلق شده بود، ديد، و ششصد بال ده است كه او را بر صفتي كه بر دابدان خبر اهللا عليه وآله وسلم 

 .افق را فرا گرفته بود داشت كه

) جبرئيل(، همانگونه براي كه دهد تغيير شكلبه فرمان خداوند بصورت شمايل يك مرد  مي تواند فرشته

ت اندام پيش ي درشريم روانه ساخت پس بصورت بشر، آن هنگام كه خداوند او را به سوي ماتفاق افتاد

ميان اصحابش نشسته ) پيامبر( آمد و اوصلي اهللا عليه وآله وسلم  ، و هنگامي نزد پيامبرحضور يافتمريم 

آمد در حالي كه به شكل مردي با لباس بسيار سفيد، موي سرِ بسيار سياه بود و  پيامبرپيش  )جبرئيل(بود، 

صلي اهللا  پس نزد رسول اهللا ،صحاب او را نمي شناختاثري از سفر بر او ديده نمي شد، و هيچ كدام از ا

، و دو دستش را بر دو رانش تكيه دادنشست و دو زانويش را به دو زانوي پيامبر عليه وآله وسلم 

و ايمان، و احسان، و قيامت سؤال نمود؛  ،در مورداسالمصلي اهللا عليه وآله وسلم  گذاشت، و از پيامبر

هذا جربيل « :فرمودصلي اهللا عليه وآله وسلم  رفت، سپس پيامبر) جبرئيل( پس پيامبر به او پاسخ داد و

 7F8.»أتاكم يعلمكم دينكم

 }را به شما بياموزد  تانبود، پيش شما آمده بود تا ديناين جبرئيل { 

فرستاد، بصورت چند  -عليهما السالم  -و همينطور فرشتگاني كه خداوند آنها را نزد ابراهيم و لوط 

 .مردبودند

به  و مي دانيمكه ايمان به آنچه از كارهاي آنها  :چهارم از آنچه كه ايامن به فرشتگان شامل آن مي شودمورد 

فرمان خداوند بر آن كار ها استوارند؛ همانند تسبيح او، و بندگي شبانه روزي براي او بدون خستگي و 
 .سستي

 .و برخي از آنها كار هاي مخصوصي دارند
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ي او به سوي وحي خداوند متعال است، خداوند وحي را بوسيله مين و امانتداركه ا جبرئيل: مانند
 .پيامبران و رسوالن مي فرستاد

 .كه وكالت قطره ها به او داده شده است، يعني باران و نباتات به او موكول شده است :ميكائيل و

 .ن به او موكول شده استكه دميدن در نفخ صور به هنگام برپا شدن قيامت و نشر آفريدگا: اسرافيلو 

 .به هنگام مردن به او موكول شده است) بيرون كشيدن روح از بدن(كه قبض روح ها  :ملك الموتو 

 .كه آتش به او موكول شده است، و او خزانه دار جهنم است: مالكو 
ه را و فرشتگاني كه جنين هاي داخل رحم مادر به آنها موكول شده است، وقتي كه انسان مدت چهار ما

در شكم مادرش بگذراند، خداوند يك فرشته را براي او بر مي گزيند و به او امر مي كند تا روزي، و 
 .اينكه ازجمله ي اهل جهنم يا بهشت است را بنويسد ، و عملش، و)وقت مردن(اجل 

  و فرشتگان به حفظ نمودن كارهاي انسان ها وكالت داده شده اند، و نوشتن اعمال براي هر انساني

 .توسط دو فرشته صورت مي گيرد، يكي در سمت راست و ديگري در سمت چپ قرار دارد

 ه مي شوند، وكالت داده شده اند؛گذاشتو فرشتگان به سؤال كردن از مردگان، آن هنگام كه در قبرشان 

 .نزد او مي آيند و از او در مورد پروردگارش، و دينش، و پيامبرش سؤال مي پرسند آنها

 

 :به فرشتگان داراي فايده هاي بزرگي است، از جملهو ايمان 
كه عظمت  زيرا هماناعلم و آگاهي پيدا كردن بر عظمت و بزرگي، و قدرت، و فرمانروايي آفريننده،  :اول

 .و بزرگي آفريدگان بر عظمت و بزرگي آفريدگار داللت مي كند

، از اين حيث كه به برخي از اين اگزاري از خداوند متعال براي عنايت و توجهش به بني آدمسپ :دوم

فرشتگان وكالت داده شده تا انسان را حفظ نمايند، و كار هاي او را يادداشت كنند، و امور ديگري از 

 .مصالح بشر كه به آنها محول شده است

 .ند متعال كه بر آن استوار هستندمحبت و دوست داشتن فرشتگان بخاطر آنچه از عبادت خداو :سوم
عبارتند ) فرشتگان(آنها : اند، و گفتهوجود فرشتگان را انكار مي كنندافراد كجرو و منحرف  و گروهي از

 ، و اجماع مسلمانانصو سنّت رسولش  ،؛ و اين گفته تكذيب كتاب خداز نيروي خير و نيكيِ پنهانيا
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 : خداوند متعال مي فرمايد. مي باشد                    

               ... }1:سورة فاطر{ 

داراي بال هاي  كه فرشتگان را است، و آفريننده آسمان ها و زمين كه استي خداي ها ازآنِهمه ستايش{ 
 }... قرار داد هستند، پيام آور  تاچهارتا و چهار تا،سه تاو سه دوتا، دوتا

  :و خداوند متعال مي فرمايد                    

         ... } 50:األنفالسورة{ 

ها و چهرهر ب مي گيرند در حالي كهكافران را  بدانگاه كه فرشتگان جان ببينياگر  )تعجب مي كني( و{ 

 }... ان مي زنند هاي آنبر پشت

  ...: و خداوند متعال مي فرمايد                  

            ... }93:ة األنعامسور{ 

و فرشتگان اند فرو رفتهدر شدايد مرگ بنگري، آن هنگام كه  ان راستمكار اگر )تعجب مي كني(و ... { 

 }... را بيرون آوريد  تانهايجان دراز مي كنند و مي گويند  )به سوي آنان( دست هاي خود را

 ...  : و خداوند متعال مي گويد                    

           }23:سورة سبأ{ 

، پروردگارتان چه فرمود؟ آيا ، گويندبرطرف شوداضطراب و نگراني از دل هاي ايشان  تا آنگاه كه... { 

 }كه سخن راست فرموده است و او بلند مرتبه بزرگ قدر است  دگوينمي

 ... : و در مورد اهل بهشت فرموده است                   

                }24 ،23:سورة الرعد{ 
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شكيبايي و  باد بسببگويند سالم بر شما ) 23(مي شوند  بر آنان وارد و فرشتگان از هر دري. ..{ 

 } )24( پس پاداش آن سراي نيك است داشتيداستقامتي كه 

إذا «: ت شده است كه گفتيرواصلي اهللا عليه وآله وسلم  بي هريرة از پيامبراو در صحيح بخاري از 

إن اهللا : إن اهللا حيب فالناً فأحببه؛ فيحبه جربيل، فينادي جربيل يف أهل السامء: ناد جربيل العبدَ  أحب اهللاُ

 8F9. »به أهل السامء، ثم يوضع له القبول يف األرضحيب فالناً فأحبوه؛ فيح

همانا  :)و مي فرمايد(  احضار مي كندهنگامي كه خداوند بنده را دوست داشته باشد، جبرئيل را {

در اهل  واو را دوست مي دارد، ) جبرئيل(را دوست دارد، پس او را دوست داشته باش؛  يخداوند فالن

، پس او را دوست داشته باشيد؛ پس اهل را دوست دارد يوند فالنهمانا خدا: اعالم مي كند كهآسمان 

 .}ليت او در زمين قرار داده مي شودآسمان او را دوست مي دارند؛ سپس مقبو

: گفتصلي اهللا عليه وآله وسلم  روايت شده است كه پيامبر او مجدداً در صحيح بخاري از أبي هريرة 

ابواب املسجد املالئكة يكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام؛ إذا كان يوم اجلمعة كان عىل كل باب من «

 9F10.»و جاءوا يستمعون الذكر ،طووا الصحف

مي رسد، بر هر دري از دروازه هاي مسجد فرشتگاني هستند كه نام اولين  اهنگامي كه روز جمعه فر{ 

ا به ذكر و ياد خدا گوش ، و مي آيند تاز نوشتن دست مي كشندنفر را مي نويسند، هنگامي امام نشست، 

 .}فرا دهند 

نص هاي صريحي در اين مورد بود كه فرشتگان جسم هستند و آنگونه كه افراد  و اين آيات و احاديث،

ان ميبرند، نيروي معنوي نيستند و به مقتضاي اين نصوص مسلمانان اجماع نموده مكجرو و منحرف گ

 .اند

 ايمان به كتب آسماني

 .مي باشد) ثبت شده(به معناي مكتوب جمع كتاب است و  :كتب
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به  نمودن كتاب هايي است كه خداوند متعال آنها را بر رسوالنش براي رحمت :و منظور از آن در اينجا

آن به سعادت و خوشبختي دنيا و آخرتشان  باهدايتي براي آنها نازل نموده است تا  يوسيله آفريدگان، و

 .برسند

 :امل چهار مورد مي باشدو ايامن به كتاب هاي آسامين ش

 .شدنشان از طرف خداوند متعال، حق است نازلايمان به اينكه  :ولا

صلي اهللا عليه وآله وسلم  مانند قرآن كه بر محمد: ايمان به نامِ آن كتاب هايي كه نام آنها را ميدانيم :دوم

نازل  عليه السالم عيسى نازل گشت، و إنجيل كه بر عليه السالم و تورات كه بر موسى فرو فرستاده شد،

داده شد، و اما آنهايي را كه نامشان را نمي دانيم، بصورت اجمالي به  عليه السالمشد، وزبور كه به داود 

 .آنها ايمان مي آوريم

گواهي دادن بر آنچه از خبرهايشان كه درست و صحيح است، مانند خبر هاي قرآن، و خبرهايي از  :سوم

 .و يا تبديل بر آنها صورت نگرفته باشدكتاب هاي پيشين كه تحريف 

يعني حكم آن برداشته نشده (عمل نمودن به دستوراتي از اخبار كتب آسماني كه نسخ نشده باشد  :چهارم

، و راضي بودن به آن، و فرقي ندارد كه بفهميم كه حكمت اين دستورات چيست و يا )و باقي مانده باشد

تورات تسليم شويم، و همه ي كتاب هاي آسماني قبلي با نازل نفهميم، در هر حالتي در برابر اين دس

يعني با آمدن قرآن حكم از اجراي دستورات كتاب هاي پيشين ( شدن قرآنِ عظيم، منسوخ گشت 

 : ، خداوند متعال مي فرمايد)برداشته شد             

                ...}أي حاكماً عليه(}48:سورة المائدة( 

ي كتابهاي پيشين وي است و شاهد را بحق فرو فرستاديم كه تصديق كننده) قرآن(و به سوي تو كتاب { 

 )يعني حكمفرما بر آنهاست( }... بر آنهاست 

از  احكاميتورات كتاب هاي پيشين جايز نيست، مگر و بر اين اساس عمل نمودن به هر دستوري از دس

 .آنها كه صحيح باشد، و قرآن بدان اقرار نمايد

 :و ايمان به كتاب هاي آسماني، فايده هاي بزرگي دارد، ازجمله
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علم وآگاهي پيدا كردن بر عنايت و توجه خداوند متعال به بندگانش، از اين حيث كه براي هر قومي  :اول

 .نموده كه آنها را بدان كتاب هدايت نمايدكتابي را نازل 

علم و آگاهي پيدا كردن به حكمت خداوند متعال در شريعتش، از اين حيث كه براي هر قومي،  :دوم

 ... : آنچه را كه مناسب احوال آنها بوده تشريع نموده است، كما اينكه مي گويد      

       ...}48:سورة المائدة{ 

 }...  ايمقرار دادهي روشن و راه براي هر گروهي از شما شريعت...  {

نازل نمودن كتب آسماني براي هدايت بشر،توجه و عنايت ( سگزاري نعمت خداوند بخاطر آناسپ :سوم

به بندگان، وصول و رسيدن به خوشبختي و سعادت دنيوي و اخروي بوسيله ي اين كتب آسماني و 

 ).تي كه در آنها براي ما نازل فرموده استشريع

 )رسوالن(ايمان به رسل 

 .مرسل يعني برگزيده شده براي ابالغ و رساندن چيزي: است به معناي) فرستاده(جمع رسول  :رسل

كسي از نوع بشر است كه شريعتي بر او وحي مي گردد و به او دستور داده مي شود  :و در اينجا منظور

 .ليغ نمايدكه آن را تب

 .مي باشدصلي اهللا عليه وآله وسلم  و آخرينشان محمد عليه السالمو اولين رسول از ميان رسوالن نوح 

    : فرمايدخداوند متعال مي                 ... 

}163:سورة النساء{ 

 }...  وحي فرستاديم وحي فرستاديم، همانگونه كه به نوح و پيامبران پس از او تو ما به{
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صلي اهللا عليه  در حديث شفاعت، روايت شده است كه پيامبر او در صحيح بخاري از أنس بن مالك 

و  10F11»ائتوا نوحاً أول رسول بعثه اهللا: ذكر أن الناس يأتون إىل آدم؛ ليشفع هلم، فيعتذر إليهم و يقول« :وسلم

 .ذكر تمام الحديث

 اما، ، تا اينكه براي آنان شفاعت نمايدروند عليه السالمذكر نمود كه مردم در روز قيامت به سوي آدم  {

به سوي نوح برويد كه اولين رسولي است كه خداوند آن را برگزيده : از آنان پوزش مي طلبد و مي گويد

 .و سپس همه ي حديث را ذكر فرمود} است

  : مي فرمايدصلي اهللا عليه وآله وسلم  متعال در مورد محمدو خداوند          

                 ... }40:سورة األحزاب{ 

 }... ت ي خدا و آخرينِ پيامبران اسمحمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و بلكه فرستاده {

كه خداوند متعال او را با  بي بهره نبوده) درميانشان( ي رسول) وجود(متي ازاو هيچ 

آن پيامبر شريعت ماقبلش وحي شده باشد؛ تا  برگزيده، و يا پيامبري كه به شريعتي مستقل براي آن امت

 : خداوند متعال مي فرمايد. اينكه در راه آن شريعت تالش نمايند            

            ... }و به يقين ميان هر امتي رسولي را { }36:سورة النحل

 }... برانگيختيم كه خدا را پرستش كنيد و از طاغوت بپرهيزيد 

 ...  : و خداوند متعال مي فرمايد           }و ... { }24:سورة فاطر

 }اي در آن گذشته است هيچ امتي نيست مگر هشدار دهنده

 

  : و خداوند متعال مي فرمايد                    

     ... }44:مائدةسورة ال{ 
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به  بودندالهي  فرمان تسليمپيامبران كه  كه است نور رهنمود و كه در وينازل كرديم ما تورات را  همانا{ 

 }... حكم مي كردند) براي يهود(موجب آن 

و رسوالن افرادي از نوع بشر هستند كه آفريده ي خدايند، هيچ صفتي از صفات و خصوصيات ربوبيت و 

كه او سيد و سرور رسوالن، و صلي اهللا عليه وآله وسلم  وند متعال در مورد محمدالوهيت را ندارند، خدا

 : بلند مرتبه ترين آنان از لحاظ مقام و منزلت است، مي فرمايد            

                             

            }188:سورة األعراف{ 

غيب مي بخواهد است و اگر كه خدا  مقداري مگر آنيستم نبراي خود و زياني  سود من مالك: بگو{

 كسي به من نمي رسيد؛ منو اصالً شرّ و بال  ي آوردمفراهم م )براي خود (  يبسيار منافع همانادانستم، 

 }نيستم  مؤمنان يدهنده و مژده دهندهبيم  جز

 : و خداوند متعال مي فرمايد                           

              }21،22:سورة الجن{ 

) 21( هدايت دهمو نمي توانم شما را به راه راست  زيان و سودي به شما برسانم متواننمي بگو من { 

 }) 22(يابم مي و هرگز پناهي ناز عقوبت خداوند پناه ندهد و جز اهيچ كس مرا  همانابگو 

بيماري، و مرگ، و نياز به غذا، و : هو صفات و خصوصيات انساني و بشري به آنان نيز مي رسد، از جمل

 : مي فرمايد -عليه الصالة و السالم  -آب، و غير آن؛ خداوند متعال در مورد إبراهيم     

                          

}79،81:راءسورة الشع{ 

مرا شفا مي  است كه و چون بيمار شوم او) 79(اند نوشكه او مرا مي خوراند و مي كسي است  و آن{ 

 }) 81(مرا زنده مي گرداند  سپسكه مرا مي ميراند و كسي است  و آن) 80(دهد 
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روين إنّام أنا برش مثلكم أنسى كام تنسون؛ فإذا«: مي فرمايدصلي اهللا عليه وآله وسلم  و پيامبر  11F12"»نسيت؛ فذكّ

از ياد مي برم، همانگونه كه شما از ياد مي بريد؛ پس  )چيزها را( من بشري همانند شما هستم؛ همانا{

 }به يادم آوريد) آن را(از ياد بردم، ) چيزي را(هنگامي كه 

ي خودش ، به بندگي برارا باالترين مقامشان، آنها پيامبران دربهمراه تمجيد نمودن از و خداوند متعال 

 ...: مي فرمايد عليه السالموصف مي نمايد؛ پس در مورد نوح              

}3:سورة اإلسراء{ 

 }بود  يسپاسگزار ي بسياروي بنده براستي كه...  {

 : مي فرمايدصلي اهللا عليه وآله وسلم  و در مورد محمد                

      } 1:الفرقانسورة{ 

هشدار جهانيان  براي اينكهتا  نازل كرده است كه قرآن را بر بنده ي خوداست  كسي بسيار با بركت{ 

 } اي باشددهنده

 : مي فرمايد عليهم السالم  و در مورد إبراهيم، و إسحاق، و يعقوب              

                                 

             }45،47:سورة ص{ 

آنان را  ما) 45( بصيرت بودند صاحب كه نيرومند و ،ياد كنيعقوب را  و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و{ 

-جداً از نزديكان نيكان مادر پيشگاه و ايشان ) 46(كه ياد آخرت است  به صفت خاصي ويژگي بخشيديم

 }) 47(ند ا
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     :مي فرمايدصلي اهللا عليه وآله وسلم  و در مود عيسى بن مريم      

            }59:سورة الزخرف{ 

براي بني  نمونه و الگويي و او رانعمت خويش را ارزاني داشتيم وابر  ما كه بيش نبود ايبندهعيسى { 

 } كرديم اسرائيل

 
 :و ايمان به رسوالن شامل چهار مورد است

حقي از طرف خداوند متعال است، و هر كس به رسالت يكي از آنها  ،ايشانايمان به اينكه رسالت  :اول

   :ي رسوالن كفر ورزيده است، چنانكه خداوند متعال مي فرمايدكفر ورزد، به همه      

    }105:سورة الشعراء{ 

 }قوم نوح، رسوالن را دروغگو شمردند { 

خداوند آنها را  را دروغگو شمردند و وي را تكذيب نمودند، عليه السالم ين قوم، نوحپس هنگامي كه ا

تكذيب كننده اي براي همه ي رسوالن قرار داده، در حالي كه هيچ رسول و فرستاده ي ديگري غير از او 

وآله  صلي اهللا عليه كه محمد) مسيحيان(در ميانشان نبود؛ و بر اين اساس نصارى ) عليه السالم نوح(

را تكذيب نمودند و از او پيروي ننمودند، در نتيجه تكذيب كننده هايي براي مسيح بن مريم نيز وسلم 

صلي اهللا عليه وآله  ، و از او نيز پيروي نمي كنند؛ مخصوصاً اينكه مسيح بن مريم آنها را به محمدهستند

به آنها وجود صلي اهللا عليه وآله وسلم  بشارت داده است، و هيچ مفهومي براي بشارت دادنِ محمدوسلم 

فرستاده شده ) از طرف خداوند( به سوي آنان صلي اهللا عليه وآله وسلم  ندارد إال اينكه همانا محمد

 .است، تا ايشان را از گمراهي نجات دهد، و آنها را به راه راست هدايت نمايد

محمد، و إبراهيم، و موسى، و : دانيم مانند ايمان داشتن به هركدام از رسوالن كه نام آنها را مي :دوم

سوالن أولو العزم هستند، و خداوند آنها را در كه اين پنج نفر، ر -عليهم الصالة والسالم  -عيسى، و نوح 
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 : اشدو جا در قرآن ياد فرموده است، در اين فرموده               

                ...}7:سورة األحزاب{ 

 تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پيمان گرفتيم و همچنين ازاز پيامبران  هنگامي كهو ياد كن { 

 }... پسر مريم

   : اشو اين فرموده                   

                   ... } سورة

 }13:الشورى

ما آن خداوند آييني را براي شما بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصيه كرده است و  {

ايم كه دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه را به تو وحي و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموده

 }... نكنيد و اختالف نورزيد 

: و اما هركدام كه نام آنها را نمي دانيم، بصورت اجمالي به او ايمان مي آوريم؛ خداوند متعال مي فرمايد

                                 

 ...}78: سورة غافر{ 

و سرگذشت برخيها را  سرگذشت بعضيها را براي تو بازگو كردهيم اهرا فرستاد يپيامبرانپيش از تو { 

 }...  ايمبراي تو بازنگو نكرده

 .هاي ايشان كه صحيح استتأييد نمودن آنچه از خبر  :سوم

عمل به شريعت فردي از آنان كه خداوند وي را به سوي ما فرستاده است، و او آخرينِ آنان،  :چهارم

است كه به سوي همه ي مردم فرستاده شده است، خداوند متعال مي صلي اهللا عليه وآله وسلم  محمد
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  : فرمايد                       

         }65:سورة النساء{ 

 مؤمن بشمار نمي آيند تا تو را در اختالفات و درگيريهاي خود بهكه  به پروردگارت سوگند! ... اما نه  {

 )به قضاوت تو( و نداشتهدر دلهاي خود از آنچه حكم فرمودي  ي و مالليو سپس تنگ ي نطلبندداور

 } كامالً گردن نهند

 

 :ازجمله نيكو استو ايمان به رسوالن داراي فايده هاي 
رسوالن را به  آگاهي يافتن به مهرباني خداوند، و توجه و عنايت وي به بندگانش، از اين لحاظ كه :اول

رابه صراط مستقيم و راه راست خداوند متعال هدايت فرمايند، و برايشان سوي ايشان فرستاد، تا آنها 

راه راست و (روشن نمايند كه چگونه خداوند را عبادت كنند، زيرا عقل بشري به تنهايي نمي تواند آن 

 .را بشناسد) ي بندگي خداوندشيوه

 .سپاسگزاري خداوند متعال براي اين نعمت بزرگ :دوم

و بزرگداشت آنان، و تمجيد از آنان  -عليهم الصالة و السالم  -اشتن رسوالن محبت و دوست د :سوم

بصورتي كه اليق به ايشان است؛ زيرا ايشان فرستادگان خداوند هستند، و بندگي خداوند را بر پا داشتند، 

 .و رسالت خداوند را تبليغ نمودند، و نصيحت هاي او را براي بندگانش رساندند

، رسوالن را دروغگو شمرده اند به گمان اينكه فرستادگان خداوند متعال از جنس دشمنان دين خداوند

 : و خداوند متعال اين گمان را ذكر فرموده، و آن را با اين فرموده اش باطل نموده است! بشر نيستند 

                                

                             

   }94،95:سورة اإلسراء{ 
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آيا  :گفتنداين است كه تنها چيزي كه مانع از ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت براي ايشان شد، { 

) به جاي انسانها( بگو اگر در زمين فرشتگان) 94( !؟پيامبر فرستاده است بعنوان ي راانسانخداي تعالى 

بسوي پيامبر بعنوان  ،اي رافرشته) از جنس خودشان(، ما از آسمان مي رفتندو در آن راه بودند  مستقر

 }) 95(ايشان مي فرستاديم 

ن را با اين جواب باطل نموده است كه ناگزير بايد رسول از نوع بشر باشد؛ زيرا او خداوند متعال اين گما

مي بودند، به  بشر هستند، و اگر اهل زمين مالئكهبه سوي اهل زمين فرستاده شده است، و اهل زمين 

؛ و دآنان باشهمنوع مي فرستاد، تا اينكه  ي را بعنوان پيامبر براي آنانتحقيق كه از آسمان، فرشته ا

 ...  : همينطور خداوند متعال از تكذيب كنندگان پيامبران حكايت مي فرمايد كه گفتند   

                        

                                    

                ...}10،11:سورة إبراهيم{ 

نيد و بدور چيز هايي منصرف كمي خواهيد كه ما را از  و شما نيستيدما چون  شما جز انسانهايي... { 

 گفتندبه آنها پيامبرانشان ) 10(وريد بيا دليل روشنيما  براي؛ پس اندداريد كه پدرانمان آنها را مي پرستيده

بر هركس از بندگانش كه بخواهد منّت مي نهد و ما نيستيم و ليكن خدا  ما جز انسانهايي همچون شما

 }... خدا ي ازهدليلي برايتان بياريم مگر با اجكه  ي آن نيستيمشايسته

 ايمان به روز آخرت
 .روز قيامت است كه مردمان در آن براي محاسبه و جزا، دوباره برانگيخته مي شوند :روز آخرت

هنگامي كه اهل بهشت در منزلگاه هاي خود و اهل دوزخ در  و بدين اسم، نام نهاده شده است زيرا

 ن وجود نداردروزي پس از آ منزلگاه هاي خويش استقرار يافتند، ديگر

 :و ايمان به روز آخرت شامل سه مورد است
عبارت است از زنده گرداندن دوباره ي مردگان، آن كه : ايمان به بعث و برانگيخته شدن دوباره :اول

ار جهانيان به پا مي هنگام كه براي بار دوم در نفخ صور دميده مي شود؛ پس مردم در حالي براي پروردگ
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و لباسي هستند، و در حالي  شده و بدون كفش دارند، عريان و بدون هيچ پوشهاي نپوشيخيزند كه پا

  ... : نشده اند؛ خداوند متعال مي فرمايد ه به پا مي خيزند كه حتى ختنهدوبار     

               }104:سورة األنبياء{ 

اي است كه مي ، دوباره آن را باز مي گردانيم، اين وعدهآفرينش را آغاز كرديم نخستين بارچنانكه ... { 

 }و ما قطعاً آن را انجام مي دهيم دهيم،

حق ثابتي است، كه كتاب خدا، و سنّت رسول خدا، و إجماع مسلمانان  :)بر انگيخته شدن دوباره(و بعث 

 .بر آن داللت دارد

 : تعال مي فرمايدخداوند م                       

    }15،16:سورة المؤمنون{ 

 }) 16( دوباره زنده خواهيد گرديدروز قيامت  در شما سپس) 15( بعد از آن شما خواهيد مرد{ 

 12F13»حيرش الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً «: مي فرمايدلم صلي اهللا عليه وآله وس و پيامبر

و (  و عريان مي باشد) و بدون كفش(شان لخت مردم در حالي در روز قيامت حشر مي شوند كه پاهاي{

 }هستند و ختنه نشده اند )بدون لباس

مقتضاي حكمت  از اين حيث) روز آخرت(آن اجماع كرده اند، و اين امر  حقّانيت يو مسلمانان بر درست

بر اساس آنچه كه  قرار دهد، تا در آن روز آنها را يالزم است خداوند براي اين آفريدگان معاد ،است كه

 : ؛ خداوند متعال مي فرمايدجزا دهد شرع فرموده و رسوالنش را براي آن برگزيده بود،   

                  }115:سورة المؤمنون{ 

 } ؟شويدمي گردانده نبه سوي ما برآيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده ايم و { 
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  : فرموده است كهصلي اهللا عليه وآله وسلم  و به پيامبرش         

        ...}85:لقصصسورة ا{ 

 }...  تو را به محلِ بازگشت بزرگ بر مي گرداند واجب نموده است بر توقرآن را  )تبليغ( كه كسيآن { 

 آنگردد و جزا داده مي شود، و بر  بنده بر اساس اعمالش محاسبه مي: ايمان به محاسبه و جزاء :دوم

 .لت مي نمايد، كتاب خدا، و سنّت رسول خدا، و اجماع مؤنان دال)محاسبه و جزاء(

  : خداوند متعال مي فرمايد                 } سورة

 }25،26:الغاشية

 }) 26( آنگاه حساب ايشان با ما خواهد بود) 25( مسلّماً بازگشت آنان به سوي ما خواهد بود{ 

 : و خداوند متعال مي فرمايد                        

              } 160:األنعامسورة{ 

جزا داده جز مانند آن ورد بيابدي  پاداش دارد و هر كس كارآن  ده چندانِ بياوردنيكي  كس كار هر{ 

 }د شد نان ستم نخواهآبر د و مي شون

 : و خداوند متعال مي فرمايد                      

                             } سورة

 }47:األنبياء

شود و ي نمي ستمكمترين  يهيچ كس و اصالً به خواهيم نهادروز قيامت  در را و داد و ترازوي عدل{ 

 و مي سازيم و آماده باشد آن را حاضر )كار نيك يا بد انجام گرفته(ي ي خردلي دانهبه اندازهاگر عمل 

 } باشيم) اعمال(بسنده خواهد بود كه ما حساب كننده و حسابگر 

إن اهللا يدين «: فرمودصلي اهللا عليه وآله وسلم  روايت شده است كه پيامبر رضي اهللا عنه و از إبن عمر

 نعم، أيْ : فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول ،و يسرته -أي سرته  -ه فَ نَ املؤمن؛ فيضع عليه كَ 
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هُ و رأ أنه قد هلك؛ قالربِّ  رَ رَّ أنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب  قد سرتهتا عليك يف الدنيا، و: ، حتى إذا قَ

م، أال لعنة اهللا : ناد هبم عىل رؤوس اخلالئقه، و أما الكفار و املنافقون؛ فيحسنات هؤالء الذين كذبوا عىل رهبّ

 13F14. " »عىل الظاملني

چيزي كه با آن، مؤمن = پوشش =ستر= كَنَف(فش نَبر او كَ ؛ پسشودمي نزديك مؤمن  به همانا خداوند{

؟ آيا اين هستي آشنا اين گناه با آيا: و او را مي پوشاند، پس به او مي گويدرا قرار مي دهد ) وشاندرا مي پ

او را به گناهانش معترف مي نمايد، و مي  بله اي پروردگار، تا اينكه: گناه را مي شناسي؟ و او مي گويد

ن در مي يدم، و من امروز از آآن را در دنيا بر تو پوش: مي فرمايد خداوند ه است؛شدبيند كه او هالك 

 بر سرمي شود، و اما كافران و منافقان؛ پس عليه آنان، داده هاي نيكويش گذرم؛ پس به او كتاب كار

اينان، كساني هستند كه بر پروردگارشان دروغ بستند، همانا كه لعنت خداوند : كه اعالم مي شودآفريدگان 

 }.بر ستمكاران باد

أن من همّ بحسنة  «: در روايتي صحيح نقل شده است كه فرموديه وآله وسلم صلي اهللا عل و از پيامبر

فعملها؛ كتبها اهللا عنده عرش حسنات إىل سبعمئة ضعف إىل أضعاف كثرية، و أن من همّ بسيئة فعملها؛ كتبها 

 14F15»اهللا سيئة واحدة

وند آن را نزد خويش به خدا، اگر آن را انجام دهد، براي انجام كار نيكويي تالش كندهنگامي كه بنده {

مي نويسد؛ و هنگامي كه  )،تا هر اندازه كه بخواهد(مقادير زيادي تا  ،ي ده كار نيكو تا هفتصد برابراندازه

 }مي نويسدبنده براي انجام كار بدي تالش مي نمايد، اگر آن را انجام دهد، خداوند يك بدي براي او 

بندگان و جزا دادن به ايشان اجماع نموده اند، و اين  و مسلمانان در درست و ثابت بودن محاسبه شدن

امر مقتضاي حكمت مي باشد؛ همانا خداوند كتاب هاي آسماني را نازل فرموده، و رسوالن را فرستاده، و 

بر بندگان فرض نموده، و عمل نمودن به آنچه از رسالت انبياء  آنچه را كه رسوالن آورده اند، قبول نمودن

بدان عمل گردد، واجب گردانيده، و جنگ نمودن را با مخالفان او  واجب نموده و خون را كه الزم است 

و همچنين نسل ايشان و زنانشان و دارايي هايشان را حالل نموده است؛ پس اگر هيچ ) مخالفانش( آنها
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از آن منزه محاسبه و جزايي در كار نباشد، اين كارها، امور بيهوده اي مي باشند كه پروردگار حكيم و دانا 

 : است؛ و خداوند متعال با اين فرموده اش به آن اشاره فرموده است          

                             } سورة

 }6،7 :األعراف

) 6(مي پرسيم  هم پيامبران حتماً ازو  مي پرسيمشد به سوي آنان روانه  ساني كه پيامبرك بطور قطع از {

 }) 7(يم اهغايب نبود )از احوالشان غافل و( و ما مسلّماً براي آنان آگاهانه شرح مي دهيم

 .ايمان به بهشت و جهنم و اينكه آنها جايگاه هاي هميشگي براي آفريدگانند :سوم

مت هايي است كه خداوند متعال آن را براي ايمان دارانِ پرهيزگار فراهم نموده، ، دارِ نعپس بهشت

كساني كه بدانچه ايمان آوردند كه خداوند ايمان را به آن واجب نموده بود، و بر اطاعت از خداوند و 

براي خداوند پاك و خالص نمودند، و از رسوالنش پيروي خويشتن را فرستاده اش پايداري نمودند، و 

ما ال عني رأت، و ال أذن سمعت، و ال خطر عىل قلب «كردند، و در آنجا انواع نعمت ها موجود است 

 15F16»برش

بر دل مؤمن ) ي در آنجا(كه چشم آن را نديده، و گوش آن را نشنيده، و هيچ خطر) از نعمتها(آنچه {

 }نيست 

  : خداوند متعال مب فرمايد                    

                                   

              }7،8:سورةالبينة{ 

) 7(انسانها هستند ترين آنان مسلّماً خوبهاي شايسته كرده اند، كارآنانكه ايمان آورده اند و  بي گمان {

زير آن  باغ هاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و رودبارها در شانپروردگارپاداش آنان در پيشگاه 
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از خدا ) نيز(و ايشان  تاس راضيخدا از ايشان  ،آنجا خواهند ماند هميشهجاودانه براي  .روان است

 }) 8(كسي است كه از پروردگار خود بترسد  براي اين وعده هستند خوشنود

  : و خداوند متعال مي فرمايد                   

  }17: سورة السجدة{ 

هاي شادي آفرين و مسرّت بخشي براي چه چيزكارهايي كه مي كردند،  پاداش در ،نمي داند هيچ كس{ 

 } ايشان پنهان شده است

عذاب و رنجي است كه خداوند متعال آن را براي كافران ستمكار فراهم نموده خانه ي پس  :و اما جهنم

آن انواع عذاب ها است، كساني كه به او كافر گشتند و نسبت به فرستادگانش مرتكب گناه شدند، در 

 : خداوند متعال مي فراميد عبرت گرفتن در پيشگاه آنان هيچ اهميت و اعتباري نداشته است؛ موجود  و

           }و از آتشي بپرهيزيد كه براي { }131:عمران سورة آل

 }كافران آماده شده است 

 : مي فرمايد و خداوند متعال                      

                          

               }29:سورة الكهف{ 

 كس مي ورد و هر، ايمان بيااهدپس هر كس كه مي خو تان استپروردگار سوي از حقو بگو اين { 

بر مي در ، آنان را)آتش( هاي آنكه سراپردهمهيا كرده ايم براي ستمكاران آتشي را ما  ؛كافر شود ،خواهد

شود كه چهره ها را بريان مي به داد ايشان رسيده با آبي همچون فلز گداخته  دبرآورنگيرد و اگر فرياد 

 } !چه زشت منزليو  !ايچه بد نوشابهكند، 
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   : و خداوند متعال مي فرمايد                        

                               

       }66-64:سورة األحزاب{ 

سوزاني فراهم  ه است و براي ايشان آتشنفرين و از رحمت خود محروم ساختكافران را  وند قطعاًخدا{ 

روزي كه ) 65(نخواهند يافت ري ويا و هيچ دوست و ندخواهند ما ه در آنداننان جاوآ )64(است  كرده

فرمان  پيامبر و خدا از اي كاش ما :گويندمي گردد مي  زير و رو و دگرگونچهره هاي ايشان در آتش 

 }) 66(مي برديم 

 :است از جمله نيكوي و ايمان به روز آخرت داراي فايده هاي
نجام طاعات و عبادات، و حريص بودن بر آنها، بخاطر اميدواري به ثواب آنها در رغبت و ميل به ا :اول

 .)قيامت( آن روز

 شدن به گناهان، بخاطر ترس از عقاب داده شدن در آن روزنبي ميلي در انجام گناه، و راضي  :دوم

 .)قيامت(

ز نعمت هاي آخرت و ناراحت نشدن مؤمن نسبت به آنچه كه در دنيا از دست داده بخاطر آنچه ا :سوم

 .ثواب آن كه به آن اميدوار است

 .اين امر غير ممكن است گمان كه اين و كافران، زنده شدن پس از مرگ را انكار نموده اند، به

 .و اين گمان باطل است، كه بر باطل بودن آن، شرع، و احساس، و عقل داللت مي كند

 : خداوند متعال فرموده است :اما شرع                         

                    }7:سورة التغابن{ 

م به پروردگار چنين نيست كه مي پنداريد،برانگيخته نخواهند شد، بگو  هرگز كه مي پندارندكافران { 

 كار اين تان خواهند كرد،خبرباآنچه مي كرديد  از و سپس ،شدخواهيد بر انگيخته ند مسلّماً زنده و سوگ

 .و همه ي كتاب هاي آسماني بر آن اتفاق نظر دارند} آسان است  ساده و بر خدا
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ر و د ،همانا خداوند به بندگانش، زنده گردانيدن مردگان را در اين دنيا نشان داده است :و اما احساس

 :سوره ي بقره پنج مثال از آن وجود دارد كه عبارتست از

 : قوم موسى هنگامي كه به او گفتند :مثال اول               

                                 

  }55،56:البقرة سورة{ 

پس . بينيمنكه خدا را آشكارا آ مگر نخواهيم آورداي موسى هرگز به تو ايمان  :كه گفتيد گاهو آن {

شما را پس از مردنتان، زنده  سپس) 55(مي ديديد  فراگرفت در حالي كهشما را  ي آسمانيصاعقه

 }) 56( كنيدگزاري  سپاس اينكه گردانديم تا

ن مقتولي كه بني اسرائيل در آن خصومت پيدا كرده بودند، پس خداوند متعال آنها را اداست :مثال دوم

دستور داد تا يك ماده گاو را سر ببرند و قسمتي از آن را به فرد مقتول بزنند، تا به آنان بگويد كه چه 

 : تعال مي فرمايدكسي او را كُشته است؛ و در اين مورد خداوند م             

                           

                }72،73:سورة البقرة{ 

مي كرديد  و خدا چيزي را كه پنهانبرخاستيد نزاع به  ي اوبارهپس درسي را كُشتيد گاه كه كسو آن{ 

 خدا مردگان رابزنيد پاره اي از اين گاو را به اين شخص پس فرموديم ) 72( آشكارا و نمايان مي نمود

 }) 73(يابيد  كه دراين اند تامي نمايشما  به رانشانه هاي خود زنده مي كند و  چنين

داستان قومي كه از ديار خود از ترس مرگ بيرون رفتند و ايشان هزاران نفر بودند، پس  :مثال سوم

  : خداوند آنها را ميراند سپس دوباره زنده گرداند و در اين مورد خداوند متعال مي فرمايد    
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}243:سورةالبقرة{ 

، از ترس مرگ آيا از كساني آگاهي داري كه از خانه هاي خويش، در حالي كه ايشان هزاران نفر بودند{ 

نان را زنده كرد و بيگمان خداوند فضل آسپس خداوند . بيرون رفتند؛ پس خداوند بديشان گفت بميريد

 } خويش را شامل مردم مي سازد و ليكن بيشتر مردم شكرگزاري نمي كنند

 بر كه فكر كردمرده بودند، پس ) اهل آن روستا(داستان مردي كه بر روستايي گذشت كه  :مثال چهارم

؛ خداوند متعال او را صد سال ميراند، سپس زنده گرداند دوباره آن را مشكل باشد كه خداوند متعال

  : دوباره زنده گرداند، و در اين مورد خداوند متعال مي فرمايد          

                                    

                             

                        

                         

        }259:سورة البقرة{ 

كرد، در حالي كه سقف خانه ها فروتپيده بود، و  اي گذريا از چنين كسي آگاه هستي كه از كنار دهكده{ 

چگونه خدا اين را پس از مرگ آنان زنده مي كند؟ : نها بر روي سقفها فرو ريخته بود؛ گفتآديوارهاي 

: اي؟ گفتچه مدت درنگ كرده: اش كرد و به او گفتپس خدا او را صد سال ميراند و سپس زنده

و به خوردني و نوشيدني خود نگاه كن . ايصد سال درنگ كرده فرمود بلكه. روزي يا قسمتي از يك روز

اكنون به استخوانها بنگر . اي براي مردم قرار دهيمتا تو را نشانه بنگر به االغ خود. كه تغيير نيافته است؛ 

هنگامي كه . كه چگونه آنها را بر مي داريم و به هم پيوند مي دهيم و سپس بر آنها گوشت مي پوشانيم

 } ميدانم كه خدا بر هر چيزي توانا است: او آشكار شد، گفتبراي 
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استان ابراهيمِ خليل، هنگامي كه از خداوند درخواست نمود كه به وي نشان دهد كه چگونه د :مثال پنجم

، و تكه هاي آنها تكه نمايدو تكه مرده را زنده مي گرداند، پس به او امر فرمود كه چهار پرنده را سر ببرد

ي كوه هاي اطرافش قرار دهد، سپس آنها را صدا كند؛ پس تكه هاي آنها به سوي هم مي آيندو را بر رو

  : ان به سوي ابراهيم مي آيند، و در اين مورد خداوند متعال مي فرمايدشتاببه هم مي چسبند و 

                                 

                                      

                   }260:البقرة سورة{ 

مگر  :تفچگونه مردگان را زنده مي كني؟ گنشان بده كه من  ا بهپروردگار :و آنگاه كه ابراهيم گفت{ 

 را چهار تا از پرندگان را بگير و آنهاگفت خدا پس  ،دلم آرام گيرد ولي تا چرا، :گفت !اي؟ايمان نياورده

بگذار بعد  آنها راي از قسمتهر كوهي سر آن بر بعد از تكه كن و سپس آنها را تكه گردان، نزديك به خود

 }است  پيروزمند باحكمتو بدان كه خدا  آنها را بخوان، شتابان به سوي تو خواهند آمد

پس اينها مثال هايي حسي هستند كه رخ داده اند، و بر امكان داشتن زنده شدن مردگان داللت دارند، و 

ي عيسى بن مريم در مورد زنده كردن مردگان، و بيرون آوردنشان قبالً نيز به آنچه كه خداوند از نشانه ها

 .ده بود، اشاره شدبخشي به او -با اجازه ي خداوند  -از آرامگاه هايشان 

 :از دو جهت است :و اما داللت عقلي
او كه در خداوند متعال كه آفريننده ي آسمان ها و زمين و آنچه كه در آن است، مي باشد؛  :يكي اينكه

رينش قادر و تواناست، از بازگرداندن آنها ناتوان نيست؛ غاز نمودن آفآنها را آفريده است، و بر آاول 

  : خداوند متعال مي فرمايد                  ...} سورة

 }27:الروم

تر اي اوآسانگرداندن بربازو اين  گرداندپس آن را بازميكرده است و سكه آفرينش را آغاز و اوست { 

 } ...است 
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  ... : و خداوند متعال مي فرمايد                 

   }104:سورة األنبياء{ 

اي است كه مي م، دوباره آن را باز مي گردانيم، اين وعدهچنانكه نخستين بار آفرينش را آغاز كردي... { 

 }و ما قطعاً آن را انجام مي دهيم دهيم،

هاي پوكيده شده را انكار مي ي استخوانامركنان، در مورد مردود بودن نظر كسي كه زنده شدن دوباره و

 : مي فرمايد كند،                 } سورة

 }79:يس

 } اي دانا استكسي آنها را زنده مي گرداند كه اولين بار آفريد و او به هر آفريده :بگو {

اينكه زمين مرده و خشك شده است، در آن درخت سبزي نيست؛ پس بر آن باران مي باراند؛ پس  :دوم

ي وجود دارد؛ و كسي و خوشايند دارنوع رونقيند، در آن از هر گياهانِ سبز سرزنده به حركت در مي آ

بر زنده گرداندن مردگان نيز توانا مي باشد،  كه بر زنده گرداندن آنها پس از مرگ توانا و قادر است،

 : خداوند متعال مي فرمايد                           

                            } سورة

 }39: فصلت

 فرستيم،فروميكه بر آن آب  ياما هنگاممي بيني زمين را فرسوده  تو است كهاين  خداو از نشانه هاي { 

مي كند، هم را زنده خشك و برهوت  زمينِآماسيده مي شود؛ همانا كسي كه اين و  يددر مي آبه جنبش 

 }تواناست  يچيز زنده كند چرا كه او بر هر را نيز مردگاناو 

 : و خداوند متعال مي فرمايد                         

                             

       }11-9:سورة ق{ 
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-هاي كشتزارهايي را كه درو ميها و دانهنبوستا ،به سبب آن و ايمو از آسمان آب با بركتي را بارانده{ 

به ) ي اينهاهمه( )10( چين هستندي چينميوهكه داراي  را ي بلند يو درختان خرما) 9(رويانيديم  گردد،

رستاخيز نيزبدين را زنده ساختيم  ايشهر مرده ،آني وسيلهو به  است بندگانبخشيدن به روزي  منظور

 }) 11(گونه است 

 :دمي پيوندبه روز آخرت  داشتن به ايماناين موارد نيز و 
دينش و پيامبرش  بعد  در مورد پروردگارش و دن از مردهكه عبارتست از سؤال كر :قبر) آزمايش(فتنه 

از دفن كردنش؛ پس خداوند، كساني را كه ايمان آورده بودند، با گفته ي ثابت و حق، ثابت قدم و استوار 

صلي اهللا عليه وآله وسلم  مددين من اسالم و پيامبرم مح پروردگار من اهللا و: مي گرداند، پس مي گويد

و منافق يا بدگمان  ،نمي دانم ،ها ،ها: است؛ و خداوند ستمكاران را گمراه مي گرداند، پس كافر مي گويد

 16F17 .نمي دانم، شنيدم كه مردم چيزي مي گويند، پس آن را گفتم: مي گويد

 :بر و نعمت هاي آنعذاب و سختي ق

 ... : و كافران است، خداوند متعال مي فرمايد ذاب قبر براي ستمكارانِ شامل منافقانع      

                               

                                

    }93:سورة األنعام{ 

اند و فرشتگان اگر ستمكاران را بنگري، آن هنگام كه در شدايد مرگ فرو رفته) تعجب مي كني(و ... { 

بسبب آن ز امروهايتان را بيرون آوريد؛ دراز مي كنند و مي گويند جان) به سوي آنان(دست هاي خود را 

 }مي بينيد  ايكنندهخوار عذاب كه بر خدا ناحق مي گفتيد و از تصديق آيات او سركشي مي كرديد 
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 : و خداوندمتعال در مورد خاندان فرعون مي گويد              

                 }46:سورةغافر{ 

بدان عرضه مي شوند و اما روزي كه قيامت ) دوزخيان(آن، آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان { 

 } برپا شود، خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد

: فرمودآله وسلم صلي اهللا عليه و و در صحيح مسلم از حديث زيد بن مسلم رويات شده است كه پيامبر

ذوا : فلوال أن ال تدافنوا؛ لدعوتُ اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أسمع منه، ثم أقبل بوجهه؛ فقال« تعوَّ

ذوا باهللا من عذاب القرب " :نعوذوا باهللا من عذاب النار، فقال :قالوا "عذاب النار باهللا من باهللا  نعوذ: قالوا "تعوَّ

باهللا من الفتن ما ظهر منها و  نعوذ: قالوا "ذوا باهللا من الفتن ما ظهر منها، و ما بطنتعوَّ  ": من عذاب القرب، قال

ذوا با": ما بطن، قال  17F18.»باهللا من فتنة الدجال نعوذ: قالوا "هللا من فتنة الدجالتعوَّ

كه  از خدا مي خواستم كه چيزي را حتماً اگر بدين خاطر نمي بود كه ديگر مرده هايتان را دفن نكنيد،{

از عذاب آتش جهنم : سپس رويش را به طرف ما كرد و گفت به شما نيز بشنواند، از عذاب قبر مي شنوم

از عذاب قبر به خداوند : از عذاب جهنم به خداوند پناه مي بريم، و گفت :به خداوند پناه ببريد، گفتند

فتنه هايي كه آشكار گشته و فتنه از : پس گفتساز عذاب قبر به خداوند پناه مي بريم، : پناه ببريد، گفتند

از فتنه هايي كه آشكار گشته و آنچه كه آشكار : هايي كه آشكار نشده است، به خداوند پناه ببريد، گفتند

: از فتنه ي مسيح دجال به خداوند پناه ببريد، پس گفتند: پس گفتسنشده است، به خداوند پناه مي بريم، 

 }اه مي بريماز فتنه ي مسيح دجال به خداوند پن

  : براي مؤمنان راستگو است، خداوند متعال مي فرمايد :و اما نعمت هاي قبر   

                                    

     }30:سورة فصلت{ 
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ه ، فرشتگان باستقامت كردند) ي خودبر گفته(د پروردگار ما تنها خدا است سپس هر آئينه آنان كه گفتن{ 

به بهشتي كه  شما را بشارت بادترسيد و اندوه مخوريد و كه ن) و مژده مي دهند(مي آيند ايشان  پيش

 }وعده داده مي شديد 

  : رمايدو خداوند متعال مي ف                   

                                  

                                 

}89-83:سورة الواقعة{ 

و ما به او ) 84(نگريد مي  در اين حالو شما ) 83(رسد  گاهگلو بهپس آنگاه كه روح شخصي { 

برابر اعمالتان جزا و سزا داده شما هرگز در پس اگر ) 85( شما نمي بينيدو ليكن از شما، تريم نزديك

پيشگامان پس اگر مرده از ) 87(گردانيد اگر راست مي گوييد آن روح را به بدن باز) 86( نمي شويد

 }) 89(نعمت است بهشت پرخوشبو و  هايو گل و آسايش پس او را راحت) 88(باشد  مقرّب

مرده (در مورد مؤمني كه وآله وسلم صلي اهللا عليه  روايت شده است كه پيامبر ا و از براء بن عازب

أن صدق عبدي، : ينادي منادٍ من السامء": مي آيند، فرمود آرامگاهشآن هنگام كه دو فرشته بر سر ) است،

وحها و طيبها، و يفسحُ له يف : فأفرشوه من اجلنة، و ألبسوه من اجلنة، و افتحوا له باباً من اجلنة، قال فيأتيه من رَ

 18F19"قربه مدَّ برصه

، و از بگسترانيدبنده ام راست گفت، پس از بهشت براي او : كهاعالم مي كنند ندا دهنده اي از آسمان {

از  )مقداري(پس،  :هاي بهشت باز كنيد، گفتپوشانيد، و براي او دري را از درلباس بهشت او را ب

 }بهشت به او مي رسد، و قبرش به اندازه ي ديد چشمش فراخ مي گردد آسايش و خوشي

ان اين كه مگروهي از اهل مكر و فريب، گمراه گشته و عذاب و نعمتهاي قبر را انكار مي كنند، به گ و

اگر يك ميت را : غير ممكن است زيرا با واقعيت مخالفت دارد، مي گويند هاي قبروجود عذاب و نعمت
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ا فراخي و تنگي ، و قبر بكه در قبرش است بيرون آورده شود، همانگونه كه بوده است، ديده مي شود

 .خود تغييري نكرده است

 :و اين گمان باطل است، هم بدليل شرعي و هم بدليل حسي و هم بدليل عقلي
 .برخي از آياتي كه در مورد ثبوت عذاب قبر و نعمت هاي آن هستند، قبالً بيان شد :اما شرع

 -خرج النبي« :گفتروايت شده است كه  رضي اهللا عنهابن عباس  -از حديث  -و در صحيح بخاري 

و ذكر احلديث، و  "من بعض حيطان املدينة؛ فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها  -صىلّ اهللا عليه و سلّم 

ان يميش بالنميمة  و يف رواية ، و أن اآلخر ك)من بوله: (و يف رواية أن أحدمها كان ال يسترت من البول«: فيه

 19F20.»ال يسترته البول: سلمم

ون رفت، پس صداي دو نفر را شنيد كه در قبر عذاب داده مي شدند، ري از اطراف مدينه بيپيامبر از يك{

محفوظ نمي يكي از آنها خودش را از ادرارش : و حديث را ذكر فرمود، و درآن حديث آمده است كه

 }، وآن ديگري سخن چيني مي كردداشت

جايي فراخ و خوشايند است كه در  همانا كسي كه خوابيده است، در خواب مي بيند كه در :و اما حس

مند مي شود، يا اينكه در جايي تنگ و وحشتناك است كه در آن اندوهگين مي شود و آن از نعمتها بهره

، و با اين وجود او بر جاي )از خواب بپرد( شايد هم نسبت به آنچه كه مي بيند، از خواب برخيزد

خداوند  سو خواب، برادر مرگ است؛ و بر اين اسااش است و بر اين حالت بوده است، خوابش در خانه

  : ناميده است؛ خداوند متعال مي فرمايد) وفات(متعال آن را             

                               

 ...}42:سورة الزمر{ 

را كه حكم ارواح كساني  ها را به هنگام مرگ و در وقت خواب برمي گيرد؛ارواح انسانخداي تعالى { 

 }...  باز مي گرداند يمعينسرآمد تا  ي ارواح رابقيهدارد و نگاه مياست مرگ آنان را صادرنموده 
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ت، يك رؤيا را به حق مي بيند كه با واقعيت مطابقت دارد، و همانا كسي كه خوابيده اس :و اما عقل

او را به  مسلّماًشايد كه پيامبر را بدان گونه كه هست، ببيند، و هر كس او را آنگونه كه هست، ببيند، 

درستي و به حق ديده است، و با اين وجود، آن كسي كه خوابيده است، در خانه اش به سر مي برد و بر 

يدنش مي باشد و از آنچه كه مي بيند دور است؛ پس هنگامي كه اين امر در مورد احوال روي مكان خواب

 !دنيا امكان داشته باشد؛ آيا در مورد احوال آخرت ممكن نيست؟

بر اينكه اگر يك مرده از قبرش بيرون آورده شود، به : و اما اعتماد كردن آنها به آنچه كه گمان مي برند

 ي،مي شود كه بوده است، و قبر هيچ تغييري نسبت به گشاده شدن و يا تنگراستي كه همانگونه ديده 

 :؛ پس جواب آن از چند جهت است، از جملهنكرده است

، ده است بخاطر چنين شبهات باطلي جايز نيستآوركه شريعت  چيزهاييشتن ااينكه تعارض د :اول

ها را آورده است، در ه اسالم آنشخص مخالف و معارضه كننده با توجه به چيزهايي ككه اگر  شبهاتي

 :بر بطالن اينگونه شبهات آگاهي مي يافت؛ و گفته شده است قطعاً، آنها خوب بيانديشد

 و آفته من الفَهمِ السقيمِ  و كم من عائبٍ قوالً صحيحاً

كه آفت و عيب او، از درك كم و كوتاه نظري او است عيب گيرنده بر گفتار درست  و چه بسيار است{ 

{ 

، و اگر با احساس ي امور غيبي است كه احساس آن را درك نمي كنداينكه احوال برزخ از جمله :ومد

ي ايمان به غيب از بين مي رفت، و كساني كه به غيب ايمان داشتند و منكران آن در فايده درك مي شد،

 .تأييد نمودنِ آن، برابر مي گشتند

 ،و راحتي قبر، و تنگي آن را، فقط كسي كه مرده است اينكه سختي و عذاب، و نعمت ها، و فراخي :سوم

اي است كه خواب مي بيند كه در مكان تنگ و درك مي كند، نه كس ديگر؛ و اين، همانند انسان خوابيده

وحشتناكي قرار دارد، يا در جاي راحت و فراخي به سر مي برد، و كسي كه در اطراف اوست، آن خواب 

وحي مي آمد، و او در صلي اهللا عليه وآله وسلم  نمي كند؛ و همانا بر پيامبررا نمي بيند و آن را احساس 

ميان اصحابش بود، پس وحي را مي شنيد و اصحابش آن را نمي شنيدند، و شايد فرشته براي او به مانند 

يك مرد مي گشت و با او صحبت مي نمود و صحابه آن فرشته را نمي ديدند، و صداي او را نمي 

 .شنيدند
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اينكه ادراك و فهم آفريدگان به اندازه ي آنچه كه خداوند متعال براي آنها ميسر ساخته است،  :ارمچه

پس آسمانهاي هفتگانه، و زمين،  محدود مي باشد، و ممكن نيست كه همه ي موجودات را درك نمايند؛

تسبيح مي  و آنچه در آنهاست، و همه ي اشياء خداوند را  براي ستايش او بصورتي حقيقي و واقعي

گويند، و خداوند متعال آن را به آن كس كه احياناً بخواهد، مي شنواند، و با اين وجود، اين تسبيحات بر 

 : ما پوشيده است؛ و در اين مورد خداوند متعال مي فرمايد                

                              ... } سورة

 }44:اإلسراء

 بلكه به پاكي ياد مي كنند و ها هستند، همگي خدا راآنكه در  كسانيآسمان هاي هفتگانه و زمين و { 

را نمي  هاستايش آنشما به  وليند ، او را ياد مي كبا ستايش به پاكي اينكه مگرموجودي نيست هيچ 

 }... فهميد 

صلي  رفت و آمد مي كنند، و يك جن در خدمت رسول اهللا ياطين، و جنيان شتابان در زمينو همينطور ش

قرائت او گوش فرا داد، و ساكت شد، و در حالي به سوي قومش باز  به حاضر شد واهللا عليه وآله وسلم 

بر ما پوشيده هستند؛ و در اين مورد ) م جنعالَ( گشت كه آنان را انذار مي داد، و با اين وجود، آنان

 : خداوند متعال مي فرمايد                            

                                      

              }27:سورةاألعراف{ 

كرد و لباسشان را را از بهشت بيرون همان گونه كه پدر و مادرتان  دشما را نفريبن اشيطآدميزادان اي  {

مي بينند در شما را  همدستانشبنمايد شيطان و  نهابه آ اه هاي ايشانبر مي كشيد تا شرمگ يشانا) تَنِ(از 

 } ايم كه ايمان نمي آورنداما شياطين را دوستان و ياران كساني ساختهنمي بينيد  آنها را شما صورتي كه

ي موجودات را درك نمايند، جايز نيست كه آنچه را كه از امور و وقتي كه آفريدگان نمي توانند كه همه

 .يب ثابت گشته است، و ايشان آن امور را درك نكرده اند، انكار كنندغ
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 ردايمان به قَ
تقدير خداوند متعال براي كائنات، آن گونه كه دانش و علمش بر آن گذشته و : يعني) با فتح دال(قَدر 

 .حكمتش آن را اقتضا نموده است

 :و ايمان به قدر شامل چهار مورد مي باشد
ه اينكه خداوند متعال به هر چيزي داناست، هم بصورت مجمل و هم بصورت تفصيلي، هم ايمان ب :اول

از ازل آن را مي دانسته و هم علم او ابدي است؛ فرقي نمي كند كه علم او متعلق به كارها و افعال 

 .خودش باشد و يا افعال بندگانش

كتابي : لوح المحفوظ( نموده است  ايمان به اينكه خداوند متعال آن را در لوح المحفوظ كتابت :دوم

و در اين دو مورد، خداوند ) است كه آن را آفريده و در آن همه چيز تا روز قيامت نوشته شده است

 : متعال مي فرمايد                             

          }70:سورةالحج{ 

ها همه در كتابي ثبت براستي اين داند؟، ميدر آسمان و زمين است هرچه كهخدا  اي كهآيا ندانسته{ 

 }بر خدا آسان است  ،اين است؛ قطعاً

صلي اهللا  از رسول اهللا :گفتروايت شده است كه  ساز عبد اهللا بن عمر بن العاص  ،و در صحيح مسلم

كتب اهللا مقادير اخلالئقِ قبل أن خيلق الساموات و األرض بخمسني  ": شنيدم كه مي فرمودآله وسلم عليه و

 .20F21"ألف سنة 

هاي آفريدگان را پنجاه هزار سال پيش از آفرينش آسمان ها و زمين نوشته همانا كه خداوند اندازه{

 }است
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ا خواست و مشيئت خداوند متعال، فرقي ، مگر باشتوجود نخواهند دايمان به اينكه تمامي كائنات  :سوم

نمي كند كه مربوط به فعل خودش باشد يا به فعل آفريدگانش؛ خداوند متعال در مورد آنچه كه به فعل 

 : خودش تعلق دارد، مي فرمايد          ... }68:سورة القصص{ 

 }... آفريند، و هر كس را بخواهد برمي گزيند هد مي چه را بخواو پروردگار تو هر { 

 ... : و مي فرمايد          }27:سورة إبراهيم{ 

 } خداوند هرچه بخواهد، انجام مي دهدو ... { 

  : و مي فرمايد              ...}6:سورة آل عمران{ 

 }... گري مي كند صورتها خواهد در رحمشما را آن گونه كه مياست كه  كسياو { 

  ...: و در مورد آنچه كه به افعال آفريدگانش متعلق است، مي فرمايد         

      ... }90:سورة النساء{ 

 }... با شما مي جنگيدند  و آنانمسلط مي ساخت بر شما ان را آن قطعاًو اگر خدا مي خواست، ...  {

 ... : و مي فرمايد                 «}112:سورة األنعام{ 

 }واگذار  با افترا يشان همراهو اگر پروردگارت مي خواست اين كار را نمي كردند، پس ايشان را ... { 

ي خداوند متعال هايشان آفريدهو حركت تاذات ها و صفايمان به اينكه تمامي كائنات، با  :چهارم

  : هستند، خداوند متعال مي فرمايد                 

}62:سورة الزمر{ 

 }است  نگهبانچيز  ا آفريننده هر چيز است و او بر همهخد{ 

 ...  : و مي فرمايد           }2:سورة الفرقان{ 

 }و هر چيزي را بيافريد پس آن را دقيقاً اندازه گيري و كامالً برآورد كرده است ... { 
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 : گفت مي فرمايد كه به قومش -عليه الصالة و السالم  -و در مورد پيامبرش ابراهيم      

    }96:سورة الصافات{ 

 } استآفريده ،مي كنيد ها كاركه بر سر آن و خدا شما را و آنچه را {

منافي اين نيست كه بنده در كارهاي اختياريش خواست  -طبق آنچه كه وصف نموديم  -و ايمان به قَدر 

خواست و مشيئت توان باشد؛ زيرا شريعت و واقعيت بر ثابت نمودن نا داشته و بر آنها داراينو مشيئت 

 :داللت مي كنندبندگان براي  و اراده و اختيار در كارهاي اختياري

  ...: خداوند متعال در مورد خواست و مشيئت خود مي فرمايد :اما شريعت        

        }39:أسورة النب{ 

 }د جويب گاهي به سوي پروردگار خودبازگشت ،پس هر كه مي خواهد... { 

 ...   : و مي فرمايد      ...   }223:سورة البقرة{ 

 }... درآييد  به كشتزارتانهر روشي كه خواستيد،  به پس... { 

 : و در مورد توان و قدرت مي فرمايد             ... } سورة

 }16:التغابن

 }... و فرمانبرداري كنيد  و بشنويد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد ،توانيد مي كه ايبه اندازهپس { 

    : و مي فرمايد                    ... } سورة

 }286:البقرة

خدا هيچ كس را جز به اندازه ي تواناييش مكلف نمي كند هركس هرچه نيكي كند به سود اوست و { 

 }...  هرچه بدي كند به زيان اوست

ا كارها پس همانا كه هر انساني مي داند كه داراي توان و اراده اي است كه بوسيله ي آنه :و اما واقعيت

را انجام مي دهد، و بوسيله ي آنها كاري را ترك مي نمايد، و در بين آنچه كه با اراده ي خود آن را انجام 



 61     اسالمى ىعقيده  در مختصرى                     

مي دهد، مانند راه رفتن، و آنچه كه بدون اراده ي او انجام مي پذيرد، مانند لرزش دست و پا و اعضاي 

يئت و قدرت خداوند او، با خواست و مشبدن، تفاوت وجود دارد؛ لكن خواست و اراده ي بنده، و توان 

 : ي خداوند متعالگردد، بدليل اين فرمودهمتعال واقع مي             

            }28،29:سورة التكوير{ 

 خواهدوقتي كه خدا پروردگار جهانيان ن تاو ) 28(ست كردار شود بخواهد راكه از شما  يكبراي هر  {

 }) 29( نخواهيد خواست) شما نيز(

ملكش هيچ چيزي بدون علم و  در ي كائنات، ملك خداوند متعال است، پسهمه نيز به اين دليل كهو 

 .مشيئت خداوند متعال وجود نخواهد داشت

 كه، به بنده اين حجت را عطا نمي كند -توصيف نموديم  بر طبق آنچه كه -و ايمان داشتن به قَدر 

جاج نمودن به آن از چند وجه باطل تواجبات را ترك نمايد، يا گناهي را انجام دهد؛ و بر اين اساس، اح

 :است

 : اين فرموده ي خداوند متعال :اول                

                           

                         

   }148:سورة األنعام{ 

) براي خدا(و نه پدران ما  نه ما )يعني رضاي او بود(بگويند اگر خدا مي خواست به زودي مشركان { 

 )پيامبرانشان را(به همين گونه پيشينيان آنان هم  نموديممي نچيزي را حرام و شريك مقرر نمي كرديم 

خدا به آن راضي  به اينكه(هست  علميشما  بگو آيا نزد ؛بت ما را چشيدندتكذيب كردند تا آنكه عقو

 }دروغگو نيستيد  جزپيروي نمي كنيد و شما جز از گمان  آشكار كنيدتا آن را براي ما ) ست

 .بود، خداوند عذابش را به آنان نمي چشاند) جايز(و اگر براي آنان حجت كردن به قدر 
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 : فرموده ي خداوند متعال :دوم                

                 }165:النساء سورة{ 

الزامي  وندبر خدابراي مردم پس از فرستادن رسوالن  را فرستاديم تا دهندهو بيم  ي مژده آورپيامبران{ 

 }است  پيروزمند فرزانهو خدا نباشد 

دن كر تمخالف به اين دليل كهلفان مي بود، با فرستادن رسوالن نفي نمي شد؛ و اگر قدر حجتي براي مخا

 .با قدر خداوند متعال انجام مي پذيرفت ،بعد از فرستاده شدن آنها

صحيح بخاري كتاب از  برگرفته و لفظ حديث(روايت كرده اند  اآنچه كه بخاري و مسلم از علي  :سوم

 ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من النار أو من اجلنة ": فرمودسلم صلي اهللا عليه وآله و كه پيامبر) است

ٌ  ال، ": أال نـَتَّـكِـلُ يا رسول اهللا؟ قال: فقال رجل من القوم " يَرسَّ   : ، ثم قرأ" إعملوا فكل مُ  

        }ملا خلق  " :و يف لفظ مسلم، }5:سورة الليل ٌ يَرسَّ صىلّ اهللا  -، فأمر النبي "له فكل مُ

 21F22.بالعمل، و هنى عن اإلتكال عىل القدر -عليه و سلّم 

 بهشت ازآتش يا  از )در بخشي(جايگاه هر يك از شما قطعاً  {: فرمودصلي اهللا عليه وآله وسلم  پيامبر

: ا؟ فرمودوكل نكنيم اي رسول خدت )بر قدر( آيا: مردي از قوم گفت} شده است نوشته )كه ازآنِ اوست(

اما هركس { : يه را قرائت فرموداست، سپس اين آ و ميسر هر چيزي آسان شما كارتان را بكنيد، نه،{

 ؛}5آيه-سوره الليل{}عطا كرد و پرهيزگاري نمود  )حق خدا را(

 {: فرمودصلي اهللا عليه وآله وسلم  و در لفظ حديث روايت شده توسط امام مسلم آمده است كه پيامبر

صلي اهللا عليه وآله وسلم  پس پيامبر} كه بخاطر آن آفريده شده است شدهآن چيزي آسان  كس،براي هر 

 .به عمل نمودن فرمان داد، و از توكل كردن بر قدر نهي فرمودند
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متعال بنده را فرمان داده و او را نهي فرموده است، و او را مكلف ننموده، مگر در  اينكه خداوند :چهارم

 : توانايي آن را دارد؛ خداوند متعال مي فرمايد آنچه كه استطاعت و         ...

}16:سورة التغابن{ 

 }.. .اي كه مي توانيد، از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد پس به اندازه{ 

    : و مي فرمايد       ... }286:سورة البقرة{ 

 }... خدا هيچ كس را جز به اندازه ي تواناييش مكلف نمي كند { 

كارها مجبور مي بود، بر آنچه كه توانايي رهايي از آن را نداشت، مكلف مي بود، و و اگر بنده در انجام 

اين، باطل است؛ و به همين دليل است كه هنگامي كه گناهي از بنده بخاطر جهل و ناداني، يا فراموشي، يا 

 .اهي بر او نيست، زيرا او معذور مي باشدنه سر مي زند؛ گكراا

شود مگر بعد از اتفاق كسب نمي اينكه قدر خداوند، يك راز پوشيده و پنهان است كه علم بدان :پنجم

افتادن چيزي كه خداوند متعال مقدر فرموده است؛ و اراده ي بنده براي كاري كه مي خواهد انجام دهد، 

يعني وقتي كه فرد مي خواهد كاري را انجام دهد، ابتدا اراده ي انجام آن كار را ( شد پيش از فعلش مي با

مي كند، سپس آن كار را انجام مي دهد، پس اراده ي فرد قبل از انجام دادن آن كاري مي باشد كه قصد 

) اند،كسي كه قدر خداوند را حجتي براي انجام كار هاي خود مي د( ؛ پس )انجام دادنش را كرده است

اراده اش، انجام كاري است بر اساس جهل و بدون هيچ علمي از آن كار، به قدر خدا؛ و اينجاست كه 

 .حجت بودن قدر براي او نفي مي گردد؛ زيرا هيچ حجتي  بر او در كاري كه بر آن علمي ندارد، نيست

كه آن ها را مي خواهد، تا انسان بر آنچه از امور دنيوي اش حريص است اينكه همانا ما ميبينيم كه  :ششم

اينكه آن ها را در مي يابد و بدانها مي رسد؛ و از آن چه كه مي خواهد، به سوي چيزي كه آن را نمي 

خواهد منحرف نمي شود كه بعد از آن بخاطر انحرافش در راه خواسته هاي دنيوي اش، به قدر خداوند 

مي رساند، منحرف مي شود و باز   به او نفعمتعال حجت ورزد؛ پس چرا در امور ديني اش از آنچه كه 

مي گردد به سوي آنچه كه به او ضرر مي رساند و سپس به قدر احتجاج مي ورزد؟ آيا شأن و ارزش اين 

 !دو امر برابر نيست؟
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 :و مثالي، آن را براي تو روشن مي كند

 :اگر در مقابل انسان دو راه قرار مي گرفت كه

قتل، و غارت : هرج و مرج و آشفتگي است ازجمله پر از مي شود كه كامالًبه شهري منتهي : يكي از آنها

 .كردن، و بي حرمتي كردن به مال و منال و دارايي، و ترس، و گرسنگي

است، و امنيت در آنجا برقرار است، و زندگي  قانونمندبه شهري خاتمه يابد كه همه ي آن شهر : و دومي

 دارايي احترام گذاشته مي شود؛ مرفه وجود دارد، و به مال و منال و

 كدام راه را در پيش مي گيرد؟

و داراي امنيت، و هيچ گاه ممكن  قانونمندمنتهي مي شود به شهري  همانا او راه دوم را در بر مي گيرد كه

راه شهر هرج و مرج دار و آشفته، و ترسناك را در بر گيرد و به قدر حجت ورزد؛  نيست كه فرد عاقلي 

راه آتش جهنم را در بر مي گيرد و دليلش را قدر بدون اينكه به بهشت برود، امر آخرت  پس چرا در

 !خداوند ذكر كند؟

ن را مي خورد، در حالي كه نفْسش آمي بينيم كه بيمار به استفاده از دارو امر مي شود؛ پس : و مثالي ديگر

ي شود، در حالي كه نفْسش اشتهاي آن اشتهاي آن را ندارد؛ و از غذاهايي كه به او ضرر مي رساند، نهي م

ي اين ها، بخاطر بهبودي و سالمتي است؛ و امكان ندارد كه از استفاده نمودن از غذاها را دارد؛ همه

د كه به وي ضرر مي رساند و بعد از اينها به قدر نمايداروها منع گردد، يا اينكه غذايي را مصرف 

اوند و رسولش بدان امر نموده اند، ترك مي كند و يا آنچه را كه خد ،احتجاج كند؛ پس چرا انسان

 كارهايي را انجام مي دهد كه خدا و رسولش از آن نهي كرده اند و دليلش را قدر خداوند بيان مي كند؟

اينكه اگر كسي كه در ترك واجبات، يا انجام گناهان به قدر حجت مي ورزد، چنانچه شخصي بر  :هفتم

ا از او بستاند، يا به او بي حرمتي كند، سپس آن شخص دليلش را قدر بيان او تعرض كند و دارايي اش ر

هيچ گاه  مرا مالمت و سرزنش مكن، همانا كه سوء قصد من به قدر خدا بوده است،: كند، و بگويد

حجتش را از او قبول نمي كند؛ چگونه است كه احتجاج كردن به قدر را براي غير از خودش قبول نمي 

 !كه براي خودش در تعدى نمودن به حق خداوند متعال دليلش را قدر معرفي مي نمايد؟كند، در حالي 

برده شد كه مستحق قطع كردن دست  او ذكر شده است كه دزدي نزد امير المؤمنين عمر بن الخطاب 

ا مهلت بده اي امير المؤمنين، همانا كه من به قدر خد: بود، پس به قطع كردن دستش فرمان داد؛ دزد گفت
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و همانا كه ما به قدر خدا دست تو را قطع : فرمودنيز  ادزدي نموده ام؛ امير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 .مي كنيم 

 

 

 :وجود دارد، از جمله نيكوييو در ايمان داشتن به قدر فايده ها و ثمرات 
خود سبب اعتماد  اعتماد نمودن بر خداوند متعال، به هنگام انجام دادن سبب ها، از اين حيث كه به :اول

 .نمي شود؛ زيرا كه هر چيزي به قدر خداوند متعال است

به آنچه كه فرد به هنگام بدست آوردن آرزو و مرادش تعجب نمي كند، زيرا بدست آمدن نعمت  :دوم

خداوند متعال از اسباب نيك و كاميابي و رستگاري، براي وي مقدر فرموده است، از طرف خداوند متعال 

 .ياد او مي برد خداوند از و تعجب نمودنش براي خودش، شكر اين نعمت را از ؛مي باشد

، پس با از هاي خداوند متعال كه بر آنها جزا دريافت مي كندو راحتي نفس بدانچه از قدر آرامش :سوم

به قدر  ،ها يا پيش آمدن ناپسندها، آشفته و پريشان نمي شود؛ زيرا آندست دادن دوست داشتني

چاره اي غير از آن  واست كه ملك آسمانها و زمين براي اوست، و او بوجود آورنده است خداوندي 

  : نيست؛ و در اين مورد خدانود متعال مي فرمايد               

                             

                            } سورة

 }22،23:الحديد

اينكه پيش از آفرينش زمين  مگردست نمي دهد شما  به وقوع نمي پيوندد يا به در زمين رخداديهيچ { 

 ايبراين بدان خاطر است كه ) 22(آسان است  ساده و كار بر خدا اين و خود شما، در كتابي بوده است و

و خداي تعالى هر تكبر  شادمان نشويد شما بخشيد، به اندوه نخوريد و تا به آنچه ،رفت تانآنچه از دست

 }) 23(را دوست نميدارد  ايستايندهي خودكننده
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عجباً ألمر املؤمن إنّ أمره كلّه خري، و ليس ذلك ألحد إال «: مي فرمايدوآله وسلم صلي اهللا عليه  و پيامبر

اء صرب؛ فكان خرياً له اءُ شكر؛ فكان خرياً له؛ و إن أصابته رضّ  .22F23»للمؤمن، إن أصابته رسّ

گويد، پس  شُكر مي) خداوند را(، به وقوع مي پيونددخوشايندي  رخداداو  ، هرگاه برايداردتعجب  جاي امور مؤمن{

 }ناخوشايندي مي رسد، شكيبايي مي كند، پس براي او نيكوست رخدادبراي او نيكوست؛ و اگر به او 

 :ر دو طايفه گمراه شده انددو در مورد قَ
همانا بنده در كارش ملزم و ناگزير و مجبور است، و در آن هيچ : هستند كه مي گويند جبريه: يكي از آنها

 داردخواست و قدرت و تواني ن

همانا كه بنده در اراده و خواست و توان انجام دادن كارها مستقل  :هستند كه مي گويند قدريه: و دومي

 .است، و بخاطر خواست خداوند متعال نيست، و اين، نيروي اوست كه در كارها تأثير مي گذارد

 :با شريعت و واقعيت) جبريه(و رد بر طايفه ي اولي 

متعال براي بنده خواست و اراده و مشيئت را اثبات نموده است، خداوند پس همانا خداوند  :اما شرع

  ...: متعال مي فرمايد                ... } سورة آل

 }152:عمران

 }...  آخرت را مي خواهداز شما  دنيا را مي خواهد و برخي از شما برخي ...{ 

 : د متعال مي فرمايدو خداون                      

               ... }29:سورة الكهف{ 

يمان بياورد و هر كس مي و بگو اين حق از سوي پروردگارتان است پس هر كس كه مي خواهد، ا{ 

، آنان را دربر مي )آتش(هاي آن خواهد، كافر شود؛ ما براي ستمكاران آتشي را مهيا كرده ايم كه سراپرده

 }... گيرد 
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 : و خداوند متعال مي فرمايد                           

     }46:سورة فصلت{ 

و  به زيان خود مي كندكند ب كس كه كار بد و هر به نفع خود مي كند بكندكه كار نيك  كس هر{ 

 } نمي كندبندگان  كمترين ستمي بهپروردگار تو 

كه با خواست خود آنها را انجام مي  هاي اختياري راپس همانا هر انساني فرق بين كار :و اما واقعيت

خوردن، و آشاميدن، فروختن، و خريدن، ونيز كار هايي كه بدون خواست او انجام مي پذيرد، : ماننددهد، 

 لرزش از تب و مريضي، و پايين افتادن از پشت بام را مي داند؛ :مانند

پس او در كار هاي نوع اول، انجام دهنده اي است كه با خواست خود و بدون هيچ جبري، آن كار را 

و در كارهاي نوع دوم مختار نيست، و در آنچه كه بر وي روي مي دهد، اراده كننده نمي اختيار مي كند 

 .باشد

 :عقلبا شريعت و ) قدريه(و رد بر طايفه ي دومي 

همانا خداوند آفريننده ي هر چيزي است، و هر چيزي با خواست و مشيئت او بوجود آمده  :اما شريعت

ندگانش با خواست و مشيئت اوست، پس ته است كه افعال بكتابش روشن ساخ اند، و خداوند متعال در

  ...: مي فرمايد                         

                                      

      }253:سورة البقرة{ 

، بدنبال نشانه هاي روشني كه به آنان بودند )پيامبران( آنانكه پس از  كسانيو اگر خدا مي خواست ... { 

مان آوردند و اي از ايشان بعضيپس  ورزيدندو ليكن اختالف نمي كردند  جنگبا يكديگر  مي رسيد،

را مي خواهد، انجام مي  خدا آنچه لينمي جنگيدند و هم و اگر خدا مي خواست با برخي كافر شدند

 }دهد 
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 : و خداوند متعال مي فرمايد                        

                  }13:سورة السجدة{ 

تحقق  از جانب من ولي اين وعدهمي داديم اش را الزمههر شخصي هدايت  به مي خواستيم ما و اگر{ 

 }همگي پر كنم  ،و آدميان هادوزخ را  از جن يافته است كه

از اين كائنات است؛  يپس همانا كه كائنات همگي ازآنِ خداوند متعال است، و انسان بخش :و اما عقل

پس او ازآنِ خداوند متعال است، و براي چيزي يا كسي كه ازآنِ ديگري است، ممكن نيست كه در ملك 

 .صاحبش دخل و تصرف كند مگر با اجازه ي خداوند متعال

 اهداف عقيده ي اسالمي
تا به سوي آن ود، برپاداشته مي ش -مقصود؛: (بر چند معني اطالق مي گردد، از جمله): در لغت( هدف

 )و هرچيزي كه مورد نظر باشد -تير اندازي شود؛

مقاصد آن، و سرانجام اصيل و شريف آن مي باشد، كه براي تمسك  :ىاسالم ىعقيده  ىهدف ها

 :جستن به آن مهيا گشته است، و اين مقاصد بسيار است، از جمله

يرا او آفريدگاري است كه شريك ، و عبادت نمودن خداوند متعال به يگانگي؛ زخالص نمودن نيت :اول

 .ندارد؛ پس واجب است كه قصد، و عبادت و بندگي فقط براي خداوند يگانه باشد

رها ساختن عقل و فكر از ناقص و آشفته ماندن كه ناشي از خالي بودن دل از اين عقيده مي باشد؛  :دوم

اي قلبي تهي و خالي از عقيده خالي باشد، پس او يا به كلي دار )عقيده( زيرا هر كس كه قلبش از آن

است، و فقط بنده اي براس احساسات مادي است؛ و يا در گمراهي هاي عقايد و خرافات ناقص مانده 

 .است

پس هيچ آشفتگي و پريشاني در درون و هيچ استرس و اضطرابي در فكر  راحتي دروني و فكري، :سوم

ي آن گارش متصل مي سازد؛ پس بوسيلهوجود نخواهد داشت؛ زيرا اين عقيده، مؤمن را به آفريد

پروردگار تدبير كننده و فرمانرواي شريعت گذارش از وي راضي مي گردد؛ پس قلبش را با قَدرش 

 .اطمينان مي بخشد، و سينه اش را براي اسالم باز مي كند، پس درعوض از وي تعدى نمي كند
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رفتار كردن با  و درداوند متعال، سالم بودن هدف و عمل از انحراف در عبادت نمودن خ :چهارم

پيروي  شامل )اين ايمان( پايه گذاري نمايد،) در درونش(آفريدگان؛ زيرا هر كس كه ايمان به رسوالن را 

 .راه آنان است كه در آن سالمتي در هدف و عمل موجود مي باشد

مل صالح از دست استحكام و ثبات و جديت در كارها، از اين حيث كه فرصت را براي انجام ع :پنجم

جايي گناهي  هردر بخاطر ترس از عقوبت گناه، ندهد تا اينكه از آن بهره ببرد؛ به پاداش اميدوار باشد، و 

؛ زيرا كسي كه ايمانش را بر اساس ايمان به برانگيخته شدن دوباره و جزا دادن از آن دور مي شود ديد،را 

 .به اعمال بنا نهد اينگونه مي باشد

 : مي فرمايد خداوند متعال                 

   }132:سورة األنعام{ 

هايي دارد و پروردگارت از آنچه انجام مي دهند، مرتبهآنچه انجام داده است ) پاداش(و هر كس از { 

 } خبر نيستغافل و بي

املؤمن «: در اين فرموده اش، بر اين سرانجام تحريك فرموده استه وآله وسلم صلي اهللا علي و پيامبر

، احرص عىل ما ينفعك، و استعن باهللا، و ال ، و أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، و يف كل خريالقوي خريٌ 

ر اهللا : أينِّ فعلتُ كذا كان كذا و كذا، و لكن قلْ  وْ لَ : تعجز، و إن أصابك يشء فال تقل و ما شاء فعل؛ فإنّ قدَّ

 .23F24»تفتح عمل الشيطان) وْ لَ (

است، و در هر و دوست داشتني تر از مؤمن ضعيف و ناتوان تر مؤمن قوي و توانا، نزد خداوند به{

حريص باش، و از خدا كمك بخواه، و درمانده مباش، و  ، آزمند وخيري، بر آنچه كه به تو نفع مي رساند

 بلكهاگر من آن كار را مي كردم، اينگونه و آنگونه مي شد، و : مگو ،به تورسيد) ناخوشايند(ر چيزي اگ

به انجام مي اين را، خداوند مقدر فرموده است، و آنچه را كه بخواهد،  =)قدر اهللا و ما شاء فعل: (بگو

 }عمل شيطان را باز مي كند) اگر(؛ همانا كه رساند
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پرارزش و كم ارزشي به استوار نمودن دينش مي  فرد به وجود آمدن امتي نيرومند كه در آن هر :ششم

در  آن چه چيزي بر سر آنها مي آيد؛ بدون توجه به اينكه در راه دينپردازد، و استوار ساختن پايه هاي 

  : اين مورد خداوندمتعال مي فرمايد                 

                         

}15:سورةالحجرات{ 

سپس هرگز شك و آوردند ايمان راستين  شكه به خدا و پيامبرواقعي، تنها كساني هستند مؤمنان { 

 } هم آنان راستگوينداه خدا جهاد نمودند ال و جان خود در رترديدي به خود راه ندادند و با م

ائل شدن به رسيدن به سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت با اصالح نمودن افراد و گروهها، و ن :هفتم

 : در اين مورد خداوند متعال مي فرمايد ها؛پاداش و شايستگي          

                             

   }97:سورةالنحل{ 

مرد و چه زن، كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، به او زندگي پاك و خوشايندي مي  هر كس چه{ 

 }ميدهيم  ، پاداشردندنچه مي كبه حسب نيكو ترين آ مسلّماً به آنانو  بخشيم

اميدواريم كه خداوند آن را براي ما، و براي همه ي ... هاي عقيده ي اسالمي است اين، برخي از هدف

ست كه پروردگار ا است؛ و سپاس خدايي را گرامي قدر مسلمانان تحقق بخشد، همانا كه او سخاوتمند

 .جهانيان است

 . له و صحبه أجمعينو على آ دو صلّى اهللا و سلّم على نبينا محم


	اركان اسلام
	پايههاي عقيدهي اسلامي
	ايمان به الله تعالى
	خداوند متعال اتخاذ اين معبودان را توسط مشركان با دو دليل عقلي باطل مي نمايد:
	و در اين امر دو طائفه گمراه گشتهاند :

	ايمان به ملائكه
	ايمان به كتب آسماني
	ايمان به رُسُل (رسولان)
	ايمان به روز آخرت
	و اين موارد نيز به ايمان داشتن به روز آخرت مي پيوندد:

	ايمان به قَدَر
	و در مورد قَدَر دو طايفه گمراه شده اند:
	و رد بر طايفه ي اولي (جبريه) با شريعت و واقعيت:
	و رد بر طايفه ي دومي (قدريه) با شريعت و عقل:

	اهداف عقيده ي اسلامي

