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بران، هر دوره و زماني پس از پيـام  سپاس خدايي را كه در
ند ا هگزيند تا كساني را كه گمراه شد ي از اهل علم را برمىا هعد

ها بر اذيـت و آزار   آن. به سوى هدايت خداوندى دعوت كنند
مردگـان  ـ   قرآن  كنند، با كتاب خدا ـ  مردم صبر و شكيبايي مى

بصـيرت   ، نابينايان را روشنايى وكنند، و با نور الهى را زنده مى
نـد و  ا ههايي كه به دست شيطان كشته شد چه انسان. بخشند مى

ند و چه بسيار گمراهان و گم شدگاني كه ا هشان كرد اينان زنده
ها كه بـر   چه آثار خوبي از آن. اند راه هدايت را از آنان آموخته
  .ها  چه تأثير بد مردم بر آن و هروح و جان مردم اثر گذاشت

آنــان تحريــف و تبــديل افــراط و غلوكننــدگان، و تأويــل 
واى بر آنان . كنند جاهالن و نادانان را از كتاب خدا برطرف مى

اند و ريسمان فتنه را بر دوش  هاى بدعت را برافراشته كه پرچم
بـا آن   اندازنـد و  ها كه در كتاب خدا اختالف مـى  اند، آن گرفته
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بر خدا، در . كنند ن اجماع مىمخالف هستند و بر جدايي از قرآ
خدا، و در كتـاب خـدا، بـه دور از آگـاهي و معرفـت سـخن       

گويند، و نادانان  گويند، با زبان قرآن و مانند قرآن سخن مى مى
ي گمراهان بـه خـدا    فتنه پس، از. فريبند را با مثل ومانندها مى

  .بريم پناه مى
ي اهـل سـنت و    كتاب حاضر كه به طـور خالصـه عقيـده   

  .شود كند به فارسى زبانانِ جهان تقديم مى عت را بيان مىجما
هـا و كمبودهـا را    اميد است كه خوانندگان محترم، كاسـتي 

ي اهـل سـنت و جماعـت را از ضـمير      ناديده انگارند و عقيده
  .پاك خود بياموزند

�   �ا� و����� ����  �و�����و!��% $���#"�   !����� و ���� و����
  .+*(��ن إ�� &�م ا��&%

����� �� 	
���� ��� �� �  

�ـ �����١�١ ـــ �����  .�  
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بزرگ شيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين را      ءعالمه ءنوشته
 ،را كه در عين اختصار بسيار مهم بود خواندم شديدم و مطالب
اهـل سـنت و جماعـت در بـاب      ءد بر بيان عقيدهو مشتمل بو
و نيـز ايمـان بــه     او، اسـما و صـفات   و توحيـد توحيد خـدا  

  .ها و پيامبران و روز آخرت و قضا و قدر فرشتگان و كتاب
ر، موفق عمل كـرده  وذكممطالب  ىبردم كه در گردآور ىپ

خـدا، فرشـتگان،    است؛ چنان كه مسـايل مـورد نيـاز در بـاره    
بيـان   ىها، روزآخرت، و قضا و قدر را به خـوب  بپيامبران، كتا

مطالب مفيد مربـوط بـه ايـن عقايـد را بـر آن      كرده، همچنين 
  ديگر نباشد ءافزوده در حالى كه ممكن است در كتب عقيده

خدا او را پاداش نيك دهـد، و علم و هـدايت بـه او عطـا    
او را بـه همگـان    ىهـا  كُند، و فوايد اين كتاب و سـاير كتـاب  
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 ىكنندگان بـه سـو   شدگان و دعـوت د، و ما را از هدايتبرسان
  .بصيرت بگرداند حق به وسيله علم و دانش و

  .إنَّه سميع قريب
� �ا� و��� �� �و���
� !��� و �� و����2  

��#$ �� ا�5��6 إ�� ا���! ���7�:  
 ،���ا�9#&9 +% ���ا� +% +�ز ��!�� ا�  

� وا<�BCء ا�5@�? ا�#�م <دارات ا����ث ا�#���  
  وا����0 وا<ر�Dد
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    ������ E-و- �����وان إ %�����B��� �����ا������� � رب ا�#�������% وا�7�#
   G���ا� Hا����� ،���� H&5��D - 0���)و �ا�������I%، وأ��D"� أن - إ���� إ-E ا
       ،%���Bوإ!��م ا�� %����
ا����%، وأD"� أنE !���ًا ����0 ور����� ��J$� ا�

����� �&���م  � ���� وأ���+��ـ� و!��% $���#"� +*(����ن إ���  � ������ و����ا
  :ا��&%       أ!� +#�

براى هـدايت بـه   را  �خداوند متعال پيامبر خود محمد 
و پيشـوا، و   جهانيـان  ىبـرا است  ىرحمتاو . حق فرستاددين 
او و فرسـتادن قـرآن و   از طريـق  . بنـدگان ه ـهمـ  ىبرا ىحجت

آداب  ،شايســتهاخــالق  ،كــردار نيــك ،ســنت، عقايــد صــحيح
احـوال   ىرا بيان كرده است كه صالح و درست ىبرجسته و عال

  .در دين و دنيا در آن نهفته استبندگان 
رها كـرد كـه    ىامت خود را بر راه مستقيم �پس پيامبر 

بجـز   وآشـكار و واضـح اسـت،     ،شب آن همانند روز روشن
  .شود ىاز آن راه منحرف نم ىگمراهان كس

انى از امـت پيـامبر همـين راه را بـه     كسو صحابه و تابعين 
ـ  كسـانى هسـتند    اهـ نمودند، آن ىپيرونيكى  دا و ـخـ  ىداـكـه ن
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كسانى ، هستند ها و بهترين انسانرا پاسخ گفتند  �اهللا  ولـرس
آداب ، اخالق ،عبادت ،عقيده هدر ساح ىكه بر شريعت وهستند 

زدند و تمسك ورزيدنـد، پـس   پايدار ماندند و به سنت او چنگ 
هيچ كـس  و مخالفت اند  كه هميشه بر حق ى هستندرستگاران آنها
رسـاند تـا برپـا شـدن روز قيامـت آن       ها ضرر و زيان نمـى  آن هب

  .بود دخواهن برحق پايدار
ها را كه با قرآن و سنت  ما نيز ـ الحمد هللا ـ راه و روش آن  

هايش شكر و  دا را بر نعمتكنيم وخ تاييد شده است دنبال مى
، و از خداوند خواستاريم تا ما و مسـلمانان را  گوييم سپاس مى

، رحمت خود ثابت قدم نگه داردبا قول ثابت در دنيا و آخرت 
  .ده استناو بسيار بخش را كه؛ چدفرست بر ما فرورا 

مـردم   وجود اخـتالف نظـر   باجهت اهميت اين موضوع ـ  به 
ــ   مـا  ءهـ دوست داشتم به طور مختصر عقيدباره اين موضوع  در

هـا،   ـ ايمان به خدا، فرشتگان، كتاباهل سنت و جماعت   ءعقيده
  .به نگارش در آورم پيامبران، روز آخرت و قضا و قدر را

مـورد رضـا و    خالصـانه از خداوند متعـال خواهـانم آن را   
  .و سودمند براى بندگان خود قرار دهد خود ىخشنود
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، كتـاب هـا   ،فرشتــگان ، ايمـان بـه خـــدا   : مـا  ءـ عقيـده  1
  .است خير و شرو قضا و قدر  ،روز آخرت ،پيامبران خدا

)��� �� �	��� �����(  

 ،تربيت كننـده ؛ يعنى، او ىتعال به خداىآوريم  مىـ ايمان   2
  .تمام كارهاست ءمالك و تدبيركننده ،خالق
؛ يعنـى  بزرگـوار  خداونـد الوهيـت  بـه  آوريم  مىـ ايمان   3

  .باطل است و هر خدايى غير از او بر حقاوست پروردگار 
يعنى، تعالى؛  بارى ىها صفتو  ها به نامآوريم  مىـ ايمان   4
  .مخصوص اوست و كامل، ىعال ىها و صفت ،نيك ىها نام
خـدا  : ايـن كـه  يعنـى  يكتـايى او،  آوريـم بـه    ـ ايمان مى  5

  .ندارد ىها هيچ شريكها و صفت ، نامىيكتاست و در پروردگار

�: رمايدف تعالى مى بارى {��F� �E� �D� �C� �B� �A

H���GI�����N��M����L���K��Jz. �����: ���� 
همان پروردگار آسمانها و زمين، و آنچه ميان آن دو قـرار  «
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آيا مثـل  ! و در راه عبادتش شكيبا باش ؛او را پرستش كن! دارد
  .»!يابى؟ و مانندى براى او مى

}�����w���v��u��t��s��y��xz}�: به اين كهآوريم  مىـ ايمان  6

���~��}��|¡��¨��§��� � �¦��¥��¤��£��¢©����¯��®��¬��«��ª
±���°²��¹��¸��¶���µ��´��³º������Á��� �À��¿��¾��½��¼��»
ÂÃ� �Ç��Æ��Å��ÄÈ� �Ë��Ê�� � � �ÉÌ� � ���Ï�� �Î��Í
Ðz � ������ ���� 
نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم  بحق هيچ معبودى«

 ؛هسـتند  گر، قائم بـه او به ذات خويش است، و موجودات دي
اى  و لحظه( ؛گيرد هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمى

آنچـه در آسـمانها و   ) ؛مانـد  از تدبير جهان هستى، غافل نمـى 
كيست كه در نـزد او، جـز    ؛آنچه در زمين است، از آن اوست

كنندگان،  بنابراين، شفاعت شفاعت! (به فرمان او شفاعت كند؟
.) كاهد ته شفاعتند، از مالكيت مطلقه او نمىبراى آنها كه شايس

و پشـت سرشـان اسـت    ) بنـدگان (آنچه را در پيش روى آنها 
.) و گذشته و آينده، در پيشگاه علم او، يكسان اسـت ( ؛داند مى
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جـز بـه مقـدارى كـه او      ؛گـردد  و كسى از علم او آگـاه نمـى  
و علـم و دانـش    ؛اوست كه به همه چيز آگاه اسـت . (بخواهد
.) پايـان و نامحـدود اوسـت    يگران، پرتوى از علم بىمحدود د
و نگاهـدارى آن دو   ؛او، آسمانها و زمين را دربرگرفتـه  عرش
بلندى مقام و عظمـت،  . كند ، او را خسته نمى)آسمان و زمين(

  .»مخصوص اوست

�s}�: آوريم به اين كه ـ ايمان مى 7 � � � � �r� �q� �p� �o� �n� �mt��

w���v��ux���� �~��}��|��{��z��y�����£�� � �¢�� �¡� � ��
¬��«�������ª��©��¨��§��¦��¥�¤®��
¹� � �¸� �¶� �µ� � �́ �³� � �²��±� �°� �¯º� ����»

½���¼¾���Ä���Ã��Â��Á��À��¿Å��� ��É���È����� ��Ç���� ��Æz. 
� !"�   − $�� 

او خدائي است كه معبـودي بحـق جـز او نيسـت، دانـاي      «
او خـدائي   .آشكار و نهان است، و او رحمـان و رحـيم اسـت   

ست كه معبودي جز او نيست، حاكم و مالك اصـلي اوسـت،   ا
بخـش   كنـد، امنيـت   از هر عيب منزه است، به كسي ستم نمـي 
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١٧ 

ناپذير  است، او قدرتمندي شكست) همه چيز(است، و مراقب 
كنـد، و   نافذ خود هـر امـري را اصـالح مـي     ءاست كه با اراده

عظمت است، خداونـد منـزه اسـت از آنچـه شـريك       ءشايسته
اي  او خداوندي اسـت خـالق، آفريننـده    .دهند و قرار ميبراي ا
نظير، براي او نامهاي نيك اسـت، و   سابقه، و صورتگري بي بي

گويند، و او عزيـز   آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مي
  .»و حكيم است

براى اوسـت ملك آسمانها : بـه اين كهآوريم  مىـ ايمان  8

¶��¸������µ��´��³��²������»��º��¹±®��¯��°}� و زمين

¿��¾��½��¼À� � �Ä��Ã��Â��ÁÅ��� �É��È��Ç�� � � � �Æz .

� %&'(��$)−�*�� 
به هر كس اراده كنـد دختـر    ؛آفريند هر چه را بخواهد مى«
پسـر و  ) اگر بخواهـد (يا . بخشد و به هر كس بخواهد پسر مى

كنـد و هـر كـس را     ىرا بـراى آنـان جمـع مـ     -هر دو-دختر 
  .»زيرا كه او دانا و قادر است ؛گذارد بخواهد عقيم مى

S�R�QT���V�����U}�: آوريم به اينكه ـ ايمان مى 9
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١٨ 

\��[��Z��Y��X��W]���b��a���`��_��^c����d
���h��g��f��ez ��� +ـ  ++��)'&% � 

كليـدهاى  ! هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست «
د روزى را براى هر كس بخواهـ  ؛آسمانها و زمين از آن اوست

  .»او به همه چيز داناست ؛سازد دهد يا محدود مى گسترش مى

����H����G��F��E��D��C��B}: به اين كهآوريم  مىـ ايمان  10

M���L��K���J��IN����S��R��Q��P������Oz� � ,'-��� 
اى در زمين نيسـت مگـر اينكـه روزى او بـر      هيچ جنبنده«

همـه   ؛انـد د او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مـى ! خداست
در لـوح محفـوظ ، در   ! (اينها در كتاب آشـكارى ثبـت اسـت   

  .»)كتاب علم خدا

���Á}: به اين كهآوريم  مىـ ايمان  11 �À� �¿� �¾

Ä���Ã��ÂÅ��Ê��É��� � �È��Ç��ÆË����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Òz. � .��/0�
�)�� 
و جـز او، كسـى آنهـا را     ؛نها نـزد اوسـت  كليدهاى غيب، ت«
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١٩ 

هـيچ برگـى    ؛داند او آنچه را در خشكى و درياست مى. داند نمى
و نـه هـيچ    ؛افتد، مگر اينكـه از آن آگـاه اسـت    نمى) از درختى(
ر و خشـكى وجـود دارد،   اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تَ دانه

  .»ثبت است) در كتاب علم خدا(جز اينكه در كتابى آشكار 

���Á��À}�: به اين كهآوريم  مىـ ايمان  12 � � �¿� �¾� �½

Ç��Æ��Å� �Ä���Ã��ÂÈ��Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÏ� � ���Ð

Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÖ�����Û��Ú��Ù��Ø������×z. � 12��3$�� 
آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوسـت  «

) ى مـادران (هـا  كند، و آنچه را كه در رحم كه باران را نازل مى
آورد،  داند فردا چه به دست مـى  داند، و هيچ كس نمى است مى

ميرد؟ خداوند عالم و  داند در چه سرزمينى مى و هيچ كس نمى
  .»!آگاه است
گويد  سخن مىتعالى  بارى: به اينكهآوريم  مىـ ايمان  13

���k��j��i}�: ، و هرگونه كه بخواهد، و هر زمانا هر چيزب

��m��lz. � 4�56��+�$�� 
. فـت سـخن گ ) دون واسـطه بو حقيقتاً (ا موسى و خداوند ب«
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  ٢٠

٢٠ 

اين آيه صفت كالم براى خدا چنانكـه بـه جـالل خـدا اليـق      (
  .»)مترجم(رساند  است مى

�{��¥���¤��£��¢��¡���z. � 7��80�+$3�� 

و هنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با «
  .»او سخن گفت

�{��H��G��F��E���������D��C���B��Az. � ����� �� 
او را  و ؛طـور فراخوانـديم  ) كوه(ما او را از طرف راست «
  .»و با او سخن گفتيم ؛نزديك ساختيم) به خود(

��������É���È��Ç}�: آوريم به اينكه ـ ايمان مى 14 � � � �Æ���Å���� � � � �Ä��Ã

��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Êz. � �9:��+*)�� 

مات پروردگارم مركـب  كل) نوشتن(اگر درياها براى : بگو«
پيش از آنكـه كلمـات پروردگـارم    . گيرد شود، درياها پايان مى

  .»پايان يابد

�{��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���� � �È��Ç��Æ��Å

Õ�������Ô��Ó��Ò���ÑÖ����Û��Ú���Ù��Ø��×z. � 12�� ;�� 

و اگر همه درختان روى زمين قلم شود، و دريـا بـراى آن   «
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٢١ 

به آن افـزوده شـود، اينهـا همـه      مركب گردد، و هفت درياچه
خداوند عزيز و  ؛گيرد شود ولى كلمات خدا پايان نمى تمام مى

  .»حكيم است
كلمـات و سـخنان خـدا    : به ايـن كـه  آوريم  مىـ ايمان   15
ترين كلمات و سخنان است، صادق در اخبـار، عـادل در    كامل

: فرمايـد  مـى تعـالى   بـارى احكام، و نيكو در گفتار؛ چنـان كـه   

{{��z��������~���}��|�z. � .��/0�++��� 
   .»و كالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسيد«

��;>����T��S��R��Q��P��Oz. � 4�56}�: فرمايد مىو  
  .»و كيست كه از خداوند، راستگوتر باشد؟«
 ىتعـال  آوريم كه قـرآن كـريم، كـالم خـداى     ـ ايمان مى  16
گفتـه اسـت و آن را بـه    حقيقت، سـخن   ىآن از رو دراست، 

، سـپس جبــريل آن را بـر    فـرو فرسـتاده   �سوى جبريـل 
: فرمايـد  مـى كـه   نازل كرده است؛ چنـان  �قلـب رسول اهللا 

{��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Âz. � =>6��+* �� 
آن را از جانب پروردگـارت  ) ؛جبريل (بگو، روح القدس «
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  ٢٢

٢٢ 

  .»بحق نازل كرده

��i}�: فرمايد و مى �h��g��f��e��d��c��� ���l��k��� � �j

��v��u�����t��s��r��q��p��o��n��mz. � 4���(��+) −+)��� 
»از سوى پروردگار جهانيان نـازل شـده   ) قرآن(اين  سلماًم
بر قلب  آن را نازل كرده است )�جبريل (روح االمين! است
آن را به زبان عربى آشكار  !تو، تا از انذاركنندگان باشى) پاك(
   .»)!نازل كرد(

خداى بزرگوار، به ذات و : كه به اينآوريم  مىايمان ـ  17

��Í}�: فرمايد صفت خود، بر خلقش برترى دارد؛ چنان كه مى

��Ð��Ï���Îz. � ������ ���� 
  .»تعظمت اس و با بلندمرتبه باال و) خداوند(او «

����Ö×}�: فرمايد و مى � � �Õ��ÔØ� �� � �Ü� �Û� �Ú��Ùz. 
� .��/0�+<�� 

و اوسـت   ؛اسـت  غالـب  و فـوق ود، اوست كه بر بندگان خ«

  .»!حكيم آگاه

����l��k}�: او آوريم به اينكه ـ ايمان مى 18 � � �j��i��h
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٢٣ 

q��p��o��n��mr��t��s �z. � ?/'�3�� 
پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و زمـين را در  «

قرار گرفت، و به تـدبير كـار    عرشسپس بر  ؛شش روز آفريد
  .»پرداخت) جهان(

خدا بر عرش، علُو و برترى بر آن با ذات مقدس  قرار گرفتنِ
هـيچ  و خود، خاص و شايسته جالل و عظمت خداوندى اسـت  

  .داند كس بجز خدا چگونگى آن را نمى
با خلـق خـود    ىتعال خداى: به اين كهآوريم  مىـ ايمان   19

 شـان داند، گفتار ها را مى ، احوال آنقرار دارداست، و بر عرش 
هـا را   بيند و امور و شـؤون آن  ها را مى آن ىشنود، كارها را مى

دهد، هركس را بخواهد  كند؛ فقير را رزق و روزى مى تدبير مى
گيـرد،   بخشد، و از هركه بخواهد مـى  عزت ملْك و سلطنت مى

بخشد، و هركـه را خواهـد    به هركه بخواهد عزت و اقتدار مى
 گرداند، هر خير و نيكى، به دسـت اوسـت، و   خوار و ذليل مى

  .تنها او بر هر چيز تواناست
، او حقيقتاً با استو آن ذاتى كه داراى چنين مرتبه و مقام 



  ����ة أه� ا��
� وا������

 

  ٢٤

٢٤ 

آفريدگانش همراه است، با آنكه در حقيقت باالى آنها بر 

�: فرمايد مىرش خود قرار دارد؛ چنان كه ـع {�R�Q

ST���X��W��V�����Uz �� %&'(��++�� 
  .»ستانند او نيست و او شنوا و بيناهيچ چيز هم «

پـذيريم كـه    گروه حلوليه مانند جهميه را نمـى  ءو ما عقيده
: ينـد گو خدا در همه چيز حل شـده اسـت؛ كـه مـى    : گويند مى
بر اين باوريم كه هـركس ايـن   » خدا با خلقش در زمين است«

چنين بينديشد، كافر و گمراه است؛ زيرا خداوند را به نقـائص  
  .نيستاو  ءتوصيف كرده است كه شايسته يىها و عيب
خبـر داده   � اهللابه آن چـه رسـول   آوريم  مىـ ايمان   20
آيـد   خداوند متعال، هر شب به آسمانِ دنيا فرود مـى : است كه


 :فرمايـد  مـى مانده باشد و  ىگاه كه يك سومِ شب، باق آن
 ���

 ����� ������� ��� ,������ ������ �� ,�� ������� � ���

��!!" #��$� %���&" 
كند تا او را اجابت كنم، و چـه كسـى    مىچه كسى مرا دعا 

از من پرسشى دارد تـا بـه او عطـا نمـايم، چـه كسـى از مـن        
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٢٥ 

  .خواهد تا گناهان او را ببخشايم آمرزش مى
روز قيامت تعالى  بارىخداوند : آوريم كه ـ ايمان مى 21

كه  آيد؛ چنان و حكم كردن بين بندگان مى )1(براى فصل

��µ��´���³����¿��¾��½��¼��»��º��¹¶��¸�}�: فرمايد مى

Ã����Â��Á��ÀÄ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Åz. 
� �@A�� +  B 3�� 

پندارند، در آن هنگـام   مي، )دنياطلبان(و چنان نيست كه آنها «
و خداونـد بـراي فصـل    . كه زمين سخت در هـم كوبيـده شـود   

قضاوت بين خاليق بيايد، و فرشـتگان صـف در صـف حاضـر     
در آن روز ) آري(كننـد   حاضـر مـي  و در آن روز جهنم را . شوند

  .»شود، اما اين تذكر چه سودي براي او دارد انسان متذكر مي

 .ª����©�¨�§z}: خداوند: آوريم به اين كه ـ ايمان مى 22

� CDE��+���  .»دهد خواهد انجام مي و آنچه را مي« 
  : دو نوع اراده داردتعالى  بارى: كهآوريم  مىـ ايمان  23

اين كه مراد و ): متعلق به كائنات(ى الف ـ اراده كون

                                                           


'!  FG 1,�H ��IJ� =K��� 
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 آن(و الزم نيست كه آن مراد  )1(بايد واقع گردد خواست او
براى او محبوب و ) گردد واقع مى كونى ءچيزى كه طبق اراده
و اين نوع اراده را مشيت نيز گويد،  دوست داشتنى باشد؛

������z��y��x��w��v}�: فرمايد چنان كه مى �u��t��s��r��q

��{z. � ������ �3�� 
ولى خداوند، آنچـه   ؛كردند خواست، با هم پيكار نمى اگر خدا مى«

كس را بـه قبـول    و هيچ(دهد  انجام مى) از روى حكمت(خواهد،  را مى

  .»)كند چيزى مجبور نمى

�����ª±���³��²z. � ,'-3$»�����¬��®��¯��°}�: فرمايد و مى 

راه گمـ ) بخـاطر گناهانتـان  (هرگاه خـدا بخواهـد شـما را    «
سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز مـن سـودى بـه    

  .»او پروردگار شماست! حالتان نخواهد داشت
و حتمى ): ىمتعلق به اوامر و نواه( ىب ـ اراده شرع

نيست كه مراد وى طبق اين اراده واقع گردد، ولى مراد 

                                                           


'!  ���� ��LM�/ D NO� P,�H ���� ,'Q 1�M�6� �� �/D��Q RH STU'/V D ����� S6�� NBU'/V �B��
,,�M WX�D ����� D � Y& ST5- 1�9I &, RH S��-,���D& D Z,�'G �6/��(� �)* ��I[�� 
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: فرمايد كه مى چنان ؛)1(جا محبوب است خداوند در اين

{D��C��B��A����Ez. � 4�56�� ;�� 
  .»دببخشخواهد شما را  و خدا مى«
مـراد و خواسـت خـدا چـه     : آوريم به اينكه ـ ايمان مى  24

  .حكمت اوست بر اساسكونى و چه شرعى 
خداوند وقوع هر چيزى را كه اراده كرده و يا شرعاً پس، 

اوست،  طبق، ها آن ءمكلف نموده باشد، همهبه آن بندگانش را 
بريم، و يا عقل و فهم ما از درك آن بآن پى ت حكمبه  ماچه 

�}: فرمايد مىقاصر باشد؛ چنان كه  � �j��i����h��g��fz. 
� �T��<�� 

 .»!آيا خداوند بهترين حكم كنندگان و داوران نيست؟«
� � .��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôz}�: فرمايد مىو �\�]��*�� 
حكـم   ، براى كسانى كه يقين دارنـد و چه كسى بهتر از خدا[

   .]؟فرماست

                                                           


'!  ̂ _BU =B
� ,,�M WX�D RH N5�/ .J` a�G ��� �� ,,&�, NOD, �& 1c ��Q S6�� NO� d'��
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  ٢٨

٢٨ 

خود را دوست  دوستانخداوند، : آوريم كه ـ ايمان مى 25

^��}�: فرمايد مىكه دوست دارند؛ چنان دوستان خدا او را دارد و

��e���d��c���b��a������ �̀�_z. � 1��	8 ac3+�� 
تـا  ! داريد، از من پيروى كنيـد  اگر خدا را دوست مى: بگو«
  .»شما را دوست بدارد) نيز(خدا 

� � .��y����x��w��v��u��tz}�: فرمايد مىو �\�]��$�� 

آورد كه آنها را دوست دارد و آنان  خداوند جمعيتى را مى«
  .»او را دوست دارند) نيز(

���$+8 ac	����µ��´��³��²z. � 1}�: فرمايد مىو  
  .»دارد و خداوند، صابران را دوست مى«

��(���ª��©��¨��§z. ���@"� i»����¦¥}�: فرمايد مىو  
و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست «
  .»دارد مى

� � .z{����¡�������~��}����|z}�: فرمايد مىو �����+)��� 

  .»دارد نيكوكاران را دوست مىنيكى كنيد كه خداوند «
آن چه از  ىتعال آوريم به اين كه خداى ـ ايمان مى 26




	�� ی����� � �� ���  

  

  

٢٩ 

ى و خشنود است و كردار و گفتار، حكم فرموده، به آن راض
: فرمايد مىبيند؛ چنانكه  آن چه از آن نهى كرده، آنرا بد مى

{o��n��m� � �l��k��jp� �t��s���r��qu� ����x��w��v
yz. � ��L��;�� 
نيـاز اسـت و هرگـز     اگر كفران كنيد، خداوند از شـما بـى  «

و اگـر شـكر او را بجـا     ؛كفران را براى بندگانش نمى پسـندد 
  .»!پسندد مى آوريد آن را براى شما

�¡�¢£�¤���¥��¦��}�: فرمايد مىو 

��©��¨��§z .� j�'T��$��� 
از ايــن رو  ؛ولــى خــدا از حركــت آنهــا كراهــت داشــت«
بـاز  ) از جهـاد (آنهـا را  ) و ؛ توفيقش را از آنـان سـلب كـرد   (

كودكـان و پيـران و   (»  قاعدين«با «: ه آنان گفته شدو ب ؛داشت
  .»!نيدبنشي) بيماران
آوريم به اين كه خدا از كسانى كه ايمان  ىـ ايمان م 27

آوردند و عمل صالح و نيك انجام دادند، راضى و خشنود 

R��Q��P��O��NS����V���U��T}�: فرمايد مىاست؛ چنان كه 



  ����ة أه� ا��
� وا������

 

  ٣٠

٣٠ 

���X����Wz .� j6����<�� 
آنهــا از خــدا ) هــم(هــم خــدا از آنهــا خشــنود اســت، و «

بـراي  ) نظيـر  ىمقام واال و پاداشهاي مهم و ب(و اين . خشنودند
  .»كسي است كه از پروردگارش بترسد

كه  بر كسانى ىتعال آوريم به اين كه خداى ـ ايمان مى 28
هستند، مانند كافران و غير آنها، خشم ] و عذاب[قاب سزاوار ع

�o��n��m}�: فرمايد مىگيرد؛ چنانكه  و غضب مى � �lp��

s��r��qt�����w��v��uz. � TA����� 

حـوادث نـاگوارى   و  ا بـد گمـان بودنـد   كه به خد و آنانى«
! شـود  تنها بر خودشان نازل مـى ) كشند براى مؤمنان انتظار مى(

  .»خداوند بر آنان غضب كرده

��}�: فرمايد مى و �̀ �_��~��� � � �}��|��{��z��y

���e��d��c��b��az .� =>6��+*��� 
انـد،   رى، آنها كه سينه خود را براى پذيرش كفر گشـوده آ«

  .»و عذاب عظيمى در انتظارشان ؛ استغضب خدا بر آنه
ى ا هداراى چهركه خدا  به اينآوريم  مىـ ايمان  29
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٣١ 

: تـسان اسـام و احـآراسته به عظمت و بزرگى و انع

{��z��y��x��w��v��u���tz. � �k��� ;�� 

در ( !مانـد  ذوالجالل و گرامى باقى مى وجه خداوندو تنها «
بـدون تشـبيه و   ) گارپرورد و چهره روى: (اين آيه صفت وجه

ند كه بـه جـالل و   ك مىچگونگى براى خداوند عز وجل ثابت 
  .»مترجم. )عظمت او سبحانه اليق است

دست دو داراى آوريم به اين كه خداوند  ـ ايمان مى 30

�: فرمايد مىاست چنان كه گرامى و عظيم و بزرگ  {��ÂÁ

Æ�������Å��Ä��Ã�z. � ��\�]��$�� 
هرگونـه بخواهـد،    ؛شـاده اسـت  بلكه هر دو دسـت او، گ «
  .»بخشد مى

¸����À��¿��¾��½���¼��»��º��¹}�: فرمايد مى

Ä��Ã�� �Â��ÁÅ� ���É��È� �Ç� �Æ

Êz. � ��L���;�� 
آنها خدا را آن گونه كه شايسته است نشناختند، در حـالى  «

كـه تمـام زمـين در روز قيامـت در قبضـه اوسـت و آســمانها       
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  ٣٢

٣٢ 

ــت او ــده در دس ــ  ؛ پيچي ــزه و بلن ــد من ــت از خداون دمقام اس
  .»پندارند شريكيهايى كه براى او مى

دو چشم  ىتعال آوريم به اين كه براى خداى ـ ايمان مى 31

 .��Û�������Ú��Ù��Øz}�: فرمايد مىكه  حقيقى است؛ چنان
� ,'-3;�� 

  .»وحى ما و زير نظر ما بساز باو كشتى را «

 ��RAB(H '� &'6�� R��@G :فرمايد مى � اهللاو چنانكه رسول 
R�eQ �� Pl� R��m S9T/� �� R9ID i�>�O NX�G0�� �no�&�����p  

حجاب خدا نور اسـت، اگـر آن را ظـاهر و آشـكار كنـد      «
آن آفريدگانش ) تمامى(ش، ا هجالل و عظمت و روشنايى چهر

  .»سوزاند مىرا كه چشمش به آن رسد 
اهل سنت وجماعت، همگى بـر ايـن قولَنـد كـه چشـمان      

در بــاره  � اهللانــان كــه رســول خــداى متعــال دوتاســت؛ چ


: فرمايد مى  )1(دجال
+ ��, -�� ./,+ 0123 ,+ �4 �052!! "#��$� %���&"@ @@ @@ @@ @
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٣٣ 

دجال يـك چشـم دارد و چشـم ديگـرش كـور اسـت و       «
  .»تعالى چنين نيست، بلكه دو چشم دارد خداى

���X}�: آوريم به اين كه ـ ايمان مى 32 � �W�� �V��U

Z��Y[�����_��^��]��\z. ��/0� .�+*3�� 
ليكن در آخرت مؤمنـان  (بينند نمى )در دنيا(او را  ها، چشم«

ــد ــد دي ــى و ؛ )او را خواهن ــد او همــه چشــمها را م و او  ؛ بين
و آگـاه  ) انواع نعمتها، و با خبر از دقايق موجـودات، (بخشنده 

  .»چيز است) از همه(
آوريم به اين كه مؤمنان، در روز قيامت خدا  ـ ايمان مى 33

���N}�: فرمايد مىد ديد؛ چنان كه را خواهن �M� � �L�� � �K�� � �J� �I

��P��������Oz. � j������    B 3�� 
شـاداب و مســرور  ) اهـل ســعادت (در آن روز صـورتهاي «
  .»نگرد روردگارش ميپبه ) و با شادابي(و  .است
 ىآوريم به اين كه خداوند، مثل و مانند ـ ايمان مى 34

�S�R�QT}�: ستاو كامل ا ىها ندارد، زيرا كه صفت

��X��W��V�����Uz �� %&'(��++�� 
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  ٣٤

٣٤ 

  .»هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست «

�~���}�: به اين كهآوريم  مىـ ايمان  35 �}� �|��{�z. 
� ������ ���� 

  .»گيرد هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمى«
خـدا در  ) تـدبير عـالم  (براى ايـن كـه زنـدگى و قيوميـت     

  .درجه كمال استبلندترين 
كنـد؛   به اين كه به هيچ كس ظلم نمىآوريم  مىـ ايمان   36

زيرا عادل است، و اين كه از اعمال و كـردار بنـدگانش غافـل    
  .استالً آگاه و مراقب بر آفريدگانش نيست؛ زيرا او كام

به اين كه خداوند، از آن چه در آوريم  مىـ ايمان  37
ان نيست؛ زيرا او در علم ها و زمين است، عاجز و ناتو آسمان

����«��¼��½���¾��¿����������}�: و قدرت خود كامل است ��º��¹��¸���¶

��Á��Àz. � ?�< �� 

فرمان او چنين است كه هرگاه چيزى را اراده كند، تنها به «
  .»شود درنگ موجود مى ، آن نيز بى»!موجود باش«: گويد آن مى

شود  نمى و اين كه هيچ خستگى و فرسودگى بر او وارد
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٣٥ 

: فرمايد مىكه  چرا كه نيرو و قوت او كامل است؛ چنان

{���i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��_

��l��k��jz. � w3<�� 
ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميـان آنهاسـت در شـش    «
آفريـديم، و هـيچ گونـه رنـج و     ) و مرحلـه  شش دوران(روز 

ردن مردگـان  كـ  با اين حال چگونـه زنـده  ! (سختى به ما نرسيد
زيرا   معاد است  كننده اثبات  كريمه  آيه. (!)؟براى ما مشكل است

  فـرينش از آ و  قـادر بـوده    آسمانها و زمين  بر آفرينش  كه  كسي
  مردگـان   كردن  زنده بر  اولي  طريق  ، بهنشود  و مانده  آنها خسته
  .») است نيز توانا
داوند بـراى  چه خ به درست بودن آنآوريم  مىـ ايمان   38

تصـديق كـرده    اثبـات براى او  � هللارسول ا ،خود ثابت كرد
لـيكن از دو امـر   تعـالى   بـارى هـاى   هـا و صـفت   است، از نـام 

  :كنيم نادرست به شدت دورى كرده، آن را انكار مى
اين كه ). شباهت دادن و مانند كردن( يعنى: اول ـ همانندى 

وند همانند هاى خدا صفت كه با قلب يا زبان خود بگويدكسى 



  ����ة أه� ا��
� وا������

 

  ٣٦

٣٦ 

  .هاى مخلوقات است صفت
اين كه با قلب يا زبان خـود   .چگونگىيعنى : دوم ـ كيفيت 
  .هاى خداوند چنين و چنان است بگويد صفت

يـا رسـول    ،از خودشبه آن چه خدا آوريم  مىـ ايمان   39
ند و اين كه ا ه، از خدا نفى و انكار كرده و از او دور دانست�
 ىهـاى نفـ   صـفت (كمـال ضـد آن    نفى و دورى، شامل اثباتآن 

در آن  �، و آن چه خـدا و رسـولش   )شده براى خداوند است
  .مانيم مى و ساكت ند، ما نيز در باره آن خاموشا هسكوت كرد
يم كه پيروى از اين راه و روش، ا هـ بر اين باور و عقيد  40

بر ما فرض و واجب است و بايد آن را بپذيريم؛ زيـرا آن چـه   
يا آن را از خود نفى كرده، خبرى است كـه از   خدا ثابت كرده،

در بـاره   ىتعـال  سوى خود بر ما وحى نمـوده اسـت، و خـداى   
كيسـت كـه در   . تـر اسـت   هخود، از هركسِ ديگر داناتر و آگـا 

از نيكـوتر  گفتارش از خـدا راسـتگوتر اسـت؟ و كيسـت كـه      
  .خداوند سخن گويد؛ و بندگانش به علم او نتوانند رسيد

براى خدا ثابت كرده و يا از او نفـى   � اهللاآن چه رسول 
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٣٧ 

نموده است خبرى است كه در باره خـدا گفتـه اسـت و خبـر     
تـر، دانـاتر    داده است؛ و او از هر بنده، بـه خـداى يكتـا عـالم    

شيوا و راستگوترين و ترين مردم  هخير خواتر است، و او  هوآگا
  .انسان هاست ترين سخن

راستى  وصدق  كامل ودانش  � در كالم خدا و رسولش
و بيان است، و هيچ عذرى در رد كردن يا شـك كـردن در آن   

  .نيست

�����  
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٣٨ 

���  

)�	��� ������ �	��  �	!" ���	#(  

ـ در حقيقــت، دليــل و اســتناد مــا در همــه آن چــه از   41
، چه به صورت مشروح، چه مختصر، و چـه  ىتعال ت بارىاصف

كريم و سـنت  قرآن اساس به طور اثبات يا نفى بيان كرديم، بر 
و گذشتگان و پيشينيان صالح و نيكوكار، و امامـانِ   �پيامبر 

  .اهل سنت و جماعت بوده است
يم كه بايد كالم صريح و آشكار قرآن و ا هـ بر اين عقيد  42

 ىتعال سنت را بر ظاهر و حقيقت آن حمل كرد، چنان كه بارى
ت اگمراهانى كه صفراه و از . شايسته و سزاوار آن معنى باشد

 �ش را تأويل كرده و بـه آن چـه خـدا و رسـول     ىتعال بارى
  .جوييم خواستند عمل نكردند، برائت و دورى مى مى

كــه صــفات  كســانى )1(و همچنــين خــود را از راه معطّلــه
را تعطيـل كـرده و آن معنـا و مفهـومى كـه در آن      تعـالى   بارى

                                                           


'!  1�Dxy=�z�� {-r� ; RX�g N6O =-� |}z�� &,  %&�B� i�AB� �B:6� RBH S�-r� %�-
S� i�A� D 2O� SA/ �/D��Q J� D ,P,'� h��� P,�H �/� �O&�g vB6-�gS &�TO���D B ��	8� 
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، برائـت  كنـد  اثبـات نمـى   ىتعـال  صفات است آن را براى بارى
  .ييمجو مى

كـه در آن صـفات، غُلُـو و زيـاده      وهمچنين از راه كسـانى 
كننـد و يـا    آن را به صفات مخلوقات تشبيه مـى  وروى كرده، 

كننـد، برائـت و دورى    براى آن چگونگى و كيفيتى ثابـت مـى  
  .جوييم مى

ـ ما يقين داريم كه آن چه در قرآن و سنت آمده حق و  43
ندارد؛ ى وجود حقيقت است، و در آن هيچ اختالف و نقص

�k�m�ln��o}: فرمايد مىتعالى  بارىكه  چنان ���r�q�p

s������u��t����y��x��w��vz. � 4�56��< �� 
اگر از سوى غير خـدا بـود،   ! انديشند؟ آيا درباره قرآن نمى«

  .»يافتند اختالف فراوانى در آن مى
شـود كـه    زيرا تناقض و اختالف در اخبار، موجب آن مـى 

كـه برخـى از   (رد نمايد و اين امر را ديگر آن برخى  از برخى
در اقوال ) آيات و احاديث برخى ديگر آنرا تكذيب و رد نمايد

  .خدا و رسولش مستحيل و ناممكن است
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 �ـ هركس ادعا كنـد كـه در قـرآن و سـنت پيـامبر        44
و بـد او،  تناقض و اختالف وجود دارد، داللت بر قصد و نيت 

توبه كـرده، بـه سـوى خـداى      دو باي ،كند مىاو گمراهىِ قلب 
  .متعال باز گردد و از گمراهى و جهالت، دورى جويد

هركس به فكرش چنين آيد كه در قرآن و سنت پيامبر 
: اختالف و تناقض وجود دارد، از چند حال خارج نيست �

يا از عدم فهم و ادراك و يا از كمى دانش و معرفت اوست، 
قرآن و سنت پيامبر  اوست، و يا از كم فكرى و نينديشيدن در

ردى در آموختن چنين ف دباشد؛ پس باي و معانى آن مى �
و با انديشه و تدبر در آيات  ،بكوشد علم و معرفت صحيح

قرآن و معانى آن تالش نمايد تا حقيقت و يقين براى او 
روشن شود، و اگر نتوانست حقيقت را بداند، چنين مسايلى را 

جا و  شته و از تصور بىواگذاآن كه خداوند است  به عالم
و ) و به آن ايمان آورده(تأمل جاهالنه در باره آن دورى جويد 

���³}�: گويند كه چنان گويد كه صاحبان علم راستين مى �²� �±

´�z. � 1��	8 ac;�� 
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همـه از سـوى   ) چـرا كـه  (آن ايمـان آورديـم    ءهمه ما به«
  .»پروردگار ما است

تنــاقض و هــيچ  �بدانــد كــه در قــرآن و ســنت پيــامبر 
  .اختالفى وجود ندارد

 

�����  
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��Y}�: آوريم به فرشتگان خدا و اين كه ـ ايمان مى 45

��b��a��`�� �_� �^��]��\� �[� �Zz. 
� 4���/0� �  B ;�� 

هرگز در سـخن بـر   . بندگان شايسته اويند) فرشتگان(آنها «
  .»كنند مل مىبه فرمان او ع) پيوسته(و  ؛ گيرند او پيشى نمى
ها را آفريده و آنان نيز به عبادت خدا برخاسته  خداوند، آن

�����z����y}�: فرمايد مىند؛ چنان كه ا هو به طاعت او عمل كرد

��¦��¥��¤�� �£��¢��¡�����~��}��|��{z. 
� 4���/0�+)  B *�� 

ورزنـد، و   از عبـادتش اسـتكبار نمـى    گـاه  هيچ) فرشتگان(«
 ؛گويند شب و روز را تسبيح مى) تمام( .شوند هرگز خسته نمى
  .»گردند و سست نمى

بينـيم و   خداوند، فرشتگان را از ما پنهان كرده، ما آنان را نمـى 
 ها را براى برخـى از بنـدگانش ظـاهر و    ممكن است خداوند، آن

را بر صـورت   �جبريل  � هللا؛ چنانكه رسول ا آشكار نمايد
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 آسـمان را  ءكرانـه اش ديد كه ششصد بال داشت و تمامى  حقيقى
به چهره انسـانى درآمـد و   � پوشانــده بود و همچنين جبريل

نـزد  فتگو كرد، و نيز به صورت مردى گ � ىبا مريم، مادر عيس
نشسـته بودنـد    �آمد، و صحابه با رسول اكرم  �رسول اهللا 

سفر بـر او نبـود،    ى ازكه هيچ اثريكسى او را نشناخت، در حالو 
 خدابود، نزد رسول  سياه شياشت، و موو لباس سفيدى بر تن د

نهاد و دو دست بـر   �نشست، زانو بر زانـوى رسول اهللا  �
. حضرت بـه گفتگـو نشسـت    آن اگذاشته، ب �ران پيامبر اكرم 

رسول اكرم پس از رفتنِ آن مـرد، صـحابه را خبـر دادنـد كـه او      
 .بود ؛جبريل 
كـه فرشـتگان بـه اعمـالى گماشـته      آوريـم   مىـ ايمان   46
بـه نـزول وحـى بـر پيـامبران       كه �همانند جبريل : ندا هدش

 ميكاييل مأمور به نزول باران، و اسـرافيل و . گماشته شده است
گيخته شدن مـردم در روز  در شيپور به هنگام برانن مور دميدأم

ملَك الموت موكَّل به قبضِ روح، هنگام مردن و . قيامت است
خداونـد مالـك را   ا، هـ  هرشتگانِ كوه موكَّلند به كـو ـفو . است
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  .دربان جهنم قرار داده است
كـه   هستند هايى  چهبر جنين و ب فرشتـگانى هستنـد كه مأمور

مـأمور  ، فرشتگانى هستند كه برند به سر مىدر شكم مادرانشان 
  .به نگهدارى از بنى آدم و دفاع از ايشان هستند

نيز فرشتگان ديگرى به نوشتن اعمال و كردار بنى آدم 
ند، و براى هر فردى دو فرشته قرار داده شده ا هشدگماشته 

��Z��Y���X������W����V��U��T]��\��[��}�: فرمايد است؛ خداوند مى

��b��a��`��_����^z. � w+;  B+<�� 
 راسـت  ، طرفهنگامى را كه دو فرشته) به خاطر بياوريد(«
مـالزم   )بـراى اعمـال بـد   ( چـپ فرشته  و) براى اعمال نيك(

انسان هيچ سخنى را بـر   .دارند او را دريافت مى انسانند اعمال
اى مراقـب و آمـاده    آورد مگر اينكه همان دم، فرشـته  زبان نمى
  .»است) و ضبط آن(جام ماموريت براى ان

ها را براى سؤال و  د كه خداوند، آنى هستنفرشتگان ديگر
دو  .استها قرار داده  پرسش از مردگان، در هنگام دفن آن

او را مورد بازخواست قرار داده  و شوند وارد مىفرشته بر مرده 
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چه معبود تو كيست؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو : گويند و مى

��_��`�����d��c��b��a}�: پس است؟ كسى �̂�]

g��f��eh��k��j��il����q��p��o��n���mz. 
� ��-���m ;�� 

خداوند كسانى را كه ايمـان آوردنـد، بـه خـاطر گفتـار و      «
هم در ايـن جهـان، و هـم در     ؛ دارد استوار مى اعتقاد ثابتشان،
و لطـف خـود را   (سازد،  و ستمگران را گمراه مى! سراى ديگر
و مصـلحت  (خداوند هر كـار را بخواهـد    ؛) گيرد از آنها برمى

  .»!دهد انجام مى) بداند
ى هستند كه مكلّفند به بهشتيان؛ خداوند ديگر فرشتگان

�}�: فرمايد مى �n��m��l�k��j��i�� �hq��p��or����t��s

��v���uz. � �8��� 3  B $�� 
:) گوينـد  و به آنان مـى (. گردند از هر درى بر آنان وارد مى«

چه نيكوست سـرانجام  ! سالم بر شما بخاطر صبر و استقامتتان
  .»)ى جاويدان(آن سرا

]� NB�� ~1m�	B'& �� :به ما خبر داده است كه � رسول اكرم
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هر روز هفتاد هزار فرشته . استدر آسمان  )1(بيت المعمور
خواننـد،   شوند، و در روايتـى در آن نمـاز مـى    در آن داخل مى

  .گردند سپس به آن خانه باز نمى

�����  

                                                           


'! H %�@5� �� R/�QRTAM R RB/�Q SB6�� ; NBO� R��H ����� �TA- 12Oc &, �/�  S��B� RBH %�
1���g NO� 1c &, �-� 
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تعـالى بـر پيـامبران     به اين كه خـداى آوريم  مىـ ايمان   47
هايى فرستاده تا حجت و دليلى باشد براى جهانيان  خود كتاب

هـا، بـه جهانيـان،     آن كتـاب  ءبه آن عمل كننـد و بـه وسـيله    تا
  .حكمت آموزند، و آنان را پاكيزه نمايند

پيامبرى كتابى نازل كه خداوند بر هر آوريم  مىـ ايمان  48

��E��D��C��B��A}�: فرمايد ؛ چنان كه مى فرموده

K��J��I��H������G��F�z. � ���"� ��� 
ــل  « ــا دالي ــود را ب ــوالن خ ــا رس ــن و معجــزات م و روش

كـه   آسـمانى (فرستاديم، و با آنهـا كتـاب   هاى آشكار  شريعت
شناسايى حق از باطل و (و ميزان  )داراى احكام و شرايع است

  .»نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) ن عادالنهقواني
ها كـه بـر مـا ظـاهر و آشـكار       از آن كتاب] شمارى[ـ   49
  :باشد، عبارتند از مى

نازل فرموده است و آن  � ىأ ـ تورات كه بر موس
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�v��u}�: اسراييل است بزرگترين كتابهاى بنى � �tw� ���y�x

��b��a��`��_��~�����}��|��{��z

�����d��c�������������h��g��f��e�z. � ��\�]�$$�� 
و پيامبران، كه در برابـر فرمـان    ؛ در آن، هدايت و نور بود«

و  ؛ كردنـد  خدا تسـليم بودنـد، بـا آن بـراى يهـود حكـم مـى       
علما و دانشمندان به اين كتاب كه بـه آنهـا سـپرده    ) همچنين(

  .»نمودند شده و بر آن گواه بودند، داورى مى

��V���U��T��S��R��Q��P��O��N}� :فرمايد مىو 

��\��[��Z��Y��X��Wz. � ��\�]�$��� 
ـ   ؛و انجيل را به او داديم كه در آن، هدايت و نور بـود « ب 

تـورات را، كـه قبـل از آن بـود،     ) اين كتـاب آسـمانى نيـز   (و 
  .»اى براى پرهيزگاران بود و هدايت و موعظه ؛ كرد تصديق مى

�{§��¦��¥��¤�����£��¢ �z. � 1��	8 ac�*�� 
بـر اثـر ظلـم و    (اى از چيزهـايى را كـه    تا پاره) ام آمده(و «
مانند گوشت بعضى از چهارپايان و (بر شما حرام شده، ) گناه،
  .»حالل كنم) ماهيها،
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  .عطا شده بود �داوود پيامبر ج ـ زبور كه به 
  .داده شده بود � ىد ـ صحف كه به ابراهيم و موس

: نـازل شـد   � تم پيامبران محمـد هـ ـ قرآن كريم كه بر خا 

{s��r��q��p���o��n �z. � ������+<��� 
و  هــاى هــدايت قــرآن، بــراى راهنمــايى مــردم، و نشــانه«

  .»معيارهاى سنجش حق و باطل است

 .z���y��x��w��v��u��t��s�z}�: فرمايد مى
� ��\�]�$<�� 

كنــد، و حــافظ و نگاهبــان  كتــب پيشــين را تصــديق مــى«
  .»آنهاست

را ناسخ و محو كننده تمامى  داوند، قرآنـپس، خ
دارِ حفظ آن از  هاى آسمانى گذشته قرار داده و عهده كتاب

��i��h��g}�: عبث و تحريف و دست بردن در آن شده است

���n��m���l��k������jz. � �@"�)�� 
  .»و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم«

اقى است و آن هم حجـت و  زيرا اين قرآن تا روز قيامت ب
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  .برهان بر تمامى جهانيان است
هاى پيشين، هر كدام براى دوره و زمانى معين و  اما كتاب

معلوم بوده است كه با نزول كتاب ديگرى، صالحيتش پايان 
يافته و كتاب بعدى، آن چه از تحريف و تبديل و نقص و 

اى ه همين سبب كتاب زيادت در آن بـوده بيان كرده است، به
تحريف و تبديل و  و صون از خطا و اشتباه نبودهسابق، م

: فرمايد مىخداوند  .ها وجود داشته است نقص و زيادت در آن

�{��R��Q��P��O��N��M��Lz. � 4�56��$��� 
را از جـاى خـود، تحريـف     ) خدا(بعضى از يهود، سخنان«
  .»كنند مى

�{��a��`��_��^��]��\�� �[��Z��Y��X��W

e��d��c��bf�����n��m��l��k��� � � � �j��i��h��g

��p���oz. � ������;)�� 
نويسـند،   اى با دست خـود مـى   پس واى بر آنها كه نوشته«

تـا آن را بـه بهـاى     ؛.اين، از طرف خداسـت «: گويند سپس مى
 ؛دست خود نوشتند پس واى بر آنها از آنچه با. كمى بفروشند
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  .»!آورند و واى بر آنان از آنچه از اين راه به دست مى

�{Z��Y��X��W���V��U���T��S��R��Q��P[�����]��\

`��_��^ �z. � .��/0�)+��  

كتـابى  ! چه كسى كتابى را كه موسى آورد، نازل كـرد؟  ؛: بگو«
آن را بصورت پراكنده ) اما شما( ؛كه براى مردم، نور و هدايت بود

ــىق ــد رارم ــان   ؛دهي ــادى را پنه ــكار، و قســمت زي قســمتى را آش
  .»داريد مى

�{��I��H�� � � �G��F��E��D��C���B��A

��X��W��V��U��T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K��J

��f�����e��d��c��b��a������`��_��^��]��\��[��Z��Y

��p��o���n��m��l�����k��j��i��h��gz. � 1��	8 ac;<  B;)�� 

كسانى هستند كه بـه هنگـام تـالوت    ) يهود(نها در ميان آ«
گرداننـد كـه گمـان كنيـد      ، زبان خود را چنان مى)خدا(كتاب 
در حـالى كـه از   ؛اسـت ) خـدا (از كتاب ) خوانند، آنچه را مى(

آن از طـرف  «: گوينـد  مـى ) و با صراحت! (نيست) خدا(كتاب 
بـا اينكـه از طـرف خـدا نيسـت، و بـه خـدا دروغ        » !خداست
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براى هيچ بشرى سزاوار نيسـت   !دانند ر حالى كه مىبندند د مى
كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او دهد سپس او 

  .»!غير از خدا، مرا پرستش كنيد«: به مردم بگويد

�{��c��b��a��`��_ �̂�]��\

��mk� jih� gf� e� d

��w� �v� �u��t� �s�� �r��q� �p� �o� �n

��������� �̀�_��~�}��|��{���z��y��x

c��b��a����i��h� �g� � �f��e��d

q��p���o��n��m��l��k��j�z. � ��\�]�+�  B+;�� 
پيـامبر مـا، كـه بسـيارى از حقـايق كتـاب       ! اى اهل كتاب«

سازد، بـه سـوى    كرديد روشن مى آسمانى را كه شما كتمان مى
كـه فعـال افشـاى آن مصـلحت     (و از بسيارى از آن،  ؛شما آمد
طـرف خـدا، نـور و    از ) آرى،. (نمايـد  صرف نظر مى) نيست،

خداوند به بركت آن، كسانى . كتاب آشكارى به سوى شما آمد
هاى سالمت، هـدايت   را كه از خشنودى او پيروى كنند، به راه

و بـه فرمـان خـود، از تاريكيهـا بـه سـوى روشـنايى         ؛كند مى
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آنها كـه  . نمايد و آنها را به سوى راه راست، رهبرى مى ؛برد مى
، بطـور مسـلم كـافر    » بن مريم استخدا، همان مسيح «: گفتند
  .»شدند

�����  
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به اين كه خداوند متعال، پيامبران و آوريم  مىـ ايمان  50

���r��q��p��o}: رسوالنى بر خلق و جهانيان فرستاد

x��w��v��u��t��sy����~���}��|��{��zz. � 4�56��+���� 
دهنده بودند، تـا بعـد    دهنده و بيم نى كه بشارتپيامبرا نانآ«

و بـر  (از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا بـاقى نمانـد،   
  .»و خداوند، توانا و حكيم است) ؛همه اتمام حجت شود

اين پيامــبران نوح  نخستينآوريم به اينكه  ـ ايمان مى 51

������B}: فرمايد مىخـداوند . باشد مى �آخرين آنها محمد  و �

K��J��I��H���G��F�������E����D���C �z. � 4�56��+�3�� 
همان گونه كه به نوح و پيامبران  ؛ما به تو وحى فرستاديم«

  .»بعد از او وحى فرستاديم

��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹}�: فرمايد مىو 

Ä��Ã�z��� �� d�LG0�$*�� 
 ؛تپدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيسـ ) �(محمد «
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  .»كننده و آخرين پيامبران است ولى رسول خدا و ختم
، ىها محمد، سپس ابراهيم، سپس موس بهترين و برترين آن

باشد؛ چنانكه خداوند  مى � فرزند مريم ىسپس نوح و عيس

��A}�: ستص در اين آيه مباركه ذكر نموده اآنان را بطور خا

M�� �L� �K��J�� �I��H��G� �F��E��D��C��BN��
��Q��P��O���S��Rz. � d�LG0�;�� 

هنگامى را كه از پيامبران پيمان گـرفتيم، و  ) به خاطر آور(«
از تو و از نـوح و ابـراهيم و موسـى و عيسـى بـن      ) همچنين(

كـه در اداى  (مريم، و ما از همه آنان پيمـان محكمـى گـرفتيم    
  .»)مسؤوليت تبليغ و رسالت كوتاهى نكنند

شامل  �د ـ ما معتقديم كه دين و شريعت محم 52
كه سرشار از فضل  ىهاى شريعت پيامبـران تمامى فضيلت

����q}: فرمايد مىكه  چنان بودند �p� �o� �n� �m� �l� �k� �j

z��y��x��w��v��u��t���s��r{����_���~��}��|
�a��`z. � %&'(��+3�� 
آيينى را براى شما تشريع كرد كه بـه نـوح توصـيه كـرده     «
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و به ابـراهيم و موسـى و   و آنچه را بر تو وحى فرستاديم  ؛بود
دين را برپـا داريـد و در آن   : عيسى سفارش كرديم اين بود كه

  .»!تفرقه ايجاد نكنيد
به اين كه همه پيامبران، بشر و مخلوق آوريم  مىـ ايمان  53
در وجود هيچ يك از ايشان صفات خداوند وجود هستند 

��h��g��f}�: فرمايد مى �خداوند از زبان پيامبر نوح . ندارد

��r��q��p��o��n��m����l��k��j��iz. � ,'-3+�� 
و ! گويم خزائن الهى نزد مـن اسـت   من هرگز به شما نمى«

  .»ام گويم من فرشته و نمى! دانم غيب هم نمى
فرمان داد تا  ـ �خداوند به خاتم االنبياء ـ محمد 

��z��y����x��w��v���u��t��s��r���q��p��o��n}�: بگويد

|��{ z. � .��/0��*�� 
جز (و من،  ؛گويم خزاين خدا نزد من است من نمى«: بگو«

و بـه شـما   ! از غيـب آگـاه نيسـتم   ) آنچه خدا به من بيـاموزد، 
  .»ام گويم من فرشته نمى

 .K��J��I��H��G��F��E��D��C����B�z}� :و اين كه بگويد 
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� 7��80�+<<�� 
من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگـر آنچـه را خـدا    «

  .»بخواهد

������q��p��o���n��m��l��k}�: و بگويد �j��i���� ��h��g��f���e��d

��y��x��w��v��u��t�����s��rz. � ��� +  B  �� 

اگر : (بگو .من مالك زيان و هدايتي براي شما نيستم: بگو«
هيچ كس مرا در برابـر او  ) من نيز بر خالف فرمانش رفتار كنم

  .»ابمي اهي جز او نميگكند، و پناه حمايت نمي
ى از بندگان ا هآوريم كه تمام پيامبران، بند ـ ايمان مى 54

بزرگ داشته  ،خدا هستند و خداوند متعال، آنان را به پيامبرى
است و آنان را به بندگى در بلندترين مقام و بر شيـوه مدح، 

ـ  �ها ـ نوح  وصف فرموده است؛ چنانكه در باره اولينِ آن

���i��h��g��f��ej}�: فرمايد مى � �o��n��m���l��kz. 
� 4�V��3�� 

او ! سوار كـرديم ) بر كشتى(اى فرزندان كسانى كه با نوح «
  .»بنده شكرگزارى بود
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�¦��}�: فرمايد مى �آخرينِ آنها محمد  درباره �¥� �¤

��®���¬��«��ª��©��¨��§z. � 1�X�A��+�� 

اش  زوال ناپذير و پر بركت است كسى كه قرآن را بر بنده«
  .»دهنده جهانيان باشد تا بيمنازل كرد 

������}: فرمايد مىدرباره پيامبران ديگر ] خدا[  �̀_�^

��f��e��d��c���b��az. � �$��� 

و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، «
  .»)بينا(و چشمهاى ) در طاعت خدا نيرومند(صاحبان دستهاى 

�{I��H��G��F��EJ�����M���L����Kz. � �+;�� 

و به خاطر بياور بنده ما داوود صـاحب قـدرت را، كـه او    «
  .»!كننده بود بسيار توبه

�{n��m��lo��q��pr����u���t�����sz. � �3*�� 
زيـرا  ! چـه بنـده خـوبى    ؛ما سليمان را به داوود بخشيديم«

  .»)!و به ياد او بود(كرد  همواره به سوى خدا بازگشت مى

�����Ç��Æ}�: مايدفر مى ،فرزند مريم ،ىدرباره عيس �Å��Ä��Ã

��Í���Ì��Ë��Ê��É��Èz. � 7�QL���)�� 
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اى بود كه ما نعمت به او بخشيديم و او را  مسيح فقط بنده«
  .»نمونه و الگوئى براى بنى اسرائيل قرار داديم

ها را با  عال، رسالتمتآوريم كه خداوند  ـ ايمان مى 55
يان فرستاد؛ بر همه جهان او راپايان داد و  �پيامبرى محمد 

��y��x��w��v��u��t��s���r}�: فرمايد مىچنانكه 

~��}��|��� �{� � � �z�� �¦��¥��¤�� � �£� � �¢� � �¡§� � ���©��¨
��³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª

���µ��´z. � 7��80�+�<�� 
 ؛من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم! اى مردم: بگو«

 ؛تهمان خدايى كـه حكومـت آسـمانها و زمـين، از آن اوسـ     
پـس   ؛ميرانـد  كنـد و مـى   زنده مى ؛جز او نيستبحق معبودى 

اى  اش، آن پيامبر درس نخوانده ايمان بياوريد به خدا و فرستاده
و از او پيـروى كنيـد تـا     ؛كه به خـدا و كلمـاتش ايمـان دارد   

  .»هدايت يابيد
 �آوريم به اين كه شريعت و آيين محمد  ـ ايمان مى 56

وند، آن را براى بندگان خود همان دين اسالم است كه خدا
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كس  قبول فرمود و غير از اسالم، هيچ دينى را از هيچ

l��k���j��i��h�z. � ac}�: فرمايد مىكه  پذيرد؛ چنان نمى

 1��	8+)�� 
و تسـليم بـودن در   (در نزد خـدا، اسـالم   ) پسنديده(دين «

  .»است) برابر حق

��r��qp�onm�l�k}�: فرمايد مىو 

u��t��s�z. ���\�]� 3�� 
و نعمت خود را بـر شـما    ؛امروز، دين شما را كامل كردم«

شــما ) جــاودان(و اســالم را بــه عنــوان آيــين  ؛تمــام نمــودم
  .»پذيرفتم

���h}�: فرمايد مىو  �g��f��e��d��c�� � �b��a��`��_

���l��k��j��iz. � 1��	8 ac<��� 
آيينى ) و تسليم در برابر فرمان حق،(و هر كس جز اسالم «

و او در  ؛انتخاب كنـد، از او پذيرفتـه نخواهـد شـد    براى خود 
  .»آخرت، از زيانكاران است

ادعا كند، امـروز دينـى غيـر از     ىكس اگرمعتقديم كه ـ   57
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در نزد خدا ها دين يهود و يا نصارى و غيرِ اين دين اسالم مانند
و بايد از او خواست تا توبـه كنـد،    است، او كافر مقبول است

؛ زيرا قـرآن را انكـار   شتن او الزم استكوگرنه مرتد است، و 
  .كرده است
 � ه رسالت محمدـن باوريم كه هركس بايـر ــ ما ب 58
كافر شود، در حقيقت، به تمام  ـ كه براى جهانيان استـ 

كند به او  پيامبران كافر شده است؛ حتى پيامبرى كه ادعا مى
 :فرمايد مىتعالى  بارىايمان دارد و پيرو اوست؛ چنان كه 

{��Æ��Å��Ä��Ã�������Âz. � 4���(��+*��� 
  .»را تكذيب كردند، رسوالن قوم نوح«

؛ در ه استپيامبران دانست ءهمه ءرا تكذيب كننده و آنان
: فرمود ، پيامبرى فرستاده نشده بود و� كه قبل از نوح حالى

�{��j� �i� �h� �g� �f��e��d� � �c��b��a
��t��s��r���q��p��o��n��m��l���k

��w��v��u{��� �z��y��x|���� �̀ �_��~��}
��az. � 4�56��+�* −+�+�� 
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ــى  « ــار م ــامبران او را انك ــدا و پي ــه خ ــانى ك ــد، و  كس كنن
خواهند ميـان خـدا و پيـامبرانش تبعـيض قائـل شـوند، و        مى
آوريـم، و بعضـى را انكـار     بـه بعضـى ايمـان مـى    «: گوينـد  مى
خواهنـد در ميـان ايـن دو، راهـى بـراى خـود        و مـى »  كنيم مى
و براى كـافران، مجـازات    ؛اند آنها كافران حقيقى .اب كنندانتخ

  .»ايم اى فراهم ساخته خواركننده
كـه هـيچ پيـامبر و رسـولى پـس از      آوريـم   مىـ ايمان   59
 �و هركس، پـس از او  ] و نخواهد آمد[نيست  �محمد 

 و] باور كـرده [كه ادعاكننده نبوت را  ادعاى نبوت كند يا كسى
گواهى بدهد، كافر است؛ زيـرا تكـذيب   او  ىبه راستى و درست

و اجمـاع   �كننده و دروغ پندارنده خداوند و رسـول خـدا   
  .مسلمانان شده است

خلفــاى  �كــه پــس از پيــامبر آوريــم  مــىـ ايمــان   60
علـم و معرفـت و دعـوت و     اامت او بميان اند كه در  راشدين
ا ترينِ آنهـ  مؤمنان خالفت كردند و بهترين و شايسته واليت، بر
ابوبكر صديق، سپس عمر بن خطّـاب،  ]: به ترتيب[به خالفت 
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 .باشند مى �سپس عثمان بن عفان، سپس علي بن ابي طالب 
و همچنان كه در خالفت به ترتيب، قدر و منزلت داشتند، در 

ت ـكـه بـراى اوسـ   ـ فضيلت نيز چنان بودند و خداونـد متعـال    
برگزيـده،   هـاى  ممكن نبود كه بر اين سـده  ـ  حكمت رسا و بالغ

ــخص      ــه از او ش ــد؛ ك ــوب كن ــت منص ــه خالف ــى را ب شخص
  .ترى غير از او وجود داشته باشد شايسته
آوريم به اين كه صـاحب فضـيلت كمتـر از     ـ ايمان مى  61
اينان ممكن است داراى خصوصيت ويژه و يـا برتـرى    ءجمله

ها باشـد نسـبت بـه آنكـه از او برتـر و       در بعضى خصوصيت
نيسـت صـاحب فضـيلت و برتـرى     افضل است، ولى ممكـن  

هاى فضيلت و برتـرى،   همطلق بر آنان گردد؛ زيرا علل و انگيز
  .بسيار زياد است

ها و  آوريم كه امت محمـــدى، بهترين امت ـ ايمان مى 62

���O}: فرمايد مىهاست؛ چنان كه خداوند  ترينِ آن فاضل �N

��X���W��V��U���� � �T��S��R��Q��P

Y �z. � 1��	8 ac++*�� 
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 ؛اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«
كنيـد و بـه خـدا     امر به معروف و نهى از منكر مى) چه اينكه(

  .»ايمان داريد
كه بهترينِ اين امت، يـاران و صـحابه   آوريم  مىـ ايمان   63
صحابى مسلمانى است كه به خدمت پيغمبر اسالم رسـيده و  (

و مســلمان از دنيــا رفتــه محضــر آن حضــرت را درك كــرده 
ــد ــامبر )1(باشـ ــابعين �پيـ ــپس تـ ــابعِ  )2(، سـ ــپس تـ ، سـ
  .باشند مى)3(تابعين
كه تـا  كه در اين امت گروهى هستند آوريم  مىـ ايمان   64

دشــمنان و  مخالفــت و دشــمنىروز قيامــت بــر حــق بــوده و 
فرمان و امـر الهـى   كه رساند  ها نمى مخالفان هيچ ضررى به آن

  .جارى شود
آن چه بين صـحابه و يـاران پيـامبر از     كهمعتقديم ـ ما   65

                                                           


'! S	/ RTAM R��>� R/�MD ,'U� 
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كه  كسى. آنان بود )1(جنگ و اختالف و فتنه رخ داد، از اجتهاد
حق  ركه ب ، براى او دو اجر است و كسىودندحق ب رها ب از آن
د، براى او يك پـاداش، و آن هـم پـاداشِ اجتهـاد اسـت و      بون

  .شود خطاى او بخشوده مى
از بدى آنان سخن بگوييم، بلكه  ديـ ما معتقديم كه نبا 66

آنان را به آن چه كه از مدح و ثَنا، سزاوار و شايسته آنند، بستاييم 
آنان پاك كنيم؛  ءقد و حسد و كينههاى خود را از ح و دل

���Ë}�: فرمايد كه خداوند متعال مى چنان �Ê� �É��È� �Ç��Æ��Å

Í��� � � �ÌÎ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏØ�� ���Û��Ú��Ù
Ü �z. � ���"�+*�� 
انفــاق كردنــد و  فــتح مكــه كســانى كــه قبــل از پيــروزى«

يكسـان  ) با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردنـد (جنگيدند 
 مكـه  آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعـد از فـتح   ؛نيستند

و خداوند به هر دو وعـده نيـك    ؛انفاق نمودند و جهاد كردند
  .»است داده

                                                           


'! '�/ ���G �� 1c�X J� S8� =��5� ���6TO�%� 
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���B��A������H}�: فرمايد مى � � � �G��F��E��D��C

��T��S��R��Q�� � �P��O��N��M��L��K��J��I

��X��W��V���Uz. � !"�+*�� 

) مهـاجران و انصـار  (كساني كـه بعـد از آنهـا    ) همچنين(«
ما و برادرانمان را كه در ايمان بـر  ! پروردگارا: گويند آمدند مي

به  اي نسبت ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حس و كينه
  .»تو مهربان و رحيمي! مؤمنان قرار مده، پروردگارا

  

�����  
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���  
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و آن روزى است كه بعد . به روز قيامتآوريم  مىـ ايمان   67
از آن، روز ديگرى نيست، وقتى مردم زنده شده، از قبرهاى خود 

ـ   برمى ا خيزند تا اين كه زندگىِ ابدى را شروع كنند و راه ايشـان ي
  .و يا به دوزخ خواهد بود ،به بهشت
و آن هم زنده . به برانگيخته شدنآوريم  مىـ ايمان  68

كه اسرافيل در شيپور  ؛ در حالى كردنِ خداوند مردگان را

�����L��K}�: دمد مى � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

N��MO����X���W��V��U��T��S��R��Q��Pz. � ��L���<�� 
شـود، پـس همـه كسـانى كـه در       مـى دميده » صور«و در «

سپس  ؛ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد آسمانها و زمينند مى
شـود، ناگهـان همگـى بـه پـا       دميـده مـى  » صـور «بار ديگر در 

  .»هستند) حساب و جزا(خيزند و در انتظار  مى
كه  خيزند؛ در حالى در اين وقت، مردم از قبرهايشان برمى

�: ندا هتنه نشدو خ هستند و لختاند  برهنهپا  {��a �̀ _
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ــرديم، آن را  « ــاز كـ ــه آفـــرينش را آغـ ــان گونـــه كـ همـ
اى است بـر مـا، و قطعـا آن را انجـام      اين وعده ؛گردانيم بازمى

  .»خواهيم داد
اعمال و كردار كه به دست  ءبه نامهآوريم  مىـ ايمان  69

���l��k��j}�: شود ه دست چپ داده مىـراست و يا از پشت ب

��y���x�����w���v���u��t��s��r��q��p��o�����n���m

��g��f��e��d��c��b�� �a��`��_��~�}��|��{� �zz. 
� w��(/`�;  B+ ��  

به  .اعمالش به دست راستش داده شود ءكه نامه ىپس كس«
و خوشحال بـه اهـل و    .شود زودي حساب آساني براي او مي

شـت  پاعمالش به  ءو اما كسي كه نامه .گردد اش باز مي خانواده
اي واي بـر مـن كـه    : زنـد  به زودي فرياد مي .سرش داده شود
  .»سوزد هاي سوزان آتش مي و در شعله .هالك شدم

�{s��r��q��p���o���nt����z���y��x���w��v��u

��¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}��|��{z. � 4�V��+3  B+$��   
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و روز  ؛ايـم  و هر انسانى، اعمالش را بر گـردنش آويختـه  «
آوريم كه آن را در برابر خـود،   قيامت، كتابى براى او بيرون مى

و بـه او  !) (ايـن همـان نامـه اعمـال اوسـت     ! (بينـد  گشوده مى
كتابـت را بخـوان، كـافى اسـت كـه امـروز، خـود        :) گوييم مى

  .»!حسابگر خويش باشى
 ىكه در روز قيامت برا ىترازويآوريم به  ـ ايمان مى 70

كس  شود و به هيچ حساب و جزا و كيفر و پاداش گذاشته مى

�~��}�: شود ظلم نمى �}� �|� � �{� �z� �y��x��w

���d���c��b��a��`��_z. � j�L�L��;  B<�� 
اي كـار خيـر انجـام دهـد آن را      وزن ذره پس هر كس هم«
  .»بيند را مي اي كار بد كرده آن وزن ذره و هر كس هم .بيند مي

�{��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã
��Ø�����×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í

���Û��������������Ú��Ùz. � 1'6��]�+*   B+*$��  

ــان    « ــت، هم ــنگين اس ــان س ــه اعمالش ــه وزن ــانى ك و كس
و آنان كه وزنـه اعمالشـان سـبك باشـد، كسـانى      ! رستگارانند
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از دسـت داده، در جهـنم   هستند كـه سـرمايه وجـود خـود را     
هاى سوزان آتش همچون شمشـير   شعله! جاودانه خواهند ماند

اى عبـوس   و در دوزخ چهـره  ؛شود به صورتهايشان نواخته مى
  .»دارند

 �{c��b��a��`��_��~d� ���j� � �i��h� � � �g��f��e

��o��n��m��l��kz. � .��/0�+�*��  

رد، و هر كس كار نيكى بجـا آورد، ده برابـر آن پـاداش دا   «
 ؛هر كس كار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، كيفر نخواهد ديد

  .»و ستمى بر آنها نخواهد شد
ى كـه  بـه شفاعــت عظمـى و بزرگـ    آوريم  مىـ ايمان   71

طلبد تا اين كـه   ، و آن هم از خداوند شفاعت مىمختص پيامبر
بين مردم، به مصيبتى كه بر آنان وارد شده است، از هم  و غـم 

شدت روزِ محشر قضاوت نمايد؛ پـس مـردم نـزد     و سختى و
، ىآدم، سپس نزد نوح، سپس نـزد ابـراهيم، سـپس نـزد موسـ     

 � پيـامبر  سر انجام بهرفته تا اين كه  � ىسپس نزد عيس
 ].درسن مى
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 به شفاعتى كه مردم را از جهنم بيرونآوريم  مىـ ايمان   72
ر و و پيامبران ديگ � اهللاآورد و آن شفاعت، براى رسول  مى

  .باشد ها مى مؤمنان و فرشته
و اينكه خداوند متعال، گروهى ازمؤمنان را از جهنم بيرون 

آورد بــدون شــفاعت كســى، بلكــه بــه فضــل و رحمــت   مــى
  .خداوندى
و ايـن كـه    �به حوض رسول اهللا ريم آو مىـ ايمان   73

تر از عسل اسـت، و بـوى آن    آب آن سفيدتر از شير، و شيرين
طول آن به مسـافت رفـتن   . باشد ك مىبهتر از بوى خوش مش

هاى آن ماننـد   ظرف. است يك ماه، و عرض آن نيز همان قدر
ستارگان آسمان، زياد و زيبا هستند و مؤمنانِ امت محمدى، بر 

از آن حوض بنوشد، بعـد از آن   كه شوند و هركس آن وارد مى
  .هرگز تشنه نخواهد شد

كه بر جهنم  و آن پلى است. آوريم به صراط ـ ايمان مى  74
نصب شده و مردم به قـدر و انـدازه اعمـال و كـردار خـود از      

كند، سـپس   ها مانند برق عبور مى گذرند، اولين آن روى آن مى
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 )1(ى و شـد الرحـال  ا ههمانند باد، سـپس ماننـد پرنـد    بعد از آن
نجات ده، ! بارخدايا: فرمايد مىبر پل ايستاده و  � اهللارسول 

گـردد، و   مـى نـاتوان  كـم و  ) بندگان(ل كه اعماايننجات ده، تا 
كسانى بيايند كه از پل بطور خزيدن عبور كنند، و در دو طرف 

را كه به آنان امـر   ىآويزان است و مأمورند كس يىها پل، قالب
شوند و  شود، بگيرند و به آنان خدشه وارد شده و مجروح مى

  .افتند يابند و ديگران به آتش جهنم مى سپس نجات مى
به تمـامى آن چـه در قـرآن و سـنت     آوريم  مىيمان ـ ا  75
است، خدا  آمدهاز اخبار و سختى و هراس آن روز  �پيامبر 

  .ما را از آن نجات دهد
به اهـل  نسبت  �به شفاعت پيامبر آوريم  مىـ ايمان   76

] شـفاعتى كـه  [بهشت تا اين كه بـه آن داخـل شـوند و آنهـم     
  .باشد مى �مخصوص پيامبر اكرم 

به بهشت و دوزخ و اين كه بهشت آوريم  مىن ـ ايما 77

                                                           


'! �66H =k &�� 1c �� R:�/�'�G �6/�� ��t�, N��D& &,%  P��c�=B��� ��D�I�H �B6��S  �B6/��
�I[� B v/&J D D&�6� ,d'Q 1��O�� 
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را براى مؤمنانِ پـرهيزگار،  كه خـداوند آن دار النعيم است
هايى است كه هرگز چشم مانند آن  ا كرده و در آن نعمتهيم

نديده، گوش مانند آن نشنيده، و دلِ بشر، مانند آن تصور 

�}��������}: نكرده است �z�y� �x� �w� �v� �u� �t� �s� �r� �q� �p����

��}��|z. � ��@5��+;�� 
داند چه پاداشهاى مهمى كه مايه روشنى  هيچ كس نمى«

چشمهاست براى آنها نهفته شده، اين پاداش كارهائى است كه 
  .»دادند انجام مى

و جهنم، دار العذاب است كه خداوند آن را براى كافران 
هيا ساخته و در آن عذابى هولناك و شديد است كه ستمگر، م

�: است خطور نكردهر تصور هيچ بشرى، هرگز د {��on

tsrqpu|{zyxwv

}����b��a�� �̀�_�����~z. � �9:�� )�� 
اش آنان  ما براى ستمگران آتشى آماده كرديم كه سراپرده«

و اگر تقاضاى آب كنند، آبى ! را از هر سو احاطه كرده است
براى آنان مياورند كه همچون فلز گداخته صورتها را بريان 
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  .»چه بد نوشيدنى، و چه بد محل اجتماعى است !كند مى
ـــون وجـــود دارد و   ــى بهشــت و دوزخ، اكن و آن دو؛ يعن

خداونـد متعـال   . گاه فانى نشده و از بـين نخواهـد رفـت    هيچ

����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À}�: فرمايـــد مـــى

Í����Ì��������Ë�������ÊÎ����Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ïz. � w}z��++�� 
ه خدا ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهد و هركس ب«
او را در باغهايي از بهشت ) و اين راه را تداوم بخشد خداوند(

نهرها جاري است، ) درختانش(سازد كه از زير  وارد مي
مانند، و خداوند روزي نيكوئي براي او قرار  جاودانه در آن مي

  .»داده است

�{]��� � �\��[��Z��Y��X���W�� �V��U��T��S^� ��� �̀ �_
��o��n���m��l�����k����i��h��g��f��e��d���c���b��a

��pz. � d�LG0��$  B����  

و از رحمت خود دور (خداوند كافران را لعن كرده «
اى آماده نموده است، در  و براى آنان آتش سوزاننده) داشته

و ياورى  مانند، و ولى حالى كه همواره در آن تا ابد مى
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) دوزخ(روز كه صورتهاى آنان در آتش  در آن! نخواهند يافت
) شوند و از كار خويش پشيمان مى(دگرگون خواهد شد 

  .»اى كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده بوديم«: گويند مى
كسـانى را كـه    نبهشـت رفـت  بـه  دهيم  شهادت مىـ ما   78

كه پيـامبر   ، چه كسانىبيان كردهرا آن  �قرآن و سنت پيامبر 
 و چه كسانى كه به وسيله صفت و ،علوم كردهها را م با نام، آن
عمر، عثمـان   ،ابوبكر: ند؛ مانندا ه، معين و مشخص شدىا نشانه
  .ها را نام برده است آن �كه رسول اكرم  �و علي 

كه به سبب صفت و اعمالشـان بـه بهشـت وارد     چه آنانى
  .هر مؤمن يا هر شخص پرهيزگار و متقى: شوند؛ مانند مى

دهيم به دوزخ رفتن كسانى را كه قرآن  ىشهادت مـ ما   79
؛ چه با نام، و چـه  ها را بيان كرده است آن �و سنت رسول 
ابولهـب و عمـرو    ندا هكسانى كه نام برده شد از. با وصف آنها

ــن  ــد اي ــن لحــي الخزاعــي و مانن ــه ، و از ســتها ب كســانى ك
هر كافر و مشركى كه شرك اكبـر دارد  : شان آمده است وصف
 .انقمناف ءمهو ه
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مرده  به سختى قبر و سؤال و پرسش ازآوريم  مىـ ايمان  80

��_��}� :پس ،در قبرش؛ از معبود، دين و پيامبر او �̂ �]

g��f��e���d��c��b��a��`z. � ��-���m ;�� 
خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به خاطر گفتار و «

هم در اين جهان، و هم در  ؛دارد اعتقاد ثابتشان، استوار مى
  .»سراى ديگر

معبود من خدا، ديـن مـن   : ويدگ ىانسان مؤمن در اين جا م
  .است �اسالم، و پيامبر من محمد 

دانـم؛ شـنيدم مـردم     نمـى : گويـد  اما انسان كافر و منافق مى
  .گويند، من هم همان را گفتم چيزى مى
به نعمت و آسايش قبر براى مؤمنان؛ آوريم  مىـ ايمان  81

�©¥��¦���§��¨}�: ايدفرم كه خداوند مى چنان ���ª

��³��²��±�����°��¯��®��¬��«z� � =>6��3 �� 

گيرند در حالى  روحشان را مى) مرگ(همانها كه فرشتگان «
وارد ! سالم بر شما«: گويند به آنها مى ؛اند كه پاك و پاكيزه

  .»!داديد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى
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اى ظالمان كافر؛ به عذاب قبر برآوريم  مىـ ايمان  82

¤��¥��¦��§��¨��©��������ª»��}�: فرمايد كه مى چنان

°�� �̄�®��¬±�������������� �̧ �¶� �µ��´��³��� � � � �²

��Â��Á��À��¿��¾������½��¼��»��º��¹z. � .��/0�)3�� 
ظالمان در شدايد مرگ فرو ) اين(و اگر ببينى هنگامى كه «
جان خود «: گويند ان مىاند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آن رفته

امروز در برابر دروغهايى كه به خدا بستيد و ! را خارج سازيد
اى خواهيد  نسبت به آيات او تكبر ورزيديد، مجازات خواركننده

  .»)به حال آنها تاسف خواهى خورد! (»ديد
احاديث در اين باره زياد وارد شـده اسـت و بـراى مـؤمن     

مؤمن، واجـب اسـت   روشن و آشكار است؛ پس بر هر انسان 
از امـور غيبـى    �كه به آن چه در قرآن و سـنت رسـول اهللا   

وارد شده است، ايمان بيـاورد و بـه آن چـه در دنيـا مشـاهده      
كند با آن جدال و مقابله نكند، و آن را مورد تكـذيب قـرار    مى

  .واهللا المستعان .بين دنيا و آخرت فرق بسيار است ندهد؛ زيرا

�����  
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به قضا و قدر و خير و شـر آن، و آن  آوريم  مىـ ايمان   83

چنان كـه  . هم تقدير و سرنوشت خدا براى آفريدگان وخاليق
  .علم خدا بر آن سرنوشت، حكم كرده است

  :قضا و قدر چهار مرتبه دارد
كـه خداونـد   آوريـم   مىايمان . مرتبه علم است :اول ءمرتبه
عالم و داناست،  بر همه چيز) خود ىو ابد ىبا علم ازل(متعال 

 بـر چگـونگى آن  دانا بر آن چه بوده، و آن چه خواهد بـود، و  
آيد كه مسبوق بـه جهالـت    علم جديدى براى وى به ميان نمى

  .شود فراموشى برايش عارض مى علمباشد، و بعد از 
آوريم  ايمان مى). آن علم است(مرتبه نوشتن  :دوم ءمرتبه

ه مقدر و سرنوشت است تا روز قيامت چ كه خداوند متعال آن

���x��w}�: در لوح محفوظ نوشته است �v� �u��t��s��r��q

yz��~��}���|��{�����¦���¥��¤��£��¢�������¡z. � �"�;*�� 
دانستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين است  آيا نمى«
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همان كتاب علم (همه اينها در كتابى ثبت است ! داند؟ مى
  .»و اين بر خداوند آسان است ؛)گارپايان پرورد بى

ايمـان  : سـت مشـيت و خواسـت خدا   ءمرتبـه  :سوم ءمرتبه
هـا و زمـين اسـت     آوريم به اينكه خداوند آنچه در آسـمان  مى

 هـر خواسته و هيچ چيز جز به مشيت و اراده او نخواهد بـود،  
  .شود شود، و آن چه نخواهد، نمى خدا خواهد مىرا كه چه 

ايمان . است خلقت و آفرينش مرتبه :چهارم ءمرتبه

b��a��`���_c����i��h��g����f��e���d}�: كهبه اينآوريم  مى

m��l���k��j�z. � ��L���   B�3�� 
خداوند آفريدگار همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه «

  .»كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست. اشيا است
و آن  ىتعال اين مراتب چهارگانه شامل آن چه از خود بارى

  .باشد چه از بندگان خواهد بود، مى
دهد  پس هر چه بنده از گفتار و كردار و غير آن انجام مى

براى خداوند واضح، آشكار و معلوم است و خداوند آن را 

��À��¿��¾���½��¼��»��º}�: خواسته و به وجود آورده اسـت
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���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Áz. � ��':T�� <  B )�� 
و  .شما كه بخواهد راه مستقيم پيش گيرد براي كسي از«

كنيد مگر اين كه خداوند ـ پروردگار جهانيان ـ  شما اراده نمي
  .»اراده كند و بخواهد

�{��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��qz. � ������ �3�� 
ولى  ؛كردند خواست، با هم پيكار نمى اگر خدا مى«

  .»دهد انجام مى) از روى حكمت(خواهد،  خداوند، آنچه را مى

�{´��³��²��±��°µ�����º��¹�� �̧�¶z. � .��/0�+3;�� 
توانست  زيرا مى(كردند  خواست، چنين نمى و اگر خدا مى«

بنابر اين، آنها و ) ولى اجبار سودى ندارد ؛جلو آنان را بگيرد
  .»)به آنها اعتنا مكن و(تهمتهايشان را به حال خود واگذار 

�{��©��¨��§��¦��¥z. ��� i�g��)��� 
با اينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه «
  .»!سازيد مى

خود  ءكه خداوند براى بندهآوريم  مىاما با اين حال، ايمان 
اختيار و قدرت قرار داده تا با آن، عمل خود را انجـام دهـد و   
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نشانى بر اين كه بنده با خواست و اراده و اختيار خـود عمـل   
  :دهد انجام مى

� � .��µ �z¶��¸��¹}�: فرمايد خداوند مى: اول] ليلد[�����

  3�� 
  .»توانيد با آنها آميزش كنيد پس هر زمان كه بخواهيد، مى«

���$����z��yz. � j�'T}���|��{��~��}�: فرمايد مىو  

بسوى ميدان (اراده داشتند كه ) گفتند، و راست مى(اگر آنها «
  .»ساختند راهم مىاى براى آن ف خارج شوند، وسيله) جهاد

هيا شدن بـراى جنـگ را بـا اراده مطلـق و     پس آمادگى و م
  .، ثابت كرده استخود ءبر بنده ،خواست خود

اگر بنده اختيار و . توجيه امر و نهى به بنده: دوم ]دليل[
كردن به او از جمله تكاليفى بود كه  ىقدرت نداشت، امر و نه

است كه حكمت توانايى انجام آن را نداشت، و اين امرى 
. كند پذيرد و از آن دورى مى خداوندى و رحمت او نمى

���}�: فرمايد مىخداوند در خبر صادق و راستين قـرآن  �̈ �§

¬��«��ª��©z�� � ������ <��� 
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خداوند هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف «
  .»كند نمى
ر احسـان و نيكـى، و   ه خاطستايش نيكوكار ب: سوم] دليل[

جزاى هر كـدام بـه   . بدكار بر عمل بد و ناشايست او نكوهش
اگر عمـل و كـردار بنـده بـا اراده و     . ش هستندآن چه سزاوار

نتيجه و كيفرِ بدكار،  ىشد، مدحِ نيكوكار، ب اختيارش انجام نمى
نتيجه و  ارزش و بى ىآمد و خداونـد از كار ب ظلم به شمـار مى

  .ظلم، منـزه و پاك است
: ن كه خداوند رسوالنى را فرستاده استاي: چهارم] دليل[

�{x��w��v��u��t��s���r��q��p��o�z. � 4�56��+���� 
دهنده بودند، تا بعد  دهنده و بيم پيامبرانى كه بشارت نانآ«

و بر (از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، 
  .»و خداوند، توانا و حكيم است) ؛همه اتمام حجت شود

گرفت  ل وكردار بنده با اراده و اختيار او انجام نمىاگر اعما
حجت و برهان خدا در فرسـتادن رسـوالن و پيـامبران، باطـل     

  .شد مى
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كند كـه عملـى را انجـام     هركس احساس مى: پنجم] دليل[
كند، بدون آن كه حس كند كسـى او   دهد، يا آن را ترك مى مى

ده مطلـق و  را به انجام آن كـار وادار كـرده اسـت؛ مـثال بـا ارا     
شـود، و   نشـيند، داخـل مـى    خيزد، و مـى  خالص خودش برمى

ـ   كند، و ساكن مى گردد، مسافرت مى خارج مى آن  دونشـود، ب
كه هيچ احساس زور و اجبار در او به وجود آيد، البته كه فرق 

كه بـه انجـام چيـزى اجبـار شـود، تـا        زيادى است ميان كسى
آيـين اسـالم نيـز    . دكه با اختيار مطلق، كارى را انجام ده كسى

بين اين دو؛ يعنى اجبار و اختيـار، فـرق گذاشـته اسـت، پـس      
هركس عملى را انجـام دهـد و در انجـام آن عمـل نـاگزير و      

 ىچـه بـه خـدا    مجبور باشد، شرع و آيـين اسـالم، او را در آن  
  .تعلق دارد، مورد بازخواست قرار نخواهد دادتعالى  بارى
به گناهكار در گناهش ـ ما معتقديم هيچ حجتى براى  84

، زيرا كه گناهكار گناه را به خاطر قضا و قدر وجود ندارد
اختيار خود انجام داده است، بدون آن كه بداند كه خداوند 
آنرا از قبل براى او سرنوشت كرده باشد، زيرا هيچ كس از 
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٨٤ 

��Ê��É}�: سرنوشت باخبر نيست مگر بعد از وقوع آن عمل

Î��Í��Ì��Ë z. � 12��3$�� 
  .»آورد داند فردا چه به دست مى و هيچ كس نمى«

آورد كه قبالً در هنگام انجام  دليلى مى] گناهكار[پس چرا 
آورد كه اين، قضا و قدر  خبر است و عذر مى آن كار، از آن بى

ها به آن دليل را با آيه زير  خداست؟ خداوند، استناد كردن آن

�: فرمايد باطل مى {��WV�U� T�S� R� �Q� �P�O

��X\� �[� �Z� �Y]� � ���d�c� �b� �a� �`�_��^

ef���m��l��k��j��i��h��gn����t��s��r�������q��p����o

��w��v��uz. � .��/0�+$<�� 
اگر خدا «: گويند مى) براى تبرئه خويش(بزودى مشركان «
و نه چيزى  ؛شديم و نه پدران ما خواست، نه ما مشرك مى مى

ا بودند نيز، همين كسانى كه پيش از آنه» !كرديم را تحريم مى
. كيفر ما را چشيدند) طعم(و سرانجام  ؛گفتند گونه دروغ مى

داريد؟ پس آن را به ما ) بر اين موضوع(آيا دليل روشنى «: بگو
كنيد، و  اساس پيروى مى نشان دهيد؟ شما فقط از پندارهاى بى
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  .»زنيد تخمينهاى نابجا مى
ناد ـ ما خطاب به گناهكارى كـه بـه قضـا و قـدر اسـت       85
چرا فرمان خدا را اجرا نكردى؟ ممكن بـود  : گوييم كند، مى مى

خداوند اين را براى تو سرنوشت كرده بود؛ زيرا وقتـى انسـان   
پيش از انجام كار، به سرنوشت جاهل باشد هـيچ فرقـى بـين    
طاعت و معصيت براى او نيست، به همين سبب وقتى رسـول  

��q=H ~1�� G�D �B� P�B �� :به صحابه فرمودند � هللا� {TH �X �
�'��X &�q6�� �� P���� D jq6�� :a�BX ?=B	��� ��B/D =:T/ }g� : ,`
R� FeQ �] ��� =:g �'e	8��� �n�&�_����p 

 ،كس، در بهشـت و دوزخ نوشـته شـده اسـت     جايگاه هر«
آيا توكل به خـدا كـرده، انجـام عمـل و كـار را      : صحابه گفتند

را انجـام دهيـد؛   نه، عمل : فرمود �ترك كنيم؟ آن حضرت 
  .»دهد چه بر او نوشته شده انجام مى زيرا هر كسى آن

ـ باز خطاب به گنهكارى كه قضا و قدر را دليل گرفتـه    86
ـ  اگر بخواهى به مكّ: گوييم مى ه دو راه ه مكرمه سفر كنـى و مكّ

يكـى از ايـن دو راه،   داشت و شخصى راستگو به تو بگويد كه 
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 پـس آسان و ايمـن اسـت،    ت و راه ديگرخطرناك و دشوار اس
حتماً راه دومى را انتخاب خواهى كرد و ممكن نيست راه اولـى  

اين سرنوشت من است، و اگر راه اولى  گويى را برگزينى و مى
  .دانند را انتخاب كنى، مردم تو را ديوانه مى

اگر دو كار به تو محول كنند : گوييم ـ همچنين به او مى  87
بيشتر باشد، حتمـاً تـو آن كـار را     ها و معاش ماهانه يكى از آن

دارد؛ پـس چـه طـور و     ىبر خواهى گزيد كه معـاش زيـادتر  
چگونه براى روز رستاخيز خود، آن چه را بدتر و داراى ثواب 

گـويى ايـن قضـا و قَـدر و      كنـى و مـى   تر است انتخاب مى كم
  !سرنوشت من است؟

گوييم وقتى به مرضى مبـتال شـدى، درِ هـر     ـ به او مى  88
زنى تا تو را درمان كنـد و بـه آن چـه از     و دكترى را مى مطب
شـود صـبر    سختى جراحى و تلخى دارو بر تو وارد مـى  درد و
كنـى و   خود، اين كار را نمـى ض يمركنى؛ پس چرا با قلب  مى

  كنى؟ معالجه نمىآن را گناه و معصيت بيمارى 
كه شر و بدى بـه خداونـد نسـبت    آوريم  مىـ ما ايمان   89
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ـ ـشـ  داده نمى . مت و حكمـت او كامـل اسـت   ـرا رحـ ـود؛ زي

� �������m ?�� !��D :فرمايد مى � هللاول اـرسn�e5��p@@@@@ @@ @@ @@ @

  .وجود نداردشر و بدى نزد تو 
شر نيست؛ زيرا ابداً گاه در قضا و قدرِ خداوند،  هيچپس 

و شر در  ،شود از حكمت و رحمت او صادر مى] قضا و قدر[
به  � اهللاان كه رسول باشد؛ چن مىت او يامخلوقات و مقتض

o6XD � �� �� :در دعاى قنوت چنين آموخت � حسن بن علي
N��X�� »و شر و بدى به » مرا از شرى كه قضا كردى دور فرما

با اين حال، شرِّ موجود در آن . آن چه قضا فرموده اضافه كرد
چه قضا شده است، شر و بدى محض و مطلق نيست، بلكه از 

در محل آن است، و در جهت  يك جهت شر و بدى است كه
ديگر خير است؛  ىديگر خير است، يا در اين جا شر، و در جا

مثل فساد در زمين، و خشكى و قحطى و مرض و فقر و 
ديگر خير  ىدر جا ىگرسنگى و ترس، شر و بدى است، ول

��Õ��Ô����Ó��Ò��������Ñ��Ð}�: فرمايد كه خداوند مى است؛ چنان

Ü���Û��Ú����Ù���Ø��×���Ö�����ß��Þ��Ýz. � .D���$+�� 
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فساد، در خشكى و دريا بخاطر كارهايى كه مردم انجام «
خواهد نتيجه بعضى از  خدا مى ؛اند آشكار شده است داده

  .»بازگردند )بسوى حق(اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد 
 ىهمچنين قطع كردن دست دزد و سنگساركردن زناكار برا

شود و جـان زناكـار از    د قطع مىها شر است؛ زيرا دست دز آن
خيـر اسـت؛ چـون    براى آنهـا  رود، ولى از جهت ديگر  بين مى

ها خواهد بود، و كيفر دنيـا و آخـرت بـا هـم      كفاره گناهان آن
جمع نخواهد شد، و از جهت ديگر نيز خير است؛ زيـرا در آن  

  .حمايت از اموال و ناموس و نژاد بشر است
  

�����  
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���  

  )صحيح ءعقيده ىها هفايدثمرات و (

لى عظيم و واص ءبلند و عالى، در برگيرنده ءـ اين عقيده  90
بــزرگ اســت، و بــه كســى كــه بــه آن معتقــد باشــد، ثمــره و 

  :رساند مانند هاى بسيارى مى هفايد
هاى او، كه به بنده  تعالى، و نام و صفت ىايمان به خدا

موجب اطاعت و  وبخشد  محبت و بزرگداشت او را مى ءثمره
از نواهى خواهد شد؛ زيرا  ىو دور] خدا[ ىها وى از فرمانپير

اطاعت و پيروى از اوامر و اجتناب از نواهى، ببار آورنده 

��y}: شود سعادت در دنيا و آخرت براى فرد و جامعه مى

d� c� b� a� `� _� ~� }� |� {� ze��
��l��k��j��i��h��g���fz. � =>6��);�� 

رد باشد يا زن، در اى انجام دهد، خواه م هر كس كار شايسته«
و  ؛داريم حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى

  .»دادند، خواهيم داد پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى
ايمان به فرشتگان  ىها ها و فايده ثمره از ]ىشمار[ـ  91
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  :عبارتند از
هـا و   علم و شـناخت بزرگـى و عظمـت آفريننـده آن    : اول

  .دشاهى او سبحانهقدرت و پا
بـر بنـدگان   ر عنايت ه خاطبتعالى  بارىشكر و سپاس : دوم

كه اين فرشتگان را موكل كـرده تـا از    ؛ چنانها آنو سرپرستى 
ــد و اعمــال و كردارشــان را   آن هــا حفاظــت و نگهــدارى كنن

  .ديگر ىها هبنويسند و نيز فايد
محبت و دوستى فرشتگان بسبب عبـادتى را كـه بـه    : سوم
  .ند و بسبب استغفارشان براى مؤمنانا همل انجام دادطور كا
  : هاى خدا ايمان به كتاب ىها هها و فايد هـ از ثمر 92
و  ىعلم و معرفت به رحمت خداوند تبارك و تعال: اول

عنايت و توجه او به بندگان خود؛ چنان كه براى هر قـوم و  
  .ها فرستاده است ايت و راهنمايى آننژادى، كتابى جهت هد

كه راه را براى  آشكار شدن حكمت خداوندى هنگامى: ومد
چـه  آن ها را براى هر امتى ـ  بندگان روشن و معين فرمود وكتاب

ها قـرآن مجيـد    هاست ـ فرستاد و آخرينِ اين كتاب  مناسب آن
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هـا در هـر زمـان و مكـان تـا روز       است كه مناسب تمام انسان
  .باشد قيامت مى
  .هايش ر نعمتبه خاطمتعال خداوند از سپاس و شكر، : سوم
  : ـ فوايد ايمان به پيامبران 93
علم و شناخت رحمت خداوندى و عنايـت الهـى بـر    : اول

بندگانش؛ زيرا پيامبرانى براى هدايت و راهنمايى آنان فرستاده 
  .است
  .اين نعمتهاى بزرگ به خاطرخداوند از س شكر و سپا: دوم
ــوم ــام  : س ــتن پي ــت داش ــت و دوس ــرمحب ام و بران و احت

چـه شايسـته آن هسـتند؛     بزرگداشت و مدح و ثناى آنان به آن
 ىزيرا آن رسوالن و پيامبران از بهترين بندگان خدا هستند، برا

در كـه   ىرسـوالن . عبادت و تبليغ پيام خدا و نصيحت بنـدگان 
  .كردندى آزار و اذيت بندگان، صبر و شكيبايابر بر

  : ايمان به روز آخرت ىها هـ از فايد 94
روى از تعـالى   بـارى حريص بودن بر طاعت و فرمان : ولا
بـه  معصيت و گناه  از پرهيزپاداش روز قيامت و  به خاطررغبت 
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  .ترس از كيفر آن روزجهت 
ــر حرمــان از : دوم  دلْ خوشــىِ و تســلى مــؤمن در براب
كـه در   هاى به نعمت و خوشى اميدوار بودنهاى دنيا و  نعمت

  .شدآخرت نصيب وى خواهد 
  ): سرنوشت(ز فوايد ايمان به قضا و قدر ـ ا 95
؛ زيـرا كـار و سـبب     اعتماد به خداوند در انجام هر كار: اول
  .به قضا و قدر خداوند متعال است منوطانجام آن، 
 وقتى انسـان بدانـد  ؛  راحت روح و جان و اطمينان قلب: دوم

كه اين قضا و قدر خداست و مكروه و شر و بدى حتمـاً وجـود   
روح او آسوده خواهد شد و قلب او به قضا و قـدر،   دارد، جان و

اش بهتـر و   ىبنابر اين هيچ كـس زنـدگ  . اطمينان پيدا خواهد كرد
ه ايمـان بـه   كـ  ىتر از فرد تر و اطمينانش قوى روح و جانش پاك

  .قضا و قدر دارد، نيست
ــان  : ســوم ــرور و خودپســندى از روح و ج ــردن غ دور ك

ا آن نعمـت از تقـدير و   ؛ زير هنگامى رسيدن به آرزو و هدف
 نمـودن  هيـا  سرنوشت خداست كه به دست آوردنش فقط بـا م
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. خداوند بوده است و پيروزى از جانبممكن است اسباب خير 
گويـد   را به خاطر نعمتش شكر و سپاس مـى  ىدر اين جا خدا

  .ورزد ، دورى و اجتناب مىخودبينى و ىو از غرور، خودپسند
شانى در باره نرسيدن به تابى و پري از بى ىدور: چهارم

از ] ناكامى[هدف و آرزويى، يا واقع شدن شر و بدى؛ زيرا آن 
ها و زمين  كه مالك آسمان كسى(است تعالى  بارىقضا و قدر 

و آن هم ناگزير واقع خواهد شد، پس صبر و شكيبايى ) است
. طلبد ها، اجر و پاداش را از خداوند مى كند بر آن سختى مى

���¢��£��¤��¥��¦��§��¨��©��}�: دفرماي خداوند مى �¡���
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قحط باران، ضعف گياهان، : مانند( هيچ مصيبتى در زمين«

ها، آفتها، بيماري: مانند(و نه در وجود شما  ،)ها هنقص ميو
دهد مگر اينكه همه آنها قبل از آنكه  روى نمى) رنجها، فقر

را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت  )زمين، مصيبت، مردم(آن
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اين بخاطر آن است كه  !اين امر براى خدا آسان است و ؛است
ايد تاسف نخوريد، و به آنچه  از دست داده )از دنيا( براى آنچه

و خداوند هيچ  ؛نباشيدبه شما داده است دلبسته و شادمان 
  .»!كبر فخرفروشى را دوست نداردمت

خواهيم تا ما را بر ايـن عقيـده،    مى ىتعال در پايان، از خداى
ثابت و استوار گرداند، و ثمره آنرا بـه مـا برسـاند، و از فضـل     
خود بر ما زياد فرمايد، و قلب ما را بعـد از هـدايت منحـرف    

  .مايدنگرداند، و از رحمت خود به ما عطا فر
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