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مقّدمۀ ناشر

حمد و سپاس خدایی را سزاست که دین را برای ما کامل کرد و نعمت را بر ما تمام 
نمود؛ و درود و سالم بر پیامبرمان محمد بن عبدالله که پروردگارش او را پیشاپیش قیامت 
به عنوان مژده رسان و بیم دهنده و فراخواننده به سوی الله، به فرمان او و چراغی روشن 

فرستاد.

اما بعد:
نعمت هدایت، بزرگ ترین نعمتی است که پروردگار عالم بر بنده اش ارزانی داشته است 
و بزرگ ترین هدایت آن است که بنده به دین حق هدایت شود؛ دینی که خداوند متعال جز 
آن را از بنده اش نمی پذیرد و آن دین، اسالم است؛ خداوند متعال بندگانش را فرمان داد 
اَط  َ که در هر رکعت از رکعات نماز خود از او درخواست هدایت کنند و بگویند: ﴿اْهِدنَا الّصِ

الُْمْسَتقِيَم﴾ »ما را به راه راست هدایت کن«. 
با  مختلف  اسباب  و  دالیل  به  مسلمانان  که  نموده  اقتضا  چنین  العالمین  رب  قضای 
برخی  و  افراد  نادانی  و  علم  عدم  به  این دالیل  از  برخی  باشند؛  داشته  اختالف  یکدیگر 
به پیروی آنها از هوی و هوس برمی گردد. پیامبر اکرم ج خبر از وقوع چنین اختالفی 
 إِْحَدى وََسبِْعنَي فِْرقًَة 

َُهوُد َعَ قَْت الْ در میان امتش داده است آنجا که می فرماید: »اْفَتَ
إِْحَدى 

فَ فِْرقًَة  ثِنْتَنْيِ وََسبِْعنَي  قَْت انلََّصارَى َعَ  َواْفَتَ فََواِحَدٌة ِف اجلَنَِّة وََسبُْعوَن ِف انلَّاِر، 
ثاَلٍث  َعَ  ِت  مَّ

ُ
أ َقنَّ  َْفَتِ لَ بِيَِدهِ  ٍد  ُمَمَّ َنْفُس  ي  ِ

َّ
َوال اجلَنَِّة،  ِف  َوَواِحَدٌة  انلَّاِر  ِف  وََسبُْعوَن 

َِّ َمْن ُهْم؟ قَاَل:  وََسبِْعنَي فِْرقًَة َواِحَدٌة ِف اجلَنَِّة َوثِنْتَاِن وََسبُْعوَن ِف انلَّاِر«؛ ِقيَل: يَا رَُسوَل الل
»اجلََماَعُة« »یهود هفتاد و یک فرقه شدند که از این میان تنها یک فرقه در بهشت و هفتاد 
فرقه دیگر در آتش اند؛ و نصاری هفتاد و دو فرقه شدند که از این میان تنها یک فرقه در 
بهشت و هفتاد و یک فرقه دیگر در آتش اند؛ قسم به آنکه جان محمد در دست اوست امت 
من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند که از این میان تنها یک فرقه در بهشت و هفتاد و 
دو فرقه دیگر در آتش اند«؛ اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا آنها )فرقه ناجیه( چه کسانی 

هستند؟ فرمود: »جماعت«.
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

وجود چنین اختالفی در دین، مسلمانی را که به دنبال هدایت به سوی حق است، بر 
آن می دارد تا به بررسی شیوه و عملکرد رسول الله ج و اصحاب ایشان بپردازد و به آنان 

اقتدا نماید.

 خواننده عزیز! نوشتار حاضر، کتابی است مختصر که مؤلف آن کوشیده تا شیوه و روش 
رسول الله ج و اصحاب ایشان را در باب خطیرترین ابواب این دین، یعنی اعتقاد، برای 
شما نقل کند و اقوال منحرف و مخالف روش رسول الله ج و اصحابش را بیان نماید، باشد 

که برایت دلیل و راهنمایی روشن باشد.
از خداوند متعال خواستاریم که به مؤلف کتاب جزای خیر عنایت کند و تمام کسانی را 
که در این کار مشارکت نموده اند، از ترجمه گرفته تا نشر، نگارش و بررسی، جزای کامل 
عنایت نماید و برای تمامی برادران مسلمان مان که این کتاب به آنان می رسد، سودمند 

واقع شود.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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مقّدمۀ مؤلف

إّن احلمد هلل، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسّیئات أعاملنا. من 
هیده اهلل فال مضّل له، ومن یضلل فال هادي له.

و  یگانه  ندارد،  یکتاست و شریکی  نیست؛  الله  برحقی جز  گواهی می دهم که معبود 
بی همتاست؛ او که می فرماید:

َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهۡم  َءاَيٰتِهِۦ  َعلَۡيِهۡم  َيۡتلُواْ  ّمِۡنُهۡم  رَُسوٗل  ۧ َن  ّمِّيِ
ُ
ٱۡل ِف  َبَعَث  ِي  ٱلَّ ﴿ُهَو 

بنِٖي٢﴾ ]الجمعة: 2[ »او کسی است که در میان  ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة ِإَون َكنُواْ ِمن َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ
درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را پاک )و تزکیه( 

می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( می آموزد و اگر چه پیش از این در گمراهی آشکار بودند«.

و گواهی می دهم که محّمد ج بنده و فرستادۀ اوست؛ کسی که الله متعال با بعثت او 
بر بندگانش منت نهاد و فرمود:

َءاَيٰتِهِۦ  َعلَۡيِهۡم  َيۡتلُواْ  نُفِسِهۡم 
َ
أ ّمِۡن  َبَعَث فِيِهۡم رَُسوٗل  إِۡذ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  ُ َعَ  ﴿لََقۡد َمنَّ ٱللَّ

بنٍِي١٦٤﴾ ]آل عمران:  مُّ َضَلٰٖل  لَِف  َقۡبُل  ِمن  َكنُواْ  َوٱۡلِۡكَمَة ِإَون  ٱۡلِكَتَٰب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهۡم 
بر  از خودشان  پیامبری  آنان  نهاد، هنگامی  که در میان  بر مؤمنان مّنت  الله  »به راستی   ]164

انگیخت که آیات او )= قرآن( را بر آنان می خواند و پاکیزۀشان می دارد و به آنان کتاب )قرآن( و 
حکمت )سّنت( می آموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند«.

اّما بعد:

بدون تردید الله تعالی پیامبرش محّمد ج را با هدایت و دین حق فرستاد تا مردم را از 
تاریکی ها به سوی نور و از گمراهِی آشکار به سوی هدایت کامل سوق دهد؛ هدایتی که 
باعث گشایش سینه ها و آرامش دل هاست، چرا که »هدایت« همان علم نافع و »دین حق« 

همان عمل صالح است. و زندگی پاک بر این دو رکن مهم استوار است.

الله متعال در کتاب بزرگش، هرآنچه بندگان در حوزۀ عقاید، عبادات، معامالت و اخالق 
نیاز دارند، بیان داشته است؛ و سّنت مطّهر نبوی به شرح و تبیین و تفصیل آنچه در قرآن 
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

به صورت مجمل، مبهم و عام آمده، پرداخته است، چنانکه رسول الله ج فرمودند: »أال إّن 
گاه باشید که به من، قرآن و نیز مانند آن ]حدیث[ داده  أوتيُت الکتاَب، وِمثلَُه مَعُه«1: »آ

شده است«.

اعتقاد اسالمی به سبب ویژگی های منحصر به فردش، اساس و پایه و راز و دلیل قدرت 
و برتری اسالم بر سایر ادیان است؛ برخی از ویژگی های آن به قرار زیر است:

توحید: با خالص گردانیدن عبادت برای الله و پیروی از پیامبر ج؛. 1

منبع . 	 چنانکه  اسالمی؛  اعتقاد  مرجع  و  اصل  الهی بودن  معنای  به  توقیفی بودن: 
قیاس  یا  و  رای  و  می باشد  نبوی  )صحیح(  حدیث  و  قرآن  فقط  اسالمی  اعتقاد 

نمی تواند مرجعی برای عقیده باشد.

آنکه . 	 از  پیش  را  مردم  الله أل  که  پاکی  و  سلیم  فطرت  با  آن  تناسب  و  موافقت 
شیاطین آنان را فریب دهند، بر آن آفرید؛

سازگاری با عقل صریح که از شبهات و شهوات سالم باشد؛. 	

جامعیت: چنانکه به بیان تمامی جوانب هستی، زندگی و انسان پرداخته است؛. 	

تشابه: مسائل اعتقادی اسالم یکدیگر را تصدیق و تایید می کنند و هیچ تناقض و . 	
منافاتی میان آنها وجود ندارد؛

سایر . 7 تفریط  و  افراط  میان  اعتدال  میزان  و  معیار  اسالمی  اعتقاد  میانه روی: 
ایدئولوژی ها و باورهاست.

ویژگی های فوق منجر به نتایج زیر شده است:

تحقیق بندگی برای پروردگار جهانیان و آزادی و رهایی از بردگی برای مخلوقات؛. 1

تحقیق پیروی از فرستادۀ خداوند و رهایی از بدعت و بدعت گزاران؛. 	

آرامش روحی و اطمینان قلبی بر اثر ارتباط با آفریدگاِر مدبِر حکیم؛. 	

قناعت فکری و رشد عقالنی و سالم ماندن از تناقضات و خرافات؛. 	
1- ابوداود، شمارۀ حدیث: 4604، به روایت مقدام بن معدِ یکرب س.
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مقّدمۀ مؤلف

برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی و تکامل اعتقاد و رفتار.. 	
را  تالش شان  تمامی  و  داشته اند  توّجه  اعتقاد  موضوع  به  همواره  اسالمی  عالمان 
این باره  در  و شروحی طوالنی  مطالبی مختصر  و  برده اند  کار  به  آن  اثبات  و  آموزش  در 
نگاشته اند؛ گاهی در قالب بیان اجمالی و کّلی اعتقاد سلف و گاهی در توضیح موضوعی 

معّین و گاهی در قالب پاسخ به هواپرستان و بدعت گزاران گمراه.
از این جهت تصمیم گرفتم مسائل اعتقادی را بر اساس ترتیب اصول ششگانۀ ایمان 
مذکور در حدیث مشهور جبرئیل با تکیه بر دو مصدر وحی، قرآن و سنت نبوی بیان کنم. 
و پس از هر موضوع اصلی، موارد فرعی را بیان نموده ام و در پایان از گروه ها و افرادی 
که در موضوع مذکور به بیراهه رفته اند، نام برده ام و به طور مختصر پاسخ شان را داده ام.

در نتیجه، این کتاب اعتقادی، کتابی متوّسط و واضح و آسان گشته است تا تک تک 
مسلمانان بتوانند از آن استفاده کنند و با عبارتی آسان و ترتیبی موضوعی، هدف از توّجه 
به اعتقاد کّلی و اجمالی سلف صالح حاصل شود؛ و این کتاب را »العقیدة المیسرة من 

الکتاب العزیز والسنة المطهرة«: »اعتقاد آسان در پرتو قرآن و سّنت« نامیدم. 
برای  سودمند  و  خودش  رضای  برای  خالص  را  عمل  این  می خواهم  متعال  الله  از 

بندگانش بگرداند. 
وصّلی الله وسّلم علی نبّینا محّمد، وعلی آله وصحبه أجمعین.

دکتر احمد بن عبدالّرحمن قاضی
دانشکدۀ شریعت و مطالعات اسالمی- بخش عقیده

دانشگاه قصیم
E-mail: al-aqidah@al-aqiadh.com

E-mail: qadisa@yahoo.com
ص- پ: )			(، کد پستی: )1911	(، عنیزه

mailto:al-aqidah@al-aqiadh.com
mailto:qadisa@yahoo.com
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اعتقاد آسان در پرتو قرآن کریم و سّنت مطّهر

پایه و اساس اعتقاد اسالمی، ایمان به الله، مالئکه، کتاب های آسمانی، پیامبران، روز 
آخرت و تقدیر، خیر و شر آن می باشد. الله متعال می فرماید:

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ َۧن﴾ ]البقرة: 177[  ﴿َوَلِٰكنَّ ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
»بلکه نیکی )و نیکوکار( کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب )آسمانی( و 

پیامبران، ایمان آورده باشد.«

ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ  ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
﴿َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

َورُُسلِهِۦ﴾ ]البقرة: 285[ 
»پیامبر ج به آنچه از )سوی( پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است و مؤمنان )نیز( 

همه به الله و فرشتگان او و کتاب هایش و پیامبرانش ایمان آورده اند.«

ٰ رَُسوِلِۦ َوٱۡلِكَتِٰب  َل َعَ ِي نَزَّ ِ َورَُسوِلِۦ َوٱۡلِكَتِٰب ٱلَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضلَّ  نَزَل ِمن َقۡبُلۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱللَّ
َ
ِٓي أ ٱلَّ

َضَلَٰلۢ بَعِيًدا﴾ ]الّنساء: 136[ 
»ای کسانی  که ایمان آورده اید! به الله و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده و کتابی که پیش 
از این فرستاده  است، ایمان بیاورید )و بر آن پایدار باشید( و هرکس به الله و فرشتگان و کتاب هایش 

و پیامبرانش و روز قیامت کافر شود، به تحقیق که در گمراهی دور و درازی افتاده  است.«

ٍء َخلَۡقَنُٰه بَِقَدرٖ﴾ ]القمر: 49[  ﴿إِنَّا ُكَّ َشۡ
»بی گمان ما همه چیز را به  اندازه آفریدیم.«

و زمانی که جبرئیل ÷ از پیامبر ج دربارۀ ایمان پرسید، ایشان چنین پاسخ دادند: 
هِ«1:  َوَشِّ َخْيِهِ  َقَدِر 

ْ
اآلِخِر َوتُْؤِمُن بِال َْوِم  َوالْ َورُُسِلِه  َوَمالئَِكِتِه َوُكتُِبِه  بِالِل  تُْؤِمَن  ْن 

َ
»أ

»]ایمان یعنی[ اینکه به الله، فرشتگان، کتاب ها و پیامبران الهی، روز آخرت و به تقدیر، خیر 
و شّر آن، ایمان بیاوری.«

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 8، به روایت عمر س.
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ایمان به الله

ایمان به الله یعنی اعتقاد و باور قطعی و یقینی به وجود او و اینکه او تعالی پروردگار 
هر چیزی است و تنها او مستحّق عبادت و مّتصف به صفات کمال و منّزه از صفات نقص 

است.
ایمان به الله ـ شامل 	 مورد زیر می شود:

اول: ایمان به وجود الله
وجود الله متعال بزرگ ترین حقیقت است:

ٱۡلَعِلُّ  ُهَو   َ ٱللَّ نَّ 
َ
َوأ ٱۡلَبِٰطُل  ُهَو  ُدونِهِۦ  ِمن  يَۡدُعوَن  َما  نَّ 

َ
َوأ ٱۡلَقُّ  ُهَو   َ ٱللَّ نَّ 

َ
بِأ ﴿َذٰلَِك 

ٱۡلَكبرُِي﴾ ]الحج: 62[ 
»این بدان سبب بوده که الله حق است و آنچه جز او می خوانند باطل است؛ و به راستی که 

الله بلندمرتبۀ بزرگ است.«

و شّک و تردید دربارۀ وجود الله، افترا و انکار به شمار می رود:
ۡرِضۖ يَۡدُعوُكۡم ِلَۡغفَِر لَُكم ّمِن ُذنُوبُِكۡم 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َشّكٞ فَاِطرِ ٱلسَّ ِف ٱللَّ

َ
﴿قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ

﴾ ]إبراهيم: 10[  ۚ َسّمٗ َجٖل مُّ
َ
َرُكۡم إَِلٰٓ أ َوُيَؤّخِ

»پیامبران شان گفتند: آیا در )وجود( الله، آفرینده آسمان ها و زمین شک است؟! )او( شما را 
فرا می خواند تا گناهان تان را برای تان بیامرزد و شما را تا مّدت معّینی مهلت دهد.«

و انکار وجود الله، تکّبر و ظلم و کفر است:
ُظنَُّك 

َ
َل ِإَوّنِ  بََصآئَِر  ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َربُّ  إِلَّ  ُؤَلٓءِ  َهٰٓ نَزَل 

َ
أ َمآ  َعلِۡمَت  لََقۡد  ﴿قَاَل 

َيٰفِرَۡعۡوُن َمۡثُبوٗرا﴾ ]اإلسراء: 102[ 
»)موسی( گفت: تو قطعًا می دانی که این )معجزه ها( را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای 

روشن گری نفرستاده است و من ای فرعون! قطعا تو را هالک شده می پندارم.«

ُكنُتم  إِن  بَۡيَنُهَماۖٓ  َوَما  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َربُّ  قَاَل  ٱۡلَعٰلَِمنَي٢٣  َربُّ  َوَما  فِرَۡعۡوُن  ﴿قَاَل 

لنَِي٢٦ قَاَل إِنَّ  وَّ
َ
َل تَۡسَتِمُعوَن٢٥ قَاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱۡل

َ
ۥٓ أ وقِننَِي٢٤ قَاَل لَِمۡن َحۡوَلُ مُّ
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رِۡسَل إَِلُۡكۡم لََمۡجُنوٞن٢٧ قَاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما بَۡيَنُهَماۖٓ إِن ُكنُتۡم 
ُ
ِٓي أ رَُسولَُكُم ٱلَّ

عراء: 29-23[ 
ّ

ۡجَعلَنََّك ِمَن ٱلَۡمۡسُجوننَِي﴾ ]الش
َ
َۡذَت إَِلًٰها َغرۡيِي َل َتۡعقِلُوَن٢٨ قَاَل لَئِِن ٱتَّ

و  زمین  و  آسمان ها  پروردگار  گفت:  )موسی(  چیست؟!  جهانیان  پروردگار  گفت:  »فرعون 
آنچه میان آن دو است، اگر اهل یقین هستید. )فرعون( به کسانی که در اطرافش بودند گفت: 
آیا نمی شنوید؟ )موسی( گفت: )او( پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست. )فرعون( 
)او(  گفت:  )موسی(  است.  دیوانه  شده،  فرستاده  شما  سوی  به  که  پیامبرتان  بی تردید  گفت: 
پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو وجود دارد است، اگر بیندیشید. )فرعون( گفت: اگر 

معبودی جز من برگزینی، قطعا تو را از زندانیان قرار خواهم داد.«

دالیل مختلف و متعددی بیانگر وجود الله أل است؛ از جمله:
1. فطرت سلیم

عبارت است از سرشتی که انسان بر آن آفریده شد پیش از آنکه آموزشی دیده باشد، 
چنانکه الله تعالی می فرماید:

 ِۚ ٱلَِّت َفَطَر ٱنلَّاَس َعلَۡيَهاۚ َل َتۡبِديَل ِلَۡلِق ٱللَّ  ِ قِۡم وَۡجَهَك لدِّلِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت ٱللَّ
َ
﴿فَأ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن﴾ ]الروم: 30[ 
َ
َذٰلَِك ٱدّلِيُن ٱۡلَقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ

»پس روی خود را با حق گرایی )و اخالص( به سوی دین آور، فطرت الهی است که )الله( مردم را 
بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الله نیست، این است دین استوار، اّما بیشتر مردم نمی دانند.«

ُ َعَ   يُولَ
َّ
در صحیح بخاری روایت شده که رسول الله ج فرمودند: »َما ِمْن َمْولُوٍد إال

َسانِِه«: »هر فرزندی بر فطرت ]پاک اسالم[  ْو ُيَمِجّ
َ
أ انِِه،  َ ْو ُينَِصّ

َ
أ بََواُه ُيَهوَِّدانِِه، 

َ
ِفْطَرِة، فَأ

ْ
ال

متوّلد می شود، اّما پدر و مادرش وی را یهودی یا مسیحی و یا مجوسی می کنند.« و در 
الِملَّة«:  َوُهَو َعَ   

َّ
ُ إال

َ
َمْولُوٍد يُول ِمْن  »َما  پیامبر ج فرمودند:  صحیح مسلم آمده است که 

نیز  و  است.«  اسالم[  پاک  ]فطرت  مّلت  بر  اینکه  مگر  نمی شود  متوّلد  فرزندی  »هیچ 
َ َعنُه لِسانُُه«: »مگر اینکه بر این مّلت ]اسالم متوّلد   َعَ هِذهِ امللّة، حتَّ يُبنَيِّ

ّ
فرمودند: »إال

می شود[ تا اینکه زبانش آن را بیان می کند.« در روایت دیگری، چنین آمده است: »لیَس 
که  نیست  فرزندی  »هیچ  لِسانُُه«1:  َعنُه   َ ُيَعبِّ حتَّ  ِفْطَرِة، 

ْ
هِذهِ ال َعَ   

َّ
ُ إال يُولَ َمْولُوٍد  ِمْن 

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1358؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2658، به روایت ابوهریره س.
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متوّلد شود مگر اینکه بر این فطرت ]توحید و دین اسالم[ است، تا اینکه زبانش از آن تعبیر 
نموده و بیانش می کند.«

ایمان  به گونه ای که در وجودش  اصلی خود می باشد،  بر فطرت  بنابراین هر مخلوقی 
بر فطرتش عارض گردیده  اینکه چیزی  مگر  و می یابد،  احساس می کند  را  الله  به وجود 
ِعبَاِدي  َخلَْقُت  »إِِنّ  می فرماید:  چنین  قدسی  حدیثی  در  الله أل  نماید.  فاسد  را  آن  و 
ُْهْم َعْن ِديِنِهْم«1: »همانا من تمامی بندگانم را  يَاِطنُي فَاْجتَالَ َتتُْهْم الشَّ

َ
ُهْم أ ُحنََفاَء ُكَُّهْم، َوإِنَّ

حنیف ]مسلمان و پاک از گناه[ آفریدم، اّما شیاطین بر آنان تاخته و آنها را از دین شان باز 
می دارند.«

هنگام  ولی  می گیرد،  قرار  فطرت  بر  شهوات  و  شبهات  از  مانعی  و  پرده  اوقات  بسا 
سختی ها و رنج و بحران ، حقیقت فطرت آشکار می شود. در قرآن کریم می خوانیم:

ِ إَِذا ُهۡم يُۡشُِكوَن﴾  ا َنَّىُٰهۡم إَِل ٱلَۡبّ َ ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن فَلَمَّ ﴿فَإَِذا َركُِبواْ ِف ٱۡلُفۡلِك َدَعُواْ ٱللَّ
]العنكبوت: 65[ 

»پس هنگامی  که در کشتی سوار شوند، الله را با اخالص می خوانند و زمانی که )الله( آنان را 
)با آوردن( به خشکی نجات داد، آنگاه آنان شرک می آورند.«

2. عقل صریح

یعنی عقِل سالم از شبهه ها و خواهشات نفسانی )شهوات(. چنین عقلی حکم می کند 
که قطعا مخلوقات آفریدگاری دارند، زیرا امکان ندارد اّتفاقی و بدون خالق به وجود آمده 
باشند. و نیز امکان ندارد که به خودی خود به وجود آمده باشند، چون عدم و نیستی 
نمی تواند وجود و هستی را ایجاد کند! پس باید آفریدگاِر به وجودآورنده ای باشد که همان 

الله ـ است.

زمانی که ُجبیر بن مطعم س در فدیۀ اسیران غزوۀ بدر نزد رسول الله ج آمد – و او آن 
زمان مشرک بود-، از پیامبر ج شنید که در نماز مغرب، سورۀ »طور« را تالوت کردند و 

هنگامی که به این آیات رسیدند:
1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 		8	، در حدیثی طوالنی، به روایت ِعیاض بن ِحمار ُمجاِشعی س.
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ۡرَضۚ بَل لَّ يُوقُِنوَن٣٦ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
ۡم ُهُم ٱۡلَخٰلُِقوَن٣٥ أ

َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغرۡيِ َشۡ

َ
﴿أ

ور: 37-35[ 
ّ

ۡم ُهُم ٱلُۡمصَۜۡيِطُروَن﴾ ]الط
َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرّبَِك أ

َ
أ

»آیا آنان از هیچ )و بدون آفریننده(، آفریده شده اند، یا خود خالق )خویش(اند؟! آیا آنان آسمان ها 
و زمین را آفریده اند؟! )خیر( بلکه آنان یقین نمی کنند. آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست؟! یا آنان )بر 

همه چیز( تسّلط دارند؟!«

ُجبیر گفت: »نزدیک بود دلم از جا کنده شود.«1 و این اولین بار بود که ایمان در دلش 
وارد شد.

چنین  خود  صریح  عقل  با  إیادی  ساعده  بن  قّس  جاهلیت،  دوران  در  عرب  خطیب 
استدالل کرد و گفت: »سرگین شتر داللت بر وجود شتر می کند و جای پا بیانگر رفتن 
آفریدگاری  بر وجود  برج ها و زمین دارای دّره ها  آیا آسمان دارای  نفر[ است، پس  ]یک 

گاه داللت نمی کند؟!« باخبر و آ

3. امور حّسی و قابل مشاهده

الله متعال می فرماید:

﴾ ]فّصلت: 53[  نَُّه ٱۡلَقُّ
َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبنيَّ نُفِسِهۡم َحتَّ

َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

تا  داد،  خواهیم  نشان  آنان  به  خود  شان  نفس  در  و  آفاق  در  را  خود  نشانه  های  زودی  »به 
برای شان روشن گردد که او حق است.«

این مورد، نمونه های متنّوعی دارد؛ از جمله معجزه های پیامبران إل، کرامات اولیاء 
و صالحان و پذیرش دعای دعاگویان.

الله تعالی دربارۀ پیامبرش نوح ÷ چنین می فرماید:

ۡرنَا  َوفَجَّ ۡنَهِمر١١ٖ  مُّ بَِمآءٖ  َمآءِ  ٱلسَّ بَۡوَٰب 
َ
أ َفَفَتۡحَنآ   ١٠ فَٱنَتِصۡ َمۡغلُوٞب  ّنِ 

َ
أ ۥٓ  َربَُّه ﴿فََدَع 

َتۡرِي  َوُدُس١٣ٖ  ۡلَوٰٖح 
َ
أ َذاِت   ٰ َعَ وََحَۡلَنُٰه  قُِدَر١٢  قَۡد  ۡمرٖ 

َ
أ  ٰٓ َعَ ٱلَۡمآُء  فَٱۡلََق  ُعُيوٗنا  ۡرَض 

َ
ٱۡل

ۡعُينَِنا َجَزاٗٓء لَِّمن َكَن ُكفَِر﴾ ]القمر: 14-10[ 
َ
بِأ

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3050، 4023 و 4854.
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»پس او پروردگارش را خواند )و عرض کرد(: من مغلوب شده ام، پس یاریم فرما )و از آنان 
انتقام بگیر(. آنگاه درهای آسمان را با آبی )فراوان و( فروریزنده گشودیم. و از زمین چشمه هایی 
جوشاندیم )و جاری نمودیم(، سپس این )دو( آب )آسمان و زمین( برای امری که مقّدر شده 
بود، با هم در آمیختند. و او )نوح( را بر )مرکبی( ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم. زیر نظر 

)و حفاظت( ما روان بود، کیفری بود برای کسانی  که کافر شده بودند.«

و می فرماید:

ۡودِ ٱۡلَعِظيِم٦٣  ِن ٱۡضِب ّبَِعَصاَك ٱۡلَۡحَرۖ فَٱنَفلََق فََكَن ُكُّ فِۡرٖق َكٱلطَّ
َ
وَۡحۡيَنآ إَِلٰ ُموَسٰٓ أ

َ
﴿فَأ

ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِيَن٦٦ إِنَّ ِف 
َ
ۡجَعِنَي٦٥ ُثمَّ أ

َ
ۥٓ أ َعُه نَۡيَنا ُموَسٰ َوَمن مَّ

َ
ۡزلَۡفَنا َثمَّ ٱٓأۡلَخرِيَن٦٤ َوأ

َ
َوأ

عراء: 67-63[ 
ّ

ۡؤِمننَِي﴾ ]الش ۡكَثُُهم مُّ
َ
َذٰلَِك ٓأَليَٗةۖ َوَما َكَن أ

هر  )دریا( شکافته شد، سپس  آنگاه  بزن؛  دریا  به  را  عصایت  کردیم:  موسی وحی  به  »پس 
بخشی )از آن( همچون کوه عظیمی شد. و دیگران )فرعون و فرعونیان( را )نیز( به آنجا نزدیک 
ساختیم. و موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم. سپس دیگران را غرق کردیم. بی گمان 

در این )ماجرا( نشانه ای )روشن( است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند.«

در مورد سّیدنا عیسی ÷ می فرماید:
نِي  ۡخلُُق لَُكم ّمَِن ٱلّطِ

َ
ٓ أ ّنِ

َ
ّبُِكۡم أ ّنِ قَۡد ِجۡئُتُكم أَِبيَةٖ ّمِن رَّ

َ
ٰٓءِيَل أ ﴿َورَُسوًل إَِلٰ بَِنٓ إِۡسَر

ۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ 
ُ
بَۡرَص َوأ

َ
ۡكَمَه َوٱۡل

َ
بۡرُِئ ٱۡل

ُ
َوأ  ِۖ ۢا بِإِۡذِن ٱللَّ َفَيُكوُن َطرۡيَ نُفُخ فِيهِ 

َ
فَأ رۡيِ  ٱلطَّ َكَهۡي َٔةِ 

ِخُروَن ِف ُبُيوتُِكۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة لَُّكۡم إِن ُكنُتم  ُكلُوَن َوَما تَدَّ
ۡ
نَّبُِئُكم بَِما تَأ

ُ
ِۖ َوأ بِإِۡذِن ٱللَّ

ۡؤِمننَِي﴾ ]آل عمران: 49[ مُّ
»و )او را به عنوان( پیامبری به سوی بنی اسرائیل )می فرستد که به آنان می گوید:( من از سوی 
پروردگار شما برای تان نشانه ای آورده ام؛ من از ِگل برای شما )چیزی( به شکل پرنده می سازم، 
آنگاه در آن می دمم، پس به فرمان الله پرنده ای می شود و به فرمان الله کور مادرزاد و مبتالیان به 
برص )پیسی( را بهبودی می بخشم و مردگان را زنده می کنم و از آنچه می خورید و در خانه های تان 
ذخیره می کنید، به شما خبر می دهم. بدون تردید در اینها، نشانه ای برای شماست اگر ایمان داشته 

باشید.«
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مانند این معجزات برای پیامبر ما محّمد ج نیز اّتفاق افتاد، چنانکه انس بن مالک س 
روایت می کند: مردی روز جمعه از دری که سمت دار القضاء بود، در حالی وارد مسجد 
شد که پیامبر ج ایستاده بودند و برای مردم خطبه می خواندند. آن مرد رو به پیامبر ج 
ایستاد و عرض کرد: ای رسول الله ج! اموال نابود شد و راه ها بسته، پس از الله أل بخواه 
»اللَُّهمَّ  نمود:  دعا  این گونه  و  ُبرده  باال  را  پیامبر ج دست ها  پس  بباراند.  باران  ما  بر  که 
ِغثْنَا«: »پروردگارا! به ما باران عطا کن، الهی! به ما باران عطا 

َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ أ

َ
أ

کن، معبودا! به ما باران عطا کن.« انس س می گوید: قسم به الله، در آسمان هیچ ابر یا 
آن  از پشت  نبود، سپس  منزلی  و  و کوه »َسلع«1، خانه  ما  میان  و  نمی دیدیم  ابری  پاره 
کوه، ابری همچون سپر2 پدیدار شد و زمانی که در وسط آسمان قرار گرفت، منتشر شد و 
سپس باران بارید؛ قسم به الله أ که خورشید را روز شنبه ندیدیم. سپس جمعۀ آینده 
درحالی که پیامبر ج ایستاده بود و خطبه می خواند، مردی از همان در وارد شد. آن مرد 
رو به رسول الله ج ایستاد و گفت: ای رسول الله ج! اموال نابود و راه ها بسته شد، پس دعا 
ْنَا 

َ
کن که الله تعالی باران را نگه دارد. پیامبر ج دستانش را باال ُبرد و فرمود: »اللَُّهمَّ َحَوال

َجِر«: »الهی! اطراف  وِْديَِة، َوَمنَابِِت الشَّ
َ
َراِب، َوُبُطوِن األ َوال َعلَيْنَا، اللَُّهمَّ َعَ اآلَكِم والظِّ

ما و نه بر ما ]باران ببارد[، پروردگارا! آن را بر تپه ها، کوه ها، دره ها و محّل رویش درختان 
راه  آفتاب  ایستاد، ما خارج شدیم و در  باران  ببارد.« انس س می گوید: پس  ]جنگل ها[ 

می رفتیم. حدیثی مّتفق علیه است.3
الله متعال به طور عام و کّلی می فرماید:

َع  ءَِلٰهٞ مَّ
َ
ۡرِضۗ أ

َ
وَٓء َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱۡل ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
﴿أ

ُروَن﴾ ]النمل: 62[  ا تََذكَّ ِۚ قَلِيٗل مَّ ٱللَّ
او را  یا ذاتی که )دعای( مضطر )درمانده( را اجابت می کند وقتی  »)آیا این بت ها بهترند( 
بخواند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد؟! آیا معبود دیگری 

با الله است؟! چه اندک پند می گیرید.«

1- کوه معروفی در مدینه.

2- یعنی گرد و دایره شکل. و تشبیه ابر به سپر در حجم و گردی آن می باشد.
3- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1014؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 897. برای شرح این حدیث، 

رجوع کنید به: المفهم از قرطبی، ج 	، ص 			؛ ابن حجر، فتح الباری، ج 	، صص 			- 			.
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مصیبت دیدگان،  نجات  و  دعاکنندگان  دعای  اجابت  پیامبران،  معجزات  درنتیجه، 
دالیلی محسوس هستند که مردم آنها را درک کرده اند و یقینا و قطعا بیانگر وجود ذاتی 
است که پیامبران و معجزات شان را فرستاده و دعای افراد را اجابت می کند و به فریاد 

مصیبت دیدگان می رسد؛ یعنی الله ـ.

4. شریعت صحیح
یعنی آیات قرآن و سّنت صحیح نبوی. 

الله متعال می فرماید:
ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثرِٗيا﴾ ]الّنساء: 82[  فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغرۡيِ ٱللَّ

َ
﴿أ

»مگر در قرآن نمی اندیشند؟ که اگر از سوی غیر الله بود، قطعًا اختالف بسیاری در آن می یافتند.«

]الّنساء:  بِيٗنا﴾  مُّ نُوٗرا  إَِلُۡكۡم  نَزنۡلَآ 
َ
َوأ ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  بُۡرَهٰٞن  َجآَءُكم  قَۡد  ٱنلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

 ]174

»ای مردم! همانا دلیل و حّجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمد و نوری آشکار به سوی 
شما نازل کردیم.«

ُدورِ َوُهٗدى َورَۡحَةٞ  ّبُِكۡم وَِشَفآءٞ لَِّما ِف ٱلصُّ وِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َها ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ّلِۡلُمۡؤِمننَِي﴾ ]يونس: 57[ 
»ای مردم! به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد و شفایی برای آنچه 

در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است.«

نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ُيۡتَلٰ َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك لَرَۡحَٗة َوذِۡكَرٰى لَِقۡوٖم 
َ
آ أ نَّ

َ
َولَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
﴿أ

يُۡؤِمُنوَن﴾ ]العنكبوت: 51[ 
»آیا برای شان کافی نیست که همانا ما )این( کتاب )قرآن( را بر تو نازل کردیم که )پیوسته( بر 
آنان تالوت می شود؟! بی گمان در این )قرآن( رحمت و پندی است برای کسانی  که ایمان می آورند.«

و  استوار  مسائل  و  عادالنه  احکام  و  عقاید صحیح، شرایع  تحّقق یافته،  و  غیبی  اخبار 
صحیح اخالقی موجود در قرآن، نشان می دهند این کتاب از جانب الله تعالی است و امکان 

ندارد ساخته و پرداخته کسی از مخلوقات باشد.
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بنا بر دالیل فوق، هیچیک از انسان ها حقیقتا منکر وجود الله نبوده اند و نیستند و فقط 
برخی گروه های ملحد در قدیم و دورۀ معاصر، تظاهر به انکار وجود الله می کنند؛ مانند:

1. دهری ها
این  در  و  بودند  و جاودانگی جهان  قدیم بودن  به  معتقد  که  فیلسوفان دهری  همان 

دوره، افراد مشهور به »ملحدان جدید« شبیه آنان هستند.

دهری ها می گویند:

ۡهُرۚ َوَما لَُهم بَِذٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍمۖ  ۡنَيا َنُموُت َوَنَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ إِلَّ ٱدلَّ ﴿َما ِهَ إِلَّ َحَياُتَنا ٱدلُّ
إِۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن﴾ ]الجاثية: 24[ 

»چیزی جز )این( زندگانی دنیای ما، )در کار( نیست، می میریم و زنده می شویم و جز طبیعت 
)و روزگار( ما را هالک نمی سازد. و آنان به این )امر( هیچ علمی ندارند و این افراد فقط )وهم 

و( گمان می کنند.«

آنان اّدعا دارند که جهان هستی به خودی خود در گردش و جریان است و از قدیم 
بوده و همواره خواهد بود! و می گویند: مخلوقات را شکم هایی به وجود می آورند و زمین 
آنها را می بلعد و فقط روزگار ما را از بین می برد! بنابراین معتقدند الله تعالی هیچ ارتباط و 

تصّرفی در ایجاد و از بین بردن مخلوقات ندارد. الله تعالی در پاسخ به آنان فرمود:

﴿َما لَُهم بَِذٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍم﴾ 
»آنان به این )امر( هیچ علمی ندارند.«

یعنی نه دلیل عقلی دارند و نه نقلی و نه حّسی و نه فطری، بلکه اّدعا و سخن شان 
یاوه گویی و توّهم محض است:

﴿إِۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن﴾ ]الجاثية: 24[ 
»و آنان فقط )وهم و( گمان می کنند.«

2. طبیعت گراها 
به  آنها  و خلقت  است  آمده  به وجود  به خود  معتقدند جهان هستی خود  کسانی که 
و  خودشان  آنان،  ویژگی های  و  جمادات  حیوانات،  گیاهان،  مانند  بازمی گردد؛  آنها  ذات 
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حرکات شان را به وجود آورده اند! اشتباه و نادرستی این اّدعا و سخن شان بدیهی و بسیار 
روشن است، زیرا امکان ندارد یک چیز در یک لحظه هم خالق و هم مخلوق باشد. الله أ 

می فرماید:
ور: 35[ 

ّ
ۡم ُهُم ٱۡلَخٰلُِقوَن﴾ ]الط

َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغرۡيِ َشۡ

َ
﴿أ

»آیا آنها از هیچ )و بدون آفریننده(، آفریده شده اند، یا خود خالق )خویش(اند؟!«

طبیعتی که ایجاد را به آن نسبت می دهند، دسته ای از جمادات ناشنوا و کور و الل 
هستند که هیچ احساس و شعوری ندارند، پس چگونه می توانند مخلوقات زنده ای را به 
را  رنج  و  و درد  دارند  و حس  و صحبت می کنند  و می بینند  آورند که می شنوند  وجود 
احساس می کنند؟! موجودی که فاقد یک ویژگی است، نمی تواند آن ویژگی را به دیگران 

بدهد و آن را به وجود آورد.

3. ُصدفی ها 
کسانی که معتقدند موجودات کامال اّتفاقی به وجود آمده اند؛ چنانکه ذّرات و جزئّیات 
به صورت تصادفی و اّتفاقی منجر به ظهور حیات و تشکیل مخلوقات متفاوتی شده است 
بدون اینکه پیش از آن تدبیر و چهارچوبی وجود داشته باشد! فقط تصّور این اّدعا برای 
اثبات نادرستی آن کافی است، چرا که دقیق بودن و نظم شگفت انگیز جهان هستی و دوام 
آن بر اساس قوانینی ثابت و عقالنی و تعادل و نظم استوارش، اّدعای اّتفاقی بودن آن را 

کامال باطل می سازد. الله ـ می فرماید:
ٍء﴾ ]الّنمل: 88[  ۡتَقَن ُكَّ َشۡ

َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ ﴿ُصۡنَع ٱللَّ

»)این( صنع )و آفرینش( اللِه است که هر چیزی را محکم )و استوار( ساخته است.«

 َ نَّ ٱللَّ
َ
ۡمُر بَۡيَنُهنَّ ِلَۡعلَُمٓواْ أ

َ
ُل ٱۡل ۖ يَتََنَّ ۡرِض ِمۡثلَُهنَّ

َ
ِي َخلََق َسۡبَع َسَمَٰوٰٖت َوِمَن ٱۡل ُ ٱلَّ ﴿ٱللَّ

الق: 12[ 
ّ

ٍء ِعۡلَمۢا﴾ ]الط َحاَط بُِكّلِ َشۡ
َ
َ قَۡد أ نَّ ٱللَّ

َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َعَ
»الله )همان( ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین )نیز( همانند آنها را )آفرید( و 
فرمان )الله( پیوسته در میان شان نازل می شود تا بدانید که الله بر هر چیزی تواناست و اینکه 

علم الله تعالی بر همه چیز احاطه دارد.«
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4. کمونیست ها

از  غیر  و  ندارد؛  وجود  خدایی  و  معبود  »هیچ  می گویند:  که  مارکس(  )کارل  پیروان 
زندگی ماّدی، زندگی دیگری نیست.«

و زمانی که دولت شان )شوروی( را بر لبۀ این پرتگاه و اعتقاد باطل تأسیس کردند، 
دیری نپایید که متالشی شد و به دولت های متعّددی تبدیل گشت.

5. افرادی کمیاب و اندک در گذر تاریخ 

مانند فرعون که تظاهر به انکار پروردگار می کرد و می گفت:

عراء: 23[ 
ّ

﴿َوَما َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]الش
»پروردگار جهانیان چیست؟!«

سپس ربوبّیت را به خودش نسبت داد و گفت:

﴾ ]الّنازعات: 24[  ٰ ۡعَ
َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱۡل

َ
﴿أ

»من پروردگار برتر شما هستم.«

در ادامه سرکشی وی بیشتر شد و اّدعای الوهّیت کرد و گفت:

﴿َما َعلِۡمُت لَُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغرۡيِي﴾ ]القصص: 38[ 
»من معبودی جز خودم برای شما نمی شناسم.«

موسی ÷ را تهدید کرد و گفت:

عراء: 29[ 
ّ

ۡجَعلَنََّك ِمَن ٱلَۡمۡسُجوننَِي﴾ ]الش
َ
َۡذَت إَِلًٰها َغرۡيِي َل ﴿لَئِِن ٱتَّ

»اگر معبودی جز من برگزینی، قطعا تو را از زندانیان قرار خواهم داد.«

و مانند نمرود که با ابراهیم ÷ در مورد پروردگارش نزاع و مخاصمه کرد:

 َ فَإِنَّ ٱللَّ إِبَۡرِٰه ُۧم  قَاَل  ِميُتۖ 
ُ
َوأ ۦ  ۡحِ

ُ
أ نَا۠ 

َ
أ قَاَل  َوُيِميُت  ۦ  ِي يُۡحِ َ ٱلَّ َرّبِ إِبَۡرِٰه ُۧم  ﴿إِۡذ قَاَل 

ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  ِي َكَفَرۗ َوٱللَّ ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱلَّ
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِِق فَأ ِت بِٱلشَّ

ۡ
يَأ

ٰلِِمنَي﴾ ]البقرة: 258[  ٱلظَّ



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

»هنگامی  که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند. )نمرود( 
گفت: من )نیز( زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت: همانا الله، خورشید را از مشرق می آورد، 
پس تو آن را از مغرب بیاور! )در اینجا( آن کسی  که کفر ورزیده بود مبهوت شد و الله قوم ستمگر 

را هدایت نمی کند.«

تمامی این افراد با خودشان به دشمنی و تناقض گویی برخاسته و با فطرت شان مخالفت 
ورزیده و آن را انکار نمودند، چنانکه الله تعالی در قرآن کریم علیه آنان چنین می فرماید:

ۚا فَٱنُظۡر َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن﴾ ]الّنمل: 14[  نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
﴿وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

»و آن را از روی ستم و سرکشی انکار کردند، درحالی  که دل های شان به آن یقین داشت، پس 
بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود.«

به همین سبب، هیچ اثری از آنان باقی نماند و به کّلی فراموش شدند.

دوم: ایمان به ربوبیت الله متعال 
یعنی اعتقاد و باور قطعی به اینکه فقط الله یگانه، پروردگار، آفریدگار، مالک و امرکننده 
با  را  جهانیان  تمامی  که  ذاتی  است؛  متصّرف  و  مالک  َسرور،  معنای  به  »رّب«  و  است. 

نعمت های خود پرورش می دهد. الله أ می فرماید:
ٍء َخۡلَقُهۥ ُثمَّ َهَدٰى﴾ ]طه: 50-49[  ۡعَطٰى ُكَّ َشۡ

َ
ِٓي أ ٤٩ قَاَل َربَُّنا ٱلَّ بُُّكَما َيُٰموَسٰ ﴿قَاَل َفَمن رَّ

»)فرعون( گفت: ای موسی! پروردگار شما کیست؟ )موسی( گفت: پروردگار ما کسی است که 
آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته، سپس )آنها را( هدایت کرده است.«

بنابراین محور ربوبیت، سه چیز است:
1. خلق کردن

الله تعالی آفریدگار هر چیزی است و هر چه غیر او مخلوق می باشد، چنانکه در قرآن 
مجید می خوانیم:

ءٖ َوكِيٞل﴾ ]الّزمر: 62[  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖۖ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َخٰلُِق ُكّ ﴿ٱللَّ
»الله آفریدگار هر چیزی است و او بر هر چیزی نگهبان است.«

َرهُۥ َتۡقِديٗرا﴾ ]الفرقان: 2[  ءٖ َفَقدَّ ﴿وََخلََق ُكَّ َشۡ



		

ایمان به الله

»و هر چیزی را آفرید، سپس اندازۀ هر چیز را چنان که می باید، معّین کرده است.«

هر خلق  و آفرینشی که به غیر الله نسبت داده شود، ِنسبی و به معنای سازمان دادن و 
جمع آوری و سنجش و اندازه گرفتن است؛ و مراد از آن، به وجودآوردن از نیستی و عدم 

نیست، چنانکه الله ـ می فرماید:
ۡحَسُن ٱۡلَخٰلِقِنَي﴾ ]المؤمنون: 14[ 

َ
ُ أ ﴿َفَتَباَرَك ٱللَّ

»پس )پر برکت و( بزرگوار است الله که بهترین آفرینندگان است.«

2. مالکّیت
الله مالک است و هرآنچه جز او مملوک است. الله متعال می فرماید:

ٖ َوَل  ِ ِمن َوِلّ ۡرِضۗ َوَما لَُكم ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
﴿أ

نَِصرٍي﴾ ]البقرة: 107[ 
»آیا نمی دانی فرمانروایی آسمان ها و زمین، از آِن الله است و جز الله سرپرست و یاوری برای 

شما نیست.«

ءٖ قَِديٌر﴾ ]آل عمران: 189[  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ ۡرِضۗ َوٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ ﴿َولِلَّ

»و فرمانروایی آسمان ها و زمین از آِن الله است و الله بر هر چیزی تواناست.«

ن تََشآُء﴾ ]آل عمران: 26[   ﴿قُِل ٱللَُّهمَّ َمٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِت ٱلُۡمۡلَك َمن تََشآُء َوتَنُِع ٱلُۡمۡلَك ِممَّ
»بگو: پروردگارا! ای دارندۀ پادشاهی و )هستی(! به هرکس بخواهی، پادشاهی )و فرمانروایی( 

می بخشی و از هرکس بخواهی پادشاهی )و فرمانروایی( را می گیری.«

ُۥ َشِيٞك ِف ٱلُۡمۡلِك﴾ ]اإلسراء: 111[  ﴿َولَۡم يَُكن لَّ
»و او را در فرمانروایی هیچ شریکی نیست.«

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمرٍي﴾ ]فاطر: 13[  ُ َربُُّكۡم َلُ ٱلُۡمۡلُكۚ َوٱلَّ ﴿َذٰلُِكُم ٱللَّ
»این است الله پروردگار شما، فرمانروایی از آِن اوست و کسانی را که به جای او می خوانید 

)هم وزن( پوسِت نازک هستۀ خرما مالک نیستند.«

هر نوع مالکّیتی که به غیر الله نسبت داده می شود، مالکّیتی ِنسبی، موّقتی و جزئی 
است، چنانکه در قرآن کریم آمده است:



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

ۡرِض﴾ ]غافر: 29[ 
َ
﴿َيَٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَۡوَم َظِٰهرِيَن ِف ٱۡل

»ای قوم من! امروز فرمانروایی از آِن شماست، در این سرزمین پیروزید.«

يَۡمُٰنُكۡم﴾ ]الّنساء: 3[ 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
﴿أ

»یا به آنچه )از کنیزان( که مالک شان هستید )اکتفا کنید(.«

ولی مالکّیت کامل و مطلق فقط از آِن الله أل است و در این باره می فرماید:

ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها ِإَوَلَۡنا يُرَۡجُعوَن﴾ ]مريم: 40[ 
َ
﴿إِنَّا َنُۡن نَرُِث ٱۡل

»همانا ما هستیم که زمین و کسانی را که بر روی آن هستند، به ارث می بریم و )همگی( به 
سوی ما بازگردانده می شوند.«

3. امر

الله متعال امرکننده )آِمر( است و غیر او مأمورند. الله متعال در این باره فرموده است:

ِ﴾ ]آل عمران: 154[  ۡمَر ُكَُّهۥ لِلَّ
َ
﴿قُۡل إِنَّ ٱۡل

»بگو: همۀ کارها برای )و در اختیار( الله است.«

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]األعراف: 54[  ۡمُرۗ َتَباَرَك ٱللَّ
َ
َل َلُ ٱۡلَۡلُق َوٱۡل

َ
 ﴿أ

گاه باشید که آفرینش و فرمانروایی از آِن اوست، پر برکت )و بی نهایت بزرگ( است الله که  »آ
پروردگار جهانیان است.«

ُموُر﴾ ]البقرة: 210[ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱۡل ۡمُرۚ ِإَوَل ٱللَّ

َ
 ﴿َوقُِضَ ٱۡل

»و کار یکسره شود و کارها به سوی الله برگردانده می شود.«

و به پیامبرش می فرماید:

ٌء﴾ ]آل عمران: 128[  ۡمرِ َشۡ
َ
﴿لَۡيَس لََك ِمَن ٱۡل

»هیچ چیز از کار )بندگان( در دست تو نیست.«

پس سایر مردم که پایین تر از پیامبر ج هستند، چگونه می توانند صاحب امر باشند؟! و می فرماید:

ۡمُر ِمن َقۡبُل َوِمۢن َبۡعُد﴾ ]الّروم: 4[ 
َ
ِ ٱۡل ﴿لِلَّ
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»پیش از )این پیروزی( و بعد از این )پیروزی( فرمان از آِن الله است.«

بنابراین فقط الله أل صاحب امر و فرمان دربارۀ مخلوقاتش می باشد و امر و فرمانی که 
به غیر او نسبت داده می شود، امری ِنسبی و داخل در اراده و خواست الله متعال است که 
اگر بخواهد، آن را اجرا می کند وگرنه، مانع آن می شود، مانند این آیۀ قرآن که می فرماید:

ۡمُر فِرَۡعۡوَن بِرَِشيٖد﴾ ]هود: 97[ 
َ
ۡمَر فِرَۡعۡوَنۖ َوَمآ أ

َ
َبُعٓواْ أ ﴿فَٱتَّ

»پس )آنان( از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون درست )و بخردانه( نبود.«

امر پروردگار شامل امر تکوینی و شرعی می شود که امر تکوینی حتما اجرا می گردد و 
مرادف مشّیت است. در قرآن کریم می خوانیم:

ن َيُقوَل َلُۥ ُكن َفَيُكوُن﴾ ]يس: 82[ 
َ
ا أ َراَد َشۡي ًٔ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ ﴿إِنَّ

»جز این نیست که فرمان او، چون چیزی را اراده کند، )این است( که به آن می گوید: موجود 
شو، پس )بی درنگ( موجود می شود.«

اجرا می شود  اوقات  با محّبت است که گاهی  و مرادف  آزمایش  امر شرعی محّل  اّما 
و گاهی اّتفاق نمی افتد. اما هر دو نوع امر، داخل در عموم مشّیت و خواست الله است، 

چنانکه می فرماید:

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]الّتكوير: 29-28[  ن يََشآَء ٱللَّ
َ
ٓ أ ن يَۡسَتقِيَم٢٨ َوَما تََشآُءوَن إِلَّ

َ
﴿لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

اینکه  مگر  نمی خواهید  شما  و  گیرد.  پیش  در  راست  راه  بخواهد  که  شما  از  کسی  »برای 
پروردگار جهانیان بخواهد.«

بر می گردد؛ همچون  امر-  – خلق و ملک و  این سه مورد  به  الله  سایر صفات ربوبی 
درآوردن  گردش  به  زمین،  رویانیدن  باران،  فرستادن  میراندن،  زنده کردن،  روزی دادن، 
و وضع حمل،  باردار شدن  روز،  و  پی درپی آمدن شب  به جریان انداختن کشتی ها،  بادها، 

سالمتی، بیماری، عّزت، ذّلت و ... .

ایمان به ربوبّیت الله ـ در فطرت و سرشت انسان نهادینه شده و برای عقل ها بسیار 
روشن و بدیهی و در هستی قابل مشاهده است و بسیار در نصوص آمده است؛ مثال در 

قرآن کریم می خوانیم:
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

ِۡل َوٱنلََّهارِ َوٱۡلُفۡلِك ٱلَِّت َتۡرِي ِف ٱۡلَۡحرِ  ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف ٱلَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ﴿إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

َوَبثَّ  َمۡوتَِها  َبۡعَد  ۡرَض 
َ
ٱۡل بِهِ  ۡحَيا 

َ
فَأ آءٖ  مَّ ِمن  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن   ُ ٱللَّ نَزَل 

َ
أ َوَمآ  ٱنلَّاَس  يَنَفُع  بَِما 

ۡرِض ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم 
َ
َمآءِ َوٱۡل رِ َبنۡيَ ٱلسَّ َحاِب ٱلُۡمَسخَّ ِ َدٓابَّةٖ َوتَۡصِيِف ٱلّرَِيِٰح َوٱلسَّ

فِيَها ِمن ُكّ
َيۡعقِلُوَن﴾ ]البقرة: 164[ 

»همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با 
آنچه به مردم سود می رساند و آبی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش 
زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و )در( تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در 
و  تعّقل می کنند  که  مردمی  برای  است  نشانه هایی  بی گمان  آسمان ها مسّخرند؛  و  زمین  میان 

می اندیشند.«

ِۡلۖ َوُتۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُتۡرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن  َۡل ِف ٱنلََّهارِ َوتُولُِج ٱنلََّهاَر ِف ٱلَّ  ﴿تُولُِج ٱلَّ
ۖ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء بَِغرۡيِ ِحَساٖب﴾ ]آل عمران: 27[  ٱۡلَحِّ

»شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی و زنده را از مرده بیرون می آور 
و مرده را از زنده بیرون می آوری و به هرکس بخواهی بی شمار روزی می دهی.«

 ۚ ٱۡلَحِّ ِمَن  ٱلَۡمّيِِت  َوُمۡرُِج  ٱلَۡمّيِِت  ِمَن  ٱۡلَحَّ  ُيۡرُِج  َوٱنلََّوٰىۖ  ٱۡلَّبِ  فَالُِق   َ ٱللَّ ﴿۞إِنَّ 
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر ُحۡسَباٗناۚ  َۡل َسَكٗنا َوٱلشَّ ۡصَباِح وََجَعَل ٱلَّ ٰ تُۡؤفَُكوَن٩٥ فَالُِق ٱۡلِ نَّ

َ
ۖ فَأ ُ َذٰلُِكُم ٱللَّ

 ِ ِي َجَعَل لَُكُم ٱنلُُّجوَم ِلَۡهَتُدواْ بَِها ِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ َذٰلَِك َتۡقِديُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم٩٦ َوُهَو ٱلَّ
ُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقّرٞ 

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ۡلَنا ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن٩٧ َوُهَو ٱلَّ َوٱۡلَۡحرِۗ قَۡد فَصَّ

ۡخرَۡجَنا 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ِٓي أ ۡلَنا ٱٓأۡلَيِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهوَن٩٨ َوُهَو ٱلَّ َوُمۡسَتۡوَدٞعۗ قَۡد فَصَّ

َتَاكِٗبا َوِمَن ٱنلَّۡخِل ِمن َطۡلعَِها  ا مُّ ۡرُِج ِمۡنُه َحّبٗ ا نُّ ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗ
َ
ءٖ فَأ ِ َشۡ

بِهِۦ َنَباَت ُكّ
اَن ُمۡشتَبِٗها وََغرۡيَ ُمتََشٰبٍِهۗ ٱنُظُرٓواْ إَِلٰ َثَمرِهِۦٓ  مَّ ۡيُتوَن َوٱلرُّ ۡعَناٖب َوٱلزَّ

َ
ٰٖت ّمِۡن أ قِۡنَواٞن َدانَِيةٞ وََجنَّ

ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلُِكۡم ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن﴾ ]األنعام: 99-95[ 
َ
إَِذآ أ

»همانا الله شکافندۀ دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج می سازد و مرده را از زنده بیرون 
می آورد. این است الله شما، پس چگونه )از حق( منحرف می شوید؟! )او( شکافندۀ صبح است و 
شب را )مایۀ( آرامش و خورشید و ماه را )وسیلۀ( حساب )زمان( قرار داده است. این اندازه گیری 
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الله توانای داناست. و او ذاتی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکی های خشکی 
و دریا بوسیلۀ آنها راه یابید. همانا ما آیات )و نشانه های خود( را برای گروهی که می دانند )به 
و او ذاتی است که شما را از یک تن آفرید، سپس )برای شما( قرارگاه  تفصیل( بیان داشتیم. 
و امانت گاهی است. ما آیات )خود( را برای گروهی که در می یابند )به تفصیل( بیان نمودیم. 
و او ذاتی است که از آسمان آبی نازل کرد، پس بوسیلۀ آن، گیاهان گوناگون )از زمین( بیرون 
آوردیم، سپس از آن، سبزه ها پدید آوردیم که از آن دانه های متراکم و از شکوفۀ نخل خوشه هایی 
نزدیک به یکدیگر بیرون آوردیم و باغ هایی از انگور و زیتون و انار، )میوه هایی( که برخی شبیه 
هم و برخی بی شباهت به هم هستند )بیرون آوردیم(. هنگامی  که میوه داد )و به بار نشست( به 
میوۀ آن و )به( رسیدنش بنگرید که همانا در آن نشانه هایی است برای گروهی که ایمان دارند.«

ۡمَس  َر ٱلشَّ َمَٰوِٰت بَِغرۡيِ َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ وََسخَّ ِي َرَفَع ٱلسَّ ُ ٱلَّ  ﴿ٱللَّ
ُل ٱٓأۡلَيِٰت لََعلَُّكم بِلَِقآءِ َرّبُِكۡم تُوقُِنوَن٢  ۡمَر ُيَفّصِ

َ
ۚ يَُدبُِّر ٱۡل َسّمٗ َجٖل مُّ

َ
ٞ َيۡرِي ِل َوٱۡلَقَمَرۖ ُكّ

 ۖ ِ ٱثلََّمَرِٰت َجَعَل فِيَها َزوَۡجنۡيِ ٱثۡننَۡيِ
نَۡهٰٗرۖا َوِمن ُكّ

َ
ۡرَض وََجَعَل فِيَها َرَوِٰسَ َوأ

َ
ِي َمدَّ ٱۡل َوُهَو ٱلَّ

َتَجٰوَِرٰٞت  مُّ قَِطٞع  ۡرِض 
َ
ٱۡل َوِف  ُروَن٣  َيَتَفكَّ ّلَِقۡوٖم  ٓأَلَيٰٖت  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  ٱنلََّهاَرۚ  َۡل  ٱلَّ ُيۡغِش 

ُل َبۡعَضَها  ۡعَنٰٖب َوَزۡرٞع َوَنِيٞل ِصۡنَواٞن وََغرۡيُ ِصۡنَواٖن يُۡسَقٰ بَِمآءٖ َوِٰحٖد َوُنَفّضِ
َ
ٰٞت ّمِۡن أ وََجنَّ

ُكِلۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن﴾ ]الّرعد: 4-2[ 
ُ
ٰ َبۡعٖض ِف ٱۡل َعَ

»الله ذاتی است که آسمان ها را بدون ستون بر افراشت که می بینید، آنگاه بر عرش مستقر 
شد و خورشید و ماه را مسّخر ساخت که هر کدام تا مّدت معّینی روان است. کار )و امور هستی( 
را تدبیر می کند، نشانه هایی را )روشن( بیان می کند، شاید شما به لقای پروردگار تان یقین حاصل 
کنید. و او ذاتی است که زمین را گسترد و در آن کوه ها و رودها قرار داد و در آن از هر نوع 
میوه ها دو قسم )ترش و شیرین و ...( پدید آورد. شب را بر روز می پوشاند، بی گمان در این )امور( 
نشانه ها )و عبرت هایی( است برای گروهی که می اندیشند. و در زمین قطعه های )گوناگون( کنار 
هم )قرار دارد( و باغ هایی از انگور و کشتزار و نخل هایی که گاه از یک بن می رویند و گاهی از 
چند بن، )در صورتی( که از یک آب سیراب می شوند، و )با این حال( میوۀ بعضی از آنها را بر 
بعضی )دیگر( برتری دادیم، بدون تردید در این )امور( نشانه ها )و عبرت هایی( وجود دارد برای 

گروهی که خرد می ورزند.«
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

نَسَٰن ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو  ا يُۡشُِكوَن٣ َخلََق ٱۡلِ ۚ تََعَٰلٰ َعمَّ ۡرَض بِٱۡلَّقِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  ﴿َخلََق ٱلسَّ

ُكلُوَن٥ َولَُكۡم فِيَها 
ۡ
نَۡعَٰم َخلََقَهاۖ لَُكۡم فِيَها دِۡفءٞ َوَمَنٰفُِع َوِمۡنَها تَأ

َ
بنِٞي٤ َوٱۡل َخِصيٞم مُّ

َّۡم تَُكونُواْ َبٰلِغِيهِ إِلَّ بِِشّقِ  ۡثَقالَُكۡم إَِلٰ بدََلٖ ل
َ
َجَاٌل ِحنَي تُرِيُحوَن وَِحنَي تَۡسَُحوَن٦ َوَتِۡمُل أ

َما  َوَيۡخلُُق  َوزِيَنٗةۚ  َكُبوَها  لَِتۡ َوٱۡلَِمرَي  َوٱۡلَِغاَل  َوٱۡلَۡيَل  لََرُءوٞف رَِّحيٞم٧  َربَُّكۡم  إِنَّ  نُفِسۚ 
َ
ٱۡل

ِٓي  ۡجَعِنَي٩ ُهَو ٱلَّ
َ
أ َولَۡو َشآَء لََهَدىُٰكۡم  بِيِل َوِمۡنَها َجآئِٞرۚ  قَۡصُد ٱلسَّ  ِ َتۡعلَُموَن٨ َوَعَ ٱللَّ َل 

ۡرَع  اٞب َوِمۡنُه َشَجٞر فِيهِ تُِسيُموَن١٠ يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزَّ َمآءِ َماٗٓءۖ لَُّكم ّمِۡنُه َشَ نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
أ

َر  ُروَن١١ وََسخَّ ِ ٱثلََّمَرِٰتۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
ۡعَنَٰب َوِمن ُكّ

َ
ۡيُتوَن َوٱنلَِّخيَل َوٱۡل َوٱلزَّ

ّلَِقۡوٖم  َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  ِف  إِنَّ  ۡمرِهِۦٓۚ 
َ
بِأ َرُٰتۢ  ُمَسخَّ َوٱنلُُّجوُم  َوٱۡلَقَمَرۖ  ۡمَس  َوٱلشَّ َوٱنلََّهاَر  َۡل  ٱلَّ لَُكُم 

ُروَن١٣ َوُهَو  كَّ ۥٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم يَذَّ ۡلَوٰنُُه
َ
ۡرِض ُمَۡتلًِفا أ

َ
 لَُكۡم ِف ٱۡل

َ
َيۡعقِلُوَن١٢ َوَما َذَرأ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ َوتََرى ٱۡلُفۡلَك  ُكلُواْ ِمۡنُه َلۡٗما َطرِّيٗ
ۡ
َر ٱۡلَۡحَر ِلَأ ِي َسخَّ ٱلَّ

تَِميَد  ن 
َ
أ َرَوِٰسَ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ۡلَقٰ ِف 

َ
َوأ تَۡشُكُروَن١٤  َولََعلَُّكۡم  فَۡضلِهِۦ  ِمن  َوِلَۡبَتُغواْ  َمَواِخَر فِيهِ 

َفَمن َيۡلُُق َكَمن 
َ
نَۡهٰٗرا وَُسُبٗل لََّعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن١٥ وََعَلَٰمٰٖتۚ َوبِٱنلَّۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدوَن١٦ أ

َ
بُِكۡم َوأ

]الّنحل:  رَِّحيٞم﴾  لََغُفورٞ   َ إِنَّ ٱللَّ َل ُتُۡصوَهاۗٓ   ِ نِۡعَمَة ٱللَّ واْ  َتُعدُّ ُروَن١٧ ِإَون  فََل تََذكَّ
َ
أ َيۡلُُقۚ  لَّ 

 ]18 -3

»آسمان ها و زمین را به حق آفرید، از آنچه شریکش می سازند برتر است. انسان را از نطفه 
آفرید، سپس او )دشمنی( ستیزه جویی آشکار شده است. و چهارپایان را برای شما آفرید که در 
برای  آنها  آنها می خورید. و در  از )گوشت برخی(  و  آنها پوشش )گرم( و منافع )دیگری( است 
شما )زینت و( زیبائی است، چون شامگاهان )از صحرا( باز می گردانید و وقتی صبحگاهان )به 
صحرا( می فرستید. و )آنها( بارهای سنگین شما را به شهری که جز با رنج و مشّقت زیاد، به آن 
نمی رسیدید، حمل می کنند، قطعا پروردگارتان روؤف )و( مهربان است. و )همچنین( اسبان و 
استران و خران را )آفرید( تا بر روی آنها سوار شوید و )نیز برای شما( زینت است و چیزهایی را 
الله است که راه راست را )به بنده گانش( بنمایاند و برخی از آن  می آفریند که نمی دانید. و بر 
راه ها بیراهه )و کج( است و اگر می خواست همۀ شما را هدایت می کرد. او ذاتی است که از آسمان 
برایتان آبی نازل کرد که از آن )آب( آشامیدنی است و از آن )گیاهان و( درختانی )می روید( که 
)حیوانات خود را( در آن می چرانید. )الله( با آن )آب( برای شما زراعت و زیتون و )درختان( خرما 
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و تاکستان های انگور و از همه نوع میوه ها می رویاند، بی گمان در این نشانه ای است برای گروهی 
که می اندیشند. و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسّخر کرد و ستارگان )نیز( به فرمان او 
مسّخر هستند، بی تردید در این نشانه ای وجود دارد برای گروهی که خرد می ورزند. و )همچنین 
مسّخر گرداند( آنچه را که برای شما در زمین به رنگ های گوناگون آفرید، مسلمًا در این نشانه ای 
است برای گروهی که پند می پذیرند. و او ذاتی است که دریا را مسّخر ساخت، تا از آن گوشت تازه 
بخورید و زینتی )مانند مروارید( که آن را بپوشید، بیرون آورید و کشتی ها را می بینی که در آن 
روانند )و سینۀ دریا را می شکافند( و تا از فضل او )الله( روزی بجویید و باشد که شکر   گزارید. و در 
زمین کوه های استوار )و محکمی( افکند که مبادا شما را بلرزاند و رودها و راه ها )پدید آورد( شاید 
هدایت شوید. و )نیز( نشانه ها )قرار داد( و )در هنگام شب( بوسیلۀ ستارگان راه می یابند. آیا ذاتی 
 که می آفریند، مانند کسی است که نمی آفریند؟! آیا پند نمی گیرید؟! و اگر )بخواهید( نعمت )های( 

الله را بشمارید، نمی توانید آنها را بشمارید، بدون تردید الله آمرزندۀ مهربان است.«

ّمِن  ُسَلٰلَةٖ  ِمن  نَسَٰن  ٱۡلِ َخلَۡقَنا  َولََقۡد  وَن١١  َخدِٰلُ فِيَها  ُهۡم  ٱۡلفِۡرَدۡوَس  يَرِثُوَن  ِيَن  ﴿ٱلَّ  
ِكنٖي١٣ ُثمَّ َخلَۡقَنا ٱنلُّۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغٗة  ِطنٖي١٢ ُثمَّ َجَعۡلَنُٰه ُنۡطَفٗة ِف قََرارٖ مَّ
ۡحَسُن 

َ
ُ أ َنُٰه َخۡلًقا َءاَخَرۚ َفَتَباَرَك ٱللَّ

ۡ
نَشأ

َ
فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظٰٗما فََكَسۡونَا ٱۡلعَِظَٰم َلۡٗما ُثمَّ أ

ٱۡلَخٰلِقِنَي١٤ ُثمَّ إِنَُّكم َبۡعَد َذٰلَِك لََمّيُِتوَن١٥ ُثمَّ إِنَُّكۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ ُتۡبَعُثوَن١٦ َولََقۡد َخلَۡقَنا 
ُٰه  ۡسَكنَّ

َ
َمآءِ َمآَءۢ بَِقَدرٖ فَأ نَزنۡلَا ِمَن ٱلسَّ

َ
فَۡوقَُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما ُكنَّا َعِن ٱۡلَۡلِق َغٰفِلنَِي١٧ َوأ

ۡعَنٰٖب 
َ
ِيٖل َوأ ٰٖت ّمِن نَّ نَا لَُكم بِهِۦ َجنَّ

ۡ
نَشأ

َ
ٰ َذَهابِۢ بِهِۦ لََقِٰدُروَن١٨ فَأ ۡرِضۖ ِإَونَّا َعَ

َ
ِف ٱۡل

ۡهِن  ُكلُوَن١٩ وََشَجَرٗة َتُۡرُج ِمن ُطورِ َسۡيَنآَء تَۢنُبُت بِٱدلُّ
ۡ
لَُّكۡم فِيَها فََوٰكُِه َكثرَِيةٞ َوِمۡنَها تَأ

ا ِف ُبُطونَِها َولَُكۡم فِيَها َمَنٰفُِع  ُّۡسقِيُكم ّمِمَّ نَۡعِٰم لَعِۡبَٗةۖ ن
َ
َوِصۡبٖغ ّلٓأِۡلِكنَِي٢٠ ِإَونَّ لَُكۡم ِف ٱۡل

ُكلُوَن٢١ وََعلَۡيَها َوَعَ ٱۡلُفۡلِك ُتَۡملُوَن﴾ ]المؤمنون: 22-11[ 
ۡ
َكثرَِيةٞ َوِمۡنَها تَأ

»کسانی  که )بهشت( فردوس را ارث می برند و جاودانه در آن خواهند ماند. و به راستی انسان 
را از چکیده ای از ِگل آفریدیم. سپس او را از نطفه ای در قرارگاهی استوار )رحم( قرار دادیم. 
سپس نطفه را )به صورت( علقه )خون بسته( گرداندیم، آنگاه علقه را )به صورت( مضغه )پاره 
گوشتی( درآوردیم، آنگاه مضغه را )به صورت( استخوان هایی گردانیدیم، سپس بر استخوان ها 
گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینشی دیگر بخشیدیم، پس )پر برکت و( بزرگوار است الله که 



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

بهترین آفرینندگان است. سپس قطعا شما بعد از این خواهید ُمرد. آنگاه یقینًا شما روز قیامت 
برانگیخته می شوید. و به راستی بر فرازتان هفت آسمان آفریدیم و )ما هرگز( از آفرینش )خود( 
غافل نبوده ایم. و از آسمان آبی به  اندازۀ معّین نازل کردیم، پس آن را در زمین جای دادیم و 
بی گمان ما بر از بین بردن آن کاماًل توانا هستیم. سپس بوسیلۀ آن، باغ هایی از درختان خرما و 
انگور برای شما پدید آوردیم. برای شما در آن )باغ ها( میوه های بسیاری است و از آن می خورید. 
و )نیز( درختی را که از طور سینا بیرون می آید )درخت زیتون( که از آن روغن و )نان( خورش 
آنچه  از  است،  عبرتی  چهارپایان  در  شما  برای  تردید  بدون  و  می شود.  فراهم  خورندگان  برای 
درون  شان است )از شیر آنها( شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع فراوانی است و 

از )گوشت( آنها می خورید و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید.«

َيُۡرُج ِمۡن  ٱلَۡوۡدَق  َيَۡعلُُهۥ ُرَكٗما َفَتَى  ُثمَّ  بَۡيَنُهۥ  يَُؤّلُِف  ُثمَّ  َ يُزِۡج َسَحاٗبا  نَّ ٱللَّ
َ
أ تََر  لَۡم 

َ
 ﴿أ

ن  َمآءِ ِمن ِجَباٖل فِيَها ِمۢن بََرٖد َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء َوَيۡصِفُُهۥ َعن مَّ ُِل ِمَن ٱلسَّ ِخَلٰلِهِۦ َوُيَنّ
ْوِل 

ُ
ّلِ لَعِۡبَٗة  َذٰلَِك  إِنَّ ِف  َۡل َوٱنلََّهاَرۚ  ُ ٱلَّ ُيَقّلُِب ٱللَّ بَۡصٰر٤٣ِ 

َ
يََكاُد َسَنا بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱۡل يََشآُءۖ 

 ٰ ن َيۡمِش َعَ ٰ َبۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ ن َيۡمِش َعَ فَِمۡنُهم مَّ آءٖۖ  ُ َخلََق ُكَّ َدٓابَّةٖ ّمِن مَّ بَۡصٰر٤٤ِ َوٱللَّ
َ
ٱۡل

ءٖ قَِديٞر﴾ ]الّنور: 43-  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ُ َما يََشآُءۚ إِنَّ ٱللَّ ۡرَبٖعۚ َيۡلُُق ٱللَّ

َ
ٰٓ أ ن َيۡمِش َعَ رِۡجلَنۡيِ َوِمۡنُهم مَّ

 ]45

آنگاه آن را  آنها پیوند می دهد،  ابر هایی را به آرامی می راند، سپس بین  الله  »آیا ندیدی که 
از  آسمان،  از  و  بیرون می شود  میانش  از  که  می بینی  را  )باران(  قطرۀ  متراکم می کند، سپس 
کوه هایی که در آنجاست، دانه های تگرگ نازل می کند، سپس آن را به هرکس که بخواهد می رساند 
و آن را از هرکس که بخواهد باز می دارد. نزدیک است درخشندگی برق آن )نور( چشم ها را )از 
بین( ببرد. الله شب و روز را دگرگون می سازد، بی گمان در این )امر( برای خردمندان عبرتی 
است. و الله هر جنبنده ای را از آب آفرید، پس برخی از آنها بر شکم خود راه می روند و برخی بر 
دو پا راه می روند و بعضی از آنها بر چهار )پا( راه می روند. الله هر چه را بخواهد می آفریند، قطعا 

الله بر هر چیزی تواناست.«

ۡمَس َعلَۡيهِ  لَّ َولَۡو َشآَء َلََعلَُهۥ َساكِٗنا ُثمَّ َجَعۡلَنا ٱلشَّ لَۡم تََر إَِلٰ َرّبَِك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
َ
 ﴿أ

َۡل ِلَاٗسا َوٱنلَّۡوَم ُسَباٗتا  ِي َجَعَل لَُكُم ٱلَّ َدِلٗل٤٥ ُثمَّ َقَبۡضَنُٰه إَِلَۡنا َقۡبٗضا يَِسرٗيا٤٦ َوُهَو ٱلَّ



		

ایمان به الله

َمآءِ  نَزنۡلَا ِمَن ٱلسَّ
َ
ۢا َبنۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهۦِۚ َوأ رَۡسَل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ

َ
ِٓي أ وََجَعَل ٱنلََّهاَر نُُشوٗرا٤٧ َوُهَو ٱلَّ

َولََقۡد  َكثرِٗيا٤٩  نَاِسَّ 
َ
َوأ نَۡعٰٗما 

َ
أ َخلَۡقَنآ  ا  ِممَّ َونُۡسقَِيُهۥ  ۡيٗتا  مَّ ٗة  بدَۡلَ بِهِۦ  ُۡحـَِۧى  نّلِ َطُهوٗرا٤٨  َماٗٓء 

قَۡرَيةٖ   ِ
ُكّ ِف  َلََعۡثَنا  ِشۡئَنا  َولَۡو  ُكُفوٗرا٥٠  إِلَّ  ٱنلَّاِس  ۡكَثُ 

َ
أ َبٰٓ 

َ
فَأ ُرواْ  كَّ ِلَذَّ بَۡيَنُهۡم  ۡفَنُٰه  َصَّ

ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  ِي  ٱلَّ َكبرِٗيا٥٢ ۞َوُهَو  ِجَهاٗدا  بِهِۦ  َوَجِٰهۡدُهم  ٱۡلَكٰفِرِيَن  تُِطِع  فََل  نَِّذيٗرا٥١ 
ِي  ٱلَّ َوُهَو  ُۡجوٗرا٥٣  بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مَّ بَۡيَنُهَما  وََجَعَل  َجاٞج 

ُ
أ ِمۡلٌح  َوَهَٰذا  فَُراٞت  َعۡذٞب  َهَٰذا 

ا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِصۡهٗراۗ َوَكَن َربَُّك قَِديٗرا﴾ ]الفرقان: 54-45[  َخلََق ِمَن ٱلَۡمآءِ بََشٗ
قرار  ساکن  را  آن  می خواست  اگر  و  است  گسترانیده  را  سایه  پروردگارت  چگونه  ندیدی  »آیا 
می داد، سپس خورشید را بر )وجود( آن دلیل قرار دادیم. سپس آن )سایه( را اندک اندک به سوی 
خود باز می گیریم. و او ذاتی است که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را مایۀ آسایش 
بشارت دهندگانی  را  باد ها  که  است  ذاتی  او  و  داد.  قرار  )و جنبش(  برخاستن  )هنگام(  را  روز  و 
پیشاپیش رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم. تا با آن سرزمین مرده ای را زنده کنیم 
و آن را به چهارپایان و انسان های بسیاری که آفریده ایم بنوشانیم. و به راستی )ما( آن )آب باران( را 
در میان شان تقسیم کردیم تا متذّکر شوند، سپس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند. و اگر 
می خواستیم در هر قریه و دیاری بیم دهنده ای می فرستادیم. پس )ای پیامبر!( از کافران اطاعت 
مکن و بوسیلۀ آن )قرآن( با آنان جهاد بزرگی بنما. و او ذاتی است که دو دریا را به هم آمیخت، 
این گوارا و شیرین، و آن شور و تلخ است و در میان آن دو حائل و مانعی استوار قرار داد. و او ذاتی 
است که از آب انسانی را آفرید، آنگاه او را )پیوند( نسبی و سببی قرار داد و پروردگار تو تواناست.«

ا  ۡرِض وََعِشّيٗ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ِحنَي ُتۡمُسوَن وَِحنَي تُۡصبُِحوَن١٧ َوَلُ ٱۡلَۡمُد ِف ٱلسَّ  ﴿فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاۚ 
َ
وَِحنَي ُتۡظِهُروَن١٨ ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوُيۡحِ ٱۡل

وَن٢٠ َوِمۡن  نُتم بََشٞ تَنتَِشُ
َ
ۡن َخلََقُكم ّمِن تَُراٖب ُثمَّ إَِذآ أ

َ
َوَكَذٰلَِك ُتۡرَُجوَن١٩ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ  َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
َءاَيٰتِهِۦٓ أ

لِۡسنَتُِكۡم 
َ
ۡرِض َوٱۡختَِلُٰف أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُروَن٢١ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َخۡلُق ٱلسَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ

ِۡل َوٱنلََّهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم  ۡلَوٰنُِكۡمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلِۡلَعٰلِِمنَي٢٢ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱلَّ
َ
َوأ

َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا  ّلَِقۡوٖم يَۡسَمُعوَن٢٣ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلَۡبۡ ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت 
ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاۚٓ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن٢٤ َوِمۡن 

َ
ۦ بِهِ ٱۡل َمآءِ َماٗٓء َفُيۡحِ ُِل ِمَن ٱلسَّ َوُيَنّ



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

نُتۡم َتۡرُُجوَن٢٥ 
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
ِۦۚ ُثمَّ إَِذا َدَعُكۡم َدۡعَوٗة ّمَِن ٱۡل ۡمرِه

َ
ۡرُض بِأ

َ
َمآُء َوٱۡل ن َتُقوَم ٱلسَّ

َ
َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ۡهَوُن 
َ
ِي َيۡبَدُؤاْ ٱۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥ َوُهَو أ ُۥ َقٰنُِتوَن٢٦ َوُهَو ٱلَّ ٞ لَّ ۡرِضۖ ُكّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َوَلُۥ َمن ِف ٱلسَّ

ۡرِضۚ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم﴾ ]الّروم: 27-17[ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٰ ِف ٱلسَّ ۡعَ

َ
َعلَۡيهِۚ َوَلُ ٱلَۡمَثُل ٱۡل

»پس الله را تسبیح گویید؛ هنگامی  که شام می کنید و هنگامی  که صبح می کنید. و حمد و 
ستایش مخصوص اوست، در آسمان ها و زمین و عصرگاهان و هنگامی  که ظهر می کنید. زنده را 
از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردنش زنده می سازد 
و همین گونه )روز قیامت از گور ها( بیرون آورده می شوید. و از نشانه های او )این( است که شما 
را از خاک آفرید، سپس به ناگاه شما انسان های )زیادی شدید و در زمین( پراکنده گشتید. و از 
نشانه های او )این( است  که همسرانی از جنس خود تان برای شما آفرید تا با آنان آرام گیرید و در 
میان تان موّدت و رحمت قرار داد، بی گمان در این )امر( نشانه هایی است برای گروهی  که تفّکر 
می کنند. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و اختالف زبان های تان و رنگ های تان است، 
بی تردید در این نشانه هایی برای دانایان وجود دارد. و از نشانه های او خوابیدن شما در شب و روز 
است و تالش و بهره جستن شما از فضل اوست، بدون تردید در این نشانه هایی است برای گروهی 
که می شنوند. و از نشانه های او )این( است که برق را برای بیم و امید به شما نشان می دهد و از 
آسمان آبی نازل می کند، آنگاه زمین را بعد از مردنش با آن )آب( زنده می کند، بی گمان در این 
نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند. و از نشانه های او )این( است که آسمان ها و زمین 
به فرمانش )بر جای( می ایستند و هنگامی  که با ندایی شما را از زمین فرا خواند، ناگهان شما 
خارج می شوید. و از آِن اوست هر چه در آسمان ها و زمین است و همگی فرمانبردار او هستند. 
و او ذاتی است که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند و این )باز گرداندن( بر او 
آسان تر است و توصیف برتر در آسمان ها و زمین برای اوست و او تعالی پیروزمند حکیم است.«

َوٱۡلَقَمُر  ۡمُس  ٱلشَّ ٱۡلََياَن٤  َعلََّمُه  نَسَٰن٣  ٱۡلِ َخلََق  ٱۡلُقۡرَءاَن٢  َعلََّم  ﴿ٱلرَّۡحَمُٰن١   
ِف  َتۡطَغۡواْ  لَّ 

َ
أ ٱلِۡمزَياَن٧  َوَوَضَع  َرَفَعَها  َمآَء  َوٱلسَّ يَۡسُجَداِن٦  َجُر  َوٱلشَّ َوٱنلَّۡجُم  ِبُۡسَباٖن٥ 

نَاِم١٠ فِيَها 
َ
ۡرَض َوَضَعَها لِۡل

َ
واْ ٱلِۡمزَياَن٩ َوٱۡل قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱۡلقِۡسِط َوَل ُتِۡسُ

َ
ٱلِۡمزَياِن٨ َوأ

َرّبُِكَما  َءاَلٓءِ  ّيِ 
َ
فَبِأ ۡيَحاُن١٢  َوٱلرَّ ٱۡلَعۡصِف  ُذو  َوٱۡلَبُّ  ۡكَماِم١١ 

َ
ٱۡل َذاُت  َوٱنلَّۡخُل  َفِٰكَهةٞ 

نَّار١ٖ٥  ّمِن  ارِٖج  مَّ ٱۡلَآنَّ ِمن  ار١ِ٤ وََخلََق  َكٱۡلَفخَّ نَسَٰن ِمن َصۡلَصٰٖل  ٱۡلِ َخلََق  بَاِن١٣  تَُكّذِ
َرّبُِكَما  َءاَلٓءِ  ّيِ 

َ
فَبِأ  ١٧ ٱلَۡمۡغرَِبنۡيِ َوَربُّ  ٱلَۡمۡشَِقنۡيِ  َربُّ  بَاِن١٦  تَُكّذِ َرّبُِكَما  َءاَلٓءِ  ّيِ 

َ
فَبِأ
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َرّبُِكَما  َءاَلٓءِ  ّيِ 
َ
فَبِأ َيۡبغَِياِن٢٠  لَّ  بَۡرَزٞخ  بَۡيَنُهَما  يَۡلَتقَِياِن١٩  ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  بَاِن١٨  تَُكّذِ

بَاِن٢٣ َوَلُ ٱۡلََوارِ  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
بَاِن٢١ َيُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجاُن٢٢ فَبِأ تَُكّذِ

بَاِن﴾ ]الّرحمن: 25-1[  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ
َ
ۡعَلِٰم٢٤ فَبِأ

َ
ٱلُۡمنَش َٔاُت ِف ٱۡلَۡحرِ َكٱۡل

آموخت.  سخن گفتن  و(  )نطق  او  به  آفرید.  را  انسان  داد.  تعلیم  را  قرآن  رحمان،  »)الله( 
خورشید و ماه با حساب منّظم )و دقیقی( در حرکتند. و گیاه و درخت )برای او( سجده می کنند. 
و آسمان را بر افراشت و میزان )معیار سنجش( را قرار داد تا در میزان تجاوز نکنید. و وزن را بر 
اساس عدل بر پا دارید و میزان را کم نکنید. و زمین را برای مردمان قرار داد )و گسترانید( که 
در آن میوه ها و نخل هایی خوشه دار است. و )در آن( دانۀ برگ دار )که به صورت کاه در می آید( و 
ریحان )و گیاهان خوشبو( است. پس )ای گروه انس و جن!( کدامین نعمت های پروردگارتان را 
تکذیب می کنید؟! انسان را از ِگل خشکیده ای همچون سفال آفرید. و جن را از شعله ای از آتش 
خلق کرد. پس )ای گروه انس و جن!( کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید؟! )او( 
پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. پس )ای گروه انس و جن!( کدامین نعمت های 
پروردگارتان را تکذیب می کنید؟! دو دریای )مختلف شور و شیرین( را به جریان آورد درحالی  که 
با یکدیگر برخورد می کنند. میان آن دو حایلی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند )و در هم 
نیامیزند(. پس )ای گروه انس و جن!( کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید؟! از 
آن دو )دریا( مروارید و مرجان بیرون می آید. پس )ای گروه انس و جن!( کدامین نعمت های 
پروردگارتان را تکذیب می کنید؟! و برای اوست کشتی هایی همچون کوه که در دریا به حرکت 

درمی آیند. پس )ای گروه انس و جن!( کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید؟!«

ۡزَوٰٗجا٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم 
َ
ۡوتَاٗدا٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا٦ َوٱۡلِ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
 ﴿أ

ِشَداٗدا١٢  َسۡبٗعا  فَۡوقَُكۡم  َوَبنَۡيَنا  َمَعاٗشا١١  ٱنلََّهاَر  وََجَعۡلَنا  ِلَاٗسا١٠  َۡل  ٱلَّ وََجَعۡلَنا  ُسَباٗتا٩ 
َوَنَباٗتا١٥  ا  َحّبٗ بِهِۦ  ُۡخرَِج  نّلِ َثَّاٗجا١٤  َماٗٓء  ٱلُۡمۡعِصَرِٰت  نَزنۡلَا ِمَن 

َ
َوأ اٗجا١٣  اٗجا وَهَّ وََجَعۡلَنا ِسَ
ۡلَفافًا﴾ ]الّنبأ: 16-6[ 

َ
ٍٰت أ وََجنَّ

»آیا زمین را بستری )برای آسایش شما( قرار ندادیم؟! و کوه ها را میخ های )آن قرار ندادیم؟!( 
را  و شب  دادیم.  قرار  آرامش تان  )مایۀ(  را  و خواب شما  آفریدیم.  ماده(  و  )نر  را جفت  و شما 
پوششی )برای شما( قرار دادیم. و روز را )وسیله ای( برای زندگی و معاش قرار دادیم. و بر فراز 
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ابر های  از  و  آفریدیم.  را( چراغی درخشان  و )خورشید  بنا کردیم.  شما هفت )آسمان( محکم 
باران زا آبی فراوان فرو   فرستادیم. تا با آن دانه و گیاه )بسیاری( برویانیم. و باغ هایی پر درخت 

)با آن آب پرورش دهیم(.«

ۡخَرَج 
َ
ۡغَطَش َلۡلََها َوأ

َ
ىَٰها٢٨ َوأ َمآُءۚ بَنَىَٰها٢٧ َرَفَع َسۡمَكَها فََسوَّ ِم ٱلسَّ

َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ﴿َءأ

رَۡسىَٰها٣٢ 
َ
َباَل أ ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعىَٰها٣١ َوٱۡلِ

َ
ۡرَض َبۡعَد َذٰلَِك َدَحىَٰها٣ٓ٠ أ

َ
ُضَحىَٰها٢٩ َوٱۡل

نَۡعِٰمُكۡم﴾ ]النازعات: 33-27[ 
َ
َمَتٰٗعا لَُّكۡم َو ِل

»آیا آفرینش شما )بعد از مرگ( سخت تر است یا آسمان که )الله( آن را بنا کرد؟! سقفش را 
برافراشت، سپس به آن شکل و نظم داد. و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانید. و زمین را 
بعد از آن گسترانید. و از آن آب )چشمه ها و چاه ها( و چراگاهش را بیرون آورد. و کوه ها را محکم 

و استوار )بر روی زمین( قرار داد. )همۀ اینها( برای بهره گیری شما و چهارپایان تان است.«

ا٢٦  َشّقٗ ۡرَض 
َ
ٱۡل َشَقۡقَنا  ُثمَّ  َصّبٗا٢٥  ٱلَۡمآَء  َصَبۡبَنا  نَّا 

َ
أ َطَعاِمهِۦ٢٤ٓ  إَِلٰ  نَسُٰن  ٱۡلِ ﴿فَۡلَينُظرِ   

بّٗا٣١ 
َ
َوأ َوَفِٰكَهٗة  ُغۡلٗبا٣٠  وََحَدآئَِق  َوَنۡٗل٢٩  َوَزۡيُتوٗنا  َوقَۡضٗبا٢٨  وَِعَنٗبا  َحّبٗا٢٧  فِيَها  ۢنَبۡتَنا 

َ
فَأ

نَۡعِٰمُكۡم﴾ ]عبس: 32-24[ 
َ
َتٰٗعا لَُّكۡم َوِل مَّ

»پس انسان باید به غذای خود بنگرد. بی گمان ما آب فراوان )از آسمان( فرو ریختیم. سپس 
زمین را به خوبی شکافتیم. آنگاه در آن دانه)های فراون( رویاندیم. و انگور و سبزی )بسیار(. و 
زیتون و نخل. و باغ هایی )انبوه و( پردرخت. و )انواع( میوه و علوفه )پدید آوردیم(. )همۀ اینها( 

برای بهره گیری شما و چهارپایان تان است.«

عموما تمام انسان ها اقرار به ربوبّیت الله دارند؛ به اینکه او خالق، مالک و مدّبر است. 
حّتی مشرکان عرب بدان معترف بودند؛ الله تعالی در آیاتی از قرآن، این اعتراف آنان را 

بیان می کند؛ از جمله:

ُروَن٨٥ قُۡل  فََل تََذكَّ
َ
ِۚ قُۡل أ ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن٨٤ َسَيُقولُوَن لِلَّ

َ
﴿قُل لَِّمِن ٱۡل

فََل َتتَُّقوَن٨٧ قُۡل َمۢن 
َ
ِۚ قُۡل أ ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم٨٦ َسَيُقولُوَن لِلَّ َمَٰوِٰت ٱلسَّ َمن رَّبُّ ٱلسَّ

 ٰ نَّ
َ
ِۚ قُۡل فَأ ءٖ وَُهَو ُيِرُي َوَل ُيَاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن٨٨ َسَيُقولُوَن لِلَّ ِ َشۡ

بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكّ
تُۡسَحُروَن﴾ ]المؤمنون: 89-84[ 
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»)ای پیامبر!( بگو: اگر می دانید، زمین و هر چه در آن است از آِن کیست؟! به زودی خواهند 
آسمان های  پروردگار  کسی  چه  بگو:  نمی گیرید؟!  پند  آیا  بگو:  است.  الله  آن  از  )همه(  گفت: 
هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟! خواهند گفت: )همه( از آِن الله است. بگو: آیا )از الله( 
نمی ترسید؟! بگو: اگر می دانید، چه ذاتی فرمان روایی همۀ موجودات را در دست دارد و او پناه 
می دهد و کسی در برابر او پناه داده نمی شود؟! خواهند گفت: از آن الله است. بگو: پس چگونه 

جادو می شوید؟!«

ۡرَض َلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَعلِيُم﴾ ]الّزخرف: 9[ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
﴿َولَئِن َسأ

»)ای پیامبر!( اگر از آنان )مشرکان( بپرسی: چه ذاتی آسمان ها و زمین را آفریده است؟ یقینًا 
می گویند: )الله( پیروزمنِد دانا آنها را آفریده است.«

در این زمینه، فقط نوعی گمراهی و انحراف جزئی از سوی گروه های متعّددی صورت 
گرفته است، به گونه ای که در ربوبّیت الله شرک ورزیدند؛ مانند:

1. دوگانه پرستان مجوسی و مانوی ها: افرادی که معتقدند جهان دو آفریدگار دارد؛ 
خدای نور که خیر را می آفریند و خدای تاریکی و ظلمت که شر را به وجود می آورد! حال آنکه 
اّتفاق دارند نور بهتر از ظلمت است، اّما دربارۀ ظلمت اختالف دارند که آیا قدیم یا محَدث 

]جدید[ است؟

2. نصاری: کسانی که معتقد به تثلیث هستند و به گمان خویش، معبود یگانه را سه اقنوم 
و شخص یعنی پدر، پسر و روح القدس می دانند.

اّما برای جهان، قائل به سه پروردگار جدا از هم نیستند، بلکه مّتفقند که آفریدگار جهان، 
یکی است.

به  یا ضرری  نفع  می توانند  بودند خدایان شان  معتقد  که  3. مشرکان عرب: کسانی 
مخلوقات برسانند و صاحب تدبیر و ادارۀ برخی امورشان هستند و اشیاء را با تیرهای قمار 

میان خود تقسیم می کردند.

قدریه )نفی کنندگان(: که می گویند: »بنده کار خودش را می آفریند و به وجود   .4
می آورد«، بدون اینکه الله در آن تصّرفی داشته باشد.



	8

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

تمامی این انحرافات با دلیل فطری، عقلی، حّسی و شرعی که بیانگر یگانگی پروردگار در 
خلقت و مالکّیت و امرش می باشد، مردود و بی اساس می گردد. الله أل می فرماید:

ِۢ بَِما َخلََق َولََعَل َبۡعُضُهۡم  َهَب ُكُّ إَِلٰه َ ُ ِمن َودَلٖ َوَما َكَن َمَعُهۥ ِمۡن إَِلٍٰهۚ إِٗذا لَّ ََذ ٱللَّ ﴿َما ٱتَّ
ا يَِصُفوَن﴾ ]المؤمنون: 91[  ِ َعمَّ ٰ َبۡعٖضۚ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ َعَ

چنین  )اگر  نیست،  او  با  )دیگری(  معبود  هیچ  و  است  نکرده  انتخاب  فرزندی  هرگز  »الله 
بود( آنگاه هر معبودی آنچه را که آفریده بود می ُبرد و بدون تردید بعضی بر بعضی دیگر برتری 

می جستند. الله منّزه )و پاک( است از آنچه آنان  توصیف می کنند.«

باید که معبود بر حق، آفریننده و انجام دهندۀ آنچه بخواهد باشد؛ و اگر شریکی داشته 
باشد، آن شریک نیز باید بیافریند و کاری انجام دهد! که در این حالت، دو احتمال وجود 

دارد:
قدرتش  و  حاکمّیت  در  و  می گیرد  اختیار  در  را  مخلوقاتش  معبودی  هر  اینکه  یا   *

مستقل است که نظم جهان این مورد را نمی پذیرد.
* و یا اینکه در بین دو خدا، غلبه و کشمکش ایجاد می شود چنانکه اگر یکی از آن دو 
ارادۀ حرکت جسمی را داشته باشد و دیگری بخواهد آن جسم بدون حرکت بماند، 
را  آن  بخواهد  دیگری  و  باشد  داشته  را  چیزی  زنده کردن  ارادۀ  دو،  آن  از  یکی  یا 
بمیراند، در چنین حالت هایی، یا ارادۀ هر دو تا حاصل می شود و یا ارادۀ یکی و یا هم 
مراد هیچ کدام شان اجرا نمی شود. مورد اول و سوم غیر ممکن است، چون نقیض 
یکدیگرند و نمی شود با هم جمع شوند و نیز امکان ندارد هر دو تا اجرا نشوند. در 
نتیجه، مورد دوم شکل می گیرد و مراد هریک که حاصل شود، همان خدای تواناست 
و دیگری شایستگی خدایی ندارد. بنابراین تنها یک پروردگار یگانه و آفریدگار یکتا و 

ر بی شریکی اثبات می گردد. پادشاه بی همتا و مدبِّ
این مطلب را دلیل تمانع می نامند.

سوم: ایمان به الوهّیت الله تعالی
یعنی اعتقاد و باور قطعی به اینکه فقط الله، یگانه معبود بر حق و مستحّق عبادت است.
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و  محّبت  روی  از  دل ها  که  ذاتی  است؛  معبود  یعنی  »مألوه«؛  معنای  به  »اله«  واژۀ 
فروتنی  به همراه کمال  عبادت، کمال محّبت  و حقیقت  عبادت می کنند.  را  او  تعظیم، 
الله بی همتا صورت می گیرد. بزرگ ترین  این کار فقط برای  و خضوع و تعظیم است که 
شهادت در این زمینه، از بزرگ ترین گواهی دهنده در مورد بزرگ ترین و مهم ترین موضوع 

شهادت داده شده، آمده است، چنانکه الله متعال می فرماید:
إِلَّ ُهَو  إَِلَٰه  بِٱۡلقِۡسِطۚ َلٓ  قَآئَِمۢا  ٱۡلعِۡلِم  ْولُواْ 

ُ
َوأ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  إِلَّ ُهَو  إَِلَٰه  نَُّهۥ َلٓ 

َ
أ  ُ ﴿َشِهَد ٱللَّ

ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم﴾ ]آل عمران: 18[ 
»الله گواهی داده است که معبودی )به حق( جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش، )نیز 
بر این مطلب گواهی می دهند( درحالی  که )الله در جهان هستی همواره( قیام به عدالت دارد، 

معبودی )به حق( جز او نیست که توانمند حکیم است.«

ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱلرَّۡحَمُٰن ٱلرَِّحيُم﴾ ]البقرة: 163[   ﴿ِإَوَلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ لَّ

»و الله شما الله یگانه است که غیر از او معبودی نیست، بخشندۀ مهربان است.«

بدون تردید الله ـ تمامی مخلوقات، انسان ها و جّنیان را برای اینکه فقط او را عبادت 
کنند آفرید، با وجود اینکه نیازی به آنها نداشت، چنانکه در قرآن کریم می خوانیم:

ن 
َ
أ رِيُد 

ُ
أ َوَمآ  ّرِۡزٖق  ّمِن  ِمۡنُهم  رِيُد 

ُ
أ َمآ  ِلَۡعُبُدوِن٥٦  إِلَّ  نَس  َوٱۡلِ نَّ  ٱۡلِ َخلَۡقُت  ﴿َوَما 

اريات: 57-56[ 
ّ

ُيۡطعُِموِن﴾ ]الذ
»و من جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. هرگز از آنها روزی )و رزقی( 

نمی خواهم و نمی خواهم که مرا طعام دهند.«
و تمامی پیامبرانش را به سوی مردم فرستاد تا این ایمان و باور را محّقق و اثبات کنند و 
مردم را فرا خوانند که فقط او تعالی را عبادت نمایند و دچار شرک نگردند. الله ـ می فرماید:

ُٰغوَت﴾ ]الّنحل: 36[  َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ
»یقینًا ما در )میان( هر اّمتی پیامبری را فرستادیم که: الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت 

اجتناب کنید.«

پیامبران إل ابتدا به قوم شان گفتند:
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﴾ ]األعراف: 9	، 		، 	7، 	8[ ۥٓ َ َما لَُكم ّمِۡن إَِلٍٰه َغرۡيُهُ ﴿َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
»ای قوم من! الله را عبادت کنید که جز او معبودی )راستین( برای شما نیست.«

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن﴾ ]األنبياء: 25[ 
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ

َ
﴿َوَمآ أ

»و )ما( پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر اینکه به او وحی کردیم که: معبودی جز 
من نیست، پس فقط مرا عبادت کنید.«

تحقیق و حصول این ایمان می طلبد که تمامی انواع عبادت، فقط برای الله یگانه صورت 
گیرد، بنابراین هرکس نوعی از عبادت را متوّجه غیر الله سازد، او مشرک و کافر است. 

اما عبادات بر چند نوع هستند:
1. عبادات قلبی

مانند محّبت، که الله أ می فرماید:
َشدُّ 

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱلَّ نَداٗدا ُيِبُّوَنُهۡم َكُحّبِ ٱللَّ

َ
أ  ِ ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱللَّ

ِ﴾ ]البقرة: 165[  َّ ا لّلِ ُحّبٗ
مانند  را  آنها  و  می کنند  انتخاب  را  همتایانی  الله  از  غیر  که  هستند  کسانی  مردم  از  »و 

دوست داشتن الله دوست  دارند و کسانی  که ایمان آورده اند الله را بیشتر دوست دارند.«

و خوف و ترس، چنانکه الله تعالی فرموده است:
ۡؤِمننَِي﴾ ]آل عمران: 175[  ﴿فََل َتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

»پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید و از من بترسید.«

و امید، که در قرآن کریم می خوانیم:
َمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّبِهِۦ  نَّ

َ
نَا۠ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إَِلَّ أ

َ
َمآ أ ﴿قُۡل إِنَّ

َحَدۢا﴾ ]الكهف: 110[ 
َ
فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

»)ای پیامبر!( بگو: من فقط بشری هستم مثل شما، )امتیاز من این است که( به من وحی 
می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است، پس هرکس به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار 

شایسته انجام دهد و هیچکس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.«

سه عمل مذکور، مهم ترین اعمال و اصل عبادات قلبی هستند. الله ـ می فرماید:
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ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن رَۡحََتُهۥ َوَيَخافُوَن 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِلٰ َرّبِِهُم ٱلۡوَِسيلََة أ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
﴿أ

ۥٓ ]اإلسراء: 57[  َعَذابَُه
)تقّرب(  وسیلۀ  پروردگارشان  سوی  به  خودشان  می خوانند،  را  آنها  )کافران(  که  »کسانی 

می جویند که کدامیک از آنها نزدیک ترند و به رحمت او امیدوارند و از عذابش می ترسند.«

نمی توان بر انجام برخی از این عبادات اکتفا کرد، چرا که هرکس الله را فقط با ترس و 
خوف عبادت کند، )حروری( است؛ و کسی که الله را فقط با امید عبادت کند، )مرجئی( 
است؛ و هرکس الله متعال را فقط با محّبت عبادت کند، )زندیق( است؛ اّما کسی که الله 

د حنیف( است. را با محّبت و خوف و امید عبادت کند، او )موحِّ
اَل وإِنَّ 

َ
اصالح دل، اصل و اساس اصالح جسم است، چنانکه در حدیث آمده است: »أ

اَل َوِه 
َ
ف اجلَسِد ُمضَغًة إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد ُكُّه، َوإِذا فََسَدْت فَسَد اجلََسُد ُكُّه: أ

ُب«: »بدانید که در بدن پارۀ گوشتی است که اگر آن اصالح شود، تمامی بدن اصالح 
ْ
الَقل

گاه باشید که آن ]پارۀ گوشت[  می شود و اگر آن فاسد شود، تمامی بدن فاسد می گردد، آ
قلب است.« حدیثی مّتفق علیه می باشد.1

2. عبادات قولی
همچون دعا. الله متعال می فرماید:

َحٗدا﴾ ]الجن: 18[ 
َ
ِ أ ِ فََل تَۡدُعواْ َمَع ٱللَّ نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

َ
﴿َوأ

»و اینکه مساجد از آِن الله است، پس کسی را با الله نخوانید.«

و استعاذه و پناه بردن به الله که در قرآن مجید آمده است:
ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق﴾ ]الفلق: 1[ 

َ
﴿قُۡل أ

»)ای پیامبر!( بگو: به پروردگار سپیده دم پناه می برم.«

ُعوُذ بَِرّبِ ٱنلَّاِس﴾ ]الّناس: 1[ 
َ
 ﴿قُۡل أ

»)ای پیامبر!( بگو: به پروردگار مردم پناه می برم.«

و استغاثه و کمک خواستن از الله. پروردگار جهانیان می فرماید:
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 52؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1599، به روایت نعمان بن بشیر س.
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﴿إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربَُّكۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُكۡم﴾ ]األنفال: 9[ 
»)به یاد آورید( هنگامی را  که از پروردگارتان )فریاد و( یاری می خواستید، سپس او )خواستۀ( 

شما را پذیرفت.«

و ذکر با تمامی انواعش. الله تعالی می فرماید:
َ ذِۡكٗرا َكثرِٗيا﴾ ]األحزاب: 41[  ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

»ای کسانی  که ایمان آورده اید! الله را بسیار یاد کنید.«

و تالوت، که الله أ می فرماید:
وِحَ إَِلَۡك ِمَن ٱۡلِكَتِٰب﴾ ]العنكبوت: 45[ 

ُ
﴿ٱتُۡل َمآ أ

»)ای پیامبر!( آنچه را که از )این( کتاب بر تو وحی شده است، تالوت کن.«

و تمامی سخنان پاک و خوب. الله أل می فرماید:
ّيُِب﴾ ]فاطر: 10[  ﴿إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلَكُِم ٱلطَّ
»سخنان پاکیزه به سوی او باال می رود.«

و سایر عبادات قولی.
3. عبادات بدنی

مانند نماز و قربانی کردن که در قرآن کریم می خوانیم:
ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]األنعام: 162[  ﴿قُۡل إِنَّ َصَلِت َونُُسِك َوَمَۡياَي َوَمَماِت لِلَّ

»بگو: بدون تردید نمازم و عبادت )و قربانی( من و زندگی و مرگم، همه برای الله پروردگار 
جهانیان است.«

 ﴿فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنَۡر﴾ ]الكوثر: 2[ 
»پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.«

و طواف. الله تعالی فرموده است:
وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق﴾ ]الحج: 29[  ﴿َوۡلَطَّ

»و )بر ِگرد( خانۀ کهن سال )کعبه( طواف کنند.«
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ویژگی های  دربارۀ  پیامبر ج  راه.  مسیر  از  است  اذیت  و  آزار  آنچه سبب  دورکردن  و 
پایین ترین شان دورکردن اذّیت  ِريِق«1: »و  َذى َعِن الطَّ

َ ْ
إَِماَطُة األ ْدنَاَها 

َ
»َوأ ایمان فرمودند: 
از میان راه است.«

و سایر عبادات بدنی.

4. عبادات مالی

صدقه ها،  زکات ها،  جمله  از  می شود؛  انجام  عبادت  قصد  به  که  نفقه هایی  همچون 
وصّیت ها، وقف ها و بخشش ها. الله متعال می فرماید:

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب  ﴿۞إِنََّما ٱلصَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم﴾ ]الّتوبة: 60[  ِۗ َوٱللَّ بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱللَّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱللَّ

و  آن  )جمع آوری(  کارگزاران  و  مساکین  و  فقیران  مخصوص  زکات ها(  )و  »صدقات 
دلجوئی شدگان )نومسلمانان( و برای )آزادکردن( بردگان و )ادای وام( بدهکاران و در راه الله و 
به راه ماندگان )است، این( فریضه ای )مقّررشده( از جانب الله است، و الله دانای حکیم است.«

ِ َوَصلََوِٰت  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَيتَِّخُذ َما يُنفُِق قُُرَبٍٰت ِعنَد ٱللَّ ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱللَّ
َ
﴿َوِمَن ٱۡل

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم﴾ ]الّتوبة: 99[  ُ ِف رَۡحَتِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّ َُّهۡمۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱللَّ َها قُۡرَبةٞ ل َلٓ إِنَّ
َ
ٱلرَُّسوِلۚ أ

»و از اعراب )بادیه نشین( کسانی هستند که به الله و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را )در 
گاه باشید که قطعا اینها  راه الله( انفاق می کنند، سبب تقّرب به الله و دعای پیامبر ج می دانند. آ
سبب تقّرب شان خواهد بود، و الله به زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد کرد، بی گمان 

الله آمرزندۀ مهربان است.«

و دادن طعام که در قرآن مجید آمده است:

ِ َل  َما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱللَّ ِسرًيا٨ إِنَّ
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َعاَم َعَ ﴿َوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ

نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َوَل ُشُكوًرا﴾ ]اإلنسان: 9-8[ 
»و غذا را با اینکه )نیاز و( دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند. )و می گویند:( 

ما فقط برای ]رضای[ الله به شما غذا می دهیم، نه از شما پاداشی می خواهیم و نه سپاسی.«

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 35، به روایت ابوهریره س.
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ایمان به الوهّیت الله، الزمه و مقتضای ایمان به ربوبّیت اوست. بنابراین هرکس اقرار 
ر است، باید به الوهّیتش نیز اقرار کند و فقط او  کند که الله همان آفریدگار، مالک و مدبِّ
تعالی را عبادت کند. الله متعال در آیات متعّددی از قرآن، با این اقرار حّجت بر مشرکان 

را تمام کرده است؛ مانند:
ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن٢١  ِي َخلََقُكۡم َوٱلَّ َها ٱنلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِمَن  بِهِۦ  ۡخَرَج 
َ
فَأ َماٗٓء  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  نَزَل 

َ
َوأ بَِناٗٓء  َمآَء  َوٱلسَّ فَِرٰٗشا  ۡرَض 

َ
ٱۡل لَُكُم  َجَعَل  ِي  ٱلَّ

نُتۡم َتۡعلَُموَن﴾ ]البقرة: 22-21[ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ ٱثلََّمَرِٰت رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ فََل َتَۡعلُواْ لِلَّ

»ای مردم! پروردگار خود را عبادت کنید، آن ذاتی  که شما و کسانی را که پیش از شما بودند 
آفرید، تا پرهیزگار شوید. ذاتی  که زمین را برای شما گستراند و آسمان را همچون سقفی باالی 
سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیلۀ آن انواع میوه ها را به وجود آورد تا روزی 

شما باشد. پس برای الله همتایانی قرار ندهید، درحالی  که می دانید.«

بَۡصَٰر َوَمن ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ 
َ
ۡمَع َوٱۡل ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡل  ﴿قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

فََل َتتَُّقوَن٣١ 
َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََسَيُقولُوَن ٱللَّ

َ
ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

فُوَن﴾ ]يونس: 32-31[  ٰ تُۡصَ نَّ
َ
َلُٰلۖ فَأ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ فََذٰلُِكُم ٱللَّ

و  شنوایی  مالک  که  کیست  می دهد؟  روزی  زمین  و  آسمان  از  را  شما  ذاتی  چه  »بگو: 
بینایی هاست؟ و چه ذاتی زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و 
او(  )از  آیا  الله. پس بگو:  را تدبیر می کند؟ پس بی درنگ خواهند گفت:  چه ذاتی کار )جهان( 
نمی ترسید؟! بنابراین آن الله پروردگار حقیقی شماست، سپس بعد از حق، چه چیزی است جز 

گمراهی؟! پس چگونه )از عبادت او( رویگردان می شوید؟!«

ۡن َخلََق  مَّ
َ
أ ا يُۡشُِكوَن٥٩  مَّ

َ
أ ُ َخرۡيٌ  َءالٓلَّ  ۗ ِيَن ٱۡصَطَفٰٓ ٱلَّ ٰ ِعَبادِهِ  وََسَلٌٰم َعَ  ِ  ﴿قُِل ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ا َكَن لَُكۡم  ۢنَبۡتَنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ مَّ
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل لَُكم ّمَِن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلٰلََهآ 
َ
ن َجَعَل ٱۡل مَّ

َ
ِۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َيۡعِدلُوَن٦٠ أ َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ

َ
ن تُۢنبُِتواْ َشَجَرَهاۗٓ أ

َ
أ

ۡكَثُُهۡم َل َيۡعلَُموَن٦١ 
َ
ِۚ بَۡل أ َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ

َ
نَۡهٰٗرا وََجَعَل لََها َرَوِٰسَ وََجَعَل َبنۡيَ ٱۡلَۡحَرۡيِن َحاِجًزاۗ أ

َ
أ

 ِۚ ٱللَّ َع  مَّ ءَِلٰهٞ 
َ
أ ۡرِضۗ 

َ
ٱۡل ُخلََفآَء  َوَيۡجَعلُُكۡم  وَٓء  ٱلسُّ َوَيۡكِشُف  َدَعهُ  إَِذا  ٱلُۡمۡضَطرَّ  ُيِيُب  ن  مَّ

َ
أ

ۢا َبنۡيَ يََدۡي  ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ ن َيۡهِديُكۡم ِف ُظلَُمِٰت ٱلَۡبّ مَّ
َ
ُروَن٦٢ أ ا تََذكَّ قَلِيٗل مَّ
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ن َيۡبَدُؤاْ ٱۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥ َوَمن يَۡرزُقُُكم  مَّ
َ
ا يُۡشُِكوَن٦٣ أ ُ َعمَّ ِۚ تََعَٰل ٱللَّ َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ

َ
رَۡحَتِهِۦٓۗ أ

ِۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي﴾ ]الّنمل: 64-59[  َع ٱللَّ ءَِلٰهٞ مَّ
َ
ۡرِضۗ أ

َ
َمآءِ َوٱۡل ّمَِن ٱلسَّ

او  الله است، و سالم بر بندگانش؛ کسانی  که  پیامبر!( بگو: حمد و سپاس مخصوص  »)ای 
)آنان را( برگزیده است. آیا الله بهتر است یا آن چیزهای که شرک می آورند؟! )آیا این معبودان 
باطل شما بهترند( یا ذاتی  که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان برای شما آبی نازل کرد، 
پس با آن باغ های خرم )و زیبا( رویاندیم که شما هرگز توان رویاندن درختان آن را نداشتید، آیا 
معبودی دیگری با الله است؟! )نه( بلکه آنان گروهی هستند که )از حق منحرف می شوند و بت ها 
را( هم طراز )الله( قرار می دهند. )آیا این بت ها بهترند( یا ذاتی  که زمین را قرارگاه ساخت و میان 
آن نهر هایی قرار داد و برایش کوه  هایی )ثابت و استوار( پدید آورد، و میان دو دریا مانعی قرار داد، 
آیا معبود دیگری با الله است؟! )نه( بلکه بیشتر شان نمی دانند. )آیا این بت ها بهترند( یا ذاتی که 
)دعای( مضطر )درمانده( را اجابت می کند وقتی او را بخواند و گرفتاری را بر طرف می سازد و 
شما را جانشینان زمین قرار می دهد، آیا معبود دیگری با الله است؟! چه اندک پند می گیرید! )آیا 
این بت ها بهترند( یا ذاتی  که شما را در تاریکی های بیابان و دریا هدایت می کند و ذاتی  که پیش 
از )باران( رحمت خود، باد ها را به مژده می فرستد، آیا معبودی دیگر با الله است؟! الله برتر است 
از آنچه برای او شریک قرار می دهند. )آیا این معبودان باطل بهترند( یا ذاتی  که آفرینش را آغاز 
کرد، سپس آن را )بار دیگر( باز می گرداند و ذاتی که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد، آیا 

معبود دیگری با الله است؟! )ای پیامبر!( بگو: اگر راست می گویید دلیل تان را بیاورید.«

بر این اساس، الله ـ با اقرارگرفتن از مشرکان به توحید ربوبّیت، حّجت را بر آنان برای 
اثبات توحید الوهّیت تمام کرد.

همان گونه که الوهّیت خدایان مشرکان را با این دلیل باطل ساخت که آنها مّتصف به 
هیچیک از صفات ربوبّیت نیستند؛ چنانکه می فرماید:

نُفَسُهۡم 
َ
أ َوَلٓ  ا  نَۡصٗ لَُهۡم  يَۡسَتِطيُعوَن  َوَل  ُيۡلَُقوَن١٩١  َوُهۡم  ا  َيۡلُُق َشۡي ٔٗ َما َل  يُۡشُِكوَن 

َ
﴿أ

نُتۡم 
َ
أ ۡم 

َ
أ َدَعۡوُتُموُهۡم 

َ
أ َعلَۡيُكۡم  َسَوآٌء  يَتَّبُِعوُكۡمۚ  َل  ٱلُۡهَدٰى  إَِل  تَۡدُعوُهۡم  ِإَون  وَن١٩٢  يَنُصُ

ۡمَثالُُكۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم 
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ َصِٰمُتوَن١٩٣ إِنَّ ٱلَّ

وَن  ۡعنُيٞ ُيۡبِصُ
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
يٖۡد َيۡبِطُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
رُۡجٞل َيۡمُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي١٩٤ أ



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

َكَٓءُكۡم ُثمَّ كِيُدوِن فََل تُنِظُروِن١٩٥ إِنَّ َوَيِّۧـِل  ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن يَۡسَمُعوَن بَِهاۗ قُِل ٱۡدُعواْ ُشَ
َ
بَِهاۖٓ أ

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َل يَۡسَتِطيُعوَن  ٰلِِحنَي١٩٦ َوٱلَّ َل ٱۡلِكَتَٰبۖ َوُهَو َيَتَولَّ ٱلصَّ ِي نَزَّ ُ ٱلَّ ٱللَّ
ْۖ َوتََرىُٰهۡم يَنُظُروَن إَِلَۡك  وَن١٩٧ ِإَون تَۡدُعوُهۡم إَِل ٱلُۡهَدٰى َل يَۡسَمُعوا نُفَسُهۡم يَنُصُ

َ
ُكۡم َوَلٓ أ نَۡصَ

وَن﴾ ]األعراف: 198-191[  َوُهۡم َل ُيۡبِصُ
»آیا اشیایی را شریک می گیرند که چیزی را نمی آفریند و خودشان مخلوقند. و نمی توانند 
آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید، از 
شما پیروی نمی کنند، برای شما یکسان است، خواه آنها را دعوت کنید و یا خاموش باشید. بدون 
تردید آنهایی را که غیر از الله می خوانید، بندگانی همچون شما هستند، پس آنها را بخوانید، اگر 
راست می گویید )و آنها الله هستند(، پس باید )دعای( شما را اجابت کنند! آیا پا  هایی دارند که با 
آن راه بروند؟! یا دست هایی دارند که با آن چیزی را بگیرند؟! یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟! 
آیا گوش هایی دارند که با آن بشنوند؟! )ای پیامبر! به مشرکان( بگو: شریکان تان را بخوانید، سپس 
)بر ضّد من( تدبیر )و نیرنگ( کنید و مرا مهلت ندهید. همانا یاور )و سرپرست( من، الله است که 
)این( کتاب را نازل کرده و او یاور )و کارساز( صالحان است. و کسانی را که به جای او می خوانید، 
نمی توانند شما را یاری کنند و نه خودشان را یاری دهند. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت 
کنید، )سخنا ن تان را( نمی شنوند و آنها را می بینی که به تو نگاه می کنند، درحالی که نمی بینند.«

ا  نُفِسِهۡم َضّٗ
َ
ا َوُهۡم ُيۡلَُقوَن َوَل َيۡملُِكوَن ِل َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة لَّ َيۡلُُقوَن َشۡي ٔٗ  ﴿َوٱتَّ

َوَل َنۡفٗعا َوَل َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَل َحَيٰوٗة َوَل نُُشوٗرا﴾ ]الفرقان: 3[ 
»و )مشرکان( به جای او معبودانی )برای خود( برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خود شان 

مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند و )نیز( مالک مرگ و حیات و برانگیختن نیستند.«

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوَل ِف ٱۡل ةٖ ِف ٱلسَّ ِ َل َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ ِيَن زََعۡمُتم ّمِن ُدوِن ٱللَّ  ﴿قُِل ٱۡدُعواْ ٱلَّ

ۥۚ  ذَِن َلُ
َ
ۥٓ إِلَّ لَِمۡن أ َفَٰعُة ِعنَدهُ ٖك َوَما َلُۥ ِمۡنُهم ّمِن َظِهري٢٢ٖ َوَل تَنَفُع ٱلشَّ َوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡ

ۖ َوُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَكبرُِي﴾ ]سبأ: 23-22[  ٰٓ إَِذا فُّزَِع َعن قُلُوبِِهۡم قَالُواْ َماَذا قَاَل َربُُّكۡمۖ قَالُواْ ٱۡلَقَّ َحتَّ
)به فریاد( بخوانید،  الله )معبود خود( می پندارید،  از  را که غیر  بگو: کسانی  پیامبر!(  »)ای 
)آنها( هم وزن ذّره ای در آسمان ها و در زمین مالک نیستند و در )آفرینش و تدبیر( آن دو هیچ 
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شرکتی ندارند و او )الله( از میان آنها یاور و پشتیبانی ندارد. و شفاعت نزد او سود نبخشد مگر 
برای کسی  که )او خود( برایش اجازه داده باشد، تا زمانی  که اضطراب )و نگرانی( از دل های شان 
بر طرف شود، می گویند: پروردگار تان چه گفت؟ می گویند: حق را )فرمود(، و او بلند مرتبه )و( 

بزرگ است.«

با توّجه به مطالب فوق، شرک در عبادت الله تعالی:
1. بدترین نوع ظلم است: 

َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم﴾ ]لقمان: 13[  ۡ ﴿إِنَّ ٱلّشِ
»بی گمان شرک، ستم بزرگی است.«

زیرا باعث ناقص دانستن صفات الله و دادن حّق خالص او به دیگران و یکسان دانستن 
غیر الله با او تعالی می شود، چنانکه فرموده است:
ِيَن َكَفُرواْ بَِرّبِِهۡم َيۡعِدلُوَن﴾ ]األنعام: 1[  ﴿ُثمَّ ٱلَّ

او شرک  به  )و  برابر می دارند  را  پروردگار خویش دیگری  با  کافر شدند  »سپس کسانی که 
می آورند(.«

بأكب  نبِّئُكم 
ُ
أ »أال  فرمودند:  الله ج  رسول  است:  کبیره  گناه  بزرگ ترین   .2

مطلب  این  مرتبه  سه  نسازم؟«  باخبر  کبیره  گناه  بزرگ ترین  از  را  شما  »آیا  الَکبائِر؟«؛ 
را بیان کردند. صحابه ش پاسخ دادند: بله ای رسول الله! پیامبر ج فرمودند: »اإلشاُك 

بالِل«؛ »شرک ورزیدن به الله تعالی.« حدیثی مّتفق علیه است.1
3. بزرگ ترین گناه است: از پیامبر ج پرسیدند چه گناهی نزد الله از همۀ گناهان 
الله  َوُهَو َخلََقَك«: »اینکه برای  ا  نِدًّ  َِّ َْعَل لِل

َ
ْن ت

َ
»أ ایشان فرمودند:  بدتر و بزرگ تر است؟ 

تعالی شریکی قرار دهی درحالی که او تو را آفریده است.« حدیثی مّتفق علیه می باشد.2
می شود:  انحراف  و  گمراهی  در  افتادن  و  بدبختی  و  نگون ساری  باعث   .4

الله أ می فرماید:
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2654؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 87، به روایت ابوبکره س.

بن  عبدالله  روایت  به   ،86 حدیث:  شمارۀ  مسلم،  صحیح  4477؛  حدیث:  شمارۀ  بخاری،  صحیح   -2

مسعود س. در این دو کتاب آمده است که ابن مسعود س این سؤال را از رسول الله ج پرسید.
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ۡو َتۡهوِي بِهِ ٱلّرِيُح ِف َمَكٖن 
َ
رۡيُ أ َمآءِ َفَتۡخَطُفُه ٱلطَّ نََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ

َ
ِ فََكأ ﴿َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ

َسِحيٖق﴾ ]الحج: 31[ 
پرندگان  آنگاه  است،  کرده  سقوط  آسمان  از  گویی  پس  آورد،  شرک  الله  به  کسی  که  »و 

)گوشت خوار( او را می ربایند، یا باد وی را به جایی بسیار دور پرتاب می کند.«
الله تعالی به سبب بدی و زشتی فراوان شرک، احکامی دنیوی و اخروی را برای آن 

ترتیب دیده است؛ از جمله:

1. عدم آمرزش

الله أ می فرماید:

ِ َفَقِد  َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ ﴿إِنَّ ٱللَّ

ىٰٓ إِۡثًما َعِظيًما﴾ ]الّنساء: 48[  ٱۡفَتَ
»بدون تردید الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بخشد و غیر از آن را برای هرکس 

بخواهد می بخشد و هرکس که به الله شرک ورزد، یقینًا گناهی بزرگ بربافته است.«
2. محروم شدن از بهشت و جاودانگی در جهّنم

در قرآن کریم چنین آمده است:

نَصارٖ﴾ ]المائدة: 72[ 
َ
ٰلِِمنَي ِمۡن أ َوىُٰه ٱنلَّاُرۖ َوَما لِلظَّ

ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱللَّ ﴿إِنَُّهۥ َمن يُۡشِۡك بِٱللَّ

»همانا هرکس به الله شرک آورد، الله تعالی بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاهش دوزخ 
است و ستمکاران را یاوری نیست.«

3. باطل شدن تمامی اعمال

الله متعال می فرماید:

ۡكَت َلَۡحَبَطنَّ َعَملَُك َوَلَُكوَننَّ ِمَن  ۡشَ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِحَ إَِلَۡك ِإَوَل ٱلَّ

ُ
﴿َولََقۡد أ

ٱۡلَخِٰسِيَن﴾ ]الّزمر: 65[ 
»و به راستی که به تو و به کسانی  که پیش از تو بودند، وحی شد که اگر شرک ورزی، قطعا 

اعمالت )تباه و( نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود.«

4. از بین رفتن ارزش و حرمت خون و مال
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الله تعالی می فرماید:
وُهۡم  ۡشُهُر ٱۡلُُرُم فَٱۡقُتلُواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُ

َ
﴿فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱۡل

َ َغُفورٞ  َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدۚ فَإِن تَابُواْ َوأ

رَِّحيٞم﴾ ]الّتوبة: 5[ 
»پس هنگامی  که ماه های حرام پایان یافت، مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید، و آنان را )اسیر( 
بگیرید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه، بر سر راه شان بنشینید، پس اگر توبه کردند و 

نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، آنان را رها کنید، بی گمان الله آمرزندۀ مهربان است.«

 الُل، َفَمْن قَالََها 
َّ

َ إِال
َ

قَاتَِل انلَّاَس َحتَّ َيُقولُوا اَل إِل
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
رسول الله ج فرمودند: »أ

ِه، وَِحَسابُُه َعَ الِل«: »دستور یافتم با مردم بجنگم تا   ِبَقِّ
َّ

ُ َوَنْفَسُه إِال
َ

َفَقْد َعَصَم ِمنِّ َمال
گواهی دهند که فقط الله معبود ]بر حق[ است. و پس هرکس چنین بگوید ]که تنها الله 
معبود ]بر حق و شایستۀ عبادت است[ خون  و اموالش را از من حفاظت نموده  مگر به حّق 

آن ]اسالم[ و حساب شان با الله تعالی است.« حدیثی مّتفق علیه است.1

گروه هایی از مردم در این زمینه منحرف و گمراه شدند؛ از جمله:

1. بت پرستان
بت پرستان معبودان و خدایان متفاوتی دارند؛ معبودانی از درخت، سنگ، انسان، جن، 

فرشتگان، ستارگان و حیوانات که شیطان آنان را از این طریق گمراه می سازد.

2. قبر پرستان
کسانی که صاحبان قبرها و مردگان را به فریاد می خوانند و برای شان نذر و قربانی 

می کنند و از آنان درخواست جلب منفعت و دفع ضرر دارند.

3. ساحران و شعبده بازان و کاهنان

کسانی که جّنیان را عبادت می کنند بدین امید که خبری به آنان بدهند، یا چیزی را 
برای شان حاضر کنند، یا کاری برای شان انجام دهند.

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1399؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 20، به روایت ابوهریره س؛ و 

نیز: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 		؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 		، به روایت ابن عمر ب، 
با بیان نماز و زکات.
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از آنجا که خطر شرک در عبادت، بسیار زیاد است، پیامبر ج در مورد اسبابی که منجر 
به شرک می شود، هشدار دادند و راه های گرفتارشدن به آن را مسدود کرده و در این زمینه 

روشنگری نمودند. از جمله:

1. بر حذر داشتن از غلو و زیاده روی دربارۀ صالحان

، فإنّما أهلََك َمن كَن قَبلَُكُم الُغلُوُّ ف اّليِن«1:  رسول الله ج فرمودند: »إيّاُكم والُغلُوَّ
»از غلو بپرهیزید، زیرا غلو در دین، افرادی را که پیش از شما بودند هالک کرد.«

و نیز فرمودند: »ال تَطُروين كما أطَرت انّلصارى ابَن مريم، فإنّما أناعبُدُه، فقولوا عبُد 
ُ«2: »در مدح و توصیف من زیاده روی نکنید چنانکه نصاری در توصیف پسر مریم 

ُ
الِل ورَسول

زیاده روی کردند، همانا من فقط بندۀ الله هستم، پس بگویید بنده و فرستادۀ الهی است.«

یکی از انواع غلو در مورد صالحان، توّسل به آنان است. و توّسل انواعی دارد:

أ. توّسل شرکی که باعث خروج مسلمان از دایرۀ اسالم می شود: که عبارت است 
از فرا خواندن افراد صالح به جای الله، برای برطرف کردن نیازها و دور نمودن مصیبت ها.

الله به  از: توّسل به  ب. توّسل بدعی که به درجۀ شرک نمی رسد؛ عبارت است 
وسیله ای که الله تعالی آن را مشروع نکرده است؛ همچون توّسل به ذات یا مقام یا حّق یا 

حرمت صالحان و موارد مشابه.

از او و  الله و اطاعت  ایمان به  از توّسل جستن به  ج. توّسل مشروع: عبارت است 
خواندن الله متعال با اسم یا صفتی از اسماء و صفاتش، یا توسل به عمل نیکی که فرد 

دعاکننده آن را انجام داده است، یا درخواست دعا از بنده ای صالح در امری عام.

تو  به  پیامبرمان  بوسیلۀ  قبال  ما  »پروردگارا!  گفت:  که  عمر س  سّیدنا  سخن  این  اما 
متوّسل می شدیم و تو به ما آب ]باران[ می دادی و اکنون بوسیلۀ عموی پیامبرمان به تو 
تقّرب و توّسل می جوییم، پس به ما باران بده.«3؛ توّسل به دعای عّباس س است، چون وی 
1- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 1851 و 3248؛ نسائی، شمارۀ حدیث: 3059؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 

3029، به روایت ابن عّباس ب.
2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3445، به روایت سّیدنا عمر فاروق س.

3- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1010، از طریق انس و او از سّیدنا عمر ب.
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خویشاوند پیامبر ج بود؛ و عمر فاروق به ذات و شخص عّباس متوّسل نشد و اگر توّسل به 
اشخاص جایز می بود، قطعا به رسول الله ج توّسل می جستند حّتی پس از وفات ایشان.

2. بر حذر داشتن از به فتنه افتادن بر اثر قبرها
از مصادیق آن عبارت است:

عایشه ل می گوید: 	  المؤمنین  أّم  نماز؛  محّل  و  عنوان مسجد  به  قبرها  تعیین 
وانّلصاری؛  الهوِد  َعَ  الل  »لَعنَُة  فرمودند:  وفات شان  بیماری  در  پیامبر ج 
اخَتُذوا قُبوَر أنبيَائِهم مَساِجَد«: »لعنت الله متعال بر یهود و نصاری باد که قبور 
پیامبران شان را مساجد ]محّل عبادت[ قرار دادند.« ایشان مردم را از عمل آنان بر 
حذر داشتند و اگر ترس این کار نبود، قطعا قبر ایشان آشکار و بلند می شد، اّما بیم 
آن می رفت که به عنوان مسجد و محّل اجتماع انتخاب شود. این حدیث، مّتفق علیه 
می باشد.1 و رسول الله ج فرمودند: »أال، َوإِنَّ َمْن َكَن َقبْلَُكْم َكنُوا َيتَِّخُذوَن ُقبُوَر 
َعْن  ْنَهاُكْم 

َ
أ إِِنّ  َمَساِجَد،  ُقبُوَر 

ْ
ال َتتَِّخُذوا  فَاَل   

َ
ال

َ
أ َمَساِجَد،  نِْبيَائِِهْم وََصاِلِيِهْم 

َ
أ

پیامبران  قبرهای  بودند،  از شما  پیش  که  باشید! کسانی  گاه  آ و  »بدانید  َذلَِك«2: 
گاه باشید که قبور را به عنوان  و افراد نیک شان را محّل عبادت قرار می دادند. آ

مساجد انتخاب نکنید؛ همانا من شما را از این کار باز می دارم.«
تعیین قبرها به عنوان مسجد، یعنی قصد نماز خواندن در کنار آنها، هرچند مسجدی 

بر روی شان بنا نشود، زیرا مسجد به معنای محّل سجده است.
بر 	  نیز گچکاری  افزودن مصالح ساختمانی جز خاک و  بنا روی قبرها و  ساختن 

روی قبرها: 
ابو الَهّیاج أَسدی / می گوید: »علّی بن ابی طالب س به من گفت: آیا تو را برای 
کاری که رسول الله ج مرا به منظور آن فرستاد نفرستم؟! اینکه: »هیچ مجّسمه ای 
را نگذاری مگر اینکه آن را از بین ببری و هیچ قبر باال آمده از سطح زمین را رها 

نکنی مگر اینکه آن را هموار و برابر با سطح زمین بگردانی.«3 
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 435، 436 و 1390؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 529 و 531.

2- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 532، به روایت ُجنُدب س.

3- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 969.
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جابر بن عبدالله ب می گوید: »رسول الله ج نهی کردند از اینکه قبر گچکاری 
و  بنایی ساخته شود.«1 گنبدگذاری  آن  بر  اینکه  یا  و  آن نشسته شود  بر  یا  شود 

آراستن و نقش و نگار دادن به قبر نیز در این نهی داخل است.
بستن بار سفر برای رفتن به قبرستان: رسول الله ج فرمودند: »ال تَُشدُّ الرَِّحاُل 	 

قَْص«: »بار 
َ
َمْسِجِد األ

ْ
ََراِم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َوال

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
 ثاَلثَِة َمَساِجَد: ال

َ
إِال إِل

]سفر[ بسته نشود مگر به سوی سه مسجد: مسجد الحرام، این مسجد من و مسجد 
األقصی.« حدیثی مّتفق علیه است.2

 	 
َ

»ال تعیین قبر پیامبر ج به عنوان محّل جشن و اجتماع: پیامبر ج می فرمایند: 
َتتَِّخُذوا َقْبِي ِعيًدا«3: »قبر مرا محّل جشن و تجّمع قرار ندهید.« عید یعنی مکان 

یا زمانی که مردم در آن مکان یا زمان جمع می شوند و جشن می گیرند.
3. بر حذر داشتن از مشابهت به مشرکان و اهل کتاب در اعتقادات و عبادات و عادات و 

رسوم مخصوص آنان
ِكنَي«: »با مشرکان مخالفت کنید.« این حدیث،  ُمْشِ

ْ
رسول الله ج فرمودند: »َخاِلُفوا ال

َمجوَس«5: »با مجوسیان مخالفت کنید.« و 
ْ
مّتفق علیه می باشد.4 و نیز فرمودند: »َخاِلُفوا ال

َُهوَد«6: »با یهودیان مخالفت کنید.« فرمودند: »َخاِلُفوا الْ
4. بر حذر داشتن از تصویر سازی و مجّسمه

أّم المؤمنین عایشه روایت می کند که أّم المؤمنین أّم سلمه ل از کلیسایی که در 
ایشان  الله ج گفت،  به رسول  آن،  در  موجود  و مجّسمه های  تصاویر  و  بود  دیده  حبشه 
ُروا ِفيِه  َِك قَْوٌم إَِذا َماَت ِفيِهُم الرَُّجُل الَصاِِلُح، َبنَْوا َعَ َقْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ

َ
ول

ُ
فرمودند: »أ

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 970.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1189؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1397، به روایت ابوهریره س.

3- ابوداود، شمارۀ حدیث: 2042، به روایت ابوهریره س. ]در روایت ابوداود با لفظ »َواَل َتْجَعُلوا َقْبِري 

ِخُذوا َقْبِري ِعیًدا« آمده  ِعیًدا« آمده است. اما در مسند احمد به شماره حدیث 	880 با متن »اَل َتتَّ
است. مصحح[

4- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 5892؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 259، به روایت ابن عمر ب.

5- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 260، به روایت ابوهریره س.

6- ابوداود، شمارۀ حدیث: 652، به روایت شّداد بن أوس س.



		

ایمان به الله

ِق ِعنَْد الِل«؛ »آنها قومی هستند که هرگاه مرد صالحی از 
ْ
َل

ْ
اُر ال َِك ِشَ

َ
ول

ُ
َوَر. أ َك الصُّ

ْ
تِل

میان شان فوت می کرد بر قبر او مسجدی می ساختند و آن تصویرها ]و مجّسمه ها[ را در 
آن می کشیدند؛ این افراد نزد الله بدترین مخلوقات هستند!«. حدیثی مّتفق علیه است.1

5. بر حذر داشتن از بیان عبارات و کلمات شرک آمیز
از مصادیق آن عبارت است از:

أ.   سوگند یاد کردن به غیر الله: چرا که پیامبر ج فرمودند: »َمْن َحلََف بَِغْيِ الِل َفَقْد 
َك«2؛ »هرکس به غیر الله سوگند یاد کند، قطعا کفر یا شرک ورزیده  ْشَ

َ
ْو أ

َ
َكَفَر أ
است.«

ب. برابری در اراده و مشّیت: چون پیامبر ج به کسی که به ایشان گفت: هر آنچه الله 
تَِن لِلِ ِعْدال! قُْل: َما َشاَء الُل وَْحُدُه«3؛ »آیا مرا با الله 

ْ
َجَعل

َ
و تو بخواهی، فرمودند: »أ

یکسان قرار دادی؟! بگو: آنچه فقط الله بخواهد.«
ج. اینکه گفته شود با اقبال فالن ستاره بر ما باران بارید؛ زیرا در حدیث قدسی آمده 
َکْوَكِب«: 

ْ
ا َمْن قَاَل: ُمِطْرنَا بِنَوِْء َكَذا َوَكَذا، فََذلَِك َكفٌِر ِب، ُمْؤِمٌن بِال مَّ

َ
است که: »َوأ

»و اّما کسی که بگوید: به سبب اقبال فالن و فالن ]ستاره[ بر ما باران بارید، پس به 
من کافر شده و به ستاره ایمان دارد.« این حدیث مّتفق علیه است.4

و هر آنچه باعث نسبت دادن تدبیر به غیرالله شود، بر همین حکم قیاس می شود.
6. بر حذر داشتن از کارهایی که منجر به شرک می شود.

برخی از این اعمال عبارتند از:
بستن حلقه یا نخ در دست یا گردن، به هدف دفع و رفع بال و مصیبت، زیرا عمران 	 

بن حصین س روایت می کند که پیامبر ج مردی را دید که در دستش حلقه ای 
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 434؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 528. متن روایت از بخاری / 

می باشد.
ترمذی /  از  روایت  متن   .3251 حدیث:  شمارۀ  ابوداود،  1535؛  حدیث:  شمارۀ  ترمذی،  سنن   -2

می باشد و هر دو آن را از ابن عمر ب نقل کرده اند.
3- نسائی در السنن الکبری، شمارۀ حدیث: 10759، به روایت ابن عّباس ب.

4- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 846؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 71، به روایت زید بن خالد جَهنی س.



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

این  تو!  بر  »وای  َهِذهِ؟«:  َما  »َوحیََك  فرمودند:  الله ج  رسول  داشت. پس  از مس 
چیست؟«. آن مرد پاسخ داد: این برای درد بازو و دست است. پیامبر ج فرمودند: 
بًَدا«1: »آن 

َ
فْلَْحَت أ

َ
إِنََّك لَْو ِمتَّ َوِهَ َعلَيَْك َما أ

»انزعها! فإنََّها ال تَِزيُدَك إِال َوْهنًا، فَ
را بیرون بیاور، زیرا فایده ای جز اینکه ناتوانی تو را افزایش می دهد، نخواهد داشت. 

و اگر در حالی بمیری که آن را پوشیده ای، هرگز رستگار نخواهی شد.«

آویزان کردن تعویذ، مهره و صدف، نخ و سیم و گردنبند برای دفع چشم زخم؛ رسول 	 
ُ، َوَمْن َتَعلََّق وََدَعًة، فَاَل وََدَع الُل 

َ
َتمَّ الُل ل

َ
الله ج می فرمایند: »َمْن َتَعلََّق تَِميَمًة فَاَل أ

یا سایر  بر گردن   ،... و  به قصد دفع چشم زخم  که  ]چیزی  تمیمه ای  ُ«2: »هرکس 
َ

ل
اعضای انسان قرار داده شود[ را آویزان کند، الله متعال خواسته اش را نافرجام گذارد. 
برای  و  می کنند  استخراج  دریا  از  که  صدف  یا  سفید  ]مهره های  ودعه  که  کسی  و 
دفع چشم زخم یا دفع شر دیگری استفاده می کنند[ به خود آویزان کند، الله آرامش را 
از او بگیرد.« در روایت دیگری آمده است که: »َمن َتَعلََّق تميمًة فقد أَشَك«3: »هرکس 
تمیمه ای آویزان کند، قطعا شرک ورزیده است.« و نیز در حدیث دیگری چنین آمده 
 قُِطَعْت«: »در گردن هیچ 

َّ
ْو قِاَلَدٌة- إِال

َ
 َيبَْقنَيَّ ِف َرَقبَِة بَِعٍي قِاَلَدٌة ِمْن َوتٍَر - أ

َ
است: »ال

شتري بندي نباشد مگر آن را قطع کنید« « حدیثی مّتفق علیه است.4

َق، والََّمائِم، 	  تعویذ و افسون های شرکی و سحر و جادو؛ پیامبر ج فرمودند: »إِنَّ الرُّ
واِلَّولَة، ِشٌْك«5؛ »همانا تعویذ و تمائم و افسون شرک است.« توله: سحر و جادویی 
است که برخی انجام می دهند و گمان نموده و اّدعا می کنند که زن را محبوب 

شوهرش می گرداند.
1- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 20000؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 3531؛ صحیح ابن حبان، شمارۀ حدیث: 6085.

2- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 17404؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: 6086؛ حاکم در المستدرک، شمارۀ 

حدیث: 7708، به روایت عقبه بن عامر س.
3- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 17422؛ حاکم در المستدرک، شمارۀ حدیث: 7720، به روایت عقبه بن عامر س.

ابوبَشیر  روایت  به   ،2115 حدیث:  شمارۀ  مسلم،  صحیح  3005؛  حدیث:  شمارۀ  بخاری،  صحیح   -4

انصاری س.
5- ابوداود، شمارۀ حدیث: 3883؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 3530، به روایت ابن مسعود س.
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ذبح و قربانی در اماکن شرک ؛ وقتی مردی که نذر کرده بود در »ُبوانه« قربانی 	 
ْوثَاِن 

َ
کند، از پیامبر ج در این باره پرسید، ایشان فرمودند: »َهْل َكَن ِفيَها َوَثٌن ِمْن أ

از بت های جاهلّیت، عبادت می شده است؟«  آنجا بتی  َاِهِليَِّة ُيْعبَُد؟«: »آیا در 
ْ
اجل

ْعيَاِدِهْم؟«: »آیا 
َ
حاضران گفتند: خیر. پیامبر ج پرسیدند: »َهْل َكَن ِفيَها ِعيٌد ِمْن أ

در آنجا جشنی از اعیادشان برپا می شده است؟« آنان گفتند: خیر. آنگاه رسول 
وِْف بِنَْذرَِك«1: »به نذرت وفا کن.«

َ
الله ج فرمودند: »أ

ُة ِشُْك، 	  َيَ »الِطّ فال بد زدن؛ ابن مسعود س به صورت مرفوع روایت می کند که: 
ُة ِشُْك«2: »فال بد زدن ]بدشگونی[ شرک است، فال بد زدن شرک است.« َيَ الِطّ

به طور خالصه، هرکس منجر به ایجاد سببی شود که الله متعال آن را از لحاظ حّسی 
و شرعی به عنوان سبب تعیین نکرده است، درحقیقت گرفتار شرک شده یا به آن نزدیک 

گشته و در مسیر شرک قرار گرفته است.

چهارم: ایمان به اسماء و صفات الله تعالی
یعنی اعتقاد و باور قطعی به اینکه الله ـ نام هایی نیکو و صفاتی واال دارد؛ و اثبات 
تمامی اسم ها و صفات کامل و با شکوهی که الله تعالی آنها را برای خود در قرآن بیان 
بیان  احادیث  در  متعال  الله  برای  پیامبر ج  که  و صفاتی  نام ها  اثبات  نیز  و  است  کرده 
فرموده اند، بدون تمثیل و بیان کیفّیت؛ و اینکه الله تعالی را از تمامی صفات نقص و عیب 
و صفات مختّص به مخلوقات که الله أل در کتابش خود را منّزه از آنها معّرفی کرده است 
و پیامبر ج در سنتش آنها را از خداوند متعال نفی نموده، مبّرا و منّزه بدانیم، بدون اینکه 

دچار تحریف و تعطیل برخی صفات بشویم.
الله أ می فرماید:

َما  َسُيۡجَزۡوَن  ئِهۦِۚ  ۡسَمٰٓ
َ
أ ِفٓ  يُۡلِحُدوَن  ِيَن  ٱلَّ َوَذُرواْ  بَِهاۖ  فَٱۡدُعوهُ  ٱۡلُۡسَنٰ  ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل  ِ ﴿َولِلَّ

َكنُواْ َيۡعَملُوَن﴾ ]األعراف: 180[ 
1- ابوداود، شمارۀ حدیث: 3313، به روایت ثابت بن ضّحاک س؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 0	1	، به 

روایت ابن عّباس ب.
2- ابوداود، شمارۀ حدیث: 3910؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 3538.



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

»و برای الله نام های نیک است، پس با آن )نام ها( او را بخوانید و کسانی را که در مورد نام هایش 
تحریف )و کج روی( می کنند، رها کنید، به زودی به سزای آنچه می کردند، کیفر خواهند دید.«

ورى: 11[ 
ّ

ِميُع ٱۡلَِصرُي﴾ ]الش ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ  ﴿لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
»هیچ چیز همانند او نیست و او تعالی شنوای بیناست.«

اسم ها و صفات الهی توقیفی هستند و عقل به تنهایی قادر به اثبات آنها نیست. الله 
متعال فقط به صفاتی توصیف می شود که خود آنها را برای خویش اثبات فرموده است یا 
اینکه رسول الله ج الله تعالی را به آنها توصیف کرده  است؛ و فقط اسماء و صفاتی را اثبات 

کنیم که در قرآن و احادیث صحیح بیان شده اند. 
در مورد اوصافی که الله و رسولش آنها را بیان نکرده اند، سکوت می کنیم و آنها را نه 
نفی می کنیم و نه اثبات؛ و در چنین مواردی سکوت و توقف واجب است چه از جهت نفی 
و چه اثبات؛ لذا در چنین مواردی از گوینده ی آن می خواهیم که در مورد اسم یا صفتی که 
بیان می کند توضیح دهد، پس اگر معنای صحیحی داشته باشد، آن مفهوم و معنا پذیرفته 
می شود و لفظی که به عنوان اسم یا صفت به کار برده رد می شود، ولی اگر معنای فاسد و 

باطلی داشته باشد، هم لفظ و هم معنا رد می شود. الله أل می فرماید:
َعۡنُه  َكَن  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ ُكُّ  َوٱۡلُفَؤاَد  َوٱۡلََصَ  ۡمَع  ٱلسَّ إِنَّ  ِعۡلٌمۚ  بِهِۦ  لََك  لَۡيَس  َما  َتۡقُف  ﴿َوَل 

َمۡس ُٔوٗل﴾ ]اإلسراء: 36[ 
»و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن، بدون تردید گوش و چشم و دل، هریک از اینها از 

آن بازخواست خواهند شد.«

اسم های الله در اوج زیبایی و شکوه هستند و معرف ذات و صفات او به شمار می روند. 
صفات او تعالی نیز کامل اند و هیچ نقصی در آنها وجود ندارد، چنانکه می فرماید:

ۡرِضۚ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم﴾ ]الّروم: 27[ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٰ ِف ٱلسَّ ۡعَ

َ
﴿َوَلُ ٱلَۡمَثُل ٱۡل

»و توصیف برتر در آسمان ها و زمین برای اوست و او تعالی پیروزمند حکیم است.«

این اسماء و صفات حقیقت دارند و باید بدون تحریف، بر ظاهرشان حمل شوند و الحاد 
و انحراف در این زمینه حرام است؛ الحاد که شامل تعطیل و تشبیه یا بیان نام هایی است 
که الله متعال برای خودش بیان نفرموده است، یا برگرفتن نام هایی برای بت ها از اسم های 

الهی؛ همچون الت که از »اله« گرفته شده و ُعّزی از »عزیز« و مناة از »مّنان«.
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واجب است الله متعال را در دعای مساله ]دعایی که در برآورده شدن نیازها مطرح 
می شود[ و دعای عبادت ]دعایی که در آن حمد و ثنای خداوند می گردد[، با این اسماء 
و صفات بخوانیم؛ و شایسته است این اسماء و صفات شمرده شده و معانی آنها فهمیده 
شده و در نتایج آنها تدبر گردیده و به مقتضای آنها عمل گردد. و این بهترین و واالترین 

علوم است.
صفات الهی به اعتبار تعّلق و ارتباط آنها به الله متعال، به انواع زیر تقسیم می شوند:

1. صفات ذاتی
صفاتی که مالزم ذات مقّدس الهی هستند؛ همچون حیات، شنیدن، دیدن، علم، قدرت، 

اراده، حکمت، قّوت و ...
2. صفات فعلی

صفاتی که مرتبط به مشّیت و حکمت او تعالی هستند که هرگاه بخواهد و هرگونه که 
نزول، محّبت، بغض،  استواء،  مانند  انجام می دهد؛  را  آنها  بر اساس حکمتش،  و  بخواهد 
صحیح  سّنت  در  یا  کریم  قرآن  در  که  صفاتی  سایر  و  آمدن  خنده،  تعّجب،  خوشحالی، 

پیامبر ج بیان شده است.
در مورد برخی از صفات مانند صفت »کالم«، گفته می شود که ذاتی - فعلی است؛ 
یعنی به اعتبار اصل صفت، ذاتی و به اعتبار آحاد و افرادش، فعلی است. یا اینکه گفته 

می شود: از لحاظ نوع، قدیم و از نظر آحاد و افرادش، حادث است.
دربارۀ برخی صفات نیز گفته  می شود که صفات خبری هستند؛ یعنی صفاتی که راه 
اثبات آنها، فقط خبر و نه عقل است؛ مانند وجه، دو دست، دو چشم، قدم و سایر صفاتی 

که از طریق خبر صحیح اثبات شده اند.
برخی صفات الهی که از طریق قرآن و سّنت و اجماع ثابت شده اند، از این قرار است:

1. صفت علّو
بر سه نوع است:

علّو القدر: یعنی الله متعال از هر نوع صفت کمالی، کامل ترین و برترین آن را 	 
دارد، چنانکه می فرماید:
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ۚ﴾ ]الّنحل: 60[  ٰ ۡعَ
َ
ِ ٱلَۡمَثُل ٱۡل ﴿َولِلَّ

»و برای الله صفت برتر )و عالی( است.«

الله تعالی عّزت و قدرت و غلبه و تسّلط بر تمامی مخلوقاتش 	  القهر: یعنی  علّو 
دارد، چنانکه در قرآن کریم آمده است:

﴾ ]األنعام: 18[  ِۦۚ ﴿َوُهَو ٱۡلَقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه
»و اوست که بر بندگان خود مسّلط و چیره است.«

ات: یعنی ذات الله متعال در فراز آسمان هاست و بر عرش استوا دارد و 	 
ّ

علّو الذ
جدای از مخلوقاتش می باشد و هیچ صفتی از صفات مخصوص مخلوقاتش در او 
نیست و مخلوقاتش نیز هیچیک از صفات مختّص به او را ندارند و پاک و منّزه 

است و تمامی ستایش ها مخصوص اوست. الله أل می فرماید:
﴾ ]الملك: 16[  َمآءِ ن ِف ٱلسَّ ِمنُتم مَّ

َ
﴿َءأ

»آیا خود را از ذاتی  که در آسمان است، در امان می دانید؟!«

الُل؟«:  ْيَن 
َ
»أ پرسیدند:  کنیزکی  از  الله ج  رسول  که  است  آمده  مسلم  صحیح  در 

نَا؟«: »من 
َ
»الله کجاست؟« او پاسخ داد: الله در آسمان است. پیامبر ج پرسیدند: »َمْن أ

َها  إِنَّ
ْعِتْقَها فَ

َ
کیستم؟« آن کنیزک گفت: تو فرستادۀ الله هستی. رسول الله ج فرمودند: »أ

ُمْؤِمنٌَة«1: »او را آزاد کن که قطعا وی مؤمن است.« 
دالیل فراوان و بی شماری از قرآن و سّنت و اجماع و عقل و فطرت در اثبات این نوع 
صفت وجود دارد و دالیل در این زمینه بیشتر از آن است که همه ی آنها ذکر گردد. و علّو 

صفتی ذاتی است.
2. صفت استواء

الله متعال می فرماید:
﴿ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ﴾ ]األعراف: 54[ 

»سپس بر عرش مستقر شد.«

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 537، به روایت معاویه بن حکم سلمی س.
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عبارت فوق در 	 آیه از قرآن کریم تکرار شده و در یک آیه، چنین آمده است:
﴿ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى﴾ ]طه: 5[ 

»)الله( رحمان )است که( بر عرش قرار گرفت.«
استواء: یعنی استقرار الله بر عرش خود پس از آفرینش آسمان ها و زمین؛ استقراری 
که شایستۀ جالل و عظمت اوست و همچون قرارگرفتن مخلوقات نیست. استواء صفتی 

فعلی به شمار می رود.
3. صفت کالم
الله می فرماید:

ن تَنَفَد َكَِمُٰت َرّبِ َولَۡو ِجۡئَنا 
َ
َّۡو َكَن ٱۡلَۡحُر ِمَداٗدا ّلَِكَِمِٰت َرّبِ نَلَفَِد ٱۡلَۡحُر َقۡبَل أ ﴿قُل ل

بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗدا﴾ ]الكهف: 109[ 
»)ای پیامبر!( بگو: اگر دریا برای )نگارش( کلمات پروردگارم جوهر شود، قطعًا دریا به پایان 
می رسد، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن )دریا( به کمکش بیاوریم.«

ُ ُموَسٰ تَۡكلِيٗما﴾ ]الّنساء: 164[   ﴿َوَكََّم ٱللَّ
»و الله )بدون واسطه( با موسی سخن گفت.«

ا َجآَء ُموَسٰ لِِميَقٰتَِنا َوَكََّمُهۥ َربُُّهۥ﴾ ]األعراف: 143[   ﴿َولَمَّ
»و هنگامی  که موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت.«

صفت کالم: یعنی الله ـ با کالمی حقیقی و قابل شنیدن و با حروف و صداهایی که 
کند،  اراده  آنچه  بخواهد،  هرگونه  و  هرگاه  می گوید.  نیست، سخن  مخلوقات  کالم  شبیه 
راست و عادالنه با کلماتی که تمام نمی شود و همواره هست، بیان می فرماید و او تعالی 
همیشه متکّلم است. بنابراین صفت کالم، به اعتبار اصل خود، صفتی ذاتی و به اعتبار 

آحاد و افرادش، صفتی فعلی است.
تمامی این نوع صفات، حقیقت دارند و باید اثبات و بیان شوند، همان گونه که در قرآن 
و سّنت صحیح بیان شده اند و بر ظاهرشان حمل شوند، بدون تحریف و تعطیل و تشبیه و 
بیان کیفّیت. این قانون دربارۀ تمامی صفات می باشد و سخن در مورد برخی صفات مانند 
سخن دربارۀ سایر صفات است و هیچ فرقی در این زمینه وجود ندارد و هرکس قائل به 

تفاوت شود، قطعا بدون دلیل حکم داده و قضاوت کرده است.
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که  گمراه شده اند  و  منحرف  قبله  اهل  از  گروه هایی  الهی،  و صفات  اسماء  در حوزۀ 
عبارتند از:

1. اهل تمثیل
کسانی که در اثبات اسماء و صفات الله زیاده روی کردند تا جایی که گرفتار تمثیل و 
تشبیه شدند. دلیل انحراف شان این بود که گمان می کردند مقتضای متون شرعی چنین 
است، زیرا الله متعال به  گونه ای با مخلوقات سخن گفته است که نسبت به آن در میان 

مخلوقات شناخت دارند!
* پاسخ آنان از چند وجه می باشد:

أ.  الله أ با بیان آیاتی محکم و صریح، مثل و مانند و شریک داشتن را از خود نفی 
کرده است:

ورى: 11[ 
ّ

ءٞ﴾ ]الش ﴿لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
»هیچ چیز همانند او نیست.«

نُتۡم َتۡعلَُموَن﴾ ]البقرة: 22[ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ﴿فََل َتَۡعلُواْ لِلَّ

»بنابراین برای الله همتایانی قرار ندهید، درحالی که می دانید.«

َحُدۢ﴾ ]اإلخالص: 4[ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ  ﴿َولَۡم يَُكن لَّ

»و هیچکس همانند و همتای او نبوده و نیست.«

و امکان ندارد سخن الله متعال متناقض باشد.
ب. عقل سلیم نمی پذیرد که پروردگار خالق و کامل مانند بندۀ مخلوق و ناقص باشد. لذا 
همان گونه که ذاتش شبیه ذات مخلوقات نیست، صفاتش نیز مانند صفات شان نیست.

آنان  به گونه ای سخن گفته که  بندگان  با  مفهوم،  و  معنا  اصل  لحاظ  از  الله أل  ت. 
کیفّیات  و  در حقایق  تشبیه  باعث  مطلق  و  کّلی  معنای  در  اشتراک  و  می فهمند 
نمی شود. چنانکه توافق و هماهنگی همان اسم ها و صفات در میان مخلوقات منجر 
به تماثل و تشابه بین آنها نمی شود؛ مانند لفظ سمع، بصر، قدرت، ید و وجه؛ پس به 

طریق اولی باعث تشابه و تماثل میان خالق و مخلوق نمی گردد.
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2. اهل تعطیل
افرادی که در تنزیه و مبّرا دانستن الله متعال زیاده روی کردند تا جایی که گرفتار نفی 
و تعطیل شدند. شبهه آنان این بود که اثبات صفات مستلزم تمثیل می باشد، چون مخلوق 
نیز با همین صفات توصیف می گردد، بنابراین باید خالق از آنها منّزه دانسته شود! در نتیجه، 
برای الله وجودی مطلق  بدون صفات اثبات کردند. از همه بیشتر، قرامطی های باطنی دچار 
تعطیل شدند که دو صفت متناقض را از الله نفی کردند، و سپس جهمی ها هستند که اسماء 

و صفات را انکار کردند و پس از آنان، معتزله که اسماء را اثبات و صفات را انکار کردند.

* پاسخ آنها از چند وجه می باشد:
أ.  الله أل در آیاتی محکم و صریح و مفّصل، صفاتی را برای خود اثبات کرده و به همراه 

آنها، تمثیل و تشابه به مخلوقات را از خود نفی کرده است؛ مانند:

ورى: 11[ 
ّ

ِميُع ٱۡلَِصرُي﴾ ]الش ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ ﴿لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
»هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست.«

و امکان ندارد که سخن الله متناقض باشد.

ب. اثبات وجودی مطلق که هیچ صفتی را نپذیرد، وجود خارجی ندارد و فقط ذهنی 
است و بس؛ از این رو، سخن آنان منجر به انکار خالق می شود.

ت. الزمه ی توصیف فردی معّین به الفاظ و اوصافی عام و مطلق و کّلی، این نیست 
از  هریک  صفت  بلکه  باشد،  داشته  وجود  دیگری  فرد  در  صفات  همان  عین  که 
آنها، نوعی از آن صفت کّلی و عام به شمار می رود، زیرا وقتی صفت مقّید شود یا 
به فردی نسبت داده شود، اشتراک در عین آن صفت، در خارج از ذهن منتفی 

می گردد. 
3. اهل تأویل

کسانی که معتقدند برخی از متوِن بیانگر صفات، همچون صفات فعلی و خبری، داللت 
بر وجود صفتی حقیقی برای الله نمی کند و بر این اساس، به جستجوی مفاهیم دیگری 
پرداختند تا این متون را بر آن مفاهیم حمل کنند، بدون اینکه دلیلی صحیح و جایز برای 
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تحریف و تغییر متون از معانی ظاهری آنها به معانی غیر ظاهری داشته باشند و به این 
ترتیب تحریف شان را تأویل نامیدند!!!

* در پاسخ به این گروه باید گفت:
از همۀ مخلوقاتش  و  گاه است  آ به خودش  از هر کسی نسبت  بیشتر  متعال  الله  أ.  
راستگوتر و فصیح تر است. و پیامبر ج نیز داناتر از همه نسبت به پروردگارش و 
راستگوتر و فصیح تر و خیرخواه تر برای اّمت خویش است. پس چگونه امکان دارد 
کسی بخواهد کار الله و رسولش را جبران و تکمیل کند و سخن آنها را باعث ابهام 

و انحراف بداند؟!
ب. اصل در سخن، حمل آن بر حقیقتش می باشد و تأویل آن فقط با دلیل صحیحی 
جایز است که مقتضی تغییر آن از معنای ظاهری به معنای مجازی باشد، اّما در این 

باب چنین دلیلی وجود ندارد.
ت. رسول الله ج آنچه از سوی پروردگار جهانیان نازل شد، به انسان ها بیان فرمودند 
در  الله ج  رسول  ندارد  امکان  بنابراین  رساندند،  روشن  و  کامل  طور  به  را  آن  و 
این  از آن را بیان نکرده باشد؛ آن گونه که  این موضوِع مهم غفلت کرده و هدف 

تحریف گران و مخترعان معانی نوپیدا اّدعا می کنند!
4. اهل تجهیل )افرادی که خود را در این زمینه نادان و ناآگاه می دانند(

این گروه اّدعا می کنند معانی صفاتی که الله تعالی در مورد خود از آنها خبر داده یا 
رسول الله ج آنها را برای الله بیان فرموده اند، معانی  آنها مجهول است و فقط الله متعال از 
این معانی خبر دارد و هیچ راهی برای فهمیدن معانی این صفات، برای هیچ کسی وجود 

ندارد! آنان این شیوۀ شان را »تفویض؛ واگذار کردن« می نامند!!!
* پاسخ آنها از چند وجه می باشد:

أ.  امکان ندارد راه شناخت الله که مهمترین و شریف ترین ابواب دین است، بسته باشد؛ 
و نه عقل و نه نقل بر این ادعا داللت نمی کند!

ب. الله ـ قرآن کریم را با زبان عربی آشکار نازل کرد و به بندگانش دستور تعّقل و 
تدّبر در معانی آن را داد و چیزی را استثنا نکرد. و این بر امکان علم به معانی و 
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مفاهیم صفات الهی داللت دارد، ولی کیفّیت و حقایق شان از امور غیبی است که 
علم به آنها، مختّص الله تعالی است.

ت. اقتضای پذیرفتن چنین روشی، جاهل دانستن اولین مسلمانان یعنی سلف صالح 
امت و توصیف آنان به بی سوادانی است که فقط اّدعای فهم قرآن را داشتند و آیات 
صفات برای آنان، همچون معّما و حروفی بود که معنای معقول و مفهومی نداشت. 

 





		

ایمان به فرشتگان
یعنی ایمان قطعی به اینکه الله ـ مخلوقاتی را برای عبادتش آفرید و آنان را برای 
طاعتش خالص گردانید و این مخلوقات را برای تقّرب به خودش اختصاص داد و آنان را 

در آسمان هایش سکونت داد و قدرت اجرای فرمانش را به این مخلوقات بخشید.
ایمان به فرشتگان، فقط با باور به موارد زیر کامل می شود:

برابر  در  بیمناک  و  فرمانبردار  مقّرب،  نیکوکار،  بزرگوار،  بندگانی  فرشتگان  اول: 
پروردگارشان هستند

فرشتگان هیچیک از ویژگی های ربوبّیت و الوهّیت را ندارند. الله متعال می فرماید:
بِٱۡلَقۡوِل َوُهم  يَۡسبُِقونَُهۥ  ۡكَرُموَن٢٦ َل  مُّ ۥۚ بَۡل ِعَبادٞ  ُسۡبَحَٰنُه اۗ  َودَلٗ ََذ ٱلرَّۡحَمُٰن  ٱتَّ ﴿َوقَالُواْ 
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن ٱۡرتََضٰ َوُهم ّمِۡن 

َ
ۡمرِهِۦ َيۡعَملُوَن٢٧ َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ

َ
بِأ

َخۡشَيتِهِۦ ُمۡشفُِقوَن﴾ ]األنبياء: 28-26[ 
»و گفتند: )الله( رحمان فززندی برگزیده است. او منّزه است، بلکه آنان )فرشتگان( بندگان 
گرامی )او تعالی( هستند. )هرگز( در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمانش کار می کنند. 
)الله( آنچه را که در پیش روی آنهاست و آنچه را که پشت سرشان است می داند و آنان جز برای 

کسی  که )الله از او خشنود باشد و( بپسندد، شفاعت نمی کنند و آنها از ترس او بیمناکند.«
﴿َيَافُوَن َربَُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن﴾ ]الّنحل: 50[ 

انجام  را که فرمان می یابند  آنچه  و  فراز شان است، می ترسند  بر  پروردگارشان که  از  »آنان 
می دهند.«

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن﴾ ]الّتحريم: 6[ 
َ
َ َمآ أ  ﴿لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

»هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هر چه فرمان می یابند انجام 
می دهند.«

 ﴿كَِراِۢم بََرَرةٖ﴾ ]عبس: 16[ 
»بزرگوار و نیکوکار.«

قَالُواْ  َيۡعُبُدوَن٤٠  َكنُواْ  إِيَّاُكۡم  ُؤَلٓءِ  َهٰٓ
َ
أ لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ  َيُقوُل  ُثمَّ  َجِيٗعا  َيُۡشُُهۡم  ﴿َوَيۡوَم   

ۡؤِمُنوَن﴾ ]سبأ: 41-40[  ۡكَثُُهم بِِهم مُّ
َ
ۖ أ نَّ نَت َوِلَُّنا ِمن ُدونِِهمۖ بَۡل َكنُواْ َيۡعُبُدوَن ٱۡلِ

َ
ُسۡبَحَٰنَك أ



		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

»و )به یادآور( روزی را که )الله( همۀ آنان را بر می انگیزاند، سپس به فرشتگان می گوید: 
آیا اینها شما را عبادت می کردند؟ )فرشتگان( می گویند: تو منّزهی! )تنها( تو ولی )و کارساز( ما 
هستی، نه آنها. )آنان هرگز ما را عبادت نمی کردند( بلکه جن )و شیاطین( را عبادت می کردند، 

بیشتر  شان به آنها ایمان داشتند.«

نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم﴾ ]البقرة: 32[ 
َ
 ﴿قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َل ِعۡلَم نَلَآ إِلَّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

»)فرشتگان( گفتند: منّزهی تو! ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمی دانیم، تو دانای حکیمی.«

دوم: فرشتگان مسّما به نام های نیکی هستند
نام هریک از آنان را که می دانیم، با همان اسم، به آن ایمان می آوریم، ولی نام هریک 
را که نمی دانیم، به طور کّلی و اجمالی به آن ایمان می آوریم. برخی از نام های فرشتگان 
که از آنها مّطلع هستیم، از این قرار است: جبرئیل، میکائیل، إسرافیل، ملک الموت، مالک، 

رضوان، منکر و نکیر؛ چنانکه در قرآن کریم و سّنت صحیح آمده است.

سوم: فرشتگان از نور آفریده شده اند و دارای بال هستند و شکل های بزرگ و متنّوعی 
دارند

الله تعالی می فرماید:
ۡثَنٰ َوثَُلَٰث  ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْوِلٓ أ

ُ
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسًل أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ﴿ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ءٖ قَِديٞر﴾ ]فاطر: 1[  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ َوُرَبَٰعۚ يَزِيُد ِف ٱۡلَۡلِق َما يََشآُءۚ إِنَّ ٱللَّ

فرشتگان  که  )ذاتی(  زمین.  و  آسمان ها  آفرینندۀ  است؛  الله  مخصوص  ستایش(  )و  »حمد 
آفرینش  بال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه، هر چه بخواهد در  قرار داد؛ دارای  را رسوالنی 

می افزاید، بی گمان الله بر هر چیزی تواناست.«

َماَلئَِكُة ِمْن نُوٍر«1: »فرشتگان از نور آفریده شدند.« 
ْ
رسول الله ج فرمودند: »ُخِلَقْت ال

در صحیحین آمده که پیامبر ج »جبرئیل را در شکل و هیأت واقعی اش دید که 00	 بال 
داشت و هریک از بال هایش کرانۀ آسمان را پوشانده بود.«2

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2996، به روایت أّم المؤمنین عایشه ل.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3234؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 177، به روایت عایشه ل؛ و نیز: 

صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 				؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 	17، به روایت ابن مسعود س.
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َحَلَِة  ِمْن  تعال  الل  َماَلئَِكِة  ِمْن  َملٍَك  َعْن  َث  َحدِّ
ُ
أ ْن 

َ
أ ِل  ِذَن 

ُ
»أ فرمودند:  پیامبر ج 

 َعتِِقِه، َمِسَيُة َسبْعِمائَِة َعٍم«1: »به من اجازه داده شد تا 
َ

ُذنِِه إِل
ُ
الَعْرِش، إِنَّ َما َبنْيَ َشْحَمِة أ

دربارۀ یکی از فرشتگان الهی که از حامالن عرش است، سخن بگویم؛ همانا فاصلۀ میان اللۀ 
گوش های او تا گردنش به اندازۀ مسیر 700 سال است.« بنابراین فرشتگان مخلوقاتی واقعی 
اّدعا کرده اند. همچنین  و حقیقی هستند و نه نیروهایی معنوی چنانکه برخی یاوه گویان 
گاه است. در حدیثی مّتفق علیه  تعداد فرشتگان زیاد است و فقط آفریدگارشان از تعداد آنان آ
به  هفتم  آسمان  در  المعمور  »بیت  که:  می کند  روایت  انس س  معراج،  قّصۀ  با  رابطه  در 
پیامبر ج نشان داده شد که در آنجا هر روز 70 هزار فرشته نماز می خوانند و چون این تعداد 
از آن خانه بیرون می شوند، دیگر هرگز به آنجا باز نمی گردند ]و دیگر نوبت شان نمی شود[.«2

چهارم: فرشتگان صف کشیده و تسبیح گوی هستند

الله أل تسبیح خود و فرمانبرداری از دستوراتش را به آنان الهام کرده و قدرت اجرای 
اوامرش را به این مخلوقات بخشیده است، چنانکه در قرآن کریم می خوانیم:

ٓافُّوَن١٦٥ ِإَونَّا نَلَۡحُن ٱلُۡمَسّبُِحوَن﴾ ]الّصافات: 166-164[  ۡعلُوم١ٞ٦٤ ِإَونَّا نَلَۡحُن ٱلصَّ ﴿َوَما ِمنَّآ إِلَّ َلُۥ َمَقامٞ مَّ
»)فرشتگان گفتند:( و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه جایگاه )و مقام( معلومی دارد. و همانا 

ما )برای اطاعت فرمان الله( به صف ایستاده ایم. و بی گمان ما تسبیح گویان )او( هستیم.«

ِۡل َوٱنلََّهارِ َوُهۡم َل يَۡس َُٔموَن﴾ ]فّصلت:  ِيَن ِعنَد َرّبَِك يَُسّبُِحوَن َلُۥ بِٱلَّ واْ فَٱلَّ  ﴿فَإِِن ٱۡسَتۡكَبُ
 ]38

»و اگر )کافران( تکّبر کنند، )باکی نیست( پس کسانی  که نزد پروردگارت هستند، شب و روز 
او را تسبیح می گویند و آنان خسته نمی شوند.«

وَن﴾ ]األنبياء: 20[  َۡل َوٱنلََّهاَر َل َيۡفُتُ  ﴿يَُسّبُِحوَن ٱلَّ

»شب و روز تسبیح می گویند، سستی نمی ورزند.«

1- ابوداود، شمارۀ حدیث: 4727، به روایت جابر س.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3207؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 162.
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حکیم بن حزام س چنین روایت می کند: رسول الله ج در میان یاران خویش بودند که 
ْسَمُع؟«: »آنچه می شنوم، شما هم می شنوید؟« صحابه ش 

َ
به آنان فرمودند: »تَْسَمُعوَن َما أ

ْن 
َ
َماِء، َوَما تاُلُم أ ِطيَط السَّ

َ
ْسَمُع أ

َ
گفتند: ما چیزی نمی شنویم. پیامبر ج فرمودند: »إِِنّ أل

ْو قَائٌِم«1: »همانا من صدای نالۀ آسمان 
َ
، َوَما ِفيَها َموِْضُع ِشْبٍ إِال وََعلَيِْه َملٌَك َساِجٌد أ تَئِطَّ

را ]بر اثر سنگینی[ می شنوم و حق هم دارد که ناله کند، زیرا به اندازۀ یک وجب در آسمان 
نیست مگر اینکه فرشته ای در آنجا سجده  یا قیام می کند.« 

پنجم: فرشتگان دیده نمی شوند
آنان مخلوقاتی غیبی هستند که با حواّس بشری در زندگی دنیا قابل مشاهده نیستند 
مگر برای کسی که الله بخواهد، چنانکه پیامبر ج جبرئیل را با همان هیأتی دیدند که الله 

تعالی آفریده است، اّما این مخلوقات در آخرت دیده می شوند. الله متعال می فرماید:
]الفرقان:  ُۡجوٗرا﴾  َوَيُقولُوَن ِحۡجٗرا مَّ ّلِۡلُمۡجرِِمنَي  يَۡوَمئِٖذ  ٰى  بُۡشَ ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة َل  يََرۡوَن  ﴿يَۡوَم 

 ]22

)بلکه  بود،  نخواهد  برای مجرمان  بشارتی  روز هیچ  آن  در  ببینند،  را  فرشتگان  »روزی  که 
روز مجازات و عذاب است( و )فرشتگان( می گویند: )بهشت( بر شما ممنوع )و حرام( است )و 

بهره ای جز حرمان ندارید(.«
ِ بَاٖب﴾ ]الّرعد: 23[ 

 ﴿َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُكّ
»و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می شوند.«

ولی الله أل به آنان قدرت تغییر صورت به شکل و چهرۀ آدمیان را داده است، چنانکه می فرماید:
ا﴾ ]مريم: 17[  ا َسوِّيٗ رَۡسۡلَنآ إَِلَۡها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها بََشٗ

َ
﴿فَأ

»آنگاه )ما( روح خود )جبرئیل( را به سوی او فرستادیم، پس به شکل انسانی کامل بر او 
ظاهر شد.«

ن َجآَء بِعِۡجٍل 
َ
ٰى قَالُواْ َسَلٰٗماۖ قَاَل َسَلٰٞمۖ َفَما َلَِث أ  ﴿َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلبُۡشَ

آ  إِنَّ َل َتَۡف  قَالُواْ  ِمۡنُهۡم ِخيَفٗةۚ  وَۡجَس 
َ
َوأ نَِكَرُهۡم  إَِلۡهِ  يِۡدَيُهۡم َل تَِصُل 

َ
أ ا رََءآ  فَلَمَّ َحنِيٖذ٦٩ 

رِۡسۡلَنآ إَِلٰ قَۡوِم لُوٖط﴾ ]هود: 70-69[ 
ُ
أ

1- طبرانی در المعجم الکبیر، شمارۀ حدیث: 3122؛ نک: الّسلسلة الّصحیحة، آلبانی،  شمارۀ حدیث: 		8.
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»به راستی فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند، گفتند: سالم. )ابراهیم نیز در پاسخ( 
گفت: سالم. سپس طولی نکشید که گوساله ای بریان )برای شان( آورد. پس چون دید دستان شان 
به سوی آن نمی رسد )و نمی خورند(، به آنها گمان بد برد و )در دل( از آنان احساس ترس کرد. 

)فرشتگان( گفتند: نترس، همانا ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.«
َء بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡع َوقَاَل َهَٰذا يَۡوٌم َعِصيٞب٧٧ وََجآَءهُۥ  ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓ  ﴿َولَمَّ
ۡطَهُر 

َ
ُؤَلٓءِ َبَناِت ُهنَّ أ اِتۚ قَاَل َيَٰقۡوِم َهٰٓ ّيِ َٔ قَۡوُمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إَِلۡهِ َوِمن َقۡبُل َكنُواَْيۡعَملُوَن ٱلسَّ

لَۡيَس ِمنُكۡم رَُجٞل رَِّشيٞد﴾ ]هود: 77- 78[ 
َ
ۖ أ َ َوَل ُتُۡزوِن ِف َضۡيِفٓ لَُكۡمۖ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

»و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از )آمدن( آنان نگران و دلتنگ شد و گفت: این روز 
بسیار سختی است. و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از این کارهای زشت مرتکب می شدند، 
)لوط( گفت: ای قوم من! اینها دخترانم هستند، )با آنها ازدواج کنید( آنان برای شما پاکیزه  ترند و 
از الله بترسید و مرا در )مورد( مهمانانم رسوا نکنید، آیا در میان شما یک مرد عاقلی وجود ندارد؟!«

آنان به شکل چندین مرد بودند. و نیز جبرئیل ÷ با هیأت مردی دارای لباس بسیار 
و شمایل دحیۀ  به شکل  اوقات  گاهی  و  آمد  پیامبر ج  نزد  بسیار سیاه  موهای  و  سفید 

کلبی س نزد ایشان می آمد.

ششم: آنان مسؤول کارهای متنّوعی هستند
پروردگار،  تسبیح  و  عبادت  یعنی  و همیشگی خود  اصلی  وظیفۀ  بر  عالوه  فرشتگان 

وظایف دیگری نیز دارند؛ مانند:
1. نزول وحی

جبرئیل ÷ مسؤول این کار است. الله متعال می فرماید:
ٰى لِۡلُمۡسلِِمنَي﴾ ]الّنحل: 102[  ِيَن َءاَمُنواْ َوُهٗدى َوبُۡشَ ّبَِك بِٱۡلَّقِ ِلُثَّبَِت ٱلَّ َلُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس ِمن رَّ ﴿قُۡل نَزَّ
»بگو: روح القدس )جبرئیل( آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است، تا کسانی را 

که ایمان آورده اند، ثابت قدم گرداند و برای )عموم( مسلمانان هدایت و بشارت باشد.«
ِمَن  ِلَُكوَن  قَۡلبَِك   ٰ َعَ ِمنُي١٩٣ 

َ
ٱۡل وُح  ٱلرُّ بِهِ  نََزَل  ٱۡلَعٰلَِمنَي١٩٢  َرّبِ  َلَنِيُل  ﴿ِإَونَُّهۥ   

عراء: 194-192[ 
ّ

ٱلُۡمنِذرِيَن﴾ ]الش
»و همانا این )قرآن( نازل شده )از جانب( پروردگار جهانیان است. روح االمین )جبرئیل( آن 

را فرود آورده است. بر قلب تو، تا از هشدار دهندگان باشی.«
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2. فرودآوردن باران و رویانیدن زمین
میکائیل ÷ این کار را برعهده دارد، چنانچه امام احمد روایت می کند که یهودیان 
َباِت َواْلَقْطِر َلَکاَن«1: »اگر  ْحَمِة َوالنَّ ِذي َیْنِزُل ِبالرَّ به پیامبر ج گفتند: »َلْو ُقْلَت: ِمیَکاِئیَل الَّ

می گفتی: میکائیل کسی که رحمت و گیاه و باران را فرود می آورد، چنین بود«.
3. دمیدن در صور

این کار مسؤولیت إسرافیل ÷ برای بیهوش کردن و برانگیختن مخلوقات است. در 
قرآن کریم چنین آمده است:

ۖ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ  ُ ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ فََصعَِق َمن ِف ٱلسَّ ﴿َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُروَن﴾ ]الّزمر: 68[ 
ُ
أ

»و در صور دمیده شود، پس هر آنچه در آسمان ها و هر چه در زمین است جز آنهایی که الله 
بخواهد، بیهوش می شوند )و می میرند(، سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان آنها به پا 

می خیزند )و( می نگرند.«

این سه فرشته؛ یعنی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، سرور فرشتگان هستند، زیرا کار و 
مسؤولیت آنان مربوط به زندگی و حیات است؛ جبرئیل مسؤول حیات دل ها، میکائیل مسؤول 

حیات گیاهان و اسرافیل مسؤول زنده شدن جسم هاست.
و برترین و باالترین فرشته، جبرئیل÷ همان روح القدس است.

4. حفاظت انسان ها
الله متعال می فرماید:

ُ َما  َ َل ُيَغرّيِ إِنَّ ٱللَّ  ِۗ ۡمرِ ٱللَّ
َ
ۥ ُمَعّقَِبٰٞت ّمِۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ َيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ ﴿َلُ

ۥۚ َوَما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ  ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فََل َمَردَّ َلُ َراَد ٱللَّ
َ
نُفِسِهۡمۗ ِإَوَذآ أ

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُيَغرّيِ بَِقۡوٍم َحتَّ

ِمن َواٍل﴾ ]الّرعد: 11[ 
الکبیر، شمارۀ  المعجم  در  طبرانی  عّباس ب؛  ابن  روایت  به  احمد، شمارۀ حدیث: 2483،  مسند   -1

حدیث: 1	0	1، به روایت ابن عّباس که رسول الله ج از جبرئیل پرسیدند: »َعَ أيِّ يشٍء مياکئيُل؟«: 
»میکائیل چه مسؤولیتی دارد.« جبرئیل پاسخ داد: کارش رویانیدن گیاهان و فرودآوردن آب آسمان 
است. و نیز: هیثمی در المجمع الّزوائد، شمارۀ حدیث: 	1		1، سپس می گوید: »محّمد بن ابی لیلی 
در سند روایتش وجود دارد که گروهی وی را قابل اعتماد دانسته اند، ولی کند ذهن است و سایر رجال 

این روایت ثقه و مورد اعتمادند«.
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»برای او )انسان( فرشتگانی است که پی درپی )صبح و شام( از پیش رویش و از پشت سرش، 
تا  نمی دهد  تغیر  را  قومی  )و سرنوشت( هیچ  الله حالت  الله حفظ می کنند. همانا  امر  به  را  او 
وقتی که آنان آنچه را که در ضمیر شان است، تغیر دهند و هنگامی  که الله برای قومی )به سبب 
اعمال شان( بدی )و مصیبتی( را اراده کند، پس هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و برای آنان جز او 

تعالی هیچ کارسازی نیست.«

5. ثبت اعمال انسان ها
الله تعالی می فرماید:

يۡهِ  دَلَ إِلَّ  قَۡوٍل  ِمن  يَۡلفُِظ  ا  مَّ قَعِيٞد١٧  َماِل  ٱلّشِ وََعِن  ٱۡلَِمنِي  َعِن  ٱلُۡمَتلَّقَِياِن  َيَتلَقَّ  ﴿إِۡذ 
َرقِيٌب َعتِيٞد﴾ ]ق: 18-17[ 

فرا  را(  اعمالش  )و  نشسته اند،  چپ  و  راست  جانب  بر  فراگیرنده  )فرشتۀ(  دو  »هنگامی  که 
می گیرند. هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر )و آمادۀ نوشتن( است.«

6. پابرجا نمودن و یاری دادن مؤمنان 
در قرآن کریم می خوانیم:

ِيَن  ۡلِق ِف قُلُوِب ٱلَّ
ُ
ْۚ َسأ ِيَن َءاَمُنوا ّنِ َمَعُكۡم َفَثّبُِتواْ ٱلَّ

َ
﴿إِۡذ يُوِح َربَُّك إَِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ أ

ۡعَناِق َوٱۡضُِبواْ ِمۡنُهۡم ُكَّ َبَناٖن﴾ ]األنفال: 12[ 
َ
َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب فَٱۡضُِبواْ فَۡوَق ٱۡل

با شما هستم، پس  به فرشتگان وحی کرد: من  پروردگارت  را  که  آور( هنگامی  یاد  به  »)و 
به زودی در دل کسانی  که کافر شدند، ترس و  ثابت قدم دارید،  آورده اند،  ایمان  را که  کسانی 

هراس می افکنم، پس بر فراز گردن ها بزنید و همۀ انگشتان شان را بزنید )و قطع کنید(.«

7. قبض ارواح
ملک الموت مسؤول این کار است، چنانکه الله متعال می فرماید:

َ بُِكۡم ُثمَّ إَِلٰ َرّبُِكۡم تُرَۡجُعوَن﴾ ]الّسجدة: 11[  ِي ُوّكِ لَُك ٱلَۡمۡوِت ٱلَّ ﴿قُۡل َيَتَوفَّىُٰكم مَّ
»)ای پیامبر!( بگو: فرشتۀ مرگ که بر شما گماشته شده است، جانتان را می گیرد، سپس به 

سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید.«

ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم َل ُيَفّرُِطوَن﴾ ]األنعام: 61[ َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت تَوَفَّ
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ  ﴿َحتَّ

»تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، فرستادگان ما )ملک الموت و دست یارانش( جانش را 
می گیرند و آنها )در انجام مأموریت خود( کوتاهی نمی کنند.«
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8. پرسش از مّیت در قبر دربارۀ پروردگارش، دینش و پیامبرش 
دو فرشته ای که سؤال می کنند، منکر و نکیر نام دارند.

َعبَْد إَِذا وُِضَع ِف َقْبِهِ 
ْ
انس بن مالک س روایت می کند که رسول الله ج فرمودند: »إِنَّ ال

ِن: َما ُكنَْت َتُقوُل 
َ

تَاُه َملاََکِن َفيُْقِعَدانِِه َفيَُقوال
َ
ْصَحابُُه، َوإِنَُّه لَیَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم، أ

َ
 َعنُْه أ

َّ
َوتََول

ُ: اْنُظْر 
َ

ُ، َفيَُقاُل ل
ُ

نَُّه َعبُْد الِل َورَُسول
َ
ْشَهُد أ

َ
ُمْؤِمُن َفيَُقوُل : أ

ْ
ا ال مَّ

َ
ٍد ج؟ فَأ ِف َهَذا الرَُّجِل ُمَمَّ

اَکفُِر 
ْ
ُمنَافُِق َوال

ْ
ا ال مَّ

َ
يًعا، َوأ اُهَما َجِ َنَِّة، َفَيَ

ْ
بَْدلََك الُل بِِه َمْقَعًدا ِمَن اجل

َ
 َمْقَعِدَك ِمَن انلَّاِر قَْد أ

َ
إِل

انلَّاُس،  َيُقوُل  َما  قُوُل 
َ
أ ُكنُْت  ْدرِي، 

َ
أ  

َ
ال  : َفيَُقوُل  الرَُّجِل؟  َهَذا  ِف  َتُقوُل  ُكنَْت  َما   :ُ

َ
ل َفيَُقاُل 

َبًة، َفيَِصيُح َصيَْحًة يَْسَمُعَها َمْن   تَلَيَْت، َوُيْضَُب بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْ
َ

 َدَريَْت َوال
َ

َفيَُقاُل: ال
«1: »وقتی بنده در قبرش گذارده می شود و یارانش از او روی می گردانند  يَِليِه َغْيَ اثلََّقلنَْيِ
می نشانند  را  او  می آیند،  نزدش  فرشته  دو  می شنود،  را  درحالی که صدای کفش های شان 
گواهی  می گوید:  مؤمن  انسان  اّما  می گفتی؟  چه  محّمد ج  مرد،  این  دربارۀ  می گویند:  و 
می دهم که او بنده و فرستادۀ الله است. سپس به وی گفته می شود: به جایگاهت در آتش 
نگاه کن که الله به جای آن، مکانی از بهشت را به تو بخشید. بنابراین او هر دو جایگاهش 
را ]در بهشت و دوزخ[ می بیند. اّما به فرد منافق و کافر گفته می شود: دربارۀ این مرد چه 
می گفتی؟ او می گوید: نمی دانم، همان چیزی را می گفتم که مردم می گفتند. سپس به وی 
گفته می شود: نه فهمیدی و نه خواندی و با چکش هایی آهنین چنان ضربه ای به وی زده 
می شود و فریادی می کشد که تمامی مخلوقات اطرافش غیر از جّن و انس آن را می شنوند.«

است:  کرده  روایت  چنین  پیامبر ج  از  ابوهریره س  که  است  آمده  ترمذی  سنن  در 
ُمنَْکُر، 

ْ
َحِدِهَما: ال

َ
ْزَرقَاِن، ُيَقاُل أل

َ
ْسوََداِن أ

َ
تَاُه َملاََکِن أ

َ
َحُدُكْم- أ

َ
ْو قَاَل: أ

َ
َميُِّت - أ

ْ
»إَِذا قُِبَ ال

نهاده می شود، دو  قبر  از شما- در  یکی  فرمودند:  انلَِّکُي...«2؛ »وقتی مّیت-یا  َوِلآلَخِر: 
فرشتۀ سیاه رنگ و چشم آبی نزدش می آیند که به یکی منکر و به دیگری، نکیر گفته 

می شود... ]تا آخر حدیث[.«
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1374؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2870.

2- سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: 1071؛ آلبانی / در »الّسلسلة الّصحیحة« می گوید: »اسناد این روایت، 

جّید است و تمامی رجال آن ثفه و همان رجال مسلم هستند و دربارۀ ابن اسحاق یعنی عامری قرشی 
یعنی بردۀ آزادشدۀ آنان، سخنی گفته شده که چندان مهم نیست و ایرادی بر وی وارد نمی کند.«
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9. توّجه به جنین
با دمیدن روح در او و ثبت و نوشتن روزی، اجل و عملش و اینکه بدبخت یا خوشبخت است.

تصدیق  و  راستگو  بسیار  که   - پیامبر ج  می کند:  روایت  مسعود س چنین  بن  عبدالله 
ُثمَّ  ]نُطَفًة[،  يَْوًما  ْرَبِعنَي 

َ
أ ِه  مِّ

ُ
أ َبْطِن  ِف  ُقُه 

ْ
َخل ُيَْمُع  َحَدُكْم 

َ
أ »إِنَّ  ما فرمودند:  به   شده اند - 

ْرَبِع َكَِماٍت، 
َ
يَُكوُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك، ُثمَّ يَُكوُن ُمْضَغًة ِمثَْل َذلَِك، ُثمَّ َيبَْعُث الُل َملاًَک َفيُْؤَمُر بِأ

وُح...«1: »آفرینش  الرُّ ِفيِه  ُينَْفُخ  ُثمَّ  ْو َسِعيٌد، 
َ
أ َجلَُه، وََشِقٌّ 

َ
َوأ َوِرْزقَُه،  تُْب َعَملَُه، 

ْ
ُ: اك

َ
َوُيَقاُل ل

هریک از شما در شکم مادرش، در مّدت چهل روز ]به صورت نطفه[ جمع می شود، سپس 
مثل آن ]همین مّدت[ علقه ]خون بسته[ است و پس از آن، مانند آن ]همین مّدت[ مضغه 
]پاره ای گوشت[ است، سپس فرشته فرستاده می شود و در وی روح می دمد و به چهار چیز 
دستور داده می شود: به نوشتن روزی اش، اجلش و عملش، اینکه نیکبخت است یا بدبخت.«

10. مأموران و نگهبانان جهّنم
الله متعال می فرماید:

ر:31[ 
ّ
ث

ّ
ۡصَحَٰب ٱنلَّارِ إِلَّ َمَلٰٓئَِكٗة﴾ ]المد

َ
﴿َوَما َجَعۡلَنآ أ

»و ما مأموران دوزخ را جز فرشتگان قرار ندادیم.«

ِٰكُثوَن﴾ ]الّزخرف: 77[   ﴿َونَاَدۡواْ َيَٰمٰلُِك ِلَۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖ قَاَل إِنَُّكم مَّ
»و )آنها( فریاد می زنند: ای مالک! )بخواه( که پروردگارت کار ما را یکسره کند )و بمیراند(. 

)او( می گوید: بی گمان شما )در اینجا( ماندنی هستید.«

َعلَۡيَها  ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ قُٓواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  ﴿َيٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن﴾ ]الّتحريم: 6[ 
َ
َ َمآ أ َمَلٰٓئَِكٌة ِغَلٞظ ِشَدادٞ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

و  مردم  آن  هیمۀ  که  آتشی  از  را  خانوادۀ تان  و  خودتان  آورده اید!  ایمان  که  کسانی   »ای 
سنگ هاست نگه دارید؛ )آتشی که( بر آن فرشتگان خشن و سخت گیر )گمارده شده( که هرگز 
انجام  می یابند  فرمان  که  را  چه  هر  و  نمی کنند  نافرمانی  داده  فرمان  آنان  به  آنچه  در  را  الله 

می دهند.«

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3208؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 				 بدون بیان لفظ »نطفة«، 

درحالی که ابو عوانه آن را نقل کرده، چنانکه در فتح الباری از ابن حجر، ج 	1، ص 189 آمده است.
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11. درخواست آمرزش و دعا برای مؤمنان و بشارت به آنان و اکرام شان در بهشت
در قرآن کریم می خوانیم:

ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَلُۥ يَُسّبُِحوَن ِبَۡمِد َرّبِِهۡم َوُيۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن  ﴿ٱلَّ
َبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهۡم  ِيَن تَابُواْ َوٱتَّ ءٖ رَّۡحَٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِلَّ ْۖ َربََّنا وَِسۡعَت ُكَّ َشۡ ِيَن َءاَمُنوا لِلَّ
َءابَآئِِهۡم  ِمۡن  َصلََح  َوَمن  ُهۡم  وََعدتَّ ٱلَِّت  َعۡدٍن  ِٰت  َجنَّ ۡدِخۡلُهۡم 

َ
َوأ َربََّنا  ٱۡلَِحيِم٧  َعَذاَب 

ّيِ َٔاِت يَۡوَمئِٖذ  ّيِ َٔاِتۚ َوَمن تَِق ٱلسَّ نَت ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم٨ َوقِِهُم ٱلسَّ
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَوِٰجِهۡم َوُذّرِيَّ

َ
َوأ

ۥۚ َوَذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم﴾ ]غافر: 9-7[  َفَقۡد رَِحَۡتُه
»کسانی  که عرش را حمل می کنند و آنان که بر ِگرد آن هستند به ستایش پروردگار شان 
)و  می کنند  استغفار  آورده اند  ایمان  افرادی  که  برای  و  دارند  ایمان  او  به  و  می گویند  تسبیح 
می گویند:( پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس برای کسانی  که توبه 
کرده اند و از راه تو پیروی کرده اند، بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار. پروردگارا! و آنان را 
به باغ های جاویدان )بهشت( که به آنها وعده داده ای وارد کن و )همچنین( هر که صالح باشد از 
پدران شان و همسران شان و فرزندان شان )را به همان بهشت وارد کن(. همانا تویی که پیروزمند 
حکیمی. و آنان را از بدی ها نگه دار و هرکس را که در آن روز از )کیفر( بدی ها نگه داری، مسلمًا 

به او رحم کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است.«

َوَل َتَۡزنُواْ  لَّ َتَافُواْ 
َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ تَتََنَّ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ  َربَُّنا ٱللَّ ِيَن قَالُواْ   ﴿إِنَّ ٱلَّ

واْ بِٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن﴾ ]فّصلت: 30[  بِۡشُ
َ
َوأ

»بدون تردید کسانی  که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر 
آنان نازل می شوند )و می گویند:( نترسید و اندوهگین نباشید و بشارت باد به بهشتی  که شما 

وعده داده می شدید.«

ُتۡمۚ فَنِۡعَم ُعۡقَب  ِ بَاٖب٢٣ َسَلٌٰم َعلَۡيُكم بَِما َصَبۡ
 ﴿َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُكّ

ارِ﴾ ]الّرعد: 24-23[  ٱدلَّ
»و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می شوند )و به آنها می گویند:( سالم بر شما به )سبب( آنچه 

صبر نموده اید، پس چه خوب است عاقبت آن سرای )جاویدان(!«
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 یعنی باور قطعی و یقینی به اینکه الله أل کتاب هایی را به حق بر پیامبرانش نازل 
کرد که مایۀ هدایت مردم و رحمت و پندی برای  ایشان و حّجتی علیه آنان و روشنگر هر 

چیزی است.

ایمان به کتاب های آسمانی موارد زیر را می طلبد:

اول: ایمان به اینکه کتاب های آسمانی به حق از جانب الله تعالی نازل شده اند
الله متعال می فرماید:

ِنيَل﴾ ]آل عمران: 3[  نَزَل ٱلَّۡوَرىَٰة َوٱۡلِ
َ
ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ َوأ َل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ ﴿نَزَّ

»کتاب )قرآن( را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کنندۀ آنچه )از کتاب های آسمانی( که 
پیش از آن بوده، است و تورات و انجیل را نازل کرد.«

بنابراین اینها کتاب ها و کلمات الله تعالی هستند و سخن فرشته ای مقّرب یا پیامبری 
فرستاده شده نیستند و از این رو، دارای عصمت و قداست اند.

به  مجمل  ایمان  و  آگاهیم  طور مشّخص  به  آنها  اسامی  از  که  کتاب هایی  به  ایمان  دوم: 
کتاب هایی که اسم های شان را نمی دانیم

مهم ترین و برترین کتاب های آسمانی، سه کتاب زیر می باشد:
1. تورات: که الله متعال آن را بر موسی ÷ نازل کرد

در قرآن کریم چنین آمده است:

﴿قَاَل َيُٰموَسٰٓ إِّنِ ٱۡصَطَفۡيُتَك َعَ ٱنلَّاِس بِرَِسَٰلِٰت َوبَِكَلِٰم فَُخۡذ َمآ َءاتَۡيُتَك َوُكن ّمَِن 
ةٖ  ءٖ فَُخۡذَها بُِقوَّ ِ َشۡ

وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيٗل ّلُِكّ ءٖ مَّ ِ َشۡ
لَۡواِح ِمن ُكّ

َ
ِٰكرِيَن١٤٤ َوَكَتۡبَنا َلُۥ ِف ٱۡل ٱلشَّ

ْورِيُكۡم َداَر ٱۡلَفِٰسقِنَي﴾ ]األعراف: 145-144[ 
ُ
ۡحَسنَِهاۚ َسأ

َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر قَۡوَمَك يَأ

ۡ
َوأ

و(  )برتری دادم  بر مردم  با سخن خود،  و  پیام هایم  با  را  تو  ای موسی! من  فرمود:  »)الله( 
برگزیدم، پس آنچه را که به تو داده ام، بگیر و از سپاسگزاران باش. و برای او در لوح ها هرگونه پند 
و تفصیل و بیان هر چیز را نوشتیم، )و به موسی فرمودیم:( پس آن را با نیرومندی )و جّدیت( 



7	

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

بگیر و به قومت فرمان ده تا به نیکوترین آن، عمل کنند و به زودی )جایگاه و( سرای نافرمانان 
را به شما نشان خواهم داد.«

َهاُدواْ  ِيَن  لِلَّ ۡسلَُمواْ 
َ
أ ِيَن  ٱنلَّبِيُّوَن ٱلَّ بَِها  َيُۡكُم  َونُورٞۚ  فِيَها ُهٗدى  ٱلَّۡوَرىَٰة  نَزنۡلَا 

َ
أ آ  ﴿إِنَّ  

ِ َوَكنُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَءۚ﴾ ]المائدة: 44[  ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتِٰب ٱللَّ
َ
ٰنِيُّوَن َوٱۡل بَّ َوٱلرَّ

»ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است، پیامبرانی که )در برابر فرمان الهی( 
تسلیم بودند، بر اساس آن برای یهود حکم می کردند و )همچنین( الله پرستان و دانشمندان که 
حفاظت و پاسداری کتاب الله به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند، )به آن حکم می کردند(.«

2. انجیل: که الله متعال آن را بر عیسی ÷ نازل کرد
الله ـ می فرماید:

ِنيَل﴾ ]الحديد: 27[  ۡيَنا بِعِيَس ٱبِۡن َمۡرَيَم وََءاَتۡيَنُٰه ٱۡلِ ٰٓ َءاَثٰرِهِم بِرُُسلَِنا َوَقفَّ ۡيَنا َعَ ﴿ُثمَّ َقفَّ
»سپس در پی آنان پیامبران )دیگر( خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی پسر مریم را آوردیم 

و به او انجیل عطا کردیم.«

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱلَّۡوَرىٰةِ َوُهٗدى َوَموِۡعَظٗة  ِنيَل فِيهِ ُهٗدى َونُورٞ َوُمَصّدِ  ﴿َوَءاَتۡيَنُٰه ٱۡلِ
ّلِۡلُمتَّقِنَي﴾ ]المائدة: 46[ 

»و انجیل را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم که تصدیق کنندۀ تورات پیش از آن و 
هدایت و موعظه ای برای پرهیزگاران بود.«

3. قرآن کریم: که الله آن را بر محّمد ج نازل کرد
قرآن بزرگ ترین و برترین کتاب آسمانی است، چنانکه الله تعالی می فرماید:

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ﴾ ]المائدة: 48[  نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ
َ
﴿َوأ

»و )این( کتاب )=قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم درحالی  که تصدیق کنندۀ کتاب هایی که 
پیش از آن بوده، است و بر آنها شاهد و نگهبان است.«

ٰ َعۡبِدهِۦ ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمنَي نَِذيًرا﴾ ]الفرقان: 1[  َل ٱۡلُفۡرقَاَن َعَ ِي نَزَّ  ﴿َتَباَرَك ٱلَّ
»پر برکت و بزرگوار است ذاتی  که فرقان )قرآن( را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهندۀ جهانیان 

باشد.«
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برخی دیگر از کتاب های آسمانی عبارتند از: »زبور« که بر داود ÷ نازل شد:

﴿َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُبوٗرا﴾ ]اإلسراء: 55[ 
»و به داود زبور عطا کردیم«

صحیفه های ابراهیم ÷:

﴾ ]األعلى: 19-18[  ١٨ ُصُحِف إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ وَلٰ
ُ
ُحِف ٱۡل ﴿إِنَّ َهَٰذا لَِف ٱلصُّ

»به راستی این )فحوا( در صحیفه های پیشین )نیز( بود؛ صحیفه های ابراهیم و موسی.«

سوم: تصدیق و تأیید اخبار تحریف نشدۀ کتاب های آسمانی
الله أ خبر داده است که کتاب های بنی اسرائیل دچار تحریف لفظی و معنایی شده 

است، چنانکه می فرماید:

َواِضعِهِۦ﴾ ]المائدة: 13[  ﴿ُيَّرِفُوَن ٱۡلَكَِم َعن مَّ

»سخنان )الهی( را از موردش تحریف می کنند.«

 ﴿ُيَّرِفُوَن ٱۡلَكَِم ِمۢن َبۡعِد َمَواِضعِهِۦ﴾ ]المائدة: 41[ 

»سخنان )الله( را از جایگاه شان تحریف می کنند.«

ِمَن  ُهَو  َوَما  ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  ِلَۡحَسُبوهُ  بِٱۡلِكَتِٰب  لِۡسنََتُهم 
َ
أ يَۡلوُۥَن  لََفرِيٗقا  ِمۡنُهۡم  ﴿ِإَونَّ   

ِ ٱۡلَكِذَب َوُهۡم  ِ َوَيُقولُوَن َعَ ٱللَّ ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱللَّ ٱۡلِكَتِٰب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
َيۡعلَُموَن﴾ ]آل عمران: 78[ 

»و از میان آنان )یهود( گروهی هستند که زبان خود را به )هنگام تالوت( کتاب )آسمانی( 
از  درحالی  که  است،  )آسمان(  کتاب  از  را می خوانند(  )آنچه  کنید  گمان  که  می گردانند  چنان 
کتاب )آسمانی( نیست و می گویند: آن از جانب الله است، در صورتی که از جانب الله نیست و بر 

الله متعال دروغ می بندند درحالی که خودشان )هم( می دانند.«

اّما الله ـ حفاظت از قرآن کریم را ضمانت کرده است و می فرماید:

نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن﴾ ]الحجر: 9[  ﴿إِنَّا َنُۡن نَزَّ
»همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم.«
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و آن را مصون داشته است:
تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبنۡيِ 

ۡ
ا َجآَءُهۡمۖ ِإَونَُّهۥ لَِكَتٌٰب َعزِيٞز٤١ لَّ يَأ ِيَن َكَفُرواْ بِٱّلِۡكرِ لَمَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

يََديۡهِ َوَل ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ تَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد﴾ ]فّصلت: 42-41[
»بی گمان کسانی  که به ذکـر )قرآن( هنگامی  که برای )هدایت( آنان آمد، کافر شدند، )نیز بر ما 
پوشیده نیستند( و به راستی که آن کتابی ارجمند است که هیچ گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه 

از پشت سرش، به آن راه نیابد، از سوی حکیم ستوده نازل شده است.«

بر این اساس، قّصه ها و اخبار موجود در متون اهل کتاب که در اصطالح، »إسرائیلّیات« 
نامیده می شود، از سه حالت خارج نیست:
1. اگر موافق با آیات قرآن باشد

در این صورت، صّحت آنها را می پذیریم، چون کتاب ما گواهی به درستی این مطالب 
فرعونیان،  غرق شدن  موسی،  یوسف،  ابراهیم،  قصۀ  نوح،  طوفان  بیان  مانند  است؛  داده 

معجزات عیسی و سایر موارد، ولی تمامی تفاصیل و جزئّیات آنها را قبول نداریم.
2. اگر مخالف با قرآن باشد

در این حالت، آن مطالب را باطل و از مواردی می دانیم که خودشان به وجود آوردند 
و با دستان خویش نوشتند و زبان های شان را هنگام خواندن آنها می گردانند؛ مانند این 
اّدعای شان که لوط شراب نوشید و با دو دخترش زنا کرد! قطعا سّیدنا لوط از این تهمت 
نفر  یا سومیِن سه  الله  پسر  یا  الله  این گمان شان که عیسی همان  و  است.  پاک  و  مبّرا 

]اقنوم[ است! الله متعال از آنچه می گویند، بسیار مبّرا و برتر است.
3. اگر نه موافق و نه مخالف با آیات قرآن باشد

در چنین مواردی، نه آنها را تصدیق می کنیم و نه تکذیب، چون رسول الله ج فرمودند: 
بُوُهْم، َوقُولُوا: آَمنَّا بِالَِل، َوُكتُبه، َورُُسله.   تُكذِّ

َ
قُوُهْم َوال ِکتَاب فَاَل تَُصدِّ

ْ
ْهُل ال

َ
ثَُكْم أ »إَِذا َحدَّ

سخنی  کتاب  اهل  »هرگاه  قُوُهْم«1:  تَُصدِّ لَْم  بَاِطاًل  َكَن  َوإِْن  بُوُهْم،  تَُكذِّ لَْم  ا  َحقًّ َكَن  إِْن 
فَ

برای تان نقل کردند، نه آنان را تصدیق کنید و نه تکذیب؛ و بگویید: ما به الله و کتاب ها و 
پیامبرانش ایمان آورده ایم، پس اگر ]سخن شان[ حق باشد، آنان را تکذیب نکرده اید و اگر 

1- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 17225؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: 3644، به روایت ابونمله انصاری س.



79

ایمان به کتابهای آسمانی

باطل باشد، آنان را تصدیق نکرده اید.« اّما نقل و حکایت از آنها جایز است، زیرا پیامبر ج 
ائيل َوال َحَرج«1: »از بنی اسرائیل روایت نقل کنید و گناهی  ثُوا عْن بن إْسَ فرمودند: »َحدِّ

بر شما نیست.« هرچند بیشتر این مطالب، فایده ای ندارند و نیازی به آنها نیست.

چهارم: حکم به شریعت و قوانین قرآن کریم 
کرد  نازل  پیشین  کتاب های  بر  شاهد  و  امین  و  عنوان حاکم  به  را  کریم  قرآن  الله أل 
احکام  از  برخی  و  منافع است  و  تمامی مصالح  این رو، کتاب آسمانی مسلمانان شامل  از  و 
کتاب های پیشین را منسوخ کرد و برخی را باقی گذاشت و بر آنها افزود. بنابراین پیروی از 
شریعتی غیر از شریعت قرآن جایز و روا نیست، چرا که الله متعال پس از ذکر تورات و انجیل 

می فرماید:
ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ فَٱۡحُكم  نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ُمَصّدِ

َ
﴿َوأ

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة 
لُِكّ  ۚ ٱۡلَّقِ ِمَن  ا َجآَءَك  ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
أ تَتَّبِۡع  َوَل   ۖ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
أ بَِمآ  بَۡيَنُهم 

فَٱۡستَبُِقواْ  َءاتَىُٰكۡمۖ  َمآ  ِف  َۡبلَُوُكۡم  ّلِ َوَلِٰكن  َوِٰحَدٗة  ٗة  مَّ
ُ
أ َلََعلَُكۡم   ُ ٱللَّ َشآَء  َولَۡو  َوِمۡنَهاٗجاۚ 

ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم 
َ
ِ َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعا َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفوَن٤٨ َوأ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ إَِل ٱللَّ

ُ إَِلَۡكۖ فَإِن  نَزَل ٱللَّ
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعِض َمآ أ

َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ َوَل تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱللَّ

َ
بَِمآ أ

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡمۗ ِإَونَّ َكثرِٗيا ّمَِن ٱنلَّاِس لََفِٰسُقوَن٤٩ 
َ
ُ أ َما يُرِيُد ٱللَّ نَّ

َ
َّۡواْ فَٱۡعلَۡم أ تََول

ِ ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖم يُوقُِنوَن﴾ ]المائدة: 50-48[  ۡحَسُن ِمَن ٱللَّ
َ
فَُحۡكَم ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ َيۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

َ
أ

»و )این( کتاب )=قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم درحالی  که تصدیق کنندۀ کتاب هایی است 
که پیش از آن بوده و بر آنها شاهد و نگاهبان است، پس به آنچه الله نازل کرده است در میان آنان 
حکم کن و از هوی و هوس های شان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است، پیروی نکن )و 
از احکام الهی روی مگردان(. ما برای هر کدام از شما، آیین و روش روشنی قرار دادیم و اگر الله 
می خواست همۀ شما را یک اّمت قرار می داد، ولی )الله تعالی می خواهد( شما را در آنچه به شما 
داده است بیازماید، پس در نیکی ها بر یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همۀ شما به سوی الله است، 
آنگاه از آنچه در آن اختالف می کردید به شما خبر می دهد. و در میان آنان )یهود( بر اساس آنچه 
الله )در قرآن( نازل کرده است، حکم کن و از هوس های شان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، 
مبادا تو را از بعضی چیزهایی که الله بر تو نازل کرده است منحرف کنند و اگر آنان )از حکم تو( 

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3461، به روایت عبدالله بن عمرو س.
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

روی گردانند، پس بدان که الله می خواهد آنان را به )سبب( پاره ای از گناهان شان مجازات کند و 
بی گمان بسیاری از مردم نافرمانند. آیا آنان حکم جاهلّیت را می خواهند؟! چه کسی بهتر از الله، 

برای گروهی که یقین دارند، حکم می کند؟!«

تَُكن  َوَل   ۚ ُ ٱللَّ َرىَٰك 
َ
أ بَِمآ  ٱنلَّاِس  َبنۡيَ  ِلَۡحُكَم  بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزنۡلَآ 

َ
أ آ  ﴿إِنَّ  

ّلِۡلَخآئِننَِي َخِصيٗما﴾ ]الّنساء: 105[ 
»همانا ما )این( کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه الله به تو آموخته در میان مردم 

داوری کنی و مدافع )و حمایت کنندۀ( خائنان مباش.«

پنجم: ایمان به تمام کتاب های  آسمانی و نه تنها بخشی از آنها 
الله تعالی می فرماید:

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض ٱۡلِكَتِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضۚ َفَما َجَزآُء َمن َيۡفَعُل َذٰلَِك ِمنُكۡم إِلَّ ِخۡزٞي 
َ
﴿أ

ا َتۡعَملُوَن﴾ ]البقرة: 85[  ُ بَِغٰفٍِل َعمَّ َشّدِ ٱۡلَعَذاِبۗ َوَما ٱللَّ
َ
ۡنَياۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ يَُردُّوَن إَِلٰٓ أ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

»آیا به بخشی از )دستورات( کتاب )آسمانی( ایمان می آورید و به بخشی کافر می شوید؟! پس 
جزای کسی از شما که چنین کند چیست، جز رسوایی و خواری در این جهان؟! و در روز قیامت 

به شدیدترین عذاب برگردانیده می شوند و الله از آنچه انجام می دهید غافل نیست.«

ْوَلٓءِ ُتِبُّوَنُهۡم َوَل ُيِبُّونَُكۡم َوتُۡؤِمُنوَن بِٱۡلِكَتِٰب ُكِّهِۦ﴾ ]آل عمران: 119[ 
ُ
نُتۡم أ

َ
أ  ﴿َهٰٓ

»هان! شما کسانی هستید که آنان را دوست می دارید، درحالی  که آنها شما را دوست ندارند و 
شما به همۀ کتاب)های آسمانی( ایمان دارید، )و آنان به کتاب شما ایمان ندارند(.«

ششم: تحریم کتمان و تحریف کتاب های آسمانی و اختالف در مورد آنها و نیز تحریم رّد 
برخی از آیات الهی

در قرآن کریم چنین آمده است:
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب َلُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ َوَرآَء 

ُ
ِيَن أ ُ ِميَثَٰق ٱلَّ َخَذ ٱللَّ

َ
﴿ِإَوۡذ أ

وَن﴾ ]آل عمران: 187[  ۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيٗلۖ فَبِۡئَس َما يَۡشَتُ ُظُهورِهِۡم َوٱۡشَتَ
الله از کسانی  که کتاب )آسمانی( به آنان داده شده بود،  »و )به یاد آورید( هنگامی را که 
پیمان گرفت که حتمًا آن را برای مردم بیان کنید و آن را کتمان نکنید، سپس آن )عهد( را پشت 

سر خود انداختند و به بهای کمی فروختند. چه بد است آنچه می خرند!«
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ایمان به کتابهای آسمانی

َما  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ قَلِيًل  َثَمٗنا  بِهِۦ  وَن  َويَۡشَتُ ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن   ُ نَزَل ٱللَّ

َ
أ َمآ  ِيَن يَۡكُتُموَن  ﴿إِنَّ ٱلَّ  

ِلٌم١٧٤ 
َ
ُ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَل يَُزّكِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم إِلَّ ٱنلَّاَر َوَل يَُكّلُِمُهُم ٱللَّ

ۡ
يَأ

نَّ 
َ
ۡصَبَُهۡم َعَ ٱنلَّار١ِ٧٥ َذٰلَِك بِأ

َ
َلٰلََة بِٱلُۡهَدٰى َوٱۡلَعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرةِۚ َفَمآ أ ُواْ ٱلضَّ ِيَن ٱۡشَتَ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
أ

ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ ِف ٱۡلِكَتِٰب لَِف ِشَقاقِۢ بَعِيٖد﴾ ]البقرة: 176-174[  ۗ ِإَونَّ ٱلَّ َل ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ َ نَزَّ ٱللَّ
»به راستی کسانی  که کتمان می کنند آنچه را الله از کتاب )آسمانی( نازل کرده و آن را به 
افراد سخن  این  با  الله روز قیامت  آنان جز آتش چیزی نمی خورند و  اندکی می فروشند،  بهای 
که  اینان کسانی هستند  است.  دردناکی  عذاب  برای شان  نمی کند،  پاکیزه  را  آنان  و  نمی گوید 
بر آتش )دوزخ( چه  به )بهای( آمرزش خریدند، پس  را  به )بهای( هدایت و عذاب  را  گمراهی 
شکیبا هستند! این بدان سبب است که الله کتاب )آسمانی( را به حق نازل کرده است و کسانی 

 که در آن اختالف کردند، در ستیزی دور )از حق و حقیقت( هستند.«

واْ بِهِۦ  ِ لَِيۡشَتُ يِۡديِهۡم ُثمَّ َيُقولُوَن َهَٰذا ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
َ
ِيَن يَۡكُتُبوَن ٱۡلِكَتَٰب بِأ  ﴿فََوۡيٞل ّلِلَّ

ا يَۡكِسُبوَن﴾ ]البقرة: 79[  َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡيٞل ل
َ
ا َكَتَبۡت أ َُّهم ّمِمَّ َثَمٗنا قَلِيٗلۖ فََوۡيٞل ل

»پس وای بر کسانی  که با دست خود می نویسند، سپس می گویند: این از جانب الله است تا 
آن را به بهای اندکی بفروشند! پس وای بر آنان از آنچه دست هاي شان نوشته است! و وای بر آنان 

از آنچه از این راه به دست می آورند!«

رسول الله ج از گروهی شنیدند که با هم بحث و مشاجره می کردند، پس به آنان فرمودند: 
الِل  ِكتَاُب  َوإِنََّما نزل  بِبَْعٍض،  َبْعَضُه  الِل  ِكتَاَب  ُبوا  بَِهَذا، َضَ َقبْلَُكْم  َكَن  َمْن  َهلََك  »إِنََّما 
بُوا َبْعَضُه بِبَْعٍض، فَما َعِلْمتُْم ِمنُْه َفُقولُوا، َوَما َجهلتُْم، فَِكُوُه  ُق َبْعُضُه َبْعًضا، فَال تُكذِّ يَُصدِّ
 َعلِِمِه«1: »همانا کسانی که پیش از شما بودند، به سبب این کار هالک شدند؛ آنان بخشی 

َ
إِل

از کتاب را با بخش دیگری دفع و رد کردند، درحالی که کتاب الهی به گونه ای نازل شده است 
که بخشی از آن بخش دیگر را تأیید می کند، پس بخشی از آن را با بخش دیگرش تکذیب 

نکنید و آنچه را که از آن می دانید بگویید و آنچه را که نمی دانید، به دانایش واگذار کنید«.

1- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 6741، به روایت عبدالله بن عمرو س.
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ایمان به پیامبران إل

یعنی ایمان قطعی به اینکه الله متعال مردانی را از میان مردم برگزید و به آنان وحی 
کرد و این افراد را بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد تا پیام های او را به مخلوقاتش برسانند؛ 
اینکه فقط او را عبادت کنند و از طاغوت دوری نمایند؛ تا به این ترتیب رحمتی برای مردم 

باشند و حّجت بر آنان تمام شود. الله ـ می فرماید:

َ َسِميُعۢ بَِصريٞ﴾ ]الحج: 75[  ُ يَۡصَطِف ِمَن ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسٗل َوِمَن ٱنلَّاِسۚ إِنَّ ٱللَّ ﴿ٱللَّ
»الله از فرشتگان رسوالنی را برمی گزیند و )نیز( از مردم، بی گمان الله شنوای بیناست.«

ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾ ]الّنحل: 43[ 
َ
لُٓواْ أ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡس َٔ

َ
 ﴿َوَمآ أ

»و پیش از تو )ای پیامبر!( جز مردانی که به آنان وحی می کردیم نفرستادیم، پس )ای مردم!( 
گاهاِن( اهل کتاب بپرسید.« اگر نمی دانید، از )آ

 ُ ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلۚ َوَكَن ٱللَّ ِ ُحجَّ ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ ٱللَّ بَّشِ  ﴿رُُّسٗل مُّ
َعزِيًزا َحِكيٗما﴾ ]الّنساء: 165[ 

»پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا پس از )آمدن( این پیامبران، برای مردم بر 
الله حّجتی نباشد و الله تعالی پیروزمند حکیم است.«

ُٰغوَتۖ﴾ ]الّنحل: 36[  َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

 ﴿َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ

»یقینًا ما در )میان( هر اّمتی، پیامبری را فرستادیم که: الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت 
دوری کنید.«

ایمان به رسوالن شامل موارد زیر می شود:

اول: ایمان به اینکه رسالت شان از جانب الله و بر اساس اراده و حکمت اوست

الله متعال می فرماید:

ۡعلَُم َحۡيُث 
َ
ُ أ ِۘ ٱللَّ وِتَ رُُسُل ٱللَّ

ُ
ٰ نُۡؤَتٰ ِمۡثَل َمآ أ ﴿ِإَوَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَةٞ قَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن َحتَّ

﴾ ]األنعام: 124[  ۥۗ َيَۡعُل رَِساَلَُه
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

»و هنگامی که نشانه ای برای شان بیاید، می گویند: ما هرگز ایمان نمی آوریم، مگر اینکه همانند 
گاه تر است که رسالت خویش را کجا  آنچه به پیامبران الله داده شده، )به ما هم( داده شود. الله آ

قرار دهد.«

ُهۡم َيۡقِسُموَن رَۡحََت 
َ
ٰ رَُجٖل ّمَِن ٱۡلَقۡرَيتنَۡيِ َعِظيٍم٣١ أ  ﴿َوقَالُواْ لَۡوَل نُّزَِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن َعَ

َدَرَجٰٖت  َبۡعٖض  فَۡوَق  َبۡعَضُهۡم  َوَرَفۡعَنا  ۡنَياۚ  ٱدلُّ ٱۡلََيٰوةِ  ِف  عِيَشَتُهۡم  مَّ بَۡيَنُهم  قََسۡمَنا  َنُۡن  َرّبَِكۚ 
ا َيَۡمُعوَن﴾ ]الّزخرف: 32-31[  اۗ َورَۡحَُت َرّبَِك َخرۡيٞ ّمِمَّ َتَِّخَذ َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِّيٗ ّلِ

»و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ، از )مردم( این دو شهر )مّکه و طایف( نازل نشده 
است؟! آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما روزی )و معیشت( آنها را در زندگی دنیا 
میان شان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی )درجات و( برتری دادیم، تا برخی از آنان برخی دیگر 

را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از )تمام( آنچه جمع می کنند، بهتر است.«

بنابراین نبّوت و رسالت با ریاضت و مجاهدت به دست نمی آید، آن گونه که برخی از 
صوفیان بی دین و زندیق اّدعا می کنند. و نیز با اجتماع نیروهای قدسی و تخّیلی و هیجانی 
حاصل نمی شود، آن گونه که فیلسوفان اّدعا می کنند، بلکه فقط نوعی انتخاب و فضل از 
جانب الله است برای کسانی از برترین مخلوقاتش که الله آنان را شایستۀ این مقام بداند.

دوم: ایمان به تمامی رسوالن؛ کسانی که اسم شان را به طور مشخص می دانیم و به افرادی 
که از اسم شان آگاه نیستیم، به طور کّلی و اجمالی ایمان می آوریم

نام  بیان  از  افرادی هستند که پس  گاه هستیم،  آ اسم شان  از  پیامبرانی که  از  برخی 
ابراهیم ÷ در آیات زیر نام برده شده اند:

َداوُۥَد  ُذّرِيَّتِهِۦ  َوِمن  َقۡبُلۖ  ِمن  َهَدۡيَنا  َونُوًحا  َهَدۡيَناۚ  ُكًّ  َوَيۡعُقوَبۚ  إِۡسَحَٰق  ۥٓ  َلُ ﴿َوَوَهۡبَنا 
َوَيۡحَيٰ  َوَزَكرِيَّا  ٱلُۡمۡحِسننَِي٨٤  َنۡزِي  َوَكَذٰلَِك  َوَهُٰروَنۚ  َوُموَسٰ  َوُيوُسَف  يُّوَب 

َ
َوأ وَُسلَۡيَمَٰن 

ۡلَنا َعَ  َوُكّٗ فَضَّ ٰلِِحنَي٨٥ ِإَوۡسَمٰعِيَل َوٱۡلَيَسَع َوُيونَُس َولُوٗطاۚ  ٞ ّمَِن ٱلصَّ وَِعيَسٰ ِإَوۡلَاَسۖ ُكّ
ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]األنعام: 86-84[ 

»و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هریک را هدایت کردیم و نوح را )نیز( پیش از آن 
هدایت نمودیم. و از فرزندان او داوود و سلیمان و اّیوب و یوسف و موسی و هارون را )هدایت 
الیاس را  کردیم( و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. و )نیز( زکرّیا و یحیی و عیسی و 
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)هدایت نمودیم(؛ همه از صالحان بودند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را )هدایت کردیم( 
و همه را بر جهانیان برتری داده ایم.«

و الله متعال می فرماید:
َّۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ﴾ ]غافر: 78[  ن ل ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ

َ
﴿َولََقۡد أ

»و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، )داستان( بعضی از آنان را برای تو بازگو کردیم 
و )داستان( بعضی را برای تو بازگو نکرده ایم.«

بنابراین ایمان آوردن به تمامی پیامبران واجب است، چون دعوت شان یکی بوده است، 
چنانکه در قرآن کریم می خوانیم:

ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم  وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك َوَما َوصَّ
َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوصَّ ﴿َشَ

ورى: 13[ 
ّ

قُواْ فِيهِ﴾ ]الش قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ

از آنچه بر تو وحی  »دینی را برای شما تشریع کرد، از همان گونه که به نوح توصیه کرده بود و 
کرده ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده ایم، که دین را بر پا دارید و در آن فرقه فرقه نشوید.«

الله  است، چنانکه  آنان  تمامی  به  ورزیدن  از رسوالن، کفر  یکی  به  ورزیدن  پس کفر 
متعال می فرماید:

عراء: 105[ 
ّ

بَۡت قَۡوُم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلنَِي﴾ ]الش ﴿َكذَّ
»قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند.«

با وجود اینکه نوح ÷ نخستین رسول بود. بنابراین جایز نیست که برخی از پیامبران 
الهی را )از لحاظ دعوت و رسالت اصلی شان( جدا و متفاوت از دیگر پیامبران بدانیم و 
نمی توان به برخی از آنان ایمان آورد و به برخی کافر شد و هرکس چنین کند، قطعا کافر 

می گردد. الله متعال می فرماید:
َوَيُقولُوَن  َورُُسلِهِۦ   ِ َبنۡيَ ٱللَّ ُيَفّرِقُواْ  ن 

َ
أ َوُيرِيُدوَن  َورُُسلِهِۦ   ِ بِٱللَّ يَۡكُفُروَن  ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ 

ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ َسبِيًل١٥٠  َذٰلَِك  َبنۡيَ  َيتَِّخُذواْ  ن 

َ
أ َوُيرِيُدوَن  بَِبۡعٖض  َونَۡكُفُر  بَِبۡعٖض  نُۡؤِمُن 

ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُيَفّرِقُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ ِهيٗنا١٥١ َوٱلَّ ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ
َ
اۚ َوأ ٱۡلَكٰفُِروَن َحّقٗ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما﴾ ]الّنساء: 152-150[  ُجورَُهۡمۚ َوَكَن ٱللَّ
ُ
ْوَلٰٓئَِك َسۡوَف يُۡؤتِيِهۡم أ

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
َبنۡيَ أ
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»همانا کسانی  که به الله و پیامبرانش کفر می ورزند و می خواهند میان الله و پیامبرانش جدایی 
بیندازند و می گویند: به بعضی ایمان می آوریم و بعضی را انکار می کنیم و می خواهند بین این )و 
آن( راهی )برای خود( برگزینند؛ آنان در حقیقت کافرند و برای کافران عذاب خوارکننده ای آماده 
کرده ایم. و کسانی  که به الله و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچیک از آنان جدائی نیفکندند؛ 

اینان به زودی پاداش شان را )الله( خواهد داد و الله آمرزندۀ مهربان است.«

سوم: تصدیق پیامبران و پذیرش اخباری که از جانب الله آورده اند

در قرآن کریم چنین آمده است:

ِإَون  لَُّكۡمۚ  ا  َخرۡيٗ اِمُنواْ  َف َٔ ّبُِكۡم  رَّ ِمن  بِٱۡلَّقِ  ٱلرَُّسوُل  َجآَءُكُم  قَۡد  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما﴾ ]الّنساء: 170[  ۡرِضۚ َوَكَن ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َما ِف ٱلسَّ تَۡكُفُرواْ فَإِنَّ لِلَّ

»ای مردم! بدون تردید پیامبر )موعود؛ محمد ج( با )آیین( حق از جانب پروردگارتان برای 
شما آمد، پس به او ایمان بیاورید که برای تان بهتر است و اگر کافر شوید، پس یقینًا )بدانید که( 
آنچه در آسمان ها و زمین وجود دارد، از آِن الله است، )و کفر شما به او زیانی نمی رساند( و الله 

دانای حکیم است.«

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن﴾ ]الّزمر: 33[ 
ُ
َق بِهِۦٓ أ ۡدِق َوَصدَّ ِي َجآَء بِٱلّصِ  ﴿َوٱلَّ

»و کسی  که سخن راست را آورد و آن را تصدیق کرد، این افراد هستند که پرهیزگارانند.«

٣ إِۡن ُهَو   ﴿َوٱنلَّۡجِم إَِذا َهَوٰى١ َما َضلَّ َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوٰى٢ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ
٤ َعلََّمُهۥ َشِديُد ٱۡلُقَوٰى﴾ ]الّنجم: 5-1[  إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ

»سوگند به ستاره چون فرود افتد. )که( یار شما )محمد ج( گمراه نشده و راه را گم نکرده 
است. و از روی هوای نفس سخن نمی گوید. این نیست جز آنچه به او وحی می شود )و بجز وحی 

چیزی نمی گوید(. )فرشته ای( بس نیرومند )جبرئیل( او را تعلیم داده است.«

بر این اساس، تصدیق تمامی اخبار صحیح پیامبران پیشین، آنچه الله در قرآن اثبات 
کرده است یا اینکه توّسط پیامبر ج در احادیث تأیید شده، واجب است. و آنچه در زمرۀ 
ایمان به کتاب های آسمانی  اسرائیلّیات آمده است، همان حکمی را دارد که در مبحث 
بیان شد. و اما روایاتی که به پیامبرمان نسبت داده شده است، باید درستی یا نادرستی آنها 
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گاه و حدیث شناس بر طبق قواعد محدثین بررسی شود که اگر صّحت شان  توّسط افراد آ
تایید شود، پذیرش و ایمان به آنها نیز واجب است.

چهارم: اطاعت و پیروی از پیامبران و پذیرش حکم آنان

الله تعالی می فرماید:

ِ﴾ ]الّنساء: 64[  رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع بِإِۡذِن ٱللَّ
َ
﴿َوَمآ أ

»ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان الله )از وی( اطاعت شود.«

اطاعت  فرستاده شده  به سوی شان  پیامبری که  از  است  اّمتی واجب  بر هر  بنابراین 
از آنجا که سّیدنا محّمد ج آخرین و خاتم پیامبران است، شریعت ایشان شرایع  کنند و 
قبلی را نسخ کرده و اطاعت و پیروی از پیامبر ج بر هر کسی که از رسالت ایشان بشنود 

و باخبر شود، واجب است.

در قرآن کریم چنین آمده است:

ِنيِل  ِي َيُِدونَُهۥ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف ٱلَّۡوَرىٰةِ َوٱۡلِ َّ ٱلَّ ّمِ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱنلَِّبَّ ٱۡل ﴿ٱلَّ

ئَِث  ٱۡلََبٰٓ َعلَۡيِهُم  َوُيَحّرُِم  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ لَُهُم  َوُيِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهىُٰهۡم  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُرُهم 
ۡ
يَأ

َبُعواْ  وهُ َوٱتَّ ُروهُ َونََصُ ِيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزَّ ۡغَلَٰل ٱلَِّت َكنَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَٱلَّ
َ
َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم َوٱۡل

ِ إَِلُۡكۡم  َها ٱنلَّاُس إِّنِ رَُسوُل ٱللَّ يُّ
َ
أ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن١٥٧ قُۡل َيٰٓ

ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ٱنلُّوَر ٱلَّ

ِ َورَُسوِلِ  اِمُنواْ بِٱللَّ ۦ َوُيِميُتۖ َف َٔ ۡرِضۖ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو يُۡحِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ َجِيًعا ٱلَّ

ِ َوَكَِمٰتِهِۦ َوٱتَّبُِعوهُ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 158-157[  ِي يُۡؤِمُن بِٱللَّ ِّ ٱلَّ ّمِ
ُ
ِ ٱۡل ٱنلَِّبّ

»کسانی که از )این( رسول )الله(، پیامبر أّمی )درس ناخوانده( پیروی می کنند، که صفاتش را 
در تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می یابند؛ آنان را به )کارهای( خوب و پسندیده فرمان 
می دهد و از زشتی )و کارهای ناپسند( بازشان می دارد و پاکیزه ها را برای شان حالل می گرداند و 
پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و بارهای سنگین و قید )و زنجیرهایی( را که بر آنان بود، از )دوش( 
آنها بر می دارد. پس کسانی  که به او ایمان آوردند و وی را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری 
که با وی نازل شده پیروی کردند، آنان هستند که رستگارند. بگو: ای مردم! من فرستادۀ الله به سوی 
همۀ شما هستم؛ آن پروردگاری که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آِن اوست، معبود )راستینی( جز 
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او نیست، زنده می کند و می میراند، پس به الله و فرستاده اش، آن پیامبر أّمی )درس ناخوانده( که به 
الله و کلماتش ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروی کنید؛ باشد که هدایت شوید.«

ُ َغُفورٞ  ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱللَّ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ  ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ
َ َل ُيِبُّ ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾ ]آل عمران: 32-31[  َّۡواْ فَإِنَّ ٱللَّ َ َوٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
رَِّحيٞم٣١ قُۡل أ

»بگو: اگر الله را دوست  دارید، پس از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهان تان 
را برای تان بیامرزد و الله آمرزندۀ مهربان است. بگو: از الله و پیامبر )او( اطاعت کنید. پس اگر 

پشت کردند و )سرپیچی نمودند(، قطعًا الله کافران را دوست ندارد.«

نُفِسِهۡم َحرَٗجا 
َ
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ  ﴿فََل َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحتَّ

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما﴾ ]الّنساء: 65[  ّمِمَّ
»نه، سوگند به پروردگارت که آنان ایمان نمی آورند، مگر اینکه در اختالفات خویش تو را داور 

قرار دهند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاماًل تسلیم باشند.«

با پیامبران و رعایت احترام آنان و درودفرستادن بر این افراد  پنجم: دوستی و محّبت 
بزرگ

الله تعالی می فرماید:

َوُهۡم  َكٰوةَ  ٱلزَّ َوُيۡؤتُوَن  لَٰوةَ  ٱلصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  ٱلَّ َءاَمُنواْ  ِيَن  َوٱلَّ َورَُسوُلُۥ   ُ ٱللَّ َوِلُُّكُم  َما  ﴿إِنَّ
ِ ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن﴾ ]المائدة: 56-55[  ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱللَّ َ َورَُسوَلُۥ َوٱلَّ َرٰكُِعوَن٥٥ َوَمن َيَتَولَّ ٱللَّ
»یار و ولّی شما تنها الله است و پیامبرانش و کسانی که ایمان آورده اند؛ )همان( افرادی  که 
نماز را برپا می دارند و آنان با خشوع و فروتنی زکات را می دهند. و هرکس الله و پیامبر او و کسانی 

را  که ایمان آورده انددوست بدارد، )او از حزب الله است و( یقینًا حزب الله پیروز است.«

َنُۡن  ٱۡلََوارِيُّوَن  قَاَل   ِۖ ٱللَّ إَِل  نَصارِٓي 
َ
أ َمۡن  قَاَل  ٱۡلُكۡفَر  ِمۡنُهُم  ِعيَسٰ  َحسَّ 

َ
أ آ  ﴿فَلَمَّ  

نَّا ُمۡسلُِموَن﴾ ]آل عمران: 52[ 
َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِأ ِ َءاَمنَّا بِٱللَّ نَصاُر ٱللَّ

َ
أ

»پس هنگامی  که عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: یاوران من )در راه دعوت( به سوی 
الله چه کسانی هستند؟ حواریان گفتند: ما یاوران )دین( الله هستیم، به الله ایمان آورده ایم و )تو 

نیز( گواه باش که ما تسلیم )او( هستیم.«
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ۡمَوٌٰل 
َ
َوأ وََعِشرَيتُُكۡم  ۡزَوُٰجُكۡم 

َ
َوأ ِإَوۡخَوٰنُُكۡم  ۡبَنآؤُُكۡم 

َ
َوأ َءابَآؤُُكۡم  َكَن  إِن  ﴿قُۡل   

َورَُسوِلِۦ   ِ ّمَِن ٱللَّ َحبَّ إَِلُۡكم 
َ
أ َتَۡشۡوَن َكَساَدَها َوَمَسِٰكُن تَۡرَضۡوَنَهآ  ٱۡقَتَۡفُتُموَها َوتَِجَٰرةٞ 

ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفِٰسقِنَي﴾ ]الّتوبة: 24[  ۡمرِهۦِۗ َوٱللَّ
َ
ُ بِأ ِتَ ٱللَّ

ۡ
ٰ يَأ بَُّصواْ َحتَّ وَِجَهادٖ ِف َسبِيلِهِۦ َفَتَ

اموالی  و  برادران تان و همسران تان و خویشاوندان تان  و  و فرزندان تان  پدران تان  اگر  »بگو: 
که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و خانه هایی که بدان دلخوش هستید، 
در نزد شما از الله و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر است، پس منتظر باشید تا الله فرمان 

)عذاب( خویش را بیاورد و الله متعال گروه نافرمان را هدایت نمی کند.«

 ﴿وََسَلٌٰم َعَ ٱلُۡمۡرَسلنَِي﴾ ]الّصافات: 181[ 

»و سالم بر رسوالن.«

الله متعال دربارۀ پیامبرش محّمد ج می فرماید:

ِصيًل﴾ ]الفتح: 9[ 
َ
ِ َورَُسوِلِۦ َوُتَعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُۚ َوتَُسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ ُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ ﴿ّلِ

»تا )شما ای مردم!( به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و )دین( او را یاری کنید و او تعالی را 
بزرگ دارید و بامداد و شامگاه او را تسبیح گویید.«

وََسّلُِمواْ  َعلَۡيهِ  َصلُّواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ  ۚ ِ ٱنلَِّبّ َعَ  يَُصلُّوَن  َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ   َ ٱللَّ ﴿إِنَّ   

تَۡسلِيًما﴾ ]األحزاب: 56[ 
»همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر ج درود می فرستند، ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او 

درود فرستید و سالم بگویید، سالمی نیکو.«

ه  ِ
َ

َوَول هِ  َواِلِ ِْه ِمْن 
َ

أَحبَّ إِل كوَن 
َ
أ َحتَّ  َحُدُكْم 

َ
يُْؤِمُن أ »ال  فرمودند:  الله ج  رسول 

ْجَعنَي«؛ »هیچیک از شما ایمان ندارد تا زمانی که من برای او محبوب تر از پدر 
َ
َوانلَّاِس أ

و فرزند و تمامی مردم نباشم.« حدیثی مّتفق علیه است.1

  
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 15؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 44، به روایت انس س.
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یعنی اعتقاد و باور قطعی به اینکه الله متعال بندگان را در روزی که زمانش را جز او 
اعمال شان، محاسبه می کند و در  بر اساس  و  برانگیخته  از قبرهای شان  کسی نمی داند 
قبال آنها، یا بهشت را به آنان پاداش می دهد و یا اینکه جهّنم جزای شان است. الله تعالی 

می فرماید:
بَۡصُٰر﴾ ]إبراهيم: 42[ 

َ
ُرُهۡم ِلَۡوٖم تَۡشَخُص فِيهِ ٱۡل َما يَُؤّخِ ﴿إِنَّ

»)کیفر( آنان را برای روزی  که چشم ها در آن خیره می شوند، به تأخیر می افکند.«

ْۚ قُۡل بََلٰ َوَرّبِ َلُۡبَعُثَّ ُثمَّ َلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَذٰلَِك  ن لَّن ُيۡبَعُثوا
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ  ﴿زََعَم ٱلَّ
ِ يَِسريٞ﴾ ]الّتغابن: 7[  َعَ ٱللَّ

»کسانی  که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، )ای پیامبر!( بگو: آری، 
به پروردگارم سوگند، یقینًا )همه( برانگیخته خواهید شد، آنگاه از آنچه می کردید به شما خبر 

خواهند داد و این )کار( بر الله آسان است.«

ٰلَِحِٰت َفُهۡم ِف  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
اَعُة يَۡوَمئِٖذ َيَتَفرَّقُوَن١٤ فَأ  ﴿َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ

ْوَلٰٓئَِك ِف ٱۡلَعَذاِب 
ُ
فَأ بُواْ أَِبَيٰتَِنا َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ  ِيَن َكَفُرواْ َوَكذَّ ا ٱلَّ مَّ

َ
وَن١٥ َوأ َرۡوَضةٖ ُيَۡبُ

وَن﴾ ]الّروم: 16-14[  ُمَۡضُ
ایمان  کسانی  که  اّما  می شوند.  جدا  هم  از  )مردم(  روز  آن  شود،  برپا  قیامت  که  روزی   »و 
آورده اند و کار های شایسته انجام داده اند، آنان در باغی )از بهشت( شادمان و مسرور خواهند 
بود. و اما افرادی  که کافر شدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند، پس اینان در عذاب 

)الهی( احضار می شوند.«

ایمان به روز آخرت شامل موارد زیر می شود:
1. ایمان به آنچه پس از مرگ اّتفاق می افتد

همچون دیدن فرشتگان هنگام جان کندن، فتنۀ قبر که در نتیجۀ پرسش دو فرشته 
دربارۀ پروردگار، دین و پیامبِر مّیت به وجود می آید و عذاب یا نعمت های قبر که این موارد 

در زندگی برزخ روی می دهد. الله أل می فرماید:
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

ۡدَبَٰرُهۡم َوُذوقُواْ َعَذاَب 
َ
ِيَن َكَفُرواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ ﴿َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ َيَتَوفَّ ٱلَّ

ٱۡلَرِيِق﴾ ]األنفال: 50[ 
»و اگر ببینی هنگامی  که فرشتگان )مرگ( جان کافران را می گیرند، به صورت و پشت آنان 

می زنند و )می گویند:( عذاب سوزنده را بچشید )هر آینه تعّجب می کردی(.«

َوَل َتَۡزنُواْ  لَّ َتَافُواْ 
َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ تَتََنَّ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ  َربَُّنا ٱللَّ ِيَن قَالُواْ   ﴿إِنَّ ٱلَّ

واْ بِٱۡلَنَّةِ ٱلَِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن﴾ ]فّصلت: 30[  بِۡشُ
َ
َوأ

نازل  آنان  بر  فرشتگان  کردند،  استقامت  است سپس  الله  ما  پروردگار  گفتند:  »همانا کسانی  که 
می شوند )و می گویند:( نترسید و اندوهگین نباشید و بشارت باد به بهشتی  که شما وعده داده می شدید.«

َوَيۡوَم َتُقوُم  اۚ  ا وََعِشّيٗ  ﴿وََحاَق أَِبِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء ٱۡلَعَذاِب٤٥ ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ
َشدَّ ٱۡلَعَذاِب﴾ ]غافر: 46-45[ 

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ ٱلسَّ

»و بد ترین عذاب آل فرعون را در بر گرفت؛ )آن عذاب( آتش )دوزخ است( که هر صبح و 
شام بر آن عرضه می شوند و روزی  که قیامت بر پا می گردد )گفته می شود:( آل فرعون را در 

سخت ترین عذاب وارد کنید.«

ِف  إَِذا وُِضَع  َعبَْد 
ْ
ال »إِنَّ  الله ج فرمودند:  انس بن مالک س روایت می کند که رسول 

ِن: َما ُكنَْت 
َ

تَاُه َملاََکِن َفيُْقِعَدانِِه َفيَُقوال
َ
ْصَحابُُه، َوإِنَُّه لَیَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم، أ

َ
 َعنُْه أ

َّ
َقْبِهِ َوتََول

 :ُ
َ

ُ، َفيَُقاُل ل
ُ

نَُّه َعبُْد الِل َورَُسول
َ
ْشَهُد أ

َ
ُمْؤِمُن َفيَُقوُل : أ

ْ
ا ال مَّ

َ
ٍد ج؟ فَأ َتُقوُل ِف َهَذا الرَُّجِل ُمَمَّ

ُمنَافُِق 
ْ
ا ال مَّ

َ
يًعا، َوأ اُهَما َجِ َنَِّة، َفَيَ

ْ
بَْدلََك الُل بِِه َمْقَعًدا ِمَن اجل

َ
 َمْقَعِدَك ِمَن انلَّاِر قَْد أ

َ
اْنُظْر إِل

 ُ
ُ

َيُقول َما  قُوُل 
َ
أ ُكنُْت  ْدرِي، 

َ
أ  

َ
َفيَُقوُل: ال الرَُّجِل؟  َهَذا  ِف  َتُقوُل  ُكنَْت  َما   :ُ

َ
َفيَُقاُل ل اَکفُِر 

ْ
َوال

َفيَِصيُح َصيَْحًة  َبًة،   تَلَيَْت، َوُيْضَُب بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْ
َ

 َدَريَْت َوال
َ

َفيَُقاُل: ال انلَّاُس، 
«: »وقتی بنده در قبرش گذارده می شود و یارانش از او روی  يَْسَمُعَها َمْن يَِليِه َغْيَ اثلََّقلنَْيِ
می گردانند درحالی که صدای کفش های شان را می شنود، دو فرشته نزدش می آیند، او را 
می نشانند و می گویند: دربارۀ این مرد، محّمد ج چه می گفتی؟ اّما انسان مؤمن می گوید: 
گواهی می دهم که او بنده و فرستادۀ الله است. سپس به وی گفته می شود: به جایگاهت 
در آتش نگاه کن که الله به جای آن، مکانی از بهشت را به تو بخشید. بنابراین او هر دو 
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جایگاهش را ]در بهشت و دوزخ[ می بیند. اّما به فرد منافق و کافر گفته می شود: دربارۀ 
این مرد چه می گفتی؟ او می گوید: نمی دانم، همان چیزی را می گفتم که مردم می گفتند. 
چنان  آهنین  چکش هایی  با  و  خواندی  نه  و  فهمیدی  نه  می شود:  گفته  وی  به  سپس 
ضربه ای به وی زده می شود و فریادی می کشد که تمامی مخلوقات اطرافش غیر از جّن و 

انس آن را می شنوند.« این حدیث، مّتفق علیه است.1
و  کردند  عبور  قبر  دو  کنار  از  پیامبر ج  که  است  شده  روایت  عّباس ب  ابن  از 
ا  مَّ

َ
َحُدُهَما فَاَکَن اَل يَْستَِتُ ِمَن ابَلْوِل، َوأ

َ
ا أ مَّ

َ
بَاِن ِف َكِبٍي، أ بَاِن َوَما ُيَعذَّ َُعذَّ ُهَما لَ فرمودند: »إِنَّ

اآلَخُر فَاَکَن َيْمِش بِانلَِّميَمِة«: »همانا ]صاحب[ این دو ]قبر[ عذاب می شوند و به سبب 
ادرار  از  را  از آن دو خودش  بلکه یکی  ]از دید خودشان[2 عذاب نمی شوند،  گناه بزرگی 
محافظت نمی کرد و دیگری ]در میان مردم[ سخن چینی می نمود.« سپس شاخۀ مرطوبی 
را برداشتند و آن را به دو نیم کرده و در قبر هریک از آن دو نفر، نیمی از آن شاخه را وارد 
کردند. صحابه ش پرسیدند: ای رسول الله! چرا این کار را انجام دادید؟ ایشان فرمودند: 
ُف َعنُْهَما َما لَْم َييْبََسا«: »امید است تا زمانی که این دو شاخه خشك نشده است،  »لََعلَُّه ُيَفِّ

خداوند عذاب آنان را تخفیف دهد«. حدیثی مّتفق علیه می باشد.3
2. ایمان به قیامت و نشانه های آن

در قرآن کریم چنین آمده است:
اَعَة قَرِيٞب١٧ يَۡسَتۡعِجُل  نَزَل ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ َوٱلِۡمزَياَنۗ َوَما يُۡدرِيَك لََعلَّ ٱلسَّ

َ
ِٓي أ ُ ٱلَّ ﴿ٱللَّ

ِيَن  َلٓ إِنَّ ٱلَّ
َ
ۗ أ َها ٱۡلَقُّ نَّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها َوَيۡعلَُموَن أ ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بَِهاۖ َوٱلَّ بَِها ٱلَّ

ورى: 18-17[ 
ّ

اَعةِ لَِف َضَلِٰۢل بَعِيٍد﴾ ]الش ُيَماُروَن ِف ٱلسَّ
»الله ذاتی است که کتاب و میزان را به حق نازل کرد و تو چه می دانی شاید قیامت نزدیک 
باشد؟! کسانی  که به آن ایمان ندارند، در )رسیدن( آن شتاب می کنند و کسانی  که ایمان آورده اند 
در)بارۀ(  قطعا کسانی  که  باشید!  گاه  آ است،  آن حق  و می دانند که  بیمناکند  آن  از  )پیوسته( 

قیامت جدال می کنند، در گمراهی دور و درازی هستند.«

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1374؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2870.

2- یعنی این دو گناه را بزرگ نمی پنداشتند. )مصحح(

3- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 218؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 292.
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ٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم  نَّ
َ
اُطَهاۚ فَأ ۡشَ

َ
تَِيُهم َبۡغَتٗةۖ َفَقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ  ﴿َفَهۡل يَنُظُروَن إِلَّ ٱلسَّ

ذِۡكَرىُٰهۡم﴾ ]محّمد: 18[ 
»پس آیا آنان )کافران( جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد؟! به راستی نشانه هایش 

آمده است، پس وقتی فرا رسد، پندگرفتن )و ایمان(شان چه سودی خواهد داشت؟!«

َها لَْن َتُقوَم َحتَّ تََرْوَن َقبْلََها  رسول الله ج در بیان نشانه های بزرگ قیامت فرمودند: »إِنَّ
ْمِس ِمْن َمْغِربَِها، َونُُزوَل ِعیَس  ابََّة، َوُطلُوَع الشَّ اَل، َوالَّ جَّ َخاَن، َوالَّ َعْشَ آيَاٍت«. فذكَر: الُّ
َمْغرِِب، 

ْ
بِال وََخْسٌف  ِق،  َمْشِ

ْ
بِال َخْسٌف  ُخُسوٍف:  َوثاََلثََة  ُجوَج، 

ْ
َوَمأ ُجوَج 

َ
َوَيأ َمْرَيَم،  ابِْن 

َمَْشِِهم...«1:   
َ

إِل انلَّاَس  َتْطُرُد  ََمِن  الْ ِمَن  ُْرُج  ختَ نَاٌر  َذلَِك  َوآِخُر  َعَرِب، 
ْ
ال ِبَِزيَرِة  وََخْسٌف 

»قطعا قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه پیش از آن، ده نشانه ببینید.« سپس این نشانه ها 
را برشمرد: »دود، دّجال، داّبه، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی ÷، خروج یأجوج 
و مأجوج و سه بار فرورفتن ]مردم[ در زمین؛ یک مرتبه در شرق، باری در غرب و یک بار 
در جزیرة العرب؛ و آخرین نشانه، آتشی است که از سمت یمن خارج می شود و مردم را به 

سوی محل تجمع شان می راند«.

وقوع قیامت، ناگهانی و سریع است، چنانکه الله متعال می فرماید:

ۖ َل ُيَّلِيَها لَِوۡقتَِهآ إِلَّ ُهَوۚ  يَّاَن ُمۡرَسىَٰهاۖ قُۡل إِنََّما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّبِ
َ
اَعةِ أ ﴿يَۡس َٔلُونََك َعِن ٱلسَّ

إِنََّما  قُۡل  َعۡنَهاۖ  نََّك َحِفٌّ 
َ
َكأ يَۡس َٔلُونََك  َبۡغَتٗةۗ  إِلَّ  تِيُكۡم 

ۡ
تَأ ۡرِضۚ َل 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  َثُقلَۡت ِف ٱلسَّ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن﴾ ]األعراف: 187[ 
َ
ِ َوَلِٰكنَّ أ ِعۡلُمَها ِعنَد ٱللَّ

نزد  فقط  آن  علم  بگو: مسلمًا  واقع می شود؟  تو سؤال می کنند، کی  از  قیامت  دربارۀ  پیامبر!(  »)ای 
او )نمی تواند( آن را در وقت معّینش آشکار سازد. )دانستن آن( در  پروردگار من است و هیچکس جز 
آسمان ها و زمین سنگین )و پوشیده( است و جز به طور ناگهانی، به سوی شما نمی آید. )چنان( از تو سؤال 
می کنند که گویی تو از وقوعش خبر داری، بگو: علم آن، فقط نزد الله است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.«

ۡقَرُب﴾ ]الّنحل: 77[ 
َ
ۡو ُهَو أ

َ
اَعةِ إِلَّ َكَۡمِح ٱۡلََصِ أ ۡمُر ٱلسَّ

َ
 ﴿َوَمآ أ

»و امر قیامت مانند چشم برهم زدن و یا از آن هم نزدیک تر است.«

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 290، به روایت حذیفه س.
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قیامت با نفخه صعق ]بیهوشی[ به وقوع می پیوندد، چنانکه الله تعالی می فرماید:
﴾ ]الّزمر: 68[  ُ ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ فََصعَِق َمن ِف ٱلسَّ ﴿َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

الله  »و در صور دمیده شود، پس هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است جز آنها که 
بخواهد بیهوش می شوند ]و می میرند[.«

3. ایمان به بعث و رستاخیز
و  زنده  که  بیرون می آورد  در حالی  قبرهایشان  از  را  بندگان  الله أل  اینکه  به  ایمان 
پا برهنه و بدون کفش و لخت و عریان و ختنه نشده و دست خالی بوده و چیزی به همراه 
ندارند؛ و این واقعه پس از دومین باری است که در صور دمیده می شود. چنانکه در قرآن 

کریم می خوانیم:
ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُروَن﴾ ]الّزمر: 68[ 

ُ
﴿ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ

»سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان آنها به پا می خیزند )و( می نگرند.«

ۡجَداِث إَِلٰ َرّبِِهۡم يَنِسلُوَن﴾ ]يس: 51[ 
َ
ورِ فَإَِذا ُهم ّمَِن ٱۡل ﴿َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

»و )چون بار دیگر( در صور دمیده شود، پس ناگهان آنها از قبرها )بیرون آیند و( شتابان به 
سوی پروردگارشان می روند.«

ِقيَاَمِة ُحَفاًة، ُعراًة، ُغْراًل«: »مردم در 
ْ
و رسول الله ج می فرمایند: »حُیَْشُ انلَّاُس يَْوَم ال

روز قیامت، پابرهنه و عریان و ختنه نشده محشور می شوند.« حدیثی مّتفق علیه است.1
4. ایمان به احوال قیامت کبری

الله تعالی می فرماید:
فين: 6[ 

ّ
﴿يَۡوَم َيُقوُم ٱنلَّاُس لَِرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]المطف

»)همان( روزی  که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند.«

یعنی ایستادن طوالنی مردم در برابر پروردگار جهانیان در صحرای محشر و قیامت که 
برای حساب و کتاب فرا خوانده می شوند، چشم ها خیره می گردد، خورشید به آنان نزدیک 
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3349؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2860، به روایت ابن عّباس ب؛ 

أّم  روایت  به   ،	8	9 حدیث:  شمارۀ  مسلم،  صحیح  7			؛  حدیث:  شمارۀ  بخاری،  صحیح  نیز:  و 
المؤمنین عایشه ل.
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نامه های  داده می شود،  آب  کوثر  از حوض  برخی  به  می گیرد،  فرا  را  آنها  عرق  می شود، 
اعمال گشوده و باز می گردد، ترازوی اعمال نهاده می شود، ُپل صراط نصب می گردد، در 

شرایطی سخت و دشوار.
5. ایمان به حساب

الله أ می فرماید:

﴿إِنَّ إَِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم٢٥ ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم﴾ ]الغاشية: 26-25[ 
»همانا بازگشت آنان به سوی ماست. سپس بی گمان حساب شان )نیز( با ماست.«

وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ٧ فََسۡوَف ُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسرٗيا﴾ ]االنشقاق: 8-7[ 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ﴿فَأ

»پس اّما کسی  که نامۀ )اعمالش( به دست راستش داده شود، به زودی به حسابی آسان، 
محاسبه می شود.«

ا يََرهُۥ﴾ ]الّزلزلة: 8-7[  ةٖ َشّٗ ا يََرهُۥ٧ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ٍة َخرۡيٗ  ﴿َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

»پس هرکس به  اندازۀ ذّره ای کار نیک انجام داده باشد )پاداش( آن را می بیند. و هرکس به 
 اندازۀ ذّره ای کار بد کرده باشد، )کیفر( آن را می بیند.«

اۖ ِإَون َكَن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن   ﴿َونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلقَِيَٰمةِ فََل ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي ٔٗ
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَكَفٰ بَِنا َحِٰسبنَِي﴾ ]األنبياء: 47[ 

َ
َخۡرَدٍل أ

»و )ما( در روز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم، پس به هیچکس، هیچ ستمی نمی شود و 
اگر )عملی( به مقدار سنگینی یک دانۀ خردل باشد، آن را )به حساب( می آوریم و حساب رسی 

ما کافی است.«

حساب مخلوقات بر دو نوع است:

أ. حساب مؤمنان
حساب این افراد بدین صورت است که یا اعمال شان فقط ارائه می شود و یا اینکه مورد 
بررسی و کنکاش قرار می گیرد. حساب کسانی که الله متعال آنان را جزء افراد سعادتمند 
از  عمر ب  ابن  که  روایتی  دلیل  به  می شود  نشان داده  و  ارائه  فقط  باشد،  داده  قرار 
َويَْسُتُُه،  َكنََفُه،  َعلَيِْه  َفيََضُع  الُمْؤِمَن،  يُْدِن  الَل  »إِنَّ  فرمودند:  که  می کند  نقل  پیامبر ج 
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رَُه بُِذنُوبِِه،  ! َحتَّ إَِذا قَرَّ ْي رَبِّ
َ
َتْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ َفيَُقوُل: َنَعْم أ

َ
َتْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ أ

َ
َفيَُقوُل: أ

َفيُْعَطى  الَْوَم.  لََك  ْغِفُرَها 
َ
أ نَا 

َ
َوأ ْنيَا،  َعلَيَْك ِف الُّ ُتَها  َسَتْ قَاَل:  َهلََك،  نَُّه 

َ
أ َنْفِسِه  ِف  ى 

َ
َوَرأ

ِكتَاَب َحَسنَاتِِه«: »الله متعال ]در روز قیامت[ مومن را چنان به خود نزدیک می گرداند 
که سایه ]و رحمت[ خود را بر او می نهد و می فرماید: آیا فالن گناه و فالن گناه را به یاد 
می آوری؟ در جواب می گوید: بله، پروردگارا! و به گناهانش اقرار می کند و با خود چنین 
می پندارد که هالک شده است. الله متعال می فرماید: همانا آن را در دنیا بر تو پوشاندم و 
امروز آن را برایت می آمرزم، سپس نامۀ اعمال نیکش به وی داده می شود.« این حدیث، 

مّتفق علیه به شمار می رود.1
ولی موّحدانی که مرتکب گناه کبیره شده اند، اعمال شان مورد کنکاش و بررسی قرار 
به سبب گناهان شان در  را  آنان  است  اراده کرده  تعالی  الله  افرادی که  یعنی  می گیرد؛ 
جهّنم عذاب کند و فرجام شان بهشت است. أّم المؤمنین عایشه ل روایت می کند که 
َهَلَك«: »هیچکس در روز قیامت  ِإالَّ  الِقَیاَمِة  َیْوَم  ُیَحاَسُب  َحٌد 

َ
أ پیامبر ج فرمودند: »َلْیَس 

مورد محاسبه قرار نمی گیرد مگر اینکه هالک می شود.« عایشه ل می گوید پرسیدم: 
ای رسول الله! مگر الله نمی فرماید:

وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ٧ فََسۡوَف ُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسرٗيا﴾ ]االنشقاق: 8-7[ 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
﴿فَأ

»پس اّما کسی  که نامۀ )اعمال او( به دست راستش داده شود، به زودی به حسابی آسان 
محاسبه می شود.« 

 
َّ

إِال الِقيَاَمِة  يَْوَم  اِلَساَب  ُينَاقَُش  َحٌد 
َ
أ َولَیَْس  الَعْرُض،  ذلَك  »إنََّما  فرمودند:  ایشان 

َب«: »مراد از آن ]حساب آسان در آیۀ قرآن[ نشان دادن ]اعمال انسان[ است، اّما کسی  ُعذِّ
که در حسابرسی او دّقت و سختگیری شود، عذاب می گردد.« حدیثی مّتفق علیه است.2

ب. حساب رسی کافران
کافران بدین صورت که نیکی ها و بدی هایشان با هم سنجیده و مقایسه شود، محاسبه 

نمی گردند، زیرا آنان نیکی ندارند و الله تعالی می فرماید:
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2441؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2768.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 6537؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2876.
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نُثوًرا﴾ ]الفرقان: 23[  ﴿َوقَِدۡمَنآ إَِلٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعۡلَنُٰه َهَباٗٓء مَّ
»و ما به سراغ هرگونه عملی  که انجام داده اند می  رویم، سپس آن را )همچون( غبار پراکنده 

)در هوا( قرار می دهیم.«

بلکه آنان از اعمال شان مّطلع می گردند و به انجام آنها اقرار می کنند. در حدیث ابن 
عمر ب که قبال بیان شد، چنین آمده است: »در حضور مخلوقات، به کافران و منافقان 

چنین گفته می شود که:

ٰلِِمنَي﴾ ]هود: 18[  ِ َعَ ٱلظَّ َل لَۡعَنُة ٱللَّ
َ
ٰ َرّبِِهۡمۚ أ ِيَن َكَذبُواْ َعَ ُؤَلٓءِ ٱلَّ ﴿َهٰٓ

بر ستمکاران  الله  لعنت  پروردگارشان دروغ بسته اند. هان!  بر  »اینها همان کسانی هستند که 
باد!«

این حدیث مّتفق علیه است.1
6. ایمان به جزا

یعنی باور قطعی به اینکه بهشت و دوزخ حق و حقیقت اند. بهشت سرایی است که 
الله متعال آن را به عنوان پاداش برای بندگان پرهیزگارش آماده کرده است و در آن، انواع 
نعمت های حّسی و معنوی وجود دارد؛ نعمت هایی که هیچ چشمی آنها را ندیده و هیچ 
گوشی نشنیده و بر دل و فکر هیچ بشری خطور نکرده است. و جهّنم مکانی است که 
الله ـ آن را به عنوان مجازات کافران آماده کرده است و در آن، انواع عذاب های حّسی 
و معنوی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر دل هیچ بشری خطور نکرده 

است، وجود دارد. الله أل می فرماید:

ۡقَتِصٞد  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم نّلِ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ  ۡوَرۡثَنا ٱۡلِكَتَٰب ٱلَّ
َ
﴿ُثمَّ أ

يَۡدُخلُوَنَها  َعۡدٖن  ُٰت  َجنَّ ٱۡلَكبرُِي٣٢  ٱۡلَفۡضُل  ُهَو  َذٰلَِك   ِۚ ٱللَّ بِإِۡذِن  بِٱۡلَۡيَرِٰت  َسابُِقۢ  َوِمۡنُهۡم 
ِٓي  ٱلَّ  ِ ٱۡلَۡمُد لِلَّ َوقَالُواْ  َوِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِيٞر٣٣  َولُۡؤلُٗؤۖا  َذَهٖب  َساوَِر ِمن 

َ
أ ِمۡن  ُيَلَّۡوَن فِيَها 

َنا  َحلََّنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ َل َيَمسُّ
َ
ِٓي أ ۡذَهَب َعنَّا ٱۡلََزَنۖ إِنَّ َربََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر٣٤ ٱلَّ

َ
أ

َعلَۡيِهۡم  ُيۡقَضٰ  َل  َجَهنََّم  نَاُر  لَُهۡم  َكَفُرواْ  ِيَن  َوٱلَّ لُُغوٞب٣٥  فِيَها  َنا  َيَمسُّ َوَل  نََصٞب  فِيَها 
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2441؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2768.
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فِيَها  يَۡصَطرُِخوَن  َوُهۡم  َكُفور٣ٖ٦  ُكَّ  َنۡزِي  َكَذٰلَِك  َعَذابَِهاۚ  ّمِۡن  َعۡنُهم  ُف  ُيَفَّ َوَل  َفَيُموتُواْ 
َر  ُر فِيهِ َمن تََذكَّ ا َيَتَذكَّ َو لَۡم ُنَعّمِرُۡكم مَّ

َ
ِي ُكنَّا َنۡعَمُلۚ أ ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل َصٰلًِحا َغرۡيَ ٱلَّ

َ
َربََّنآ أ

ٰلِِمنَي ِمن نَِّصرٍي﴾ ]فاطر: 37-32[  وََجآَءُكُم ٱنلَِّذيُرۖ فَُذوقُواْ َفَما لِلظَّ
پس  دادیم.  میراث  به  بودیم،  برگزیده  که  بندگان مان  از  کسانی  به  را  کتاب  )این(  »سپس 
)برخی( از آنان بر خود ستم کردند و )برخی( از آنان میانه رو بودند و )برخی( از آنان به فرمان 
باغ های  )پاداش شان(  است.  بزرگی  بخشایش(  )و  فضل  همان  این  پیشتازند؛  نیکی ها  در  الله 
جاویدان )بهشتی( است که به آن وارد می شوند، در آنجا به دستبند هایی از طال و مروارید آراسته 
می گردند و لباس های شان در آنجا حریر است. و می گویند: حمد )و ستایش( مخصوص الله است 
که اندوه را از ما دور کرد، یقینًا پروردگار ما آمرزندۀ سپاس گزار است؛ )همان( ذاتی  که از فضل 
خویش ما را در این سرای اقامت )جاویدان( جای داد که در آنجا هیچ رنجی به ما نمی رسد و در 
آنجا هیچ خستگی )و واماندگی( به ما نمی رسد. و کسانی  که کافر شدند، برای شان آتش جهّنم 
از  از عذابش  تا بمیرند )و راحت گردند( و نه چیزی  است، نه فرمان )مرگ( بر آن صادر شود 
آنان کاسته شود، این گونه هر ناسپاسی را کیفر می دهیم. و آنان در آن )آتش( فریاد می زنند: 
پروردگارا! ما را بیرون آور تا عمل صالحی انجام دهیم؛ غیر از آنچه انجام می دادیم. )در پاسخ آنان 
می فرماییم:( آیا آن قدر شما را عمر ندادیم که پندگیرندگان در آن پند گیرند؟! و هشداردهنده 

)نیز( به سراغ شما آمد؟! پس )طعم عذاب را( بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست.«
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ایمان به قضا و قدر

یعنی اعتقاد قطعی به اینکه الله متعال بر اساس علم ازلی خود، سرنوشت مخلوقات را 
معّین کرده و آن را در لوح محفوظ نوشته و با ارادۀ خود اجرا نموده و با قدرت خویش، به 

وجود می آورد، چنانکه می فرماید:
ٍء َخلَۡقَنُٰه بَِقَدرٖ﴾ ]القمر: 49[  ﴿إِنَّا ُكَّ َشۡ
»بی گمان ما همه چیز را به  اندازه آفریدیم.«

َرهُۥ َتۡقِديٗرا﴾ ]الفرقان: 2[  ءٖ َفَقدَّ  ﴿وََخلََق ُكَّ َشۡ
»و همه چیز را آفرید، پس اندازۀ هر چیز را چنان که می باید، معّین کرده است.«

ایمان به قضا و قدر شامل موارد زیر می شود:
1. ایمان به علم الله تعالی

الله که از کلّیات و جزئّیات هر چیزی باخبر است؛ فرقی نمی کند  علم ازلی و ابدی 
که مربوط به کارهای خودش باشد؛ مانند تعیین و سنجش اجل ها و روزی ها، یا مربوط به 
اعمال بندگانش باشد؛ همچون فرمانبرداری ها و نافرمانی های آنان. الله متعال می فرماید:

ٍء َعلِيٞم﴾ ]البقرة: 29[  ﴿َوُهَو بُِكّلِ َشۡ
گاه است.« »و او به هر چیزی آ

 ﴿َذٰلَِك َتۡقِديُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم﴾ ]األنعام: 96[ 
»این اندازه گیری الله توانای داناست.«

بدون تردید الله ـ می داند که چه کسی از او اطاعت خواهد کرد و چه کسی نافرمانی او 
را می کند، هما گونه که می داند یک فرد چقدر عمر می کند و چقدر از عمرش کم می گردد.
2. ایمان به اینکه الله متعال سرنوشت مخلوقات را در لوح محفوظ ثبت کرده است

در قرآن کریم چنین آمده است:
َهاۚٓ إِنَّ 

َ
أ ۡبَ ن نَّ

َ
نُفِسُكۡم إِلَّ ِف كَِتٰٖب ّمِن َقۡبِل أ

َ
ۡرِض َوَل ِفٓ أ

َ
ِصيَبةٖ ِف ٱۡل َصاَب ِمن مُّ

َ
﴿َمآ أ

ِ يَِسريٞ﴾ ]الحديد: 22[  َذٰلَِك َعَ ٱللَّ
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

»هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر پیش از آنکه آن را پدید آوریم 
در کتاب )لوح محفوظ نوشته( است. مسلمًا این امر بر الله آسان است.«

ۡصَغُر ِمن 
َ
أ ۡرِض َوَلٓ 

َ
َمَٰوِٰت َوَل ِف ٱۡل ةٖ ِف ٱلسَّ ﴿ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِبۖ َل َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ

بنِٖي﴾ ]سبأ: 3[  ۡكَبُ إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ
َ
َذٰلَِك َوَلٓ أ

»دانای غیب است، به  اندازۀ ذّره ای در آسمان ها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچک تر 
از آن و نه بزرگ تر، مگر )اینکه( در کتابی آشکار )ثبت( است.«

عبدالله بن عمرو بن عاص ب روایت می کند که از رسول الله ج شنیدم: »َكتََب 
قَاَل: وََعرُْشُه  َسنٍَة،  َف 

ْ
ل
َ
أ ِبَْمِسنَي  رَْض 

َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ َيْلَُق  ْن 

َ
أ َقبَْل  اََلئِِق 

ْ
َمَقاِديَر ال الُل 

َماِء«1: »الله متعال پنجاه هزار سال پیش از اینکه آسمان ها و زمین را بیافریند، تقدیر 
ْ
َعَ ال

و سرنوشت مخلوقات را ثبت نموده است، می فرماید: و عرش پروردگار بر روی آب بود.« 
َل َما َخلََق  وَّ

َ
و نیز عباده بن صامت س روایت می کند که از پیامبر ج چنین شنیدم: »إِنَّ أ

ٍء  يَشْ ُكِّ  َمَقاِديَر  تُْب 
ْ
اك قَاَل:  تُُب؟ 

ْ
ك

َ
أ َوَماَذا  رَبِّ  َفَقاَل:  تُْب، 

ْ
اك  :ُ

َ
ل َفَقاَل  َقلََم 

ْ
ال تعال  الُل 

اَعُة«2: »همانا نخستین چیزی که الله آفرید، قلم بود، سپس به آن فرمود:  َحتَّ َتُقوَم السَّ
بنویس. قلم گفت: پروردگارا! چه بنویسم؟ الله تعالی فرمود: تقدیر هر چیزی را تا زمانی 

که قیامت برپا شود، بنویس.«

الله تعالی موضوع علم و کتابت و ثبت مذکور را در آیۀ زیر بیان فرموده است:

 ِ ۡرِضۚ إِنَّ َذٰلَِك ِف كَِتٍٰبۚ إِنَّ َذٰلَِك َعَ ٱللَّ
َ
َمآءِ َوٱۡل َ َيۡعلَُم َما ِف ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
﴿أ

يَِسريٞ﴾ ]الحج: 70[ 
»آیا ندانسته ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است می داند؟! بی گمان )همۀ( اینها در 

کتابی )ثبت( است، مسلمًا این بر الله آسان است.«

3. ایمان به اینکه اراده و مشّیت الله اجرا می شود
هر آنچه الله بخواهد، صورت می پذیرد و هر آنچه او تعالی نخواهد، انجام نمی شود. هیچ 
مانعی در برابر آنچه ببخشد و هیچ دهنده ای در برابر آنچه منع کند، وجود ندارد. هیچ چیز 

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2653.

2- ابوداود، شمارۀ حدیث: 4700؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: 2155.
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نمی تواند مانع اراده و خواست او شود و آنچه را که نخواهد، در ملک و پادشاهی او صورت 
نمی گیرد. هرکس را بخواهد به فضل و احسان خود هدایت می کند و هرکس را بخواهد، 
به عدالت خود، گمراه و منحرف می کند و هیچ بازدارنده  و تعقیب کننده ای برای حکمش 

وجود ندارد. الله أ می فرماید:

ِيَن ِمۢن َبۡعِدهِم ّمِۢن َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلَّيَِنُٰت َوَلِٰكِن ٱۡخَتلَُفواْ فَِمۡنُهم  ُ َما ٱۡقَتَتَل ٱلَّ ﴿َولَۡو َشآَء ٱللَّ
َ َيۡفَعُل َما يُرِيُد﴾ ]البقرة: 253[  ُ َما ٱۡقَتَتلُواْ َوَلِٰكنَّ ٱللَّ ن َكَفَرۚ َولَۡو َشآَء ٱللَّ ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ مَّ

»و اگر الله می خواست کسانی  که بعد از آنها بودند، پس از آن )همه( نشانه های روشن که 
برای شان آمد با یکدیگر جنگ نمی کردند، ولی )آنان با هم( اختالف کردند، پس برخی از آنان 
ایمان آوردند و برخی از آنان کفر ورزیدند و اگر الله می خواست با هم جنگ نمی کردند، ولی الله 

تعالی آنچه را که می خواهد انجام می دهد.«

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]الّتكوير: 29-28[  ن يََشآَء ٱللَّ
َ
ٓ أ ن يَۡسَتقِيَم٢٨ َوَما تََشآُءوَن إِلَّ

َ
 ﴿لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

آنکه  مگر  نمی خواهید  شما  و  گیرد.  پیش  در  راست  راه  بخواهد  که  شما  از  کسی  »برای 
پروردگار جهانیان بخواهد.«

4. ایمان به اینکه الله ـ تمامی موجودات را آفریده و به وجود آورده است
الله تعالی خالق است و هرچه جز او مخلوق است و تمامی اشیا، ذات و صفات و حرکات شان 

مخلوق و ایجاد شده هستند و الله آفریدگار و به وجودآورندۀ آنهاست، چنانکه می فرماید:

ءٖ َوكِيٞل﴾ ]الّزمر: 62[  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖۖ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َخٰلُِق ُكّ ﴿ٱللَّ
»الله آفریدگار هر چیزی است و او بر هر چیزی نگهبان است.«

ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَن﴾ ]الّصافات: 96[   ﴿َوٱللَّ

»درحالی که الله شما را و آنچه را که انجام می دهید )و می سازید( آفریده است.«

بنابراین اعمال بندگان، مخلوِق الله و کسِب خودشان است. الله می فرماید:

﴿لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡت﴾ ]البقرة: 286[ 
»آنچه )از خوبی( به دست آورده به سود او و آنچه )از بدی( به دست آورده به زیان اوست.«
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

5. ایمان به اینکه هیچ وابستگی و تالزمی میان مشّیت و محّبت وجود ندارد

گاهی اوقات الله متعال بر اساس حکمتی بزرگ و هدفی مهم و استوار، آنچه دوست 
ندارد، اراده می کند و یا بالعکس آنچه دوست دارد اراده نمی کند. چنانکه می فرماید:

نَّةِ  نَّ َجَهنََّم ِمَن ٱۡلِ
َ
ۡمَل

َ
﴿َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَۡيَنا ُكَّ َنۡفٍس ُهَدىَٰها َوَلِٰكۡن َحقَّ ٱۡلَقۡوُل ِمّنِ َل

ۡجَعِنَي﴾ ]الّسجدة: 13[ 
َ
َوٱنلَّاِس أ

»و اگر می خواستیم به هرکس هدایتش را می دادیم، ولی سخن )و وعدۀ( من حق است که 
جهّنم را از جّنیان و آدمیان همگی ُپر می کنم.«

يَۡرَضُه  ٱۡلُكۡفَرۖ ِإَون تَۡشُكُرواْ  َوَل يَۡرَضٰ لِعَِبادِهِ  َ َغِنٌّ َعنُكۡمۖ  فَإِنَّ ٱللَّ  ﴿إِن تَۡكُفُرواْ 
لَُكۡمۗ﴾ ]الّزمر: 7[ 

برای  را  ناسپاسی  هرگز  و  است  بی نیاز  شما  از  الله  که(  )بدانید  پس  کنید،  ناسپاسی  »اگر 
بندگانش نمی پسندد و اگر شکر او را به جای آورید، آن را برای شما می پسندد.«

6. ایمان به اینکه هیچ تعارضی میان شریعت و تقدیر وجود ندارد.
الله ـ می فرماید:

هُۥ  ُ فََسُنَيّسِ  ٦ بِٱۡلُۡسَنٰ َق  َوَصدَّ  ٥ َوٱتََّقٰ ۡعَطٰى 
َ
أ َمۡن  ا  مَّ

َ
فَأ  ٤ ٰ لََشتَّ َسۡعَيُكۡم  ﴿إِنَّ 

يل: 10-4[ 
ّ
ٰى﴾ ]الل هُۥ لِۡلُعۡسَ ُ ٩ فََسُنَيّسِ َب بِٱۡلُۡسَنٰ ٨ َوَكذَّ ا َمۢن َبَِل َوٱۡسَتۡغَنٰ مَّ

َ
ٰى٧ َوأ لِۡلُيۡسَ

»یقینًا سعی )و تالش( شما مختلف است. و اّما کسی  که )در راه الله( بخشید و پرهیزگاری 
کرد و )سخنان( نیک را تصدیق کرد، پس ما او را برای )راه( آسان توفیق می دهیم. و اّما کسی 
 که بخل ورزید و بی نیازی طلبید و )نیز سخنان( نیک را تکذیب کرد، پس به زودی او را به )راه( 

دشوار سوق می دهیم.«

چرا که شریعت، کتابی باز و آشکار است و تقدیر، امری غیبی، پوشیده و پنهان. الله 
سرنوشت بندگان را معّین کرده و آن را از خودشان مخفی ساخته است و آنان را آن گونه 
که شایستۀ اطاعت از فرمانش و دوری از نهیش دانسته است، امر و نهی و یاری کرده است 
و اگر مانعی از موانع تکلیف وجود داشته باشد، آنان را معذورمی داند و از این رو، با توّجه 

به تقدیر سابق، هیچکس دلیلی بر انجام گناه و ترک اطاعت ندارد. الله متعال می فرماید:
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ءٖۚ َكَذٰلَِك  ۡمَنا ِمن َشۡ ۡكَنا َوَلٓ َءابَآُؤنَا َوَل َحرَّ ۡشَ
َ
ُ َمآ أ ُكواْ لَۡو َشآَء ٱللَّ ۡشَ

َ
ِيَن أ ﴿َسَيُقوُل ٱلَّ

إِن  نَلَاۖٓ  َفُتۡخرُِجوهُ  ِعۡلٖم  ّمِۡن  ِعنَدُكم  َهۡل  قُۡل  َسَناۗ 
ۡ
بَأ َذاقُواْ   ٰ َحتَّ َقۡبلِِهۡم  ِمن  ِيَن  ٱلَّ َب  َكذَّ

لََهَدىُٰكۡم  َشآَء  فَلَۡو  ٱۡلَبٰلَِغُةۖ  ُة  ٱۡلُجَّ فَلِلَّهِ  قُۡل  َتُۡرُصوَن١٤٨  إِلَّ  نُتۡم 
َ
أ نَّ ِإَوۡن  ٱلظَّ إِلَّ  تَتَّبُِعوَن 

ۡجَعِنَي﴾ ]األنعام: 149-148[ 
َ
أ

الله می خواست، نه ما شرک می آوردیم  »به زودی کسانی  که شرک ورزیدند می گویند: اگر 
و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم. کسانی  که پیش از آنان بودند )نیز( این چنین 
تکذیب کردند، تا آنکه )طعم( عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما )دلیل و( دانشی است که 
آن را برای ما آشکار سازید؟! شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می کنید و شما جز گزافه 
و دروغ نمی گویید. بگو: دلیل رسا )و قاطع( از آِن الله است، پس اگر می خواست همۀ شما را 

هدایت می کرد.«

الله تعالی در آیۀ فوق، ابتدا اّدعای شان را تکذیب کرد و سپس عذابش را به آنان چشاند 
و اگر آنان در حوزۀ تقدیر برای عملکرد خود دلیلی می داشتند، الله أل هرگز آنان را عذاب 
گاه  نمی کرد و نیز بطالن اّدعای شان را آشکار نمی ساخت؛ عالوه بر این آنان از تقدیرشان آ
گاهی سخن بگویند و دلیلی داشته باشند، بلکه کارشان فقط یاوه گویی  نبودند که از روی آ

و توّهم بود؛ از این رو حّجت آشکار برای الله است. 
در حوزۀ قضا و قدر، دو گروه منحرف شده اند:

اول: قدرّیه ]نفی کنندگان قضا و قدر[
کسانی که در اثبات افعال بندگان زیاده روی کردند و تقدیر سابق ]ثبت تقدیر مخلوقات 

در ازل[ را انکار نمودند که به دو گروه تقسیم می شوند:
أ. تندروها یا غالت: افراد نخستین آنان این گونه بودند؛ یعنی کسانی که در اواخر 
عصر صحابه ش ظهور نموده و بر این باور بودند که هیچ تقدیر قبلی و سابقی وجود ندارد. 
و صحابه مانند ابن عّباس و ابن عمر ش پاسخ آنان را دادند. این عده علم و کتابت و مشّیت 

و خلق را انکار کردند.
انکار  اثبات و مشّیت و خلق را  ب. میانه روها: یعنی معتزلی ها که علم و کتابت را 

کردند و اّدعا داشتند که بنده کار خودش را می آفریند.
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دوم: جبرّیه 
گروهی که در اثبات افعال پروردگار زیاده روی کردند تا اینکه خواست و قدرت بنده را به 
کّلی انکار نمودند و کارهای بنده را اجباری همچون حرکت فرد لرزان دانستند و نیز وجود 

حکمت و تعلیل در افعال الله متعال را نفی کردند. آنان نیز به دو گروه تقسیم می شوند:
اّدعای  با  و  دارند  را  َکونی  اّدعای شهوِد حقیقت  که  زندیق های صوفی  تندروها:  أ. 
موافقت با تقدیر، انجام هر کاری را برای خود جایز می دانند، چنانکه یکی از آنان می سراید:

ــاره ــت ــا خت ــفــعــاًل ملـ ــت مــن ــح ــب ــاتأص ــاعـ مـــنّـــي فــفــعــي كـــّلـــه طـ

من از آنچه تو برایم انتخاب می کنی تاثیرپذیر گشته ام، پس تمامی اعمالم عبادت است1.
ب. میانه روها: اشاعره که قائل به نظریۀ »کسب« و اثبات قدرت غیر مؤّثر برای بنده هستند!

اّدعا و باور هر دو گروه، بر خالف شریعت و حقیقت است.
1. در پاسخ به منکران هر چهار مرحلۀ تقدیر- یعنی علم و کتابت و مشّیت و خلق، که 
قبال بیان شد- باید گفت که متون صریح شرع این چهار مورد را اثبات می کند و 
واقع و حقیقت هم نشان می دهد که گاهی اوقات انسان قصد انجام کاری را دارد، 

ولی نمی تواند آن را انجام دهد.
اثبات  اثبات تقدیر را نیز متونی می دهند که داللت بر  	. پاسخ جبری های غالی در 
اراده و فعل و مشّیت برای بنده دارند. واقعّیت هم نشان می دهد که هر انسانی 
می شود،  عارض  وی  بر  که  را  اجباریی  و  اضطراری  امور  و  خود  اختیاری  اعمال 

تشخیص می دهد.
همچنین نصوص شرعی فراوانی در مورد اثبات حکمت و تعلیل در افعال الله تعالی 

وجود دارد.

 

1 - نک: الفرقان بین أولیاء الّرحمن وأولیاء الّشیطان، ص 237.
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قرآن کالم الهی است، چنانکه می فرماید:
ۥۚ َذٰلَِك  َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثمَّ أ ٰ يَۡسَمَع َكَلَٰم ٱللَّ ِجۡرهُ َحتَّ

َ
َحٞد ّمَِن ٱلُۡمۡشِكنَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ

َ
﴿ِإَوۡن أ

ُهۡم قَۡومٞ لَّ َيۡعلَُموَن﴾ ]الّتوبة: 6[  نَّ
َ
بِأ

»و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پس او را پناه بده تا کالم الله را بشنود، سپس وی 
را به محّل امنش برسان، این بدان سبب است که آنان گروهی هستند که نمی دانند.«

پیامبر ج درحالی که خودشان را در موسم حج برای قبایل معّرفی می کردند، فرمودند: 
بَلَِّغ كالَم َرّب«1: »آیا مردی نیست 

ُ
»أال رجٌل حَیِملُن إل قَومه، فإنَّ قريشاً قَد منَُعوين أن أ

که مرا نزد قومش ببرد؟! چرا که قریش مرا از اینکه سخن پروردگارم را برسانم بازداشتند.«
پس حقیقتا قرآن کریم کالم الله تعالی است؛ یعنی هم حروف و هم معانی آن؛ و شبیه 
سخن مخلوقات نیست، نازل شده و مخلوق نیست، ابتدا الله متعال آن را بیان فرموده و 
این فرشتۀ گرامی آن را به صورت  سپس به سوی روح األمین )جبرئیل( وحی کرده و 
بخش بخش بر قلب پیامبر ج نازل کرده و رسول الله ج آن را برای مردم تالوت کرده اند. 

الله می فرماید:
ۡلَنُٰه تَنِيٗل﴾ ]اإلسراء: 106[ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ هُۥ َعَ ٱنلَّاِس َعَ

َ
﴿َوقُرَۡءاٗنا فََرۡقَنُٰه ِلَۡقَرأ

»و قرآنی که )آیات و سوره هایش را( جدا ساختیم، تا آن را با درنگ )و تأّنی( بر مردم بخوانی 
و آن را تدریج )و کم کم( نازل کردیم.«

وقتی مردم قرآن را تالوت می کنند یا آن را در مصاحف می نویسند و یا در سینه های شان 
حفظ می کنند، باز هم کالم حقیقی الله تعالی است، زیرا کالم در حقیقت به کسی نسبت 
داده می شود که ابتدا آن را بیان کرده؛ و نه به فردی که به عنوان مبّلغ آن را رسانیده 
است. بنابراین تالوت غیر از آن چیزی است که تالوت می شود و کتابت با آنچه نوشته 
می شود، تفاوت دارد و حفظ کردن غیر از آن چیزی است که حفظ می شود و چنین است 

1- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 15192؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: 4734؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: 2925؛ 

نسائی در السنن الکبری، شمارۀ حدیث: 7680؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 201، به روایت جابر س.
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الهی  یا حافظ است، ولی کالم، کالم  نویسنده  یا  سایر تصرفات که عمل، عمِل خواننده 
است. الله ـ می فرماید:

ٰى  َوبُۡشَ َوُهٗدى  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ ِلُثَّبَِت  بِٱۡلَّقِ  ّبَِك  رَّ ِمن  ٱۡلُقُدِس  ُروُح  َلُۥ  نَزَّ ﴿قُۡل 
 ٞ ۡعَجِمّ

َ
ِي يُۡلِحُدوَن إَِلۡهِ أ ۗ ّلَِساُن ٱلَّ َما ُيَعّلُِمُهۥ بََشٞ ُهۡم َيُقولُوَن إِنَّ نَّ

َ
لِۡلُمۡسلِِمنَي١٠٢ َولََقۡد َنۡعلَُم أ

بنٌِي﴾ ]الّنحل: 103-102[  ٞ مُّ َوَهَٰذا لَِساٌن َعَرِبّ
»بگو: روح القدس )جبرئیل( آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است تا کسانی را که 
ایمان آورده اند، ثابت قدم گرداند و برای )عموم( مسلمانان هدایت و بشارت باشد. و به راستی )ما( 
می دانیم که آنان می گویند: همانا بشری )این آیات را( به او آموزش می دهد درحالی  که زبان کسی 
 که اینها به او نسبت می دهند، عجمی )غیر عربی( است و این )قرآن به( زبان عربی آشکار است.«

الله متعال کسی که قرآن را سخن بشر دانسته است، کافر معّرفی کرده و وی را به 
واردشدن در جهّنم تهدید نموده و می فرماید:

ر: 26[ 
ّ
ث

ّ
ۡصلِيهِ َسَقَر﴾ ]المد

ُ
﴿َسأ

»به زودی او را به سقر )جهّنم( درخواهم آورد.«

در این زمینه، دو گروه منحرف و گمراه شده اند:
1. جهمّیه و معتزله

کسانی که منکر صفات الهی شدند و کالمش را نفی کردند و اّدعا نمودند که نسبت دادن 
کالم به الله، از باب نسبت دادن مخلوق به خالق است؛ مانند عبدالله، بیت الله، ناقة الله؛ 

و می گویند از باب نسبت دادن صفت به موصوف نیست.
اما پاسخ آنان چنین است: آنچه به الله نسبت داده می شود، یا عینی است که قائم 
به ذات اوست، که در این صورت، از باب نسبت دادن مخلوق به خالقش می باشد؛ و یا اینکه 
آنچه به الله نسبت داده می شود، وصفی است که قیام آن به ذات خودش غیر قابل تصّور 
از باب نسبت دادن صفت به موصوفش  است؛ مانند حیات، سمع، بصر، علم و کالم؛ که 

می باشد. عالوه بر این، اّدعای آنان مخالف با قرآن و سّنت و اجماع است.
2. صفاتی های ُکاّلبّیه و اشاعره و ماتریدّیه

کسانی که کالم الهی را اثبات کردند بدین معنا که معنایی قدیم و قائم به خودش است، 
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ولی از نظر آنان، حروف و صداها مخلوقند و برای تعبیر معنا یا حکایت آن معنای قدیمی 
آورده شده اند که دیگر تجدید نمی شود و ربطی به ارادۀ الله ندارد.

بنابراین این افراد کالم را منحصر بر معانی و نه حروف و صداها کرده اند و آنچه را که 
موسی ÷ کنار آن درخت شنید، مخلوق دانسته اند و آن را کالم حقیقی الله نمی دانند!

در جواب شان باید گفت: کالم بر هر دو مورد ]معنا و لفظ[ اطالق می شود و حدیث 
نفس کالم حقیقی گفته نمی شود. همچنین اّدعای آنان مخالف با قرآن و سّنت و اجماع 

است.
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یکی از موارد ایمان به الله و روز آخرت، ایمان و باور به این است که مؤمنان در روز 
قیامت، پروردگارشان را با چشم می بینند بدون اینکه احاطه ای به ذات و حقیقت او تعالی 

داشته باشند. و این رؤیت در دو محل صورت می گیرد:
أ. در صحرای قیامت؛ یعنی مواضع حساب؛

ب. پس از ورود مؤمنان به بهشت.
در قرآن کریم چنین آمده است:

ة٢٢ٌ إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرةٞ﴾ ]القيامة: 23-22[  ﴿وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَ
»در آن روز چهره هایی تازه )و شاداب( است، به سوی پروردگارش می نگرند.«

فين: 23[ 
ّ

َرآئِِك يَنُظُروَن﴾ ]المطف
َ
 ﴿َعَ ٱۡل

»بر تخت ها )تکیه زده و( می نگرند.«

ۡحَسُنواْ ٱۡلُۡسَنٰ َوزَِياَدةٞ﴾ ]يونس: 26[ 
َ
ِيَن أ  ﴿ّلِلَّ

»برای کسانی  که نیکی کردند، پاداش نیک )بهشت( است و افزون بر آن )رؤیت باری تعالی 
است(.«

پیامبر ج ﴿زَِياَدةٞ﴾ را به نگاه به وجه گرامی الله متعال تفسیر کردند.1 و نیز – زمانی که 
ْوَن رّبكْم كما تَرْوَن هذا الَقمر،  به ماه شب چهارده نگاه کردند- فرمودند: »إنّكم َسَتَ
وَن ف ُرْؤَيِتِه«: »همانا شما پروردگارتان را خواهید دید همان گونه که این ماه را  ال تَُضامُّ

بدون هیچ ازدحام و مشکلی می بینید.« این حدیث، مّتفق علیه است.2
در این باره، دو گروه به بیراهه رفته اند:

1. نفی کنندگان صفات از جهمّیه و معتزله و موافقان آنان از بین رافضی ها و إباضّیه
آنان رؤیت پروردگار را انکار کرده اند و این سخن الله تعالی خطاب به موسی ÷ را به 

عنوان دلیل آورده اند: 
1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 181، به روایت ُصهیب س؛ و نیز نک: تفسیر طبری، ج 	1، ص 		1.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 554؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 633، به روایت جریر س.
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﴿لَن تََرىِٰن﴾ ]األعراف: 143[ 
»)در دنیا( هرگز مرا نخواهی دید.«

و نیز آیۀ:
بَۡصُٰر﴾ ]األنعام: 103[ 

َ
﴿لَّ تُۡدرُِكُه ٱۡل

»چشم ها او را در نمی یابند.«

در پاسخ به آنان می گوییم: مراد از عبارت: ﴿لَن تََرىِٰن﴾ دیدن پروردگار در دنیاست، 
ابدی  نفی  معنای  به  با حرف »َلن«  نفی  و  همان گونه که موسی ÷ درخواست کرد؛ 
نیست. و نفی ادراک به معنای نفی احاطه و نه نفی رؤیت است، چرا که گاهی اوقات رؤیت 
بدون ادراک صورت می گیرد؛ همچون دیدن خورشید، ماه، کوه و امثال آن. عالوه بر این، 

آیات و احادیث فراوان و متواتری موضوع رؤیت پروردگار را اثبات کرده اند.
2. خرافی های صوفی و بدعتی

برای  را  این موضوع  زیاده روی کرده اند و وقوع  پروردگار  اثبات رؤیت  کسانی که در 
دوستان و اولیای شان در دنیا ممکن می دانند و در این باره، روایاتی جعلی بیان کرده اند. 
که شما  »بدانید  َتُموتُوا«1:  َحتَّ  لَْن تََرْوا َربَُّكْم  نَُّكْم 

َ
أ »واْعلَُموا  می فرمایند:  پیامبر ج 

پروردگارتان را نخواهید دید تا زمانی که بمیرید.«

 

الکبری، شمارۀ حدیث: 7716؛ آجری در  السنن  در  نسائی  احمد، شمارۀ حدیث: 22864؛  1- مسند 

الّشریعه، شمارۀ حدیث: 881، که عبارت فوق در کتاب وی آمده است، به روایت عباده س؛ و نیز: ابن 
ماجه، شمارۀ حدیث: 077	، به روایت ابو أمامه س.
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1. ایمان قول و عمل است؛ قول قلب و زبان و عمل قلب و زبان و اعضا.
قول قلب: یعنی اعتقاد و تصدیق و قبول آن.	 
قول زبان: به معنای تلّفظ کلمۀ توحید و آشکار کردن شهادتین است.	 
عمل قلب: یعنی آنچه نّیت ها و اراده ها بر آن استوار است؛ مانند محّبت، ترس، 	 

امید و توّکل.
عمل زبان: یعنی ذکر و دعا و تالوتی که زبان انجام می دهد.	 
عمل جوارح و اعضا: یعنی عبادات بدنی که اعضا با انجام آنها به حرکت می افتد.	 

الله تعالی می فرماید:
ُ وَِجلَۡت قُلُوُبُهۡم ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم  ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ ﴿إِنَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن٣ أ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ُوَن٢ ٱلَّ ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ إِيَمٰٗنا َوَعَ

َُّهۡم َدَرَجٌٰت ِعنَد َرّبِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞم﴾ ]األنفال: 4-2[  اۚ ل ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
»مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام الله برده شود، دل های شان ترسان گردد و هنگامی 
که آیات او بر آنان خوانده شود، ایمان شان افزون گردد و بر پروردگارشان توّکل می کنند. کسانی 
 که نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند. اینان مؤمنان حقیقی 
هستند، برای آنان درجاتی )پیا پی عالی( نزد پروردگارشان است و )همچنین( آمرزش و روزی 

فراوان و نیکو )در بهشت( است.«

نُفِسِهۡم 
َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجَٰهُدواْ بِأ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ  ﴿إِنَّ

ِٰدقُوَن﴾ ]الحجرات: 15[  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلصَّ
ُ
ِۚ أ ِف َسبِيِل ٱللَّ

)در  آورده اند، سپس  ایمان  پیامبرش  و  الله  به  که  هستند  کسانی  تنها  )حقیقی(  »مؤمنان 
این باره( شک )و تردید( نکرده اند و با اموال خود و جان های شان در راه الله جهاد کرده اند، اینانند 

که راستگویانند.«
فَْضلَُها قَْوُل 

َ
ْو بِْضٌع وَِستُّوَن – ُشْعبًَة؛ فَأ

َ
يَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن - أ ِ

ْ
رسول الله ج فرمودند: »اإل

يَماِن«1: »ایمان هفتاد  ِ
ْ

َيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإل
ْ
ِريِق، َوال َذى َعِن الطَّ

َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
 الُل، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ال

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 9؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 35، به روایت ابوهریره س. عبارت 
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و چند – یا شصت و چند- شاخه دارد؛ برترین آنها کلمۀ “الإله إاّل الله” و پایین ترین شان 
دورکردن سبب اذّیت و آزار از میان راه است و حیا بخشی از ایمان به شمار می رود.«

ب از قول و عمل می باشد و ایمان تصدیقی مستلزم قول و  بنابراین ایمان حقیقتی مرکَّ
عمل است و نبود قول و عمل دلیلی بر نبوِد تصدیق است.

	. اگر ایمان به تنهایی بیان شود، مرادف اسالم که به تنهایی ذکر شود می باشد، زیرا 
هریک از آنها به معنای تمامی دین است؛ اّما اگر با همدیگر بیان شوند، ایمان به معنای 
اعتقاد و باور باطنی و اسالم به معنای عمل ظاهری است و از این رو، هر مؤمنی مسلمان 

است، ولی هر مسلمانی مؤمن نیست، چنانکه در قرآن کریم می خوانیم:
يَمُٰن ِف قُلُوبُِكۡمۖ  ا يَۡدُخِل ٱۡلِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
َّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَلِٰكن قُولُٓواْ أ ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل ل

َ
﴿قَالَِت ٱۡل

َ َغُفورٞ رَِّحيٌم﴾ ]الحجرات: 14[  اۚ إِنَّ ٱللَّ ۡعَمٰلُِكۡم َشۡي ًٔ
َ
َ َورَُسوَلُۥ َل يَلِۡتُكم ّمِۡن أ ِإَون تُِطيُعواْ ٱللَّ

»اعراب )بادیه نشین( گفتند: ایمان آورده ایم، )ای پیامبر!( بگو: شما ایمان نیاورده اید، لیکن 
الله و پیامبرش را  ایمان در دل های تان وارد نشده است و اگر  بگوئید: اسالم آورده ایم و هنوز 

اطاعت کنید، چیزی از )پاداش( اعمال تان کاسته نمی شود، همانا الله آمرزندۀ مهربان است.«

تدّبر  نشانه های هستی،  در  تفّکر  الله،  به  علم  با  ایمان  می شود:  زیاد  و  کم  ایمان   .	
در آیات شرعی، انجام طاعات و ترک گناهان، زیاد می شود، اّما با جهل به الله، غفلت از 
ارتکاب گناهان، کم  انجام ندادن طاعات و  آیات شرعی،  از  نشانه های هستی، رویگردانی 

می شود. الله متعال می فرماید:
﴿ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا﴾ ]األنفال: 2[ 

»و هرگاه آیات او بر آنان خوانده شود، بر ایمان شان می افزاید.«

وَن﴾ ]الّتوبة: 124[  ِيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا َوُهۡم يَۡسَتۡبِشُ ا ٱلَّ مَّ
َ
 ﴿فَأ

»اّما کسانی  که ایمان آورده اند، پس به ایمان شان افزوده و آنان شادمانی می کنند.«

َع إِيَمٰنِِهۡم﴾ ]الفتح: 4[  ِكيَنَة ِف قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمننَِي لزَِيَۡداُدٓواْ إِيَمٰٗنا مَّ نَزَل ٱلسَّ
َ
ِٓي أ  ﴿ُهَو ٱلَّ

»او ذاتی است که در دل های مؤمنان آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمان شان بیفزایند.«

فوق، در صحیح مسلم آمده است.
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	. ایمان درجاتی دارد و برخی از ویژگی ها و مراتب آن برتر از برخی دیگر است، چنانکه 
فَْضلَُها قَْوُل 

َ
ْو بِْضٌع وَِستُّوَن - ُشْعبًَة، فَأ

َ
يَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن - أ ِ

ْ
در حدیث قبلی بیان شد: »اإل

يَماِن«1: »ایمان هفتاد  ِ
ْ

َيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإل
ْ
ِريِق، َوال َذى َعِن الطَّ

َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
 الُل، َوأ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ال

و چند – یا شصت و چند- شاخه دارد؛ برترین آنها کلمۀ “الإله إاّل الله” و پایین ترین شان 
دورکردن سبب اذّیت و آزار از میان راه است و حیا بخشی از ایمان به شمار می رود.«

	. مؤمنان از لحاظ ایمان شان، با یکدیگر تفاوت دارند، به گونه ای که ایمان برخی از 
آنان کامل تر از ایمان دیگران است، چنانکه الله ـ می فرماید:

ۡقَتِصٞد  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم نّلِ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ  ۡوَرۡثَنا ٱۡلِكَتَٰب ٱلَّ
َ
﴿ُثمَّ أ

ِۚ َذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبرُِي﴾ ]فاطر: 32[  َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡلَۡيَرِٰت بِإِۡذِن ٱللَّ
پس  دادیم،  میراث  به  بودیم،  برگزیده  که  بندگان مان  از  کسانی  به  را  کتاب  )این(  »سپس 

)برخی( از آنان بر خود ستم کردند و )برخی( از آنان میانه رو بودند و )برخی( از آنان به فرمان 

الله در نیکی ها پیشتازند، این همان فضل )و بخشایش( بزرگی است.«

از  مؤمنان  »کامل ترین  ُخلًُقا«2:  ْحَسنُُهْم 
َ
أ إِيَمانًا  الُمْؤِمِننَي  َمُل 

ْ
ك

َ
»أ فرمودند:  پیامبر ج 

لحاظ ایمانی، خوش اخالق ترین آنان است.«

و  باشد  داشته  باور  معنایش  به  آورد درحالی که  زبان  بر  را  بنابراین هرکس شهادتین 
به مقتضای آن پایبند باشد، قطعا اصل ایمان را دارد و کسی که واجبات را انجام دهد و 
محّرمات را ترک کند، ایمان واجب را دارد و هرکس که واجبات و مستحّبات را انجام دهد 

و از محّرمات و مکروهات دوری کند، قطعا برخوردار از ایمان کامل است.

	. استثنا در ایمان، بدین صورت که بگوید: »إن شاء الله )اگر الله بخواهد( من مؤمن 
هستم« سه حالت دارد:

1- تخریج این حدیث قبال بیان شد.

2- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 7402؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: 4682؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: 		11، 

به روایت ابوهریره س.
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أ.   اگر این سخن را با شک و تردید در اصل ایمان بگوید، چنین استثنایی حرام و بلکه 
کفر است، چون ایمان همان یقین و باور قطعی است ]که هیچ شک و تردیدی در 

آن راه ندارد[.
یا  ایمان واجب  اّدعای داشتن  از ترس  تایید نفس و  و  از ترس پاک شمردن  اگر  ب. 

کامل، این سخن را بر زبان آورد، چنین استثنایی الزم و واجب است.
استثنایی جایز  بگوید، چنین  را  آن  تعالی  الله  به مشّیت  تبّرک جستن  روی  از  اگر  ج. 

است.
7. صفت ایمان به مجّرد انجام گناهان صغیره و کبیره از بین نمی رود، بلکه گناهان آن 
را ناقص و کم می کنند و اصل ایمان باقی می ماند و از این رو، مرتکب گناه کبیره، مؤمن 
و ناقص اإلیمان است؛ با ایمانی که دارد، مؤمن و بر اثر گناه کبیره ای که انجام می دهد، 
نیز جاوید در جهّنم  از دایرۀ اسالم خارج نمی شود و در آخرت  فاسق است؛ و در دنیا، 
نیست، بلکه در مشّیت و ارادۀ الله است که اگر الله أل بخواهد، به فضل و رحمت خود 
او را می بخشد و وارد بهشت می کند، ولی اگر بخواهد، وی را به اندازۀ گناهانش عذاب 
می کند و باالخره وارد بهشت می شود و یا اینکه بر اثر برخی از گناهانش عذاب می شود و 
سپس با شفاعت شفاعتگران یا به رحمت مهربان ترین مهربانان، از جهّنم خارج می شود. 

الله تعالی می فرماید:

ِ َفَقِد  َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ ﴿إِنَّ ٱللَّ

ىٰٓ إِۡثًما َعِظيًما﴾ ]النساء: 48[  ٱۡفَتَ
»بی گمان الله این را که به او شرک آورده شود نمی بخشد و غیر از آن را برای هرکس که 

بخواهد می بخشد و هرکس که به الله شرک ورزد، یقینًا گناهی بزرگ بربافته است.«

 :
َ

َتَعال الُل  َيُقوُل  ُثمَّ  انلَّاَر،  انلَّاِر  ْهُل 
َ
َوأ َنََّة 

ْ
اجل َنَِّة 

ْ
اجل ْهُل 

َ
أ »يَْدُخُل  فرمودند:  پیامبر ج 

اْسوَدُّوا،  قَْد  ِمنَْها  َفيُْخرَُجوَن  إِيَماٍن،  ِمْن  َخرَْدٍل  ِمْن  َحبٍَّة  ِمثَْقاُل  ِبِه 
ْ
قَل ِف  َكَن  َمْن  ْخرُِجوا 

َ
أ

َيَاِة -«1: »بهشتیان وارد بهشت و جهّنمیان وارد آتش می شوند، 
ْ
ْو ال

َ
َيَا - أ

ْ
َقْوَن ِف َنَهِر ال

ْ
َفيُل

سپس الله تعالی می فرماید: هرکسی را که در قلبش، به اندازۀ دانۀ خردلی از ایمان است، از 
1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 22، به روایت ابو سعید خدری س.
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آتش خارج کنید. بنابراین آنان را بیرون می آورند درحالی که سیاه شده اند، سپس در رود 
حیا یا حیات انداخته می شوند.«

ِبِه َوْزُن َشِعَيٍة ِمْن 
ْ
 الُل، َوِف قَل

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
همچنین فرمودند: »َيُْرُج ِمْن انلَّاِر َمْن قَاَل: ال

ِمْن  َوَيُْرُج   ، َخْيٍ ِمْن  ٍة  بُرَّ َوْزُن  ِبِه 
ْ
قَل َوِف  الُل،   

َّ
إِال  َ

َ
إِل  

َ
قَاَل: ال َمْن  انلَّاِر  ِمْن  َوَيُْرُج   ، َخْيٍ

«1: »هرکس )ال إله إاّل الله( بگوید  ٍة ِمْن َخْيٍ ِبِه َوْزُن َذرَّ
ْ
 الُل، َوِف قَل

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
انلَّاِر َمْن قَاَل: ال

و در قلبش به اندازۀ یک دانه جو از ایمان باشد، از جهّنم خارج می شود؛ و هرکس )ال إله 
إاّل الله( بگوید و در قلبش، به اندازۀ وزن یک گندم از نیکی باشد، از آتش جهّنم خارج 
می شود؛ و هرکس )ال إله إاّل الله( بگوید و در قلبش به اندازۀ ذّره ای از نیکی باشد، از جهّنم 

«، »ِمْن إيماٍن«2 آمده است. خارج می شود.« در یک روایت، به جای »ِمْن َخْيٍ

در این زمینه، دو گروه منحرف و گمراه شده اند:

موّحدان  در حّق  انکار شفاعت  و  الهی  وعید  اجرای  به  قائل  که  * وعیدّیه: کسانی 
گنهکاری هستند که مرتکب گناه کبیره شده اند. آنان به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

خوارج: معتقدند که مرتکب گناه کبیره از دایرۀ ایمان خارج و وارد کفر می شود . 1
و بنابراین در دنیا، کافر و در آخرت، جاوید در جهّنم است.

معتزله: می گویند که مرتکب گناه کبیره از دایرۀ ایمان خارج می گردد، ولی وارد . 	
کفر نمی شود و از این رو، در دنیا میان دو مرحله و درجه قرار دارد ]منزلة بین 

منزلتین[؛ نه مؤمن است و نه کافر! و در آخرت نیز برای همیشه جهّنمی است!

پاسخ وعیدّیه را به چند صورت می توان بیان کرد؛ از جمله:

اول: الله متعال برای مرتکب گناه کبیره ایمان را اثبات نموده و وصف برادری ایمانی 
وی با سایر مومنان را باقی می داند:

نَثٰ 
ُ
ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِصاُص ِف ٱۡلَقۡتَلۖ ٱۡلُرُّ بِٱۡلُّرِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰٖن﴾ ]البقرة: 178[ 
َ
ءٞ فَٱّتَِباُعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡ

َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نَثٰ

ُ
بِٱۡل

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 44، به روایت انس س.

2- بخاری / آن را پس از روایت قبلی آورده است.
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»ای کسانی  که ایمان آورده اید! در )مورد( کشتگان )حکم( قصاص بر شما نوشته شده است، 
آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن )کشته می شوند(، پس اگر کسی از سوی برادر )دینی(اش 
)یعنی ولی مقتول( چیزی به او بخشیده شد، )و حکم قصاص تبدیل به خون بها گردید( باید )ولّی 

مقتول( از راه پسندیده پیروی کند و )قاتل نیز( به نیکی )دیه( به او بپردازد.«

الله أل در آیۀ فوق، قاتل را برادر مقتول معّرفی کرد. و نیز می فرماید:

ۡخَرٰى 
ُ
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َبَغۡت إِۡحَدىُٰهَما َعَ ٱۡل

َ
﴿ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱۡقَتَتلُواْ فَأ

ْۖ إِنَّ  ۡقِسُطٓوا
َ
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما بِٱۡلَعۡدِل َوأ

َ
ِۚ فَإِن فَآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱللَّ

َ
َء إَِلٰٓ أ ٰ تَِفٓ فََقٰتِلُواْ ٱلَِّت َتۡبِغ َحتَّ

َ لََعلَُّكۡم  َخَوۡيُكۡمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ۡصلُِحواْ َبنۡيَ أ

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي٩ إِنَّ ٱللَّ

تُرَۡحُوَن﴾ ]الحجرات: 10-9[ 
»و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میان شان آشتی برقرار کنید، پس 
اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد، با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان الله باز گردد. پس اگر 
بازگشت، میان شان به عدالت صلح برقرار کنید، و عدالت پیشه نمایید. بدون تردید الله عادالن 
را دوست  دارد. یقینًا مؤمنان برادرند، پس میان برادران تان صلح )و آشتی( برقرار کنید و از الله 

تعالی بترسید، باشد که به شما رحم شود.«

الله متعال ایمان را به دو گروهی که با هم نزاع و جدال می کنند، نسبت می دهد و آنان 
را برادران ایمانی یکدیگر معّرفی می نماید.

دوم: الله أ گناهان پایین تر از شرک را برای هرکس که بخواهد، می آمرزد و کسی 
را که در دلش به اندازۀ دانۀ خردلی ایمان باشد، از جهّنم بیرون می آورد، چنانکه روایات 

شفاعت در این باره به صورت متواتر نقل شده اند.

* مرجئه: آنان اعمال را در تعریف و اثبات و حقیقت ایمان، شرط نمی دانند، و در 
تعریف ایمان، به چند گروه تقسیم می شوند: 

جهمّیه: از دیدگاه آنان، ایمان یعنی تصدیق یا شناخت قلبی. بنابراین هیچ گناهی . 1
بر ایمان تأثیر نمی گذارد، همان گونه که هیچ طاعتی با کفر فایده ندارد.

کّرامّیه: این افراد ایمان را فقط تلّفظ زبانی می دانند.. 	
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مرجئی های فقیه: آنان ایمان را فقط تصدیق قلبی و نطق زبانی معّرفی می کنند . 	
و اعمال را داخل در تعریف و حقیقت ایمان نمی دانند، بلکه آن را از نتایج ایمان 

به شمار می آورند.
پاسخ مرجئه را نیز به چند صورت می توان داد؛ از جمله:

اول: الله متعال اعمال را ایمان نامیده است و دربارۀ کسانی که به سمت بیت المقّدس 
نماز خواندند و پیش از تغییر قبله از دنیا رفتند، فرمود:

ُ ِلُِضيَع إِيَمَٰنُكۡم﴾ ]البقرة: 143[  ﴿َوَما َكَن ٱللَّ
»و الله هرگز ایمان )نماز( شما را ضایع نمی گرداند.«

یعنی الله تعالی نماز شما را تباه و بی اثر نمی کند.
دوم: پیامبر ج ایمان مطلق را از فردی که در حال انجام گناه کبیره است، نفی کردند 
ُق َوُهَو ُمْؤِمٌن،  اِرُق ِحنَي يَْسِ ُق السَّ اِن ِحنَي يَْزيِن َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَْسِ و فرمودند: »ال يَْزيِن الزَّ
ِْه 

َ
ُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَنْتَِهُب ُنْهبًَة ذاَت شٍف، يَْرَفُع انلَّاُس إِل َْمَر ِحنَي يَْشَ

ْ
َوال يَْشَُب ال

بَْصارَُهْم، ِحنَي يَنْتَِهبَُها، َوُهَو ُمْؤِمٌن«: »زناکار، هنگام ارتکاب عمل زنا، مؤمن نیست. 
َ
ِفيَها أ

و سارق هم هنگام سرقت، مؤمن نیست؛ و شراب خوار، هنگام خوردن شراب، مؤمن نیست 
و همچنین چپاولگری که مال با ارزشی را غارت می کند که مردم به آن چشم دوخته اند، 

هنگام چپاول مؤمن نیست«. حدیثی مّتفق علیه است.1
دلیل اصلی بطالن سخن و اشتباه هر دو گروه - وعیدّیه و مرجئه – اعتقادشان مبنی 
بر یک چیز بودن ایمان است که یا تمام آن وجود دارد یا تمام آن معدوم است. اما مرجئه 
آن را به مجّرد اقرار قلبی یا زبانی یا هر دو، ثابت می دانند هرچند عملی در کار نباشد؛ آنان 
در این زمینه، کوتاهی و سهل انگاری نموده اند و اهل تفریط هستند، ولی وعیدّیه ایمان 
را با انجام پایین ترین گناه کبیره، منتفی می دانند و از این رو، آنان اهل افراط و زیاده روی 
با  آنها  نتایج  بنابراین مقّدمه و دلیل اصلی اشتباه هر دو گروه، یکی است، ولی  هستند. 

یکدیگر متضاد است!

 

ابوهریره س.  روایت  به   ،57 حدیث:  شمارۀ  مسلم،  حدیث: 2475؛ صحیح  شمارۀ  بخاری،  1- صحیح 

عبارت فوق را مسلم / آورده است.
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امامت و جماعت
محّقق  و  اصالح  زیر  موارد  با  فقط  رسالت شان  و  امور  که  هستند  واحد  اّمتی  مسلمانان 

می گردد:
1. وجوب بیعت

رسول الله ج فرمودند: »َمْن ماَت َولَیْس ف ُعنُِقِه بيَْعٌة، َماَت ِميتًة َجاِهِليًَّة«1: »هرکس 
درحالی بمیرد که در گردنش بیعتی نباشد، به مرگ جاهلّیت مرده است.«

2. حرف شنوی و اطاعت از کسانی که متوّلی امر به معروف هستند
نمی کند  فرقی  امیران؛  همراه  به  اعیاد  و  جماعت  و  جمعه  نمازهای  و  حج  انجام  و 
زمان  در  و سّنت  قرآن  به  و رجوع  آنان  برای  نیز خیرخواهی  و  فاجر؛  یا  باشند  نیکوکار 

اختالف. الله متعال می فرماید:
تََنٰزَۡعُتۡم  فَإِن  ۡمرِ ِمنُكۡمۖ 

َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ ٱلرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ  َ ٱللَّ ِطيُعواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡحَسُن 
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخرۡيٞ َوأ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ ِف َشۡ

وِيًل﴾ ]الّنساء: 59[ 
ۡ
تَأ

و صاحبان  پیامبر ج  کنید  اطاعت  و  را  الله  کنید  اطاعت  آورده اید!  ایمان  که  کسانی   »ای 
امرتان را؛ و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر ج بازگردانید؛ اگر به الله و روز 

قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجام تر است.«
 أْن يُْؤَمَر 

َّ
َحبَّ وِكَره، إِال

َ
اَعُة، ِفيما أ ْمُع والطَّ پیامبر ج فرمودند: »َع الَمرِْء الُمْسِلم السَّ

ِمر بِمْعِصيٍَة فَاَل َسْمَع َوال طاَعَة«: »بر شخص مسلمان الزم است که بشنود 
ُ
بَِمْعِصيٍَة، فَإذا أ

فرمان داده  انجام گناه  به  اینکه  یا نمی پسندد مگر  آنچه دوست دارد  اطاعت کند در  و 
شود که اگر امر به گناه شد، هیچ حرف شنوی و اطاعتی در میان نیست.« این حدیث، 
مّتفق علیه است.2 همچنین فرمودند: »َمْن خلََع يَداً مْن َطاَعٍة، لَِق الَل يْوم القياَمِة واَل 
«3: »کسی که دست از اطاعت ]امیران اسالمی[ بکشد، روز قیامت در حالی با الله 

َ
َة ل ُحجَّ

مالقات می کند که هیچ دلیلی ندارد.«
1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1851، به روایت ابن عمر ب.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 7144؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1839، به روایت ابن عمر ب.

- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1851، به روایت ابن عمر ب.  3
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3. تحریم شورش علیه آنان و مخالفت با ایشان
هرچند ستم کنند مگر اینکه کفر آشکاری از آنان دیده شود که در این باره، دلیلی از 
جانب الله داشته باشیم، زیرا عباده بن ثابت س می گوید: »رسول الله ج ما را فرا خواندند 
و ما با ایشان بیعت کردیم. برخی از مواردی که با ما بیعت کردند، از این قرار است: بر 
حرف شنوی و اطاعت ]از امیران[ در خوشی و ناخوشی، در سختی و آسانی و ترجیح دادن 
آنان بر خود و اینکه با زمامداران مخالفت نکنیم مگر اینکه کفر آشکاری ببینیم که دلیلی 
رسول  همچنین  است.1  مّتفق علیه  این حدیث،  باشیم«.  داشته  آن  دربارۀ  الله  جانب  از 
از من  ُتنِْکُروَنَها«: »همانا شما پس  ُموًرا 

ُ
َوأ ثرًة 

َ
أ َبْعِدي  ْوَن  َسَتَ »إِنَُّكْم  الله ج فرمودند: 

چه  گفتند:  نمی پسندید.« صحابه ش  را  آنها  که  دید  خواهید  را  اموری  و  تبعیض  نوعی 
ُهْم، وََسلُوا الَل  ِْهْم َحقَّ

َ
وا إِل

دُّ
َ
دستوری به ما می دهید ای رسول الله! ایشان پاسخ دادند: »أ

ُكْم«: »شما حّق آنان را ادا کنید و از الله بخواهید که حّق شما را بدهد.« این حدیث  َحقَّ
نیز مّتفق علیه است.2

زیر وجود  اینکه شروط مهم  نیست مگر  امیران جایز  علیه  بنابراین شورش و خروج 
داشته باشد:

 أن تََروا ...«؛ 
ّ

1. اثبات وقوع کفر با دیدن یا بررسی علمی، زیرا پیامبر ج فرمودند: »إال
»مگر اینکه ببینید... .«. پس نمی توان بر شایعات و اخبار اعتماد کرد.

	. برای خروج علیه آنان، الزم است مرتکب »کفر« شده باشند و فسق و فجور امیران 
دلیلی بر جواز شورش علیه آنان به شمار نمی رود.

	. الزم است که کفر آنان »ظاهر« و آشکار شود و بنابراین اگر دچار کفری شده باشند 
که کفر بودن آن خفی باشد، خروج جایز نیست.

	. باید دلیل قطعی مبنی بر تکفیر آنان وجود داشته باشد، چون رسول الله ج فرمودند: 
»ِعنْدُكْم فيه ِمَن الِل بُرهان«: »دربارۀ آن، دلیلی از جانب الله داشته باشید.« پس به 
سبب امری ظّنی و احتمالی یا مسأله ای اختالفی، قیام و شورش علیه آنان روا نیست.

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 7055 و 7056؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1709 و 4771.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 7052؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1843، به روایت ابن مسعود س.
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امامت و جماعت

	. قدرت: در صورت ناتوانی و نبود قدرت، خروج علیه امیر کافر جایز نیست، هرچند 
شرایط قبلی وجود داشته باشد؛ تا این کار منجر به نابودی دین و اهل آن نشود. 

الله متعال می فرماید:
ا ُكتَِب  َكٰوةَ فَلَمَّ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ ٓواْ  ِيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ

َ
﴿أ

َشدَّ َخۡشَيٗة﴾ ]الّنساء: 77[ 
َ
ۡو أ

َ
ِ أ َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتاُل إَِذا فَرِيٞق ّمِۡنُهۡم َيَۡشۡوَن ٱنلَّاَس َكَخۡشَيةِ ٱللَّ

»آیا ندیدی کسانی را که )در مّکه( به آنان گفته شد: )اکنون( دست از جنگ بردارید و 
نماز را برپا کنید و زکات بدهید، ولی زمانی که )در مدینه( جهاد بر آنان مقّرر شد، ناگاه 
جمعی از آنان، از مردم می ترسیدند همان  گونه که از الله می ترسند یا بیشتر می ترسیدند.«

مؤمنان در حالت ضعف و ناتوانی، فرمان دارند که دست از جنگ بکشند، ولی در 
زمان قدرت، باید علیه کفر و کافران قیام نموده و خروج کنند.
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صحابه ش

ایمان  ایشان  به  و  داشته  برخاست  و  پیامبر ج نشست  با  که  است  * صحابی کسی 
آورده و با همان ایمان از دنیا رفته است. صحابه ش بهترین مردم پس از پیامبران إل 
هستند و بهترین نسل و افراد اّمت به شمار می روند. رسول الله ج فرمودند: »َخْيُ انلَّاِس 
این حدیث، مّتفق علیه است.1 و  ]انسان های[ قرن من هستند.«  قَْريِن«: »بهترین مردم، 
ّمت قَْريِن«: »بهترین اّمتم، ]افراد[ قرن من هستند.« این حدیث نیز 

ُ
نیز فرمودند: »َخْيُ أ
مّتفق علیه می باشد.2

تمامی صحابه عادل بودند، زیرا الله تعالی آنان را برای همنشینی و همراهی با پیامبرش 
انتخاب نمود و آنان را تزکیه و پاک کرد و از آنان راضی شد و توبۀ شان را پذیرفت و با 

بهترین اوصاف، آنان را توصیف کرد و بهترین وعده ها را به آنان داد، چنانکه می فرماید: 
ٗدا  ٗعا ُسجَّ ُركَّ تََرىُٰهۡم  بَۡيَنُهۡمۖ  رَُحَآُء  ارِ  ٱۡلُكفَّ آُء َعَ  ِشدَّ

َ
أ ۥٓ  َمَعُه ِيَن  َوٱلَّ  ِۚ رَُّسوُل ٱللَّ ٞد  َمَّ ﴿مُّ

ِف  َمَثلُُهۡم  َذٰلَِك  ُجودِۚ  ٱلسُّ ثَرِ 
َ
أ ّمِۡن  وُُجوهِِهم  ِف  ِسيَماُهۡم  َورِۡضَوٰٗناۖ   ِ ٱللَّ ّمَِن  فَۡضٗل  يَۡبَتُغوَن 

ٰ ُسوقِهِۦ  اَزَرهُۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َعَ ُهۥ َف َٔ ۡخَرَج َشۡط َٔ
َ
ِنيِل َكَزۡرٍع أ ٱلَّۡوَرىٰةِۚ َوَمَثلُُهۡم ِف ٱۡلِ

ۡغفَِرٗة  ٰلَِحِٰت ِمۡنُهم مَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ اَرۗ وََعَد ٱللَّ اَع ِلَغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ ُيۡعِجُب ٱلزُّ
ۡجًرا َعِظيَمۢا﴾ ]الفتح: 29[ 

َ
َوأ

»محمد ج فرستادۀ الله است و کسانی  که با او هستند، بر کافران سخت گیر )و شدید( و در 
میان خود مهربانند، آنان را در حال رکوع و سجده می بینی که از الله فضل و خشنودی می طلبند، 
نشانۀ )درستکاری( آنان در چهره های شان از اثر سجده )نمایان( است. این توصیف شان در تورات 
است و توصیف آنان در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند، سپس آن را تقویت کند، تا محکم 
گردیده و بر پای خود ایستاده است و کشاورزان را به شگفتی وامی دارد، تا از )دیدن( آنها کافران 
انجام دادند وعدۀ  ایمان آوردند و کارهای شایسته  آنان که  از  الله به کسانی  را به خشم آورد، 

آمرزش و پاداش عظیمی داده  است.«

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2652؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2533، به روایت ابن مسعود س.

بن  روایت عمران  به  بخاری، شمارۀ حدیث: 3650؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2535،  2- صحیح 

حصین س. عبارت فوق، متن صحیح بخاری می باشد.
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با این همه، صحابه ش از لحاظ برخی ویژگی های عمومی و خصوصی، با یکدیگر تفاوت 
دارند که تعدادی از مراتب برتری و تفاوت عمومی آنان با یکدیگر از این قرار است:

1. مهاجران برتر از انصار هستند
از آنجا که مهاجران هم هجرت و هم کمک و یاری کردند، از انصار بهترند و نیز الله 

متعال اول از آنان یاد کرد:
ِ َورِۡضَوٰٗنا  ۡمَوٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗل ّمَِن ٱللَّ

َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِيَن أ ﴿لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَهِٰجرِيَن ٱلَّ

يَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم  اَر َوٱۡلِ ِيَن َتَبوَُّءو ٱدلَّ ِٰدقُوَن٨ َوٱلَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلصَّ
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَلُ وَن ٱللَّ َوَينُصُ

نُفِسِهۡم َولَۡو 
َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن َعَ

ُ
آ أ ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِلِۡهۡم َوَل َيُِدوَن ِف ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾ ]الحشر: 9-8[ 
ُ
َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

»)این اموال َفئ و غنیمت( برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموال شان بیرون رانده شدند، 
از الله فضل و خشنودی می طلبند و الله و پیامبرش را یاری می کنند؛ آنان راستگویانند. و )نیز برای( 
کسانی  که پیش از آنان در دیار خود )مدینه؛ داراإلسالم( جای گرفتند و )نیز( ایمان آورده بودند، 
کسانی را که به سوی شان هجرت کنند دوست  دارند و در دل های خود از آنچه )به مهاجران( داده 
نیازمند  بر خود مقّدم می دارند، هرچند خودشان  را  آنان  نیاز( نمی کنند و  شده احساس حسد )و 

باشند؛ و کسانی  که از بخل )و حرص( نفس خویش باز داشته شده اند، پس آنان راستگارانند.«

 ُ رَِّضَ ٱللَّ بِإِۡحَسٰٖن  َبُعوُهم  ٱتَّ ِيَن  َوٱلَّ نَصارِ 
َ
َوٱۡل ٱلُۡمَهِٰجرِيَن  ِمَن  لُوَن  وَّ

َ
ٱۡل ٰبُِقوَن  ﴿َوٱلسَّ  

ٱۡلَفۡوُز  َذٰلَِك  بَٗداۚ 
َ
أ فِيَهآ  َخدِٰلِيَن  نَۡهُٰر 

َ
ٱۡل َتَۡتَها  َتۡرِي  ٰٖت  لَُهۡم َجنَّ َعدَّ 

َ
َوأ َعۡنُه  َورَُضواْ  َعۡنُهۡم 
ٱۡلَعِظيُم﴾ ]الّتوبة: 100[ 

»و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی  که به نیکی از آنها پیروی کردند، الله از 
آنان خشنود گشت و آنها )نیز( از او خشنود شدند و برای شان باغ هایی )از بهشت( آماده کرده است 
که نهرها از زیر )درختان( آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند؛ این کامیابی بزرگ است.«

ةِ ِمۢن َبۡعِد  َبُعوهُ ِف َساَعةِ ٱۡلُعۡسَ ِيَن ٱتَّ نَصارِ ٱلَّ
َ
ِ َوٱلُۡمَهِٰجرِيَن َوٱۡل ُ َعَ ٱنلَِّبّ  ﴿لََّقد تَّاَب ٱللَّ

َما َكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيٖق ّمِۡنُهۡم ُثمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَُّهۥ بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيٞم﴾ ]الّتوبة: 117[ 
»قطعًا الله رحمت خود را شامل حال پیامبر ج و مهاجران و انصار نمود، کسانی که در زمان 
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سختی )و تنگدستی( از او پیروی کردند، بعد از آنکه نزدیک بود، دل های گروهی از آنان )از حق( 
منحرف شود، سپس توبۀشان را پذیرفت، همانا او )نسبت( به آنان رؤوف مهربان است.«

2. کسانی که پیش از صلح حدیبیه، انفاق و جهاد کرده اند، برتر از کسانی 
هستند که بعد از آن انفاق و جهاد کردند

الله متعال می فرماید:
ِيَن  ّمَِن ٱلَّ َدرََجٗة  ۡعَظُم 

َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ َوَقَٰتَلۚ  ٱۡلَفۡتِح  َقۡبِل  نَفَق ِمن 

َ
أ ۡن  يَۡسَتوِي ِمنُكم مَّ ﴿َل 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ﴾ ]الحديد: 10[  ۚ َوٱللَّ ُ ٱۡلُۡسَنٰ ْۚ َوُكّٗ وََعَد ٱللَّ نَفُقواْ ِمۢن َبۡعُد َوَقَٰتلُوا
َ
أ

»کسانی از شما که قبل از فتح )مّکه( انفاق کردند و )با مشرکان( جنگیدند )با کسانی  که پس 
از فتح انفاق کردند و جنگیدند( یکسان نیستند. آنان مقام )و منزلت( شان واالتر )و برتر( است 
از کسانی  که بعد از فتح )مّکه( انفاق کردند و جنگیدند و الله به هریک وعدۀ نیک )بهشت( داده 

گاه است.« است و الله به آنچه می کنید آ
3. اهل بدر

پیامبر ج به سّیدنا عمر س در ماجرای حاطب بن ابی بلتعه فرمودند: »إنَُّه قَْد َشِهَد 
ْهِل بَْدٍر َفَقاَل: اْعَملُوا َما ِشئْتُْم َفَقْد 

َ
لََع َعَ أ ْن يَُكوَن قَِد اطَّ

َ
بَْدًرا، َو َما يُْدِريَك لََعلَّ الَل أ

الله حتمًا به  َغَفْرُت لَُكْم«: »او در جنگ بدر حضور داشته است و تو چه می دانی که 
گاه بوه که فرموده است: هر آنچه می خواهید انجام دهید که من شما را  احوال اهل بدر آ

بخشیدم!« این حدیث، مّتفق علیه است.1
4. اهل بیعت رضوان

الله ـ می فرماید:
نَزَل 

َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما ِف قُلُوبِِهۡم فَأ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ ُيَبايُِعونََك َتَۡت ٱلشَّ ﴿لََّقۡد رَِضَ ٱللَّ

َثَٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا﴾ ]الفتح: 18[ 
َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ ٱلسَّ

»به راستی الله از مؤمنان - هنگامی  که زیر درخت با تو بیعت کردند- خشنود شد، پس آنچه 
را که در درون دل های شان بود دانست، بنابراین آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی )و فتحی( 

نزدیک را به آنها پاداش داد.«

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3007؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2494، به روایت سّیدنا علی س.
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يَن  ِ
َّ

َحٌد ِمن ال
َ
َجَرهِ أ ْصَحاِب الشَّ

َ
پیامبر ج فرمودند: »اَل يَْدُخُل انلَّاَر إِْن َشاَء الُل، ِمْن أ

ْتََها«1: »اگر الله بخواهد، هیچیک از اصحاب شجره که در زیر آن بیعت کردند، 
َ

بَاَيُعوا ت
وارد جهّنم نمی شود.«

اّما مراتب و برتری خاّص صحابه بر یکدیگر، از این قرار است:
1. چهار خلیفۀ راشد ش

به اجماع اهل سّنت و جماعت، برترین اّمت پس از پیامبر ج، ابوبکر صّدیق و سپس 
عمر فاروقب است. روایات متواتری در این زمینه با بیش از 80 صورت نقل شده است. 
از سّیدنا علی س روایت شده است که بر روی منبر کوفه چنین گفت: »بهترین این اّمت 
پس از پیامبر ج، ابوبکر و سپس عمر است.« امام احمد / این روایت را با سندهایی 
صحیح نقل کرده است و نیز ابن ابی عاصم؛ و آلبانی آن را صحیح دانسته است.2 قطعا 

گاهی بر زبان آورده است. علی س چنین سخنی را از روی علم و آ
و پس از این دو بزرگوار، عثمان بن عّفان س از همه برتر است، زیرا بخاری / روایتی 
را از عبدالله بن عمر ب آورده است که: »ما در زمان پیامبر ج، از میان مردم، ابتدا 
انتخاب می کردیم.«3 و در عبارت دیگری آمده  را  از او عثمان  ابوبکر، سپس عمر و بعد 
نکردند.«4 سفیان  انکار  و  را رد  آن  ایشان  و  به رسول الله ج رسید  است که: »این خبر 
ابوبکر و عمر ش بداند، قطعا به مهاجران و  از  ثوری / می گوید: »هرکس علی را برتر 
انصار بی احترامی کرده است.«5، چون این افراد در خالفت، جلوتر از سّیدنا علی هستند و 

از این رو، ترتیب آنان از لحاظ برتری، مانند ترتیب شان در خالفت است.
2. بشارت داده شدگان به بهشت

ر ل. 1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2496، به روایت أّم مَُبشِّ

2- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 836؛ ابن ابی عاصم در الّسنة، با تخریج آلبانی، شمارۀ: 1201.

3- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3655.

4- ابن ابی عاصم در الّسّنة، با تخریج آلبانی، شمارۀ: 1193.

5- ابن معین در تاریخ خودش، به روایت ابن محرز، شمارۀ: 885؛ خالل در الّسّنة، شمارۀ: 8		؛ خطیب 

بغدادی در تاریخ بغداد، ج 	، ص 0	 چنین آورده است: »هرکس علی را بر عثمان مقّدم و برتر بداند، 
قطعا به 12 هزار نفر بی احترامی کرده است؛ 	1 هزار نفری که پیامبر ج در زمان وفات خویش، از 

آنان راضی بودند؛ همان کسانی که بر بیعت با عثمان س اجماع و توافق کردند.«
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وّقاص،  ابی  بن  سعد  عوف،  بن  عبدالّرحمان  چهارگانه،  خلفای  از:  عبارتند  افراد  این 
طلحه بن عبیدالله، زبیر بن عوام، ابو عبیده عامر بن جّراح و سعید بن زید ش که پیامبر ج 
به این افراد وعدۀ ورود به بهشت دادند و این مطلب در احادیث صحیحی بیان شده است.1
عالوه بر این، بر اساس برخی متون، به افراد دیگری نیز بشارت ورود به بهشت داده 

شده است؛ مانند بالل،2 ثابت بن قیس3 و عبدالله بن سالم4 ش.
3. اهل بیت پیامبر ج

این افراد از پنج خاندان هستند که دادن صدقه به آنان حرام است؛ یعنی خاندان علی، 
خاندان جعفر، خاندان عقیل، خاندان عّباس و فرزندان حارث بن عبد المّطلب ش. رسول 
ِكنَانََة،  ِمْن  قَُريًْشا  َواْصَطَف  إِْسَماِعيَل،   ِ

َ
َول ِمْن  ِكنَانََة  اْصَطَف  الَل  »إِنَّ  فرمودند:  الله ج 

َواْصَطَف ِمْن قَُريٍْش بَِن َهاِشٍم، َواْصَطَفاِن ِمْن بَِن َهاِشٍم«5: »همانا الله متعال کنانه را از 
میان فرزندان اسماعیل ÷، قریش را از بین کنانه، بنی هاشم را از قریش و مرا از میان 
ُركم الَل ف أهل  ركم الَل ف أهِل بیْت، أذكِّ ذكِّ

ُ
بنی هاشم برگزید.« همچنین فرمودند: »أ

بیت«6: »شما را در مورد اهل بیتم سفارش می کنم؛ شما را در مورد اهل بیتم سفارش 
می کنم«. ]از الله بترسید از اینکه مبادا در حّق خانواده ام ستم کنید.[ هنگامی که عّباس 
بن عبد المّطلب از ستم برخی از قریشی ها علیه فرزندان هاشم، به پیامبر ج شکایت کرد، 
ایشان فرمودند: »والل اليدُخُل قلَب امرٍئ إيماٌن حّت حُیبَّكم لِل و ِلَقَرابت«7: »سوگند 

الکبری، شمارۀ  السنن  1- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 1675؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: 7	7	؛ نسائی در 

حدیث: 8	81، به روایت عبدالّرحمان بن عوف س و با نام بردن از هر ده نفر مذکور؛ مسند احمد، شمارۀ 
حدیث: 1		1، ابوداود، شمارۀ حدیث: 9			؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: 8	7	؛ نسائی در السنن الکبری، 
شمارۀ حدیث: 		81؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 		1، به روایت سعید بن زید س، با نام بردن از 9 نفر.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 1149؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2458، به روایت ابو هریره س؛ 

و نیز: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 7			، به روایت جابر س.
3- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3613؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 119، به روایت انس س.

4- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3812؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2483، به روایت سعد بن ابی 

وّقاص س.
5- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2276، به روایت واثله بن أسَقع س.

6- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2408، به روایت زید بن أرقم س.

7- مسند احمد، شمارۀ حدیث: 1777، به روایت عّباس بن عبدالمّطلب س.
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به سبب  و  الله  به خاطر  را  اینکه شما  تا  نخواهد شد  قلب کسی  وارد  ایمان  که  الله  به 
خویشاوندی با من دوست داشته باشد.«

همسران پاک پیامبر ج نیز از اهل بیت ایشان هستند، چنانکه الله تعالی می فرماید:
ۡهَل ٱۡلَۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهرٗيا﴾ ]األحزاب: 33[ 

َ
ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِيُد ٱللَّ ﴿إِنَّ

»الله قطعًا می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید شما را پاک سازد.«

الله أل آنان را برای پیامبرش برگزید و این افراد را به عنوان همسران رسول الله ج در 
دنیا و آخرت انتخاب کرد و آنان را مادران مؤمنان نامید. برترین همسر پیامبر ج خدیجه 
و سپس عایشه دختر سّیدنا ابوبکر بوده و نام سایر همسران ایشان از این قرار است: سوده 
أّم حبیبه دختر ابوسفیان، صفّیه دختر  أّم سلمه،  دختر زمعه، حفصه دختر سّیدنا عمر، 

حیی، زینب دختر جحش، جویرّیه، میمونه و زینب دختر خزیمه.
با وجود اختالف طبقات و درجات صحابه واجب است، در قبال آنان موارد زیر را رعایت 

کنیم:
اول: محّبت و دوست داشتن و راضی بودن از تمامی آنان و نیز درخواست آمرزش برای 

ایشان و تحسین آنها. الله أل می فرماید:
ۡوِلَآُء َبۡعٖض﴾ ]الّتوبة: 71[ 

َ
﴿َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت َبۡعُضُهۡم أ

»و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان )و یاور( یکدیگرند.«

يَمِٰن﴾ ]الحشر:  ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡلِ ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِلِۡخَوٰنَِنا ٱلَّ  ﴿َوٱلَّ
 ]10

»و )نیز( کسانی  که بعد از آنان )بعد از مهاجران و انصار( آمدند، می گویند: پروردگارا! ما و 
برادران مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز.«

نَْصاِر«1: »نشانۀ 
َ ْ
نَْصاِر َوآيَُة انِلَّفاِق ُبْغُض األ

َ ْ
يَماِن ُحبُّ األ ِ

ْ
پیامبر ج فرمودند: »آيَُة اإل

ایمان دوست داشتن انصار و نشانۀ نفاق، دشمنی  و بغض نسبت به انصار است.«
پیامبر  آفرید،  را  و جان  را شکافت  دانه  که  ذاتی  به  سّیدنا علی س می گوید: سوگند 

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 17، به روایت انس س.
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أّمی ج نسبت به من یادآور شده است که: »فقط انسان مؤمن مرا دوست دارد و فقط فرد 
منافق با من دشمنی می کند.«1

دوم: باید دل ها و زبان های مان را از بدگمانی و خیانت و توهین و دشنام نسبت به این 
افراد حفاظت کنیم. در قرآن کریم چنین آمده است:

ِيَن َءاَمُنواْ َربََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم﴾ ]الحشر: 10[ ﴿َوَل َتَۡعۡل ِف قُلُوبَِنا ِغّلٗ ّلِلَّ
»و در دل های مان کینه ای نسبت به کسانی  که ایمان آورده اند قرار مده، پروردگارا! بی گمان 

تو رؤوف و مهربانی.«

ْنَفَق 
َ
َحَدُكْم أ

َ
نَّ أ

َ
ي نفيس بيِدهِ، لَْو أ

ّ
ْصَحاِب؛ فوال

َ
 تَُسبُّوا أ

َ
رسول الله ج فرمودند: »ال

 نَِصيَفُه«: »یاران مرا دشنام ندهید که اگر کسی 
َ

َحِدِهْم َوال
َ
أ ُحٍد َذَهبًا، َما بَلََغ ُمدَّ 

ُ
أ ِمثَْل 

از شما به اندازۀ کوه احد طال انفاق کند، به اندازۀ یک کف دست یا نصف آن از ]فضل و 
پاداش[ یکی از آنان نمی رسد.« این حدیث، مّتفق علیه است.2 

سوم: خودداری از قضاوت در مورد اختالفاتی که میان آنان رخ داده است و حسن ظن 
نسبت به آنها و معذوردانستن  آنان به اینکه مجتهد بودند؛ یا به حق رسیده اند و دو پاداش 
می برند و یا اینکه خطا کرده اند و یک اجر دارند. و باور ویقین به این موضوع که آنان دارای 
چنان سوابق و محاسن و نیکی های بزرگی  بودند که باعث بخشش خطاهای شان می شود 

در صورتی که از آنان گناهی سر زده باشد.
چهارم: برائت و بیزاری از شیوه و باور روافض؛ کسانی که در مورد اهل بیت زیاده روی 
می کنند و عموم صحابه را دشنام می دهند و نسبت به آنان بغض و دشمنی می ورزند. و 

نیز بیزاری از روش نواصب؛ افرادی که نسبت به اهل بیت، ظلم و جفا می کنند.

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 78.

2- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 3673؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2540، به روایت ابو سعید س؛ 

و نیز: صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 0			، به روایت ابوهریره س.
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اولیاء

تمامی مؤمنان اولیاء و دوستان الله متعال هستند:

ِيَن َءاَمُنواْ﴾ ]البقرة: 257[  ُ َوِلُّ ٱلَّ ﴿ٱللَّ
»الله یاور و )سرپرست( کسانی است که ایمان آورده اند.«

و گرامی ترین مؤمنان نزد الله، با تقواترین آنان است:

﴾ ]الحجرات: 13[  ۡتَقىُٰكۡمۚ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
﴿إِنَّ أ

»همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست.«

آنان  الله تعالی نیز می باشد و دوستی  الهی داشته باشد، ولّی  بنابراین هرکس تقوای 
او  با محّبت و احسان  آنان  با  الله  او تعالی است و دوستی  با عبادت و محّبت  الله  برای 

نسبت به آنان است.
1. ولی

ولّی الله عبارت است از هر مؤمن پرهیزگاری؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است:

ِيَن َءاَمُنواْ َوَكنُواْ َيتَُّقوَن﴾ ]يونس: 63-62[  ِ َل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن٦٢ ٱلَّ ۡوِلَآَء ٱللَّ
َ
َلٓ إِنَّ أ

َ
﴿أ

گاه باشید! همانا دوستان الله، نه ترسی بر آنهاست و نه آنان غمگین می شوند. )همان(  »آ
کسانی  که ایمان آوردند و پرهیزگاری می کردند.«

مراتب و درجات مؤمنان در دوستی با الله، بر اساس مراتب آنان در ایمان و تقواست و 
نسب و اّدعا در این زمینه هیچ تأثیری ندارد. الله أل می فرماید:

َ َعلِيٌم َخبرِيٞ﴾ ]الحجرات: 13[  ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
﴿إِنَّ أ

گاه است.« »همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست، بی گمان الله دانای آ
2. کرامت

کرامت یعنی امری خارق العاده که الله متعال آن را بر دستان یکی از اولیای خود و به 
منظور گرامیداشت وی و تصدیق و تأیید پیامبری که آن ولی از او پیروی می کند، جاری 

می سازد. این مورد بر دو نوع است:
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اول: در علوم و مکاشفات و دانایی و الهامات.
دوم: در قدرت و تأثیرات.

کرامات برای اولیای الهی در اّمت های پیشین و برای صحابه و تابعان صورت گرفته 
است و تا روز قیامت باقی است.
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اصولی جامع دربارۀ اصالت و استدالل

1. اصول جامع
اصول جامع یعنی آنچه از آن اعتقاد و شریعت و سلوک گرفته می شود، که بر سه قسم 
است: قرآن کریم، سّنت صحیح و اجماع منّظم و قانونمند. جایز نیست که با نظر، قیاس، 

سلیقه، کشف یا سخن کسی هرکس که باشد، با این اصول مخالفت شود.
2. شیوۀ فهم قرآن و سّنت

این اّمت است؛ یعنی شیوۀ مهاجران  افراد نخستین  شیوۀ صحیح همان راه و روش 
و انصار و پیروان نیک شان؛ و نیز دوری از روش های نوپیدایی که متکّلمان و صوفیان به 

وجود آوردند. الله أ می فرماید:
ِۦ َما  َ َلُ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغرۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمننَِي نَُوّلِ ﴿َوَمن يَُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ

ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصرًيا﴾ ]الّنساء: 115[  تََولَّ
»و کسی  که پس از آنکه هدایت )و راه حق( برایش روشن شود، با پیامبر ج مخالفت کند و 
از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، ما او را به آنچه پیروی کرده وا می گذاریم و او را به جهّنم 

در می افکنیم و بد جایگاهی است!«

3. عقل صریح
عقلی که سالم از شبهات و شهوات  باشد و مخالف با نقل صحیح نباشد و نیز سالم از دالیل 
فاسد باشد. گاهی اوقات متون دینی عقل ها را به حیرت وا می دارد، اّما هرگز مخالف با عقل سلیم 
نیست. هرکس گمان کند که تعارضی میان متون صحیح دینی و عقل صریح وجود دارد، قطعا 

عقل وی فاسد است و باید در چنین مواردی، نقل و روایت صحیح را مقّدم بر عقل خود بداند.
4. بدعت

ْمِرنَا 
َ
ْحدَث ف أ

َ
بدعت به معنای نوآوری در دین است. رسول الله ج فرمودند: »مْن أ

«: »هرکس در این امر ]دین[ ما چیز نوپیدایی را که از آن نیست  َهَذا َما لَیَْس ِمنُْه فُهو رَدٌّ
بیاورد، قطعا مردود است.« این حدیث، مّتفق علیه است.1 و نیز مسلم و بخاری رحمهما 

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2697؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1718، به روایت أّم المؤمنین 
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

«1: »هرکس  الله به صورت معّلق روایت کرده اند که: »َمْن عِمل عماًل لَیْس عليِه أْمُرنَا فُهو رَدُّ
عملی انجام دهد که امر ]دین[ ما مبتنی بر آن نیست، قطعا مردود است.«

بدعت بر چند نوع است:
اعتقادی: مانند اعتقاد تشّیع و خوارج و قدرّیه و مرجئه.. 1
عملی: مانند رهبانّیت و صوفی گری و درویشی.. 	
اصلی: مانند جشن توّلدها و اذکار نوپیدا.. 	
اضافی: تا حدودی از لحاظ سبب، جنس، مقدار، کیفّیت، زمان و یا مکانش شبیه . 	

و نزدیک به عبادت است.
مغّلظه: همچون شرک با تمامی انواعش.. 	
مخّففه: مانند ذکر دسته جمعی.. 	
ره: همچون نفی صفات الهی.. 7 مکفِّ
مفّسقه: مانند سماع و موسیقی حرام.. 8

عایشه ل.
1- بخاری / آن را به صورت معّلق و پیش از حدیث شمارۀ: 		1	 و شمارۀ: 0		7 آورده است؛ صحیح 

مسلم، شمارۀ حدیث: 1718، به روایت عایشه ل. 
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برخی از مکّمالت عقیده
1. امر به معروف و نهی از منکر

الله ـ می فرماید:
ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 

ۡ
َوَيأ ٱۡلَرۡيِ  إَِل  يَۡدُعوَن  ةٞ  مَّ

ُ
أ ّمِنُكۡم  ﴿َوۡلَُكن 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾ ]آل عمران: 104[ 
ُ
َوأ

»و باید از میان شما گروهی باشند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا 
دارند و از زشتی باز دارند و آنان هستند که رستگارند.«

ى 
َ
َرأ »َمْن  شنیدم:  چنین  الله ج  رسول  از  که  می کند  روایت  خدری س  سعید  ابو 

ْضَعُف 
َ
إِْن لَْم يَْستَِطْع فَبَقلبِه وََذلََك أ

إِْن لَْم يَْستَطْع فِبِلَسانِه، فَ
ُْه بِيَده، فَ

يغيِّ
ْ
ِمنُْكم ُمنْکراً فَل

اإِليماِن«1: »هریک از شما کار بدی دید، باید آن را با دستش منع کند و اگر نتوانست با 
زبانش و اگر نتوانست، با دلش و این ضعیف ترین درجۀ ایمان است.«

باید پیش از امر به معروف و نهی از منکر، علم باشد و در زمان این کار نرمی و مدارا 
صورت گیرد و پس از آن نیز، داشتن صبر و سعۀ صدر الزم است.

2. اشتیاق فراوان بر وحدت و همبستگی و دوری از اختالف و فرقه گرایی
الله تعالی می فرماید:

ۡعَداٗٓء 
َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّقُوا ﴿َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ

نَقَذُكم 
َ
ٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ ّمَِن ٱنلَّارِ فَأ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا َوُكنُتۡم َعَ

َ
لََّف َبنۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
فَأ

ةٞ يَۡدُعوَن إَِل  مَّ
ُ
ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن١٠٣ َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ ُ ٱللَّ ّمِۡنَهاۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ

تَُكونُواْ  َوَل  ٱلُۡمۡفلُِحوَن١٠٤  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 

ۡ
َوَيأ ٱۡلَرۡيِ 

ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم﴾ ]آل عمران: 
ُ
ِيَن َتَفرَّقُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلَّيَِنُٰتۚ َوأ َكٱلَّ

]105 -103

»و همگی به ریسمان الله )قرآن و اسالم( چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت الله را بر خود 
یاد کنید، آنگاه که دشمنان )یکدیگر( بودید، پس میان دل های شما الفت داد، سپس به )فضل( 

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 49.
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اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

نعمت او برادر )یکدیگر( شدید. و شما بر لبۀ گودلی از آتش بودید، )او( شما را از آن نجات داد. 
این گونه الله آیات خود را برای تان روشن می سازد، باشد که شما راه یابید. و باید از میان شما، 
گروهی باشند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و 
آنانند که رستگارند. و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند پس از آنکه دالیل 

روشن برای شان آمد و اینان برای شان عذاب بزرگی است.«

ورى: 13[ 
ّ

﴾ ]الش قُواْ فِيهِۚ قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
ۡن أ

َ
 ﴿أ

»که دین را بر پا دارید و در آن فرقه فرقه نشوید.«

ُنْيَاِن يَشدُّ بْعُضُه َبْعضاً«: »مؤمن برای مؤمن  ُمْؤِمن َكبلْ
ْ
ُمْؤمُن لل

ْ
پیامبر ج فرمودند: »ال

مانند ساختمان است که بخشی از آن بخش دیگر را تقویت می کند.« پیامبر ج انگشتان 
خویش را در هم داخل کردند. این حدیث، مّتفق علیه است.1

ََسِد، إَِذا اْشتََك 
ْ
ِهْم وتَعاُطِفِهم، َمثَُل اجل ِهْم وتََراُحِ ُمْؤِمِننَي ِف تََوادِّ

ْ
و نیز فرمودند: »مثَُل ال

و رحمت  مؤمنان در محّبت  »َمَثل   :2» ُمَّ
ْ
بالسَهِر وال سِد 

ْ
اجل ُل سائُِر  تَداَع  ُعْضٌو،  ِمنُْه 

و مهربانی شان به همدیگر مانند یک جسد است، که هرگاه عضوی از آن بدرد آید، دیگر 
اعضای جسد در تب و بیدارخوابی با آن همراهی می کنند.«

3. مکارم اخالق و محاسن اعمال
مانند صبر، کرم، شجاعت، بردباری، بخشش، تواضع و دوری از اضداد آنها؛ و نیز نیکی 
به والدین، صلۀ رحم، نیکی به همسایه، احسان به یتیمان و مساکین و در راه ماندگان. الله 

متعال می فرماید:
ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي﴾ ]األعراف: 199[ 

َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
﴿ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

»)ای پیامبر!( گذشت را پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از نادانان روی بگردان.«

الِمزَیان  یف  أثَقُل  َشٍء  ِمن  »َما  فرمودند:  پیامبر ج  که  می کند  روایت  درداء س  ابو 

1- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: 2446؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2585، به روایت ابوموسی س. 

عبارت مذکور، در صحیح بخاری آمده است.
2- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2586، به روایت نعمان بن بشیر س.
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برخی از مکّمالت عقیده

ِمن ُحسِن الُلُِق«1: »در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از خوش خلقی نیست.«
ابوهریره س نیز روایت می کند که رسول الله ج فرمودند: »من َنفَّس عن مؤمن ُكْربًة 
َ الُل  َ ع ُمْعٍس يسَّ ِقياَمِة، ومْن يسَّ

ْ
نْيا، نفَّس الُل عنْه ُكْربًة مْن ُكَرب يوِم ال مْن ُكرب الُّ

ْنيَا واآلِخرِة ، ومْن َسَت ُمْسِلماً َستُه الُل ِف النْيا واآلخرة ، والُل ِف عْوِن العبْد  عليْه ف الُّ
ل الُل ُل به طريقاً إل  ماً سهَّ

ْ
تَمُس فيِه ِعل

ْ
خيه، ومْن سلك َطريقاً يل

َ
ما كَن العبُْد ف عْون أ

 
َّ
اجلنَّة، وما اْجتََمَع قْوٌم ِف بيٍْت مْن ُبيُوِت الِل، يتْلُون ِكتَاَب الِل، وَيتَدارُسونُه بیْنَُهْم، إال
الُل فيَمْن عنده.  تُْهُم املالئَكُة، وذَكرُهُم  الرَّْحُة، وحفَّ ِکينُة، وَغِشیَتُْهُم  السَّ نََزلَْت عليهم 
مؤمنی  دنیوی  مشکالت  از  مشکلی  که  »کسی  نََسبُُه«2:  به  يُسْع  لْم  َعملُُه  به   

َ
أ َبطَّ ومْن 

فرد  بر  که  و کسی  را حل می کند.  او  قیامت  روز  از مشکالت  الله مشکلی  کند،  را حل 
تنگدستی آسان گیرد، الله متعال در دنیا و آخرت بر او آسان می گیرد. و کسی که ]عیب[ 
مسلمانی را بپوشاند، الله در دنیا و آخرت ]عیب[ او را می پوشاند. الله متعال در صدد کمک 
به بنده است تا زمانی که بنده در صدد کمک به برادرش باشد. کسی که در طلب علم 
راهی را بپیماید، الله در عوض برایش راهی را به سوی بهشت هموار می سازد. و گروهی در 
خانه ای از خانه های الله جمع نمی شوند که کتاب الهی را تالوت کنند و آن را در میان شان 
بخوانند و یاد بگیرند مگر اینکه آرامش بر آنان نازل می شود و رحمت آنان را فرا می گیرد 
و فرشتگان این افراد را احاطه می کنند و الله در میان کسانی که نزدش هستند از آنان یاد 

می کند. و کسی که عملش او را عقب براند، نسبش او را پیش نمی اندازد.«

 

1- ابوداود، شمارۀ حدیث: 4799؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: 2002 و 2003. عبارت فوق را ابوداود / 

َبْلُُغ بِِه 
َ

ُلُِق ل
ْ
آورده است؛ و در سنن ترمذی، این عبارت افزوده شده است: »َوإِنَّ َصاِحَب ُحْسِن ال

و  به مرتبۀ روزه دار  به سبب اخالقش  اَلِة«: »و همانا فرد خوش اخالق  َوالصَّ ْوِم  الصَّ َدرََجَة َصاِحِب 
نمازخوان می رسد.«

2- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2699.
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دین و طریقت
دین الله متعال یکی است؛ و آن اسالم است؛ چنانکه می فرماید:

ۡسَلُٰم﴾ ]آل عمران: 19[  ِ ٱۡلِ ﴿إِنَّ ٱدّلِيَن ِعنَد ٱللَّ
»همانا دین )حق( نزد الله، اسالم است.«

این دین الله أل برای تمامی جهانیان از ابتدا تا انتهای دنیاست، چنانکه در قرآن کریم 
می خوانیم:

ۡسلَُمواْ﴾ ]المائدة: 44[ 
َ
ِيَن أ نَزنۡلَا ٱلَّۡوَرىَٰة فِيَها ُهٗدى َونُورٞۚ َيُۡكُم بَِها ٱنلَّبِيُّوَن ٱلَّ

َ
آ أ ﴿إِنَّ

»ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است، پیامبرانی که )در برابر فرمان الله( 
تسلیم بودند، بر اساس آن حکم می کردند.«

معنای عام اسالم همین است؛ یعنی تسلیم شدن در برابر الله با توحید و فرمانبرداری 
از او با اطاعت و دوری از شرک.

پیامبرش  متعال  الله  که  است  حّقی  دین  و  هدایت  همان  اسالم  خاص  معنای  اّما 
محّمد ج را با آن مبعوث کرد؛ یعنی عقایدی صحیح، شرایع و احکامی عادالنه، اعمالی 
صالح و اخالقی استوار و محکم. الله أل این دین را نسخ کنندۀ ادیان قبلی قرار داده است 

و هیچ دینی را غیر از آن نمی پذیرد، چنانکه می فرماید:
﴿َوَمن يَۡبَتِغ َغرۡيَ ٱۡلِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن﴾ ]آل عمران: 85[ 
از  آخرت  در  او  و  شد  نخواهد  پذیرفته  او  از  هرگز  برگزیند،  اسالم  از  غیر  دینی  هرکس  »و 

زیانکاران است.«

ِة َيُهوِديٌّ  مَّ
ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
 يَْسَمُع ِب أ

َ
ٍد بِيَِدهِ، ال ي َنْفُس ُمَمَّ ِ

َّ
پیامبر ج فرمودند: »َوال

ْصَحاِب انلَّار«1: »قسم 
َ
 َكَن ِمْن أ

َّ
ُت بِِه، إِال

ْ
رِْسل

ُ
ي أ ِ

َّ
، ُثمَّ َيُموُت َولَْم يُْؤِمْن بِال اِنٌّ  نَْصَ

َ
َوال

به ذاتی که جان محّمد ج در دست اوست، هر فردی از این اّمت ]تمام انسان ها از زمان 
بعثت پیامبر ج تا آخرین انسانی که از دنیا برود[؛ خواه یهودی باشد یا نصرانی، از ]پیام 

1- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 		1، به روایت ابوهریره س.



1		

اعتقاد آسان )در پرتو قرآن و سّنت(

و آیین[ من بشنود ]و باخبر شود[، سپس در حالی بمیرد که به آنچه با آن فرستاده شدم، 
ایمان نیاورده باشد، قطعا از دوزخیان خواهد بود.«

الله متعال بندگان نیک و سعادتمند خود را مسلمان نامید:
ىُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِمنَي﴾ ]الحج: 78[  بِيُكۡم إِبَۡرٰهِيَمۚ ُهَو َسمَّ

َ
﴿ّمِلََّة أ

»)همان( آیین پدرتان ابراهیم است، او )الله( پیش از این و در این )قرآن نیز( شما را مسلمان 
نامید.«

یکدیگر  با  آنان  است که  این  میان مخلوقاتش  الهی در  قانون  و  آنجا که سّنت  از  اّما 
ْهِل 

َ
 إِنَّ َمْن َقبْلَُكْم ِمْن أ

َ
ال

َ
اختالف کنند و فرقه فرقه شوند - چنانکه پیامبر ج فرمودند: »أ

ُق َعَ ثاََلٍث وََسبِْعنَي، ثِنْتَاِن  ِملََّة َستَْفَتِ
ْ
قُوا َعَ ثِنْتَنْيِ وََسبِْعنَي ِملًَّة، َوإِنَّ َهِذهِ ال ِکتَاِب اْفَتَ

ْ
ال

گاه باشید که اهل کتاب پیش از  ََماَعُة«1: »آ
ْ
َنَِّة، َوِهَ اجل

ْ
وََسبُْعوَن ِف انلَّاِر، َوَواِحَدٌة ِف اجل

شما، به 	7 فرقه تقسیم شدند و همانا این اّمت ]اسالم[ به 	7 فرقه تقسیم خواهند شد که 
	7 فرقه در آتش و یکی در بهشت است که آن همان جماعت است.« - این فرقۀ ناجیه 
همان اهل سّنت و جماعت هستند که به قرآن کریم چنگ می زنند و از سّنت پیامبر ج 
پیروی می کنند و خالی و پاک از شّک و گمان و تمایالت نفسانی و بدعت ها هستند. و آنان 
 تََزاُل َطائَِفٌه ِمْن 

َ
همان گروه غالب و برتری هستند که پیامبر ج دربارۀ آن فرمودند: »ال

ْمُر الِل َوُهْم َظاِهُروَن 
َ
ِتَ أ

ْ
ْو َخالََفُهْم، َحتَّ يَأ

َ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم أ  يَُضُّ

َ
ْمِر الِل، ال

َ
ِت قَائَِمًه بِأ مَّ

ُ
أ

َعَ انلَّاِس«2: »پیوسته گروهی از اّمتم دستور الله را بر پا می دارند و کسی که یاری آنان 
را رها کند یا با آنان مخالفت کند، ضرری به آنان نمی رساند، تا زمانی که فرمان الهی فرا 

رسد و آنان غالب بر مردم هستند.«
اهل سّنت و جماعت میانه ترین و بهترین و هدایت یافته ترین فرقه ها هستند:

ابی  بن  معاویه  روایت  به   ،4597 حدیث:  شمارۀ  داود،  ابو  16937؛  حدیث:  شمارۀ  احمد،  مسند   -1

سفیان س؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: 0			؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 991	، به روایت ابو هریره س؛ 
ترمذی، شمارۀ حدیث: 1			، به روایت عبدالله بن عمرو س؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 	99	، به 

روایت عوف بن مالک س.
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دین و طریقت

میان مشّبهه و معّطله در حوزۀ صفات الهی.. 1
میان جبرّیه و قدرّیه در مورد افعال الهی.. 	
میان مرجئه و وعیدّیه در زمینۀ وعد و وعید الهی و تعریف ایمان و دین اسالم.. 	
میان خوارج و روافض در مورد اصحاب پیامبر ج.. 	

اهل سّنت و جماعت بیزار از مذاهب مردود و راه و روش های گمراه کننده و منحرف 
هستند و خوشحالند که الله تعالی بر آنان احسان کرده و ایمان را محبوب شان قرار داده 
و آن را در دل های شان زینت بخشیده و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرشان زشت و 

ناپسند قرار داده است: 
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم﴾ ]الحجرات: 8[  ِ َونِۡعَمٗةۚ َوٱللَّ ﴿فَۡضٗل ّمَِن ٱللَّ

»)و این )خیر( فضل و نعمتی از سوی الله است و الله متعال دانای حکیم است.«

وصىّل اهلل وسّلم عىل عبده ونبّیه حمّمد ج، وعىل آله وصحبه أمجعنی.
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