ﺢ
اعتقادات صحي ِ
واجب برای هر مسلمان

مؤلف :ﺷيخ عبدالسﻼم برجس )رحمه ﷲ(
ترجمه و تﺧريﺞ احاديث و تلﺧيص اندک:
پدرام اندايش

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم:
ﷲ را ﺷکر مﯽگويم که از بين انسانها ،برای مـا پيـ امبری برگزيـ د و توسـط او قـرآن را بـه مـا عطـا
فرمود و وی را ﺷرح دهندهای برای کتابش قرار داد.
مدتها بود که با مطالعه -ی قرآن ،از مذهب پدری ﺧود دست کﺷيده و مذهبﯽ ديگـر برگزيـده ام ،و بـا
مطالعه کتبﯽ که با استناد به قرآن و سنت تدوين ﺷده بود ،عقايد مذهبﯽ ﺧود را که مهمترين مسـ ﺄله بـرای
هر انسان مﯽ باﺷد ،آموﺧتم؛ با وجود اين ،هنوز کسانﯽ را مﯽبينم که مسلمان هسـتند ولـ ﯽ از کـوچکترين
مسائل اعتقادی بﯽبهرهاند .در همين راسـتا بـرای نﺷـر اعتقـاد صـحيﺢ اسـﻼمﯽ در بـ ين همـهی مسـلمانان
فارسﯽ زبان ،تصميم به ترجمه-ی اين کتاب گرفتم .ان ﺷاء ﷲ که ياد مـرگ  ،همـه را بيـدار نگـه دارد و
همگﯽ ما ،ترس الهﯽ را نيت اعمال ﺧويش قرار دهيم و از قـرآن و سـﺧن پيـامبر ﺧـدا  درس و عبـرت
بياموزيم.همچنين از ﷲ تعالﯽ مﯽﺧواهم که اين تﻼش مﺧتصر را در کارنامه-ی اعمال صالﺢ من و ديگر
مسلمانان حقجو ،قرار دهد.
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مترجم پدارم اندايش
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مقدمه-ی مؤلف:
ﷲ را ﺷکر و ستايش ،و درود ﷲ و مسلمانان بر رسول ﷲ و آل و اصحابش .اما بعد:
عقيده-ی صحيﺢ ،همان دين حقّﯽ است که بر هر مسلمانﯽ واجب است تا اعتقادات ﺧود را بـر آن بنـا
نهد؛ زيرا آن ،اعتقاد رسـول ﷲ  و صـحابهی گرامـﯽ وی  مـﯽباﺷـد .کسـﯽ کـه در ايـن وادی بـا آنهـا
مﺧالفت کند ،ﺧود را برای کيفر ﺷدي ِد ﷲ آماده کرده است.
رسول ﷲ  -صلﯽ ﷲ عليه و سلم – درباره-ی هفتادو سه فرقه ای که در اسﻼم به وجود ﺧواهند آمـد
 ،فرموده است» :تمامﯽ آنها در آتش ﺧواهند بود ،به جز يکﯽ و آن جماعت است« .1امام احمد و ابو داود
آن را نقل کردهاند .احمد ،ابن ماجه و ابن ابﯽ عاصم نيزآن را از أنس  روايت کردهاند.
پيامبر  اين جماعت را که از جهنم در امان دانسته است ،اين گونه توصيف مﯽفرمايد و مﯽگويد:
»کسﯽ که مانند من و اصحاب امروز من باﺷد« .2اين حديث را آجری در »الﺷريعة« از عبدﷲ ابن
عمرو و طبرانﯽ در »الصغير« و »اﻻوسط« از انس ابن مالک  روايت کردهاند.
عقيده-ی صحيﺢ ،به طور کلﯽ ،بدينگونه توصيف مﯽﺷود:تمسک به سنت پيامبر  و سنت ﺧلفای
راﺷدين  وپذيرش بﯽ درنگ آنها  .از اين رو آنها فرقه-ی ناجﯽ بوده و همان کسانﯽ هستند که در روز
قيامت از آتش ]جهنم[ نجات مﯽيابند ،و در اين دنيا نيز از بدعت ]و دست کاری در دين[ سالم مﯽمانند ،و
با توجه به سﺧن پيامبر ] هميﺷه[ فرقه -ی پيروز مﯽباﺷند» :طايفهای از امت من چيره ﺧواهند ماند ،تا
زمانﯽ که امر ﷲ )قيامت( بيايد ،و آنها چيره ﺧواند ماند« .3در صحيحن از مغيرة بن ﺷعبه آمده است.
عربﯽ اين حديث ،کلمه-ی »ظاهرين« آمده است که از ريﺷه[ »ظهور« به معنای نصر
]در متن
ِ
َ
ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
صبَ ُحوا ظا ِه ِرينَ ()الصف.(14:
عد ّ ُِو ِه ْم فﺄ ْ
عل ى َ
]پيروزی[ مﯽباﺷد؛ ]ﷲ[ تعالﯽ مﯽفرمايد) :فﺄي ْدنَا ال ِذينَ آ َمنوا َ
)ترجمه :کسانﯽ را که ايمان آوردند ،در برابر دﺷمنانﺷان قدرت داديم و آنها پيروز )ظاهر( ﺷدند(.
و مﯽفرمايدَ ) :و ِإ ﱠن ُجن َدنَا لَ ُه ُم ْالغَا ِلبُونَ ()الصافات.(173:
)ترجمه :مطمئنا ً سربازان ما همان پيروز ﺷوندگانند( و آنها چه با ﺷمﺷير و نيزه و چه با دليل و
برهان ،پيروز هستند.
آن فرقهای واحد است که متفرق نمﯽ ﺷوند و از اين رو ،آن را جماعت ﺧواندهاند] .ﷲ[ تعالﯽ مﯽ-
ضﻼَ ُل()يونس.(32:
ق ِإﻻﱠ ال ﱠ
فرمايد) :فَ َما َذا َب ْع َد ْال َح ّ ِ
)ترجمه :به جز گمراهﯽ ،چه چيزی غير از حق وجود دارد؟(

 - 1ابــوداود ) ،4/324رقــم  ،(4599ابــن ماجــه ) ، 2/1322رقــم  ،(3992مســتدرک علــﯽ الصـ حيحن حــاکم ) ،1/218رقــم
 ،(443معجم اﻷوسط ) ،5/230رقم  ،(5170معجم الکبيــر ) ،12/61رقــم  (112473و ) ،18/70رقــم  (129و )،19/376
رقم  (884و ) ،19/377رقم  ،(885جامع اﻷصــول مــن أحاديــث الرســول ) ،(10-7489الطبرانــى ) ، 18/10رقــم . (129
الطبرانى در مسند الﺷاميين ) ، 2/100رقم  (988و) ،2/108رقم  ، (1005وابن أبى عاصم در الســنة ) ، 1/32رقــم ، (63
والﻼلكائى در اعتقاد أهل السنة ) ،1/101رقم  ،(149صحيﺢ کنوز السنة النبوية ) ،1/212باب اهل السنة و الجماعة( ،مسند
الصــحابة فــﯽ کتــب التســعة ) (504 ،20/452و ) (45 ،38/378و ) ،(29 ،38/379مســند عبــد بــن حميــد )،(148 ،1/79
مصنف عبدارزاق )... ،(18674 ،10/155
 - 2سنن الترمذی ) ،(2641 ،5/26المعجم الکبير ) ،(7659 ،8/152جامع اﻷصول من أحاديث الرسول ) ،(10-7491مسند
الصحابة فﯽ الکتب التسعة ) (84 ،31/430و  . ...جا دارد که اينجا اﺷارهای به اين سﺧن پيامبر  ﺷود که" :بهتری مــردم
کسانﯽ هستند که در زمان من مﯽباﺷند ،سپس کسانﯽ که آنها را درک مﯽکنند ،سپس کسانﯽ که آنان را درک مﯽکننــد "...و
ﺷکﯽ نيست ،کسانﯽ بر اسﻼم حقيقﯽ هستند كه از بهترين مردم امت اسﻼم که همان ياران پيامبر  هستند ،تبعيت مــﯽکننــد،
اين حديث به کرات در کتب حديث با سند صحيﺢ آمده است که بﺧﺷﯽ از آدرســهای آن بــدين ﺷــرح اســت :صــحيﺢ بﺧــاری:
 2600و  3571و  6281و  6282و  6510و  ، 6547صحيﺢ مسلم 6422 :و  6424و  ، 6427ســنن الترمــذی 2255 :و
 2338و  2339و  ، 4025صحيﺢ ابن حبان 4245 :و  7115و  6613و 7108و  ، 7114سنن نسائﯽ ، 3819 :سنن ابــن
ماجه).2429 :مترجم(
 - 3صحيﺢ بﺧاری)بﺧارايﯽ( ) (3441 ،3/1331و ) ،(6881 ،6/2667صحيﺢ مسلم نيﺷــابوری) (5059 ،6/52و )،6/53
 ،(5065سنن الترمذی ) (2192 ،4/485و ) (2229 ،4/504و ...
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سوای اسﻼم و سنت نيز به هيچ اسمﯽ ﺷناﺧته نمﯽﺷوند  .برای اين دو ]اسم[ ،دﻻيلﯽ با الفاظ مﺧتلف
وجود دارد.
امام مالک رحمهﷲ گفته است :اهل سنت تنها يک لقب نيست که توسط آن ﺷناﺧته ﺷوند؛ و آنها نه
جهمية مﯽباﺷند و نه قدرية و نه رافضﯽ.
از امام مالک رحمهﷲ در مورد سنت پرسيدند؛ او گفت :هيچ اسمﯽ به غير از سنت برای آن وجود
ندارد .يعنﯽ اهل سنت دارای هيچ اسمﯽ به غير از آن نمﯽباﺷند.
عقيده-ی صحيﺢ ،مورد توجه محققين قرار گرفته است و بيان دﻻيل و ﺷرح آن  ،علمای بزرگ امت
در تصنيفات بسياری ،به اﺷکال مستقل و ضمنﯽ ،پرداﺧته اند ؛ در بين آنها تاليفاتﯽ وجود دارد که به
»السنة« نام گرفته و در باب اعتقاد مﯽ باﺷد؛ و تعداد آنها ،از دويست و پنجاه مورد نيز تجاوز مﯽکند،
از آن جمله:
ّ
ّ
سنّة« از
ال
»
،
م
عاص
ابﯽ
ابن
از
«
ة
ن
س
ال
»
،
حنبل
بن
احمد
از
«
ة
ن
س
ال
»
،
ﺷيبة
ابﯽ
ابن
از
«
سنّة
ّ
ّ
ّ
»ال ّ
سنّة« از اسد
سنّة« از احمد بن الفرات ابﯽ مسعود الرازی» ،ال ّ
سنّة« از الﺧﻼل» ،ال ّ
عبدﷲ ابن احمد» ،ال ّ
سنّة« از محمد بن سﻼم البِي َکن ِدی» ،الصفات و
سنّة« از ابن قاسم – صحابﯽ مالک » ، -ال ّ
بن موسﯽ» ،ال ّ
الرد علﯽ الجهمية« از نُعيم بن َح ﱠماد.
ّ
ّ
سنة« از
سنة« از ابن ابﯽ حاتم» ،ال ّ
سنّة« از حرب بن اسماعيل الکَرمانﯽ» ،ال ّ
سنّة« از أَثرم» ،ال ّ
»ال ّ
سنّة« از
سنّة« از ابن جرير طبری» ،التبصير فﯽ َمعالم الدين« از ابن جرير» ،ال ّ
ابن ابﯽ الدنيا» ،ال ّ
سنّة« از محمد بن نصر
سنّة« از ابﯽ قاسم ﻻلکالﯽ ،و »ال ّ
سنّة« از ابﯽ ﺷيخ أصبهانﯽ» ،ال ّ
طبرانﯽ» ،ال ّ
المروزی.
ﱠ
و »عقيدة السلف أصحاب الحديث« از صابونﯽ ،و »اﻹبانة« از ابن بطة ،و »التوحيد« از ابن
عبيد بن القاسم بن
ُﺧزَ ي َمة ،و »التوحيد« از ابن َمن َدة ،و »اﻹيمان« از ابن أبﯽ ﺷيبة ،و »اﻹيمان« از ُ
سنّة« از ابن ﺷاهين ،و
سنّة« از ال ُمزَ نﯽ – صحابﯽ ﺷافعﯽ  ، -و »ﺷرح مذاهب أهل ال ّ
سﻼم ،و »ﺷرح ال ّ
سنّة ابﯽ القاسم الت ﱠيمﯽ
سنّة« از قوام ال ّ
سنّة« مسمﯽ به »الحجة فﯽ بيان ال َم َح ﱠج ِة و ﺷرح عقيدة أهل ال ّ
»ال ّ
اﻷصبهانﯽ.
ّ
ّ
سنة« از
سنة« از ابﯽ عبدﷲ ابن ابﯽ زَ َمنِين ،و »الﺷريعة« از آجری ،و »اعتقاد أهل ال ّ
و »أُصول ال ّ
سنّة« از بربهاری ،و »اﻹيمان« از ال َع َدنﯽ ،و »ال َعرش« از محمد بن ابﯽ
ابﯽ بکر اﻻسماعيلﯽ ،و »ال ّ
الرؤيَة« و »الصفات« و »النﱡزول« از
ﺷيبة ،و »القَ َدر« از ابن وهب ،و »القَ َدر« از ابﯽ داود ،و » ﱡ
سجزی الﯽ أهل زَ بيد« از ابﯽ نصر سجزی.
دارقطنﯽ ،و »رسالة ال ِ ّ
ّ
سنة« از ابﯽ احمد اصبهانﯽ معروف به
و »جواب أهل دمﺷق فﯽ الصفات« از ﺧطيب بغدادی ،و »ال ّ
ّ
سنة« از ابﯽ بکر عبدﷲ بن
سنّة« از القصاب ،و »أصول ال ّ
س ِوی ،و »ال ّ
العَسﱠال ،و »ال ّ
سنّة« از يعقوب الفَ َ
سنّة« از حنبل بن اسحاق ،و »اﻷصول« از ابﯽ عمرو ﱠ
الطلَ َمنکﯽ  ...و تعداد بسيار
زبير ُح َميدی ،و »ال ّ
ديگری.
بعد از آن موارد ،کتابهای ديگری هم تاليف ﺷده است؛ مانند کتابهای ابن عبدالبر ،عبدالغنﯽ ال َمقدِسﯽ،
ابن قُدا َمة ال َمقدِسﯽ ،ابن تيمية ،ابن قيم ،ذهبﯽ ،ابن کثير ،ابوالحسين محمد التميمﯽ ،و  ...؛ در آن کتابها،
اعتقاد صحيﺢ بيان و حجت قرار داده ﺷده و ﺷبهاتﯽ که پيرامون آن اعتقادات وجود دارد ،رد ﺷده است.
ما نيز ]در اين کتاب[ به ﺷکلﯽ کلﯽ  ،برگزيده و مﺧتصر ،مسائل اعتقادی آن ]کتابها[ را بيان داﺷته-
ايم؛ توفيقﯽ وجود ندارد ،مگر از جانب ﷲ ،بر او توکل کرده و به سوی او مﺧالصانه روی بر مﯽآوريم.
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اعتقاد صحيﺢ در توحيد ربوبيت)يگانگﯽ وجود ﷲ(:
اهل عقيدهی صحيﺢ بر اين اعتقادند که ﷲ تعالﯽ در آفرينش ،پادﺷاهﯽ و تدبير همهی امور ،يکتا مﯽباﺷد.
علَى ا ْلعَ ْر ِش
ستَ َوى َ
اوا ِ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :إِ ﱠن َربﱠ ُك ُم ّ ُ الﱠ ِذی َخلَ َ
ت َواﻷ َ ْر َ
ست ﱠ ِة أَي ٍام ث ُ ﱠم ا ْ
ض فِﯽ ِ
ق ال ﱠ
س َم َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ﱡ
س ﱠخ َرا ٍ
َار ي ْطلُبُهُ َحثِيثا ً َوال ﱠ
ت بِأ ْم ِر ِه أﻻَ لهُ ال َخل ُ
ي ْﻐ ِ
س َوا ْلقَ َم َر َوالن ُجو َم ُم َ
ق َواﻷ ْم ُر تَبَ َ
ﺷﯽ اللﱠي َل النﱠه َ
ﺷ ْم َ
اركَ ّ ُ
ب ا ْل َعالَ ِمي َن( )اﻷعراف(54:
َر ﱡ
)ترجمه :همانا پروردگار ﺷما ﷲ است که آسمانها و زمين را در ﺷش روز آفريد؛ سپس بر عرش
مستقر ﺷد؛ ﺷب را با روز مﯽپوﺷاند و ﺷب ]نيز[ روز را با ﺷتاب مﯽطلبد و ﺧورﺷيد و ماه و ستارگان
را به فرمان ﺧودش ،رام ﺷده آفريد .آگاه باش که آفريدن و فرمانروايﯽ برای اوست .منزه و بلند مرتبه
است پروردگار جهانيان(.
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ب ِل َمن يﺷَا ُء
اوا ِ
ض يخل ُ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد ِ ) :ﱠ ِ ُملكُ ال ﱠ
ت َواﻷ ْر ِ
ب ِل َم ْن يﺷَا ُء إِناثا ً َوي َه ُ
ق َما يﺷَا ُء ي َه ُ
س َم َ
ُور( )الﺷورى(49:
الذﱡك َ
)ترجمه :پادﺷاهﯽ آسمانها و زمين برای ﷲ است .هر چه را بﺧواهد مﯽآفريند .به هر کس بﺧواهد
دﺧتر عطا مﯽکند و به هر کس بﺧواهد پسر(.
ﺷﯽ ٍء قَ ِدي ٌر( )الحديد(2:
علَى ُك ِ ّل َ
ض يحْ يﯽ َوي ِميتُ َو ُه َو َ
اوا ِ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :لَهُ ُم ْلكُ ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
)ترجمه :پادﺷاهﯽ آسمانها و زمين برای اوست .زنده مﯽکند و مﯽميراند و بر هر چيزی تواناست(.
مﺷرکين در توحيد ربوبيت ]با مسلمانان[ اﺧتﻼفﯽ ندارند:
ﷲ توحيد ربوبيت را به طور فطری در وجود هر انسانﯽ قرار داده است ،و در بين هيچ يک از
انسانها  ،چه کافر و چه مسلمان ،در آن اﺧتﻼف نظری وجود ندارد ،همان گونه که ﷲ در مورد کف ّ◌ار
ض لَيقُولُ ﱠن ﱠ ُ قُ ِل ا ْل َح ْم ُد ِ ﱠ ِ بَ ْل أ َ ْكثَ ُر ُه ْم َﻻ ي ْعلَ ُم َ
ون(
اوا ِ
سأ َ ْلتَ ُهم ﱠم ْن َخلَ َ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
مﯽفرمايدَ ) :ولَئِن َ
ق ال ﱠ
س َم َ
)لقمان (25 :
)ترجمه :اگر از آنها سوال کنﯽ؛ چه کسﯽ آسمانها و زمين را آفريد؟ مطمئنا مﯽگويند :ﷲ؛ بگو :ﺷکر
و ستايش برای ﷲ است .بلکه بيﺷتر آنان نمﯽ دانند(.
)و َما ي ْؤ ِمنُ أَ ْكث َ ُر ُه ْم ِبا ّ ِ ِإﻻﱠ َو ُهم ﱡمﺷ ِْركُونَ ( )يوسف (106 :
همچنين مﯽفرمايدَ :
)ترجمه  :بيﺷترﺷان به ﷲ ايمان نمﯽآورند مگر آنکه برای او ﺷريک قائل مﯽﺷوند(.
مجاهد رحمهﷲ دربارهی اين آيه گفته است :ايمان آن کافران اين است که مﯽگويند ):ﷲ ما را ﺧلق
کرده است و روزی مﯽدهد و مﯽميراند ،اما ﺷرکﯽ كه با ايمان آنها در آميﺧته است ،پرستش غير ﷲ
مﯽباﺷد.
اعتقاد مﺷرکين در مورد معبودانﺷان اين است که توسط آنها به ﺧداوند توسل پيدا مﯽکنند و اين گونه
نيست كه آن معبودان ،روزی مﯽدهند و يا ﺧلق مﯽکنند:
مﺷرکين اعتقاد ندارند که الههايﺷان 1در آفرينش با ﷲ مﺷارکت مﯽکنند؛ بلکه بر اين باورند که تمامﯽ
آن افعال توسط ﷲ صورت مﯽپذيرد .ولﯽ با اين وجود ،الههايﺷان را وسيلهای برای توسل به ﷲ مﯽدانند
ص َوالﱠ ِذي َن
و آنان را نزد ﷲ ﺷفيع مﯽگيرند؛ همان گونه که ﺧداوند تعالﯽ مﯽفرمايد) :أ َ َﻻ ِ ﱠ ِ ال ِ ّدينُ ا ْل َخا ِل ُ
ات ﱠ َخذُوا ِمن دُونِ ِه أَ ْو ِلياء َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِ ﱠﻻ ِليقَ ِ ّربُو َنا إِلَى ﱠ ِ ُز ْلفَى إِ ﱠن ﱠ َ يحْ كُ ُم بَينَ ُه ْم فِﯽ َما ُه ْم فِي ِه ي ْخت َ ِلفُ َ
ون إِ ﱠن
ار( )الزمر(3:
ﱠ َ َﻻ ي ْه ِدی َم ْن ُه َو كَاذ ٌ
ِب َكفﱠ ٌ
)ترجمه :آگاه باش كه ﺧالص کردن پرستش بايد براي ﷲ باﺷد؛ و کسانﯽ را که به جز ﷲ به دوستﯽ
گرفتند ]در مورد آنها مﯽگويند [:ما ايﺷان را پرستش نمﯽکنيم ،جز اينکه باعث تقرب ما به ﷲ ﺷوند ،هر
 - 1اله به معنﯽ پرستش ﺷوندهی بر حق مﯽباﺷد ،برای اطﻼعات دقيقتــر ﺧواننـ دگان گرامــﯽ مــﯽتواننــد بــه لغــتنامــههــای
)المعاجم( عربﯽای که در دسترسﺷان مﯽباﺷد ،رجوع کنند.
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آينه ﷲ در چيزی که اﺧتﻼف مﯽورزند؛ بين آنها حکم ﺧواهد کرد؛ هر آينه ﷲ کسﯽ را که دروغگوی
ناسپاس است ،هدايت نمﯽفرمايد(.
َ
َ
و نيز مﯽفرمايد) :قُ ْل أ َ َرأ َيت ُ ْم ﺷ َُركَاء ُك ُم الﱠ ِذي َن تَ ْدع َ
ض أ ْم لَ ُه ْم
ُون ﱠ ِ أ ُرونِﯽ َماذَا َخلَقُوا ِم َن ْاﻷ َ ْر ِ
ُون ِمن د ِ
علَى بَينَ ٍة ِ ّم ْنهُ بَ ْل إِن ي ِع ُد ال ﱠ
ض ُهم بَ ْعضا ً إِ ﱠﻻ ُ
ظا ِل ُم َ
ون بَ ْع ُ
غ ُروراً(
ت أ َ ْم آت َي َنا ُه ْم ِكتَابا ً فَ ُه ْم َ
اوا ِ
ِ
ﺷ ْركٌ فِﯽ ال ﱠ
س َم َ
)فاطر(40:
)ترجمه :بگو :آيا آن ﺷريکانﯽ را که به جز ﷲ به دعا مﯽﺧوانيد ،ديدهايد؟ به من نﺷان دهيد چه چيزی
از زمين را آفريدهاند! آيا ايﺷان مﺷارکتﯽ در آسمانها دارند؟ آيا به آنها کتابﯽ دادهايم و بر حجتﯽ از آن
کتاب هستند؟ ]نه![ بلکه ]جز اين نيست که[ بعضﯽ ستمکاران به بعضﯽ ديگر وعدهای جز گمراهﯽ نمﯽ-
دهند(.
َ
َ
َ
ستَ ْكبِ ُر َ
ون
وﷲ تعالﯽ از زبان مﺷرکان قريش مﯽفرمايد) :إِنﱠ ُه ْم كَانُواْ إِذا قِي َل ل ُه ْم ﻻَ إِلـهَ إِﻻ ﱠ ﱠ ُ ي ْ
)ويقُولُ َ
ون( )) (36الصافات(
ون أَئِنﱠا لَتَ ِاركُوا آ ِل َهتِنَا ِل َ
()َ (35
ﺷا ِع ٍر ﱠمجْ نُ ٍ
)ترجمه :آنان ]کسانﯽ[ بودند که چون به آنها گفته مﯽﺷد :معبود راستينﯽ جز ﷲ وجود ندارد،
سرکﺷﯽ مﯽکردند و مﯽگفتند :آيا برای ]گفتهی[ ﺷاعری ديوانه  ،معبودانمان را رها کنيم(.
َاب(
احدا ً ِإ ﱠن َهذَا لَ َ
در جای ديگر از قول آن مﺷرکان ﷲ فرموده است) :أَ َجعَ َل ْاﻵ ِلهَةَ ِإ َلها ً َو ِ
ﺷﯽ ٌء عُج ٌ
)ص(5:
)ترجمه  :آيا معبودان متعدد را يک معبود قرار داد؟ هر آينه اين چيزعجيبﯽ است(.
توحيد ربوبيت ﺧود دليلﯽ برای اثبات توحيد الوهيت)فقط ﷲ را پرستش کردن( مﯽباﺷد.
ﷲ تعالﯽ اين توحيد را برای اثبات ﺧودش بيان مﻲدارد و دليلﯽ بر وجوب توحيد الوهيت قرار مﯽ-
دهد؛ بدين معنا که توحيد ربوبيت مستلزم اين مﯽﺷود که غير ﷲ عبادت نﺷود؛ حق تعالﯽ مﯽفرمايد) :يا
اس ا ْ
عبُدُواْ َربﱠ ُك ُم الﱠ ِذی َخلَقَ ُك ْم َوالﱠ ِذينَ ِمن قَ ْب ِلكُ ْم لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُونَ ( )البقرة (21 :
أ َي َها النﱠ ُ
)ترجمه :ای مردم! پروردگارتان را که ﺷما و افراد قبل از ﺷما را آفريده است ،عبادت کنيد؛ تا تقوا
پيﺷه کنيد(.
َ
اح َد ٍة ث ُ ﱠم َجعَ َل ِم ْن َها َز ْو َج َها َوأَ َ
اج
و نيز مﯽ فرمايدَ ) :خلَقَكُم ِ ّمن نﱠ ْف ٍس َو ِ
نز َل لَكُم ِ ّم ْن ْاﻷَ ْن َع ِام ث َ َمانِية أ َ ْز َو ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ
ي ْخلُقُ ُك ْم فِﯽ بُ ُ
ث ذ ِل ُك ُم ﱠ ُ َربﱡ ُك ْم لَهُ ا ْل ُم ْلكُ َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ ُه َو فأنﱠى
ت ث َﻼ ٍ
ق فِﯽ ظلُ َما ٍ
ط ِ
ون أ ُ ﱠم َهاتِ ُك ْم َخ ْلقا ً ِمن بَ ْع ِد َخ ْل ٍ
تُص َْرفُ َ
ون( )الزمر (6 :
)ترجمه :ﺷما را از يک ﺷﺧص آفريد؛ سپس همسرش را از او آفريد و برای ﺷما هﺷت جفت از
چهارپايان فرو فرستاد؛ ﺷما را در تاريکيهای سهگانه در ﺷکم مادرانتان مﯽآفريند؛ آفريدنﯽ بعد از
آفريدنﯽ ديگر؛ اين است ﷲ پروردگار ﺷما ،پادﺷاهﯽ مﺧصوص او مﯽباﺷد؛ معبود برحقﯽ جز او نيست؛
پس به کجا روی گردان مﯽﺷويد؟(
َ
َ
ْ
ف( )(4
وع َوآ َمنَ ُهم ِ ّم ْن َخ ْو ٍ
و همچنين مﯽفرمايد) :فَ ْلي ْعبُدُوا َر ﱠ
ب َهذا ا ْلبَيتِ( )) (3الﱠ ِذی أطعَ َم ُهم ِ ّمن ُج ٍ
)قريش(
)ترجمه :بايد پروردگار اين ﺧانه را عبادت کنند * آن که آنان را از پس گرسنگﯽ طعام داد و از بهر
ترس ايمن کرد(.
ﷲ ،وحدانيت ﺧود را در آفرينش و روزی دادن بيان مﯽدارد ؛ همان مطلبﯽ که هيچ مﺷرکﯽ در آن
ﺷک ندارد و اين وحدانيت در ربوبيت را ﷲ دليلﯽ برای وجوب اﺧﻼص در عبادتِ ذات يکتا و بﯽ-
ﺷريکش قرار مﯽدهد.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ق
سﻼ ٌم َ
على ِعبَا ِد ِه ال ِذينَ ا ْ
صطفى آ ﱠ ُ خي ٌر أ ﱠما يﺷ ِْركُونَ ( )) (59أ ﱠم ْن خل َ
ﷲ مﯽفرمايد) :قُ ِل ال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ َو َ
ض َوأ َ َ
ﺷ َج َر َها
ق ذَاتَ َب ْه َج ٍة ﱠما كَانَ َل ُك ْم أَن تُن ِبتُوا َ
اوا ِ
اء َماء فَأَن َبتْنَا ِب ِه َحدَا ِئ َ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
س َم ِ
نز َل لَكُم ِ ّمنَ ال ﱠ
ال ﱠ
س َم َ
أ َ ِإلَهٌ ﱠم َع ﱠ ِ َب ْل ُه ْم قَ ْو ٌم ي ْع ِدلُ َ
سﯽ
ون( )) (60أَ ﱠمن َج َع َل ْاﻷ َ ْرضَ قَ َراراً َو َج َع َل ِخ َﻼلَهَا أَ ْنهَارا ً َو َج َع َل لَهَا َر َوا ِ
ض َ
ب ا ْل ُم ْ
ف
ط ﱠر ِإذَا َدعَا ُه َوي ْك ِ
ﺷ ُ
اجزا ً أءلَهٌ ﱠم َع ﱠ ِ َب ْل أ َ ْكثَ ُر ُه ْم َﻻ ي ْعلَ ُمونَ ( )) (61أ َ ﱠمن ي ِجي ُ
َو َج َع َل َبينَ ا ْلبَحْ َري ِن َح ِ
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ون( )) (62أ َ ﱠمن ي ْه ِدي ُك ْم فِﯽ ُ
ض أَإِلَهٌ ﱠم َع ﱠ ِ قَ ِليﻼً ﱠما تَذَك ُﱠر َ
ت ا ْلبَ ِ ّر َوا ْلبَحْ ِر
ظلُ َما ِ
ال ﱡ
سو َء َوي ْجعَلُ ُك ْم ُخلَ َفاء ْاﻷ َ ْر ِ
َ
َ
َ
ع ﱠما يﺷ ِْرك َ
ُون( )) (63النمل(
الريا َح بُﺷْرا ً بَي َن ي َدی َر ْح َمتِ ِه أإِلهٌ ﱠم َع ﱠ ِ تَعَالى ﱠ ُ َ
َو َمن ي ْر ِ
س ُل ِ ّ
)ترجمه :بگو :سپاس و ستايش مﺧصوص ﷲ است و سﻼم بر بندگان او که آنها را برگزيده است .آيا
ﷲ بهتر است يا آنچه ﺷريک مﯽآورند؟ * چه کسﯽ آسمان ها و زمين را آفريد و از آسمان ،آبﯽ را برای
ﺷما فرود آورد؟ و با آن ،بوستانها را با طراوت رويانيد؟ برای ﺷما روياندن درﺧتهای آن ]باغها[ امکان
پذير نبود؛ آيا همراه ﷲ معبودی است؟ بلکه آنان قومﯽ هستند که ]به راه[ کﺞ مﯽروند * چه کسﯽ زمين
را محل استقرار قرار داد ،در ميان آن ،نهرها را قرار داد و برای آن،کوهها را استوار کرد و بين دو
دريا پردهای قرار داد؟ آيا همراه ﷲ معبودی است؟ بلکه اکثر ايﺷان نمﯽدانند * چه کسﯽ درمانده را وقتﯽ
او را به دعايﯽ مﯽﺧواند ،قبول مﯽکند و ناراحتﯽ را ]از وی[ دور مﯽسازد ،ﺷما را جانﺷينان ]بر روی[
زمين قرار مﯽدهد؟ آيا همراه ﷲ معبودی است؟ اندکﯽ پند مﯽپذيرند! * چه کسﯽ در تاريکيهای بيابان و
دريا راه را به ﺷما نﺷان مﯽدهد؟ چه کسﯽ بادها را مژدهی قبل از رحمت ﺧود برای ﺷما گسيل مﯽدارد؟
آيا همراه ﷲ معبودی است؟ ﺧداوند از آنچه که به وی ﺷرک مﯽورزند ،برتر است(.
در اين آيات ﷲ  ،اقرار مﺷرکين ]به توحيد[ – کسانﯽ که به وحدانيت ﷲ در ﺧلق آسمانها و زمين و
نفع و ضرر اقرار دارند – را تا وقتﻲ همراه وی معبودانﯽ برگزيده و برای طلب چيزی به فرا مﯽ-
ﺧوانند ،رد مﯽفرمايد.
اين کار مﺷرکان تناقض واضحﯽ با ﺷرع و عقل است و وقتﯽ کسﯽ تمامﯽ کارها مثل ﺧلق کردن،
روزی دادن ،زنده کردن و ميراندن را ﺧاص ذات يکتای ﷲ مﯽداند ،حق اين است که تمامﯽ انواع
طاعاتش را نيز برای ﷲ ﺧالص گرداند.
َ
ﷲ آنها را با کﻼمش اين گونه رد مﯽکند) :أإِلَهٌ ﱠم َع ﱠ ِ(  -آيا همراه ﷲ ،معبودی است؟ -و هرگز نمﯽ-
فرمايد :آيا ﺧالقﯽ همراه ﷲ وجود دارد؟ زيرا آن غير مسلمانان در مورد اين مسﺄله ،مﺷکلﯽ ندارند.
بطﻼن ﺷرک ربوبيت با استفاده از عقل و نقل:
ﷲ تعالﯽ برای بيان بطﻼن ﺷرک ربوبيت ،اين گونه استدﻻل مﯽفرمايد که اگر اين گونه بود و اين
ﺷرک وجود داﺷت ،آسمانها و زمين دچار فساد و هرج و مرج مﯽﺷد؛ درک عقل نيز ﺧود دليلﯽ برای
اين مسﺄله مﯽباﺷد؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ ) :ما ات ﱠ َخذَ ﱠ ُ ِمن َولَ ٍد َو َما ك َ
ب ُك ﱡل ِإلَ ٍه بِ َما
َان َمعَهُ ِم ْن إِلَ ٍه إِذا ً لﱠذَ َه َ
ع ﱠما ي ِصفُ َ
س ْبح َ
ق َولَعَ َﻼ بَ ْع ُ
ون( )المؤمنون.(91:
َان ﱠ ِ َ
ض ُه ْم َ
َخلَ َ
ض ُ
علَى بَ ْع ٍ
)ترجمه :ﷲ هيچ فرزندی نگرفته است و همراه او اله ديگری وجود ندارد] ،اگر اين گونه بود[ آنگاه
هر ﺧدايﯽ هر آنچه را که ﺧلق کرده بود ،مﯽبرد] ،و[ مسلما بعضﯽ بر بعضﯽ چيره مﯽﺷدند؛ پاک است
ﷲ از آنچه که وصفش مﯽکنند(.
ٌ
َ
س َدتَا()اﻷنبياء(22:
همچنين مﯽفرمايد) :لَ ْو كَانَ فِي ِه َمآ آ ِل َهة إِﻻﱠ ﱠ ُ لَف َ
)ترجمه :اگر در آن دو ،معبودانﯽ جز ﷲ بودند ،تباه مﯽﺷدند(.
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 -2اعتقاد صحيﺢ در اسماء و صفات:
يكﻲ از عقايد صحيﺢ اين است که :همان چيزی را که ﷲ متعال به ﺧودش نسب داده و رسولش 
دربارهی ذات بﯽهمتايش گفته است  ،فقط بايد به ﷲ نسبت داد .اين موارد ﺷامل اسماء نيک و صفات
عالﯽ مﯽباﺷد .در قبول اين اسماء و صفات ،از قرآن و حديث ثابت از رسول ﷲ  ، نبايد جلوتر رفت.
معانﻲ كلمات را بايد به همان ﺷكلﻲ كه رسيده ،مورد توجه قرار داد ،معنای اسماء و صفات الهﻲ را
بايد با استفاده از زبان عربﯽ که قرآن بر آن زبان نازل ﺷده است ،استﺧراج نمود ،و علم به کيفيت و
چگونگﯽ ﷲ متعال را به ﺧود وی واگذار کنيم؛ زيرا ﷲ متعال دانستن آنرا مﺧتص ﺧودش قرار داده است
و احدی از بﺷر از آن اطﻼعﯽ ندارد .اهل اعتقاد صحيﺢ ،در عبور از اين دروازه ي ﺧطرناک ،فقط با
بنيانهای ثابت ﺷده ي ﺷرعﯽ حرکت مﯽکنند که از الزامات سالم ماندن از هر انحرافﻲ مﯽباﺷد.
توصيف ﷲ متعال با صفات وارده در قرآن و سنت:
اولين مسﺄله :که بايد در نظر گرفت ،توصيف ﷲ متعال بدون کم و کاست و يا زيادکردن ،و دقيقا بر
اساس آنچه ﺧود را بدان وصف فرموده و يا رسولش  در مورد ايﺷان بيان داﺷته است ،صورت پذيرد.
زيرا هيچ کس عالم تر از ﷲ سبحانه و تعالﯽ به ذات ]بﯽهمتای ﺧودش[ نمﯽباﺷد ،همان گونه که ﷲ تعالﯽ
مﯽفرمايد) :قُ ْل أَأَنت ُ ْم أَ ْعلَ ُم أ َ ِم ّ ُ( )البقرة(140:
)ترجمه :آيا ﺷما داناتريد يا ﷲ؟(.
بعد از ﷲ متعال  ،هيچ کس به اندازهی رسول ﷲ ] به واسطهی وحيﯽ که به وی نازل مﯽﺷده[ به
ق ع َِن ا ْل َه َوى( )) (3إِ ْن ُه َو إِ ﱠﻻ َوحْ ﯽ
نط ُ
)و َما ي ِ
ﷲ آگاهتر نمﯽباﺷد ؛ همان گونه که ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
يو َحى( ))(4النجم(
)ترجمه :و از هوای نفس سﺧن نمﯽگويد * آن چيزی جز وحيﯽ که بر وی نازل ﺷده است ،نمﯽ باﺷد(.

ﷲ جل جﻼله به هيچ يک از مﺧلوقاتش ﺷباهت ندارد:
مسﺄلهی دوم :منزه دانستن ﷲ از مﺷابهت با هر يک از مﺧلوقات ،در هر يک از صفاتش ،مﯽباﺷد .ﷲ
س ِمي ُع ال َب ِصي ُر( )الﺷورى (11 :
س ك َِمثْ ِل ِه َ
ﺷﯽ ٌء َو ُه َو ال ﱠ
تعالﯽ مﯽفرمايد) :لَي َ
)ترجمه :چيزی مانند او نيست و اوست ﺷنوای بينا(.
)ولَ ْم يكُن لﱠهُ ُكفُواً أَ َحدٌ( )اﻹخﻼص (4 :
همچنين مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و برای او همک◌ُ ف )همتايﯽ( وجود ندارد(.
هيچ کس نمﯽتواند کيفيت صفات تعاﻻی ﷲ را درک کند:
مسﺄلهی سوم  :کوﺷﺷﯽ برای درک کيفيت صفات صورت نمﯽگيرد.
ﷲ متعال مﯽفرمايد َ ) :و َﻻ ي ِحي ُ
طونَ ِب ِه ِع ْلماً( )طه(110:
)ترجمه  :با علمﺷان بر ]ﷲ[ احاطه نمﯽيابند(.
س ِمياً( )مريم(65:
ونيز مﯽ فرمايدَ ) :ه ْل تَ ْعلَ ُم لَهُ َ
)ترجمه :آيا برای او همانندی مﯽ ﺷناسﯽ؟(.
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علَى
)الرحْ َم ُن َ
]مثال [:از صفات تعاﻻيش همان گونه که در مواردی از نص آمده است ،اين مﯽباﺷد :ﱠ
ست َ َوى( )طه(5:
ا ْلعَ ْر ِش ا ْ
)ترجمه) :ﷲ( گسترده مهر بر عرش استقرار يافت(.
اين سﺧن از اين حيث مفيد واقع مﯽﺷود که حقيقيتا◌ً قرار گرفتن ﷲ بر عرﺷش به اثبات مﯽرسد؛ ما
معنای اين جمله رامﯽ فهميم ولﯽ در چگونگﯽ و کيفيت آن را نمﯽدانيم.
معنای استقرار بر عرش)استوی علﯽ العرش(:
معنای آن به اتفاق اهل سنت وجماعت ،دقيقا ً همان گونه که در زبان عربﯽ اين جمله بدين معناست:
عل◌ّ ويت و باﻻ بودن مﯽباﺷد.
عدم فهم کيفيت استقرار:
هيچ کس چگونگﯽ اين )) قرارگيری (( را نمﻲ داند،مگر ﷲ يکتای بﯽ ﺷريک.
]مثال[:
بيان صفات ﺷنيدن و ديدن:
س ِميعا ً بَ ِصيراً( )النساء(58:
ﷲ تعالﻲ در اين مورد مﯽ فرمايد) :إِنﱠ ّ َ كَانَ َ
)ترجمه :هر آينه ،ﷲ ﺷنوای بيناست(.
از نکات مورد نظردر اين آيه ،اثبات سمع ﷲ متعال است ،سمع در زبان عربﻲ به معنای درک
صدا مﯽباﺷد .از اين رو ما نيز صفت سمع ِ◌ ﷲ متعال را که به معنﯽ ﺷنيدن صداها است ،همين گونه
مﯽ پذيريم؛ و در عين حال،اين ﺷنيدن را با ﺷنيدن هيﭻ يک از مخلوقاتش مﺷابه نمﯽدانيم و کيفيت اين
صفت را به ﺧود ﷲ متعال واگذارکرده و هرگز نمﯽگوييم او چگونه مﯽﺷنود؟ و در مفهوم آن نيز تفحص
نمﯽکنيم؛ زيرا ﷲ تبارک و تعالﯽ ما را از آن مطلع نفرموده است و اين امر را نزد ﺧويش نگاه داﺷته
است.
]مثال[:
معنای صفت ديدن:
کلمهی » بصر« نيز به معنای درک کردن چيزهای ديدنﯽ مﯽباﺷد .در صحيﺢ مسلم از ابو موسﯽ 
آمده است :پيامبر فرمود » :ﷲ متعال نمﯽخوابد و خوابيدن نيز ﺷايستهی او نمﯽباﺷد ،مقدار روز ِی
]همه ی موجودات[ را بر حسب حكمتش ،کم و زياد مﯽگرداند و عمل ﺷب ،قبل از عمل روز و عمل
روز ،قبل از عمل ﺷب به سمت وي باﻻ مﯽرود ،حجاب او نور است و اگر آن را کنار بزند ،انوار وجه
او تا انتهای خلقتش که او آن را مﯽبيند ،به آتش کﺷيده مﯽﺷود«.1
ديدن حقيقﯽ توسط ﷲ را مﯽپذيريم؛ ديدنﯽ که تمامﯽ ديدنيها را درک مﯽفرمايد؛ و اما ما از کيفيت
اين ديدن ،بﯽاطﻼع هستيم و همواره ]در دين[ چيزی را دانسته ي ﺧود مﯽدانيم که ﷲ متعال آن را به ما
س ِمي ُع البَ ِصي ُر( )الﺷورى) (11:ترجمه :چيزی
س ك َِمثْ ِل ِه َ
ﺷﯽ ٌء َو هُ َو ال ﱠ
آموﺧته باﺷد ﷲ تعالﻲ مﻲ فرمايد) :لَي َ
مانند او نيست و او ﺷنوای بيناست(.
اين مثالﯽ درباره ی روش برﺧورد با اسماء و صفات ﷲ در عقيدهي صحيﺢ بيان گردد.
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 -3اعتقاد صحيﺢ در توحيد الوهيت)توحيد در پرستش(:
يكﻲ از عقايد صحيﺢ  ،يگانه دانستن ﷲ متعال در عبوديت مﯽباﺷد .نبايد همراه ﷲ متعال  ،اله
ديگری را پرستش کرد؛ بلکه بايد تمامﯽ طاعاتﯽ را که ﷲ متعال به آن امر فرموده چه واجب باﺷد چه
مستحب ،فقط برای ﷲ واحد و بﯽﺷريک به انجام رساند؛ كسانﻲ كه داراي اعتقاد صحيﺢ هستند :سجده به
غير ﷲ نمﯽبرند  ،طوافﻲ به جا نمﯽآوردندمگر به دور بيت العتيق و برای ﷲ متعال  ،قربانﯽ ونذر برای
کسﯽ نمﯽکنند مگر براي ﷲ متعال  ،و به غير ﷲ قسم نﺧورده و بر غير او توکل نمﯽکنند و کسﯽ را به
جز وی ،برای طلب چيزی به دعا نمﯽﺧوانند؛ مجموعهي اين افعال ،همان توحيد الوهيت است.
)وا ْ
ﺷيئا ً( )النساء(36:
عبُدُواْ ّ َ َوﻻَ تُﺷ ِْركُواْ بِ ِه َ
ﷲ متعال مﯽفرمايد َ :
)ترجمه :ﷲ را عبادت کنيد و ذرهای به وی ﺷرک نورزيد(.
)وقَضَى َر ﱡبكَ أَﻻﱠ ت َ ْعبُدُواْ ِإﻻﱠ ِإيا ُه( )اﻹسراء(23:
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :پروردگارت حکم فرمود تا به جز وی را عبادت نکنيد(.
احدا ً()التوبة(31:
و مﯽفرمايدَ ◌َ ) :ما أ ُ ِم ُرواْ ِإﻻ ﱠ ِلي ْعبُدُواْ ِإلَـها ً َو ِ
)ترجمه :امر نﺷدند،مگر به اينکه معبودی واحد را عبادت کنند(.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صﻼة َوي ْؤتُوا ﱠ
الزكَاة َوذ ِلكَ
)و َما أ ُ ِم ُروا إِ ﱠﻻ ِلي ْعبُدُوا ﱠ َ ُم ْخ ِل ِصي َن لَهُ ال ِ ّدي َن ُحنفاء َوي ِقي ُموا ال ﱠ
و مﯽفرمايدَ :
ِدينُ ا ْلقَي َم ِة( )البينة(5:
)ترجمه :و امر نﺷدند ،مگر اين که به طور ﺧالصانه و حق گرايانه ،ﷲ را عبادت کنند و نماز برپا دارند
و زکات بدهند؛ و اين است احکام ملت درست(.
ُون( )الذاريات(56:
و مﯽ فرمايدَ :
اﻹ َ
)و َما َخلَ ْقتُ ا ْل ِج ﱠن َو ْ ِ
نس ِإ ﱠﻻ ِلي ْعبُد ِ
)ترجمه :جن و انس را ﺧلق نکرديم جز برای عبادت ﺧودم( معناى )عبادت( ،يگانه ﺷمردن مﯽباﺷد.
ضد توحيد ،ﺷرک به ﷲ مﯽباﺷد:
ضد توحيد -والعياذ با – ﺷرک مﯽباﺷد که بزرگترين گناه است .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدِ ) :إنﱠ ّ َ ﻻَ ي ْﻐ ِف ُر
ُون ذَ ِلكَ ِل َمن يﺷَا ُء َو َمن يﺷ ِْر ْك ِبا ّ ِ َفقَ ِد ْ
أَن يﺷ َْركَ ِب ِه َوي ْﻐ ِف ُر َما د َ
افتَ َرى ِإثْما ً ع َِظيماً( )النساء(48:
)ترجمه :همانا ﷲ ﺷرک ورزيدن به ﺧودش را نمﯽآمرزد و پايينتر از آن را برای هر که بﺧواهد،
مﯽآمرزد و کسﯽ که به ﷲ ﺷرک بورزد ،افتراء به گناه بزرگﯽ بسته است(.
َ
َ
ﺷا ُء َو َمن يﺷ ِْر ْك ِبا ّ ِ فق ْد َ
و مﯽفرمايد) :إِ ﱠن ّ َ ﻻَ ي ْﻐ ِف ُر أَن يﺷ َْركَ بِ ِه َوي ْﻐ ِف ُر َما د َ
ض ﱠل
ُون ذَ ِلكَ ِل َمن ي َ
َ
ضﻼَﻻً بَ ِعيداً( )النساء(116:
)ترجمه :همانا ﷲ ﺷرک ورزيدن به ﺧودش را نمﯽآمرزد و پايينتر از آن را برای هر که بﺧواهد
مﯽآمرزد و کسﯽ که به ﷲ ﺷرک بورزد ،همانا به گمراهﯽ دور ]و درازی[ گمراه ﺷده است(.
طي ُر أ ْوَ
طفُهُ ال ﱠ
س َماء فَت َ ْخ َ
و مﯽفرمايدُ ) :ح َنفَاء ِ ﱠ ِ َ
غي َر ُمﺷ ِْر ِكينَ ِب ِه َو َمن يﺷ ِْر ْك ِبا ﱠ ِ فَ َكأَنﱠ َما َخ ﱠر ِمنَ ال ﱠ
ق( )الحج(31:
َان َ
تَ ْه ِوی ِب ِه ِ ّ
الري ُﺢ فِﯽ َمك ٍ
س ِحي ٍ
)ترجمه :حقگرا بودن برای ﷲ بدون ﺷرک ورزيدن به وی ،و کسﯽ که به ﷲ ﺷرک بورزد ،مانند
اين است که از آسمان فرو افتاده و پرندگان مردارﺧوار او را بربايند ،يا اينکه باد او را در مکانﯽ دور
بياندازد(.
ﺷ ْركَ لَ ُ
ظ ْل ٌم ع َِظي ٌم( )لقمان(13:
)و ِإ ْذ قَا َل لُ ْق َمانُ ِﻻ ْب ِن ِه َو ُه َو ي ِعظُهُ يا ُبنَﯽ َﻻ تُﺷ ِْر ْك ِبا ﱠ ِ ِإ ﱠن ال ِ ّ
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه] :ياد آور[ وقتﯽ كه لقمان به پسرش پند مﯽداد ،گفت :ای پسرعزيزم! به ﷲ ﺷرک ن َ◌و َ◌رز،
همانا ﺷرک ،ظلمﯽ بس بزرگ است(.
ﷲ تعالﯽ بيان مﯽدارد که ﺷرک  ،همهی اعمال را باطل و مﺷرک را از امت اسﻼم ﺧارج مﯽكند؛
همان گونه که ذات تعاﻻيش مﯽفرمايدَ ) :ولَ ْو أَﺷ َْركُواْ لَ َحبِ َ
ع ْن ُهم ﱠما كَانُواْ ي ْع َملُ َ
ون( )اﻷنعام(88:
ط َ
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)ترجمه :اگر ﺷرک بورزند ،آنچه را انجام دادهاند مطمئنا ً باطل مﯽﺷود(.
وحﯽ ِإلَيكَ َو ِإلَى الﱠ ِذي َن ِم ْن قَ ْب ِلكَ لَ ِئ ْن أَﺷ َْر ْكتَ لَي ْح َب َ
ع َملُكَ َولَتَكُونَ ﱠن ِم َن
ط ﱠن َ
)ولَقَ ْد أ ُ ِ
و نيز مﯽفرمايدَ :
س ِري َن( )الزمر(65:
ا ْل َخا ِ
ع َملت باطل مﯽﺷود
)ترجمه :همانا بر تو و بر افراد قبل از تو وحﯽ کرديم كه اگر ﺷرک بورزی َ ،
و هر آيينه از زيانکاران مﯽﺷوی(.
در صحيﺢ مسلم از جابر بن عبدﷲ  آمده است که پيامبر  فرمود» :کسﯽ که ﷲ را مﻼقات کند،
بدون اينکه ذرهای به او ﺷرک نورزيده باﺷد ،داخل بهﺷت مﯽﺷود ،و کسﯽ که او را مﻼقات کند در
حالﯽ که ذرهای به وی ﺷرک ورزيده باﺷد ،داخل آتش ]جهنم[ مﯽﺷود«.1
در صحيﺢ بﺧاری)بﺧارايﻲ( از ابن مسعود  از پيامبر  آمده است» :هرکس بميرد و ﺷريکﯽ برای
ﷲ را به دعا ]و طلب چيزی[ بخواند ،وارد آتش ]جهنم[ مﯽﺷود«.2
چه کسﯽ مﺷرک است ؟
هر کس نوعﯽ از انواع پرستش را برای غير ﷲ انجام دهد ،مﺷرک و کافر مﯽگردد.
دعا نبايد از چيز يا کس ديگری به غير از ﷲ صورت بگيرد:
دعا عبادتﯽ مﻲ باﺷد که ﷲ به آن امر فرموده است و کسﯽ که دست دعا فقط به سمت ﷲ بلند کند،
موحد است و کسﯽ که غير از ﷲ را به دعا بﺧواند ،به راستﻲ ﺷرک ورزيده است.
ُون ّ ِ َما ﻻَ ينفَعُكَ َوﻻَ يض ﱡُركَ فَ ِإن فَ َع ْلتَ فَ ِإنﱠكَ ِإذا ً ِ ّم َن ال ﱠ
ظا ِل ِمي َن(
)وﻻَ تَ ْد ُ
ﺧداوند مﯽفرمايدَ :
ع ِمن د ِ
)يونس(106:
)ترجمه :کسﯽ غير از ﷲ را که نه سود به تو مﯽرساند و نه زيان  ،براي دعا ]و طلب چيزی[
مﺧوان ،که اگر اين کار بکنﯽ  ،به راستﻲ تو از ستمکاران ﺧواهﯽ ﺷد(.
ْ
ْ
ﱠ
َ
ﺢ الكَافِ ُر َ
ون(
)و َمن ي ْد ُ
سابُهُ ِعن َد َربِّ ِه إِنهُ ﻻ يف ِل ُ
ع َم َع ﱠ ِ إِ َلها ً آ َخ َر َﻻ بُ ْر َها َن لَهُ بِ ِه فَ ِإنﱠ َما ِح َ
و مﯽفرمايدَ :
)المؤمنون(117:
)ترجمه :کسﯽ که در کنار ﷲ  ،معبودی ديگر را بﺧواند ،برای ]اين کار ﺧود[ دليلﯽ نﺧواهد داﺷت و
حسابش نزد پروردگارش مﯽباﺷد ،همانا او کافران را رستگار نمﯽکند(.
ع ْب ُد ﱠ ِ ي ْدعُوهُ كَادُوا
)وأَنﱠهُ لَ ﱠما قَا َم َ
)وأَ ﱠن ا ْل َم َ
اج َد ِ ﱠ ِ فَ َﻼ ت َ ْدعُوا َم َع ﱠ ِ أ َ َحداً( )َ (18
و مﯽفرمايدَ :
س ِ
يكُونُ َ
علَي ِه ِلبَداً( )) (19قُ ْل ِإنﱠ َما أَ ْدعُو َر ِبّﯽ َو َﻻ أُﺷ ِْركُ ِب ِه أَحَداً( ) )(20الجن(
ون َ
)ترجمه :وهمانا مساجد برای ﷲ است ،پس همراه ﷲ کسﯽ را به دعا مﺧوانيد * و همانا وقتﯽ بندهی
ﷲ )پيامبر (ﺧواست برای عبادت بايستد ،بر وی جمع ﺷدند ]تا وی را از عبادت باز دارند[ * بگو :فقط
پروردگار ﺧود را براي دعا مﯽﺧوانم و احدی را با او ﺷريك نمﻲ كنم(.
ﱠ
َ
َ
ﱠ
َ
ق َوالﱠ ِذي َن ي ْدع َ
س ِط َكفي ِه إِلى
ست َ ِجيبُون ل ُهم بِ َ
ﺷﯽ ٍء إِﻻ َكبَا ِ
ُون ِمن ُدونِ ِه ﻻَ ي ْ
و مﯽفرمايد) :لَهُ َدع َْوةُ ا ْل َح ّ ِ
ا ْل َماء ِلي ْبلُ َغ َفاهُ َو َما ُه َو بِبَا ِل ِﻐ ِه َو َما ُدعَاء ا ْلكَافِ ِرينَ إِﻻﱠ فِﯽ َ
ضﻼَ ٍل( )الرعد(14:
)ترجمه :دعای حق برای اوست و کسانﯽ را که به جاي او براي دعا مﯽﺧوانند ،ذرهای اجابت نمﯽ-
کنند ،مگر مانند کسﯽ که دو کف دست ﺧود را برای آب باز کند تا آن را به دهانش برساند و آب هرگز
به دهانش نﺧواهد رسيد و دعای کافران بﻲ فايده است(.
َ
َ
َ
ﺷيئا ً َو ُه ْم ي ْخلَقُ َ
ُون ّ ِ ﻻَ ي ْخلُقُ َ
)والﱠ ِذي َن ي ْدع َ
ون( )) (20أ ْمواتٌ غي ُر أحْ ياء َو َما
ون َ
و مﯽفرمايدَ :
ُون ِمن د ِ
ي ْ
ﺷعُ ُرونَ أ َيانَ ي ْبعَثُونَ ( )) (21النحل(

 - 1صحيﺢ مسلم ).(280 ،1/66
 - 2صحيﺢ بﺧاری)بﺧارايﯽ( ).(4227 ،4/1636
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)ترجمه :و کسانﯽ را که به جای ﷲ مﯽﺧوانند ،چيزی ﺧلق نکردهاند و ﺧود ﺷان آفريده ﺷده اند *
مردگانند و زنده نيستند و حس نمﯽکنند چه زمانﯽ برانگيﺧته مﯽﺷوند(.
ع َم َع ﱠ ِ ِإلَها ً آ َخ َر فَتَك َ
ُون ِم َن ا ْل ُم َعذﱠ ِبي َن( )الﺷعراء(213:
و مﯽفرمايد ) :فَ َﻼ تَ ْد ُ
)ترجمه :غير ﷲ ،معبودی ديگر را به دعا مﺧوان که از عذاب ﺷدگان مﯽﺷوی(.
َ
س َوا ْلقَ َم َر ُك ﱞل يجْ ِری ِﻷ َج ٍل
س ﱠخ َر ال ﱠ
و مﯽفرمايد) :يو ِل ُج اللﱠي َل فِﯽ النﱠ َه ِار َويو ِل ُ
ار فِﯽ اللﱠي ِل َو َ
ج النﱠ َه َ
ﺷ ْم َ
ْ
ُون ِمن دُونِ ِه َما ي ْم ِلك َ
سمى ذَ ِل ُك ُم ﱠ ُ َربﱡ ُك ْم لَهُ ا ْل ُم ْلكُ َوالﱠ ِذي َن تَ ْدع َ
س َمعُوا
ُون ِمن قِط ِمي ٍر( )) (13إِن ت َ ْدعُو ُه ْم َﻻ ي ْ
ﱡم َ
ْ
ْ
ﺷ ْر ِك ُك ْم َو َﻻ ينَبِّئ ُكَ ِمث ُل َخبِي ٍر() )(14فاطر(
ستَ َجابُوا لَ ُك ْم َوي ْو َم ال ِقيا َم ِة ي ْكفُ ُرونَ بِ ِ
س ِمعُوا َما ا ْ
ُدعَاء ُك ْم َولَ ْو َ
) ترجمه :ﺷب را در روز بيرون فرو مﯽ برد و روز را در ﺷب ،و ﺧورﺷيد و ماه را رام ساﺧت،
هر کدام به ميعادی معين مﯽرود؛ اين است ﷲ پروردگار ﺷما] ،که[ پادﺷاهﯽ مﺧصوص اوست و آنان را
که به جای وی به دعا مﯽﺧوانيد ،مالک ذره ای از پوست هستهای 1نمﯽباﺷند * و اگر آنها را بﺧوانيد،
ﺧواندن ﺷما را نمﯽﺷنوند و اگر هم بﺷنوند ،برايتان استجابت نمﯽکنند و در روز قيامت ،ﺷرکتان را
منکر مﯽﺷوند و ِمثل ]ﷲِ[ بسيار باﺧبر کسﯽ به تو ﺧبر نمﯽدهد(.
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ﱠ
اوا ِ
ُون ﱠ ِ
سأ َ ْلت َ ُهم ﱠم ْن َخلَ َ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
)ولَئِن َ
ق ال ﱠ
س َم َ
و مﯽفرمايدَ :
ض لَيقُولن ﱠ ُ ق ْل أف َرأيتم ﱠما ت ْدعُون ِمن د ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
علَي ِه
س ِبﯽ ﱠ ُ َ
ح
ل
ق
ه
ت
م
ر
ك
س
م
م
ن
ه
ل
ه
ة
م
ر
ب
ﯽ
ن
د
َ
ا
ر
أ
و
أ
ه
ُر
ض
ف
ﺷ
َا
ك
ن
ه
ل
ه
ِإ ْن أ َ َرا َد ِنﯽ ﱠ ُ ِبض ٍ ُّر
ْ
َاتُ
ْ
اتُ
ْ
حْ
حْ
َ
ٍ
ِ
ْ
َ َِِ
ُْ ِ
ِ
ِّ ْ َ ِ ِ َ َ
يتَ َو ﱠك ُل ا ْل ُمتَ َو ِ ّكلُ َ
ون( )الزمر(38:
)ترجمه :و اگر از آنها بپرسﯽ چه کسﯽ آسمانها و زمين را ﺧلق کرده است ،البته مﯽگويند :ﷲ ،بگو:
آيا به آن کسانﯽ که به جاي ﷲ مﯽﺧوانيد ،نگريستهايد؟ اگر ﷲ بﺧواهد ضرری به من برساند ،آيا آنها دفع
کننده ي ضررش مﻲباﺷند؟ يا ]اگر[ بﺧواهد به من رحمتﯽ برساند ،آيا آنها مانع رحمتش مﻲباﺷند؟ بگو:
ﷲ برای من کافﯽ است] ،و[ توکل کنندگان بر او توکل مﯽکنند(.
ﺷ ْركٌ فِﯽ
و مﯽفرمايد) :قُ ْل أ َ َرأ َيتُم ﱠما تَ ْد ُ
ض أَ ْم لَ ُه ْم ِ
ُون ﱠ ِ أَ ُرونِﯽ َماذَا َخلَقُوا ِمنَ ْاﻷ َ ْر ِ
عونَ ِمن د ِ
)و َم ْن أ َ َ
ض ﱡل ِم ﱠمن ي ْدعُو ِمن
اوا ِ
ار ٍة ِ ّم ْن ِع ْل ٍم ِإن كُنت ُ ْم َ
ال ﱠ
صا ِدقِي َن( )َ (4
س َم َ
ب ِ ّمن قَ ْب ِل َهذَا أَ ْو أَثَ َ
ت اِئْتُونِﯽ ِب ِكتَا ٍ
وم ا ْل ِقيا َم ِة َو ُه ْم عَن ُدعَائِ ِه ْم َ
غافِلُ َ
اس كَانُوا لَ ُه ْم
)و ِإذَا ُح ِ
ُون ﱠ ِ َمن ﱠﻻ ي ْ
ون( )َ (5
ست َ ِجي ُ
ب لَهُ ِإلَى ي ِ
ﺷ َر النﱠ ُ
د ِ
أَ ْ
عدَاء َوكَانُوا ِب ِع َبا َدتِ ِه ْم كَافِ ِري َن( )) (6اﻷحقاف(
)ترجمه :بگو :آيا به آنچه که به جای ﷲ ،مﯽﺧوانيد ،نگريستهايد؟ به من نﺷان دهيد آيا ]چيزی[ از
زمين ﺧلق کردهاند ،يا سهمﯽ در آسمان ها دارند؟ اگر راست مﯽ گوييد ،برای من کتابﯽ بياوريد که پيش
از اين ]آمده باﺷد[ يا اثری از علم را بياوريد * و چه کسﯽ گمراهتر از کسﯽ است که غير ﷲ را براي
دعا مﯽﺧواند ]در حالﯽ که ﺧوانده ﺷده[ تا روز قيامت برای او استجابت نمﯽکند و آنها)ﺧوانده ﺷدگان( از
دعايﺷان غافلند * و وقتﯽ انسانها ]در روز قيامت[ حﺷر ﺷدند] ،ﺧوانده ﺷدگان[ دﺷمن آنان)دعا کنندگان(
مﯽﺷوند و عبادت آنها را انکار مﯽکنند(.
در سنن نيز از نعمان بن بﺷير  آمده است که پيامبر  فرمود) :الدعاء هو العبادة( »دعا ،خود ِ◌
عبادت است«.2
دﺷمنﯽ ِ◌ بين پيامبران و قومﺷان ،در توحيد بود:
توحيد )الوهيت( دليل دﺷمنﯽ ِ◌ پيامبران با قومﺷان بوده است.
پيامبران برای تحقق اين توحيد فرستاده ﺷدند:
ﷲ بلند مرتبه پيامبران را برای بيان و دعوت به سوی اين توحيد فرستاده است و همراه آنان کتاب
نازل فرمود ،تا اقرار ،توضيﺢ ،حجت و دليلﯽ برای اين توحيد باﺷد.
 - 1قطمير در زبان عربﯽ به پوستﯽ که روی هسته ﺧرما مﯽباﺷد ،گفته مﯽﺷود).مترجم(
 - 2سنن الترمذی ) (2969 ،5/211و ) (3247 ،5/374و ) ،(3372 ،5/456ســنن ابــﯽ داود ) ،(1481 ،1/551ســنن ابــن
ماجه ).(3828 ،2/1258
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عبُدُواْ
سوﻻً أَ ِن ا ْ
)ولَقَ ْد بَعَ ْث َنا فِﯽ كُ ِّل أ ُ ﱠم ٍة ﱠر ُ
همان گونه که ﷲ مﯽفرمايدَ :
)النحل(36:
)ترجمه :و در بين هر امتﯽ  ،رسولﯽ برانگيﺧتهايم که ﷲ را عبادت کنيد و از طاغوت ])طغيان کننده
در برابر ﷲ و دينش([ اجتناب ورزيد(.
َ
َ
َ
َ
ُون(
سو ٍل إِ ﱠﻻ نُ ِ
)و َما أَ ْر َ
س ْلنَا ِمن ق ْب ِلكَ ِمن ﱠر ُ
و نيز مﯽفرمايدَ :
وحﯽ ِإلَي ِه أنﱠهُ َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ أ َنا فا ْعبُد ِ
)اﻷنبياء(25:
)ترجمه :ما قبل از تو رسولﯽ نفرستاديم مگر اينکه به او وحﯽ کرديم :هيچ معبودی جز من نيست،
پس مرا عبادت کنيد(.
َ
علَى َمن يﺷَا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه أَ ْن أَن ِذ ُرواْ أَنﱠهُ ﻻَ ِإلَـهَ ِإﻻ ﱠ أَنَا ْ
وح ِم ْن أَ ْم ِر ِه َ
و مﯽفرمايد) :ينَ ِ ّز ُل ا ْل َمﻶئِكَة ِبا ْل ﱡر ِ
ون( )النحل(2:
فَاتﱠقُ ِ
)ترجمه :فرﺷتگان را با وحﯽ و به ارادهی ﺧود ،بر هر کس که بﺧواهد ،نازل مﯽکند تا اين که
بترسانند ]و بگويند ،[:هيچ معبودی من نيست؛ پس ،از ]من[ تقوا پيﺷه کنيد(.
ّ َ َواجْ تَنِبُواْ ال ﱠ
طا ُ
غوتَ (

پيامبران ،دعوت ﺧود به سوی ﷲ را با اين توحيد ﺷروع مﯽکردند:
دعوت پيامبران به سوی ﷲ با اين ﺷعار آغاز مﯽﺷد؛ آن گونه که همهي فرستادگان ﷲ  ،به قومﺷان
مﯽگفتند) :ا ْعبُدُواْ ﱠ َ َما لَكُم ِ ّم ْن ِإلَـ ٍه َ
غي ُرهُ( )اﻷعراف(59،65،73،85:
)ترجمه  :ﷲ را عبادت کنيد! هيچ معبودی غير از او،برای ﺷما نيست(.
اين سﺧن کﻼم همه پيامبران بوده است ،ازجمله :نوح ،هود ،صالﺢ ،ﺷعيب و  ...صلوات ﷲ و سﻼمه
عليهم اجمعين.
ع ُبدُوا ﱠ َ َواتﱠقُو ُه ذَ ِل ُك ْم َخي ٌر لﱠ ُك ْم ِإن كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُم َ
)و ِإب َْرا ِهي َم ِإ ْذ َقا َل ِلقَ ْو ِم ِه ا ْ
ون( )ِ ) (16إنﱠ َما
و ﷲ مﯽفرمايدَ :
ُون ﱠ ِ َﻻ ي ْم ِلك َ
ون ِإ ْفكا ً ِإ ﱠن الﱠ ِذي َن تَ ْعبُد َ
ُون ﱠ ِ أَ ْوثَانا ً َوتَ ْخلُقُ َ
تَ ْعبُد َ
ُون لَ ُك ْم ِر ْزقا ً فَا ْبتَﻐُوا ِعن َد ﱠ ِ
ُون ِمن د ِ
ُون ِمن د ِ
ﺷك ُُروا لَهُ ِإلَي ِه ت ُ ْر َجعُ َ
ق َوا ْعبُدُوهُ َوا ْ
ون( )) (17العنكبوت(
الر ْز َ
ِّ
)ترجمه  :و به ياد آور ابراهيم را هنگامﯽ که به قومش گفت :ﷲ را عبادت کنيد و از او بترسيد ،اين
برای ﺷما بهتر است اگر بدانيد * جز اين نيست که به جاي ﷲ ،بتان را مﯽپرستيد و دروغ مﯽبنديد.آنان
را که به جاي از ﷲ مﯽپرستيد ،نمﯽتوانند به ﺷما روزی دهند .پس ،از نزد ﷲ روزی بﺧواهيد و او را
عبادت کنيد و ﺷکر وی را به جا آوريد ،به سوی او باز گردانيده ﺧواهيد ﺷد(.
َ
َ
َ
و ﷲ از کﻼم پيامبرش يوسف عليه السﻼم مﯽفرمايد) :يا َ
ص ِ
احبَﯽ ال ّ
سِجْ ِن أأ ْر َب ٌ
اب ﱡمتَفَ ِ ّرقُونَ َخي ٌر أ ِم ّ ُ
َ
َ
س ْل َ
س ﱠميت ُ ُمو َها أنتُ ْم َوآبَآ ُؤكُم ﱠما أ َ
اح ُد ا ْلقَ ﱠها ُر( )َ ) (39ما تَ ْعبُد َ
ان
ُون ِمن دُونِ ِه ِإﻻ ﱠ أ َ ْ
الْ َو ِ
س َماء َ
نز َل ّ ُ ِب َها ِمن ُ
ط ٍ
َ
َ
َ
اس ﻻَ ي ْعلَ ُمونَ ( )) (40يوسف(
إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِﻻﱠ ِ ّ ِ أ َم َر أﻻ ﱠ ت َ ْعبُدُواْ إِﻻﱠ إِياهُ ذَ ِلكَ ال ِ ّدينُ ا ْلقَي ُم َولَـ ِكنﱠ أ ْكث َ َر النﱠ ِ
)ترجمه :ای دو زندانﯽ همراهم! آيا معبودان پراکنده بهترند يا ﷲ يکتای غالب؟ * غير از ﷲ  ،چيزی
را عبادت نمﯽکنيد به جز نامهايﻲ را که ﺧود و پدرانتان آنها را قرار دادهايد ]و[ ﷲ برای آن هيچ دليلﯽ
نفرستاده است؛ فرمانروايﻲاي وجود ندارد ،مگر برای ﷲ؛ امر فرمود]ه است که[ :عبادت نکنيد مگر
ﺧودش را ،اين دين درست است ولﯽ بيﺷتر انسانها نمﯽدانند(.
مﺷرکان نمﯽتوانند برای ﺷرکﺷان حجت و دليل بياورند:
مﺷرکان هيچ مدرک و سندی برای اثبات ﺷرکﺷان ندارند .نه عقل سليمﯽ آن را تائيد مﯽکند و نه نقل
ُون
)وا ْ
س ْلنَا ِمن قَ ْب ِلكَ ِمن ﱡر ُ
سأ َ ْل َم ْن أَ ْر َ
صحيحﯽ كه از پيامبری رسيده باﺷد .ﷲ مﯽفرمايدَ :
س ِل َنا أَ َج َع ْلنَا ِمن د ِ
الرحْ َم ِن آ ِل َهةً ي ْعبَدُونَ ( )الزخرف(45:
ﱠ
)ترجمه :از رسوﻻنﯽ که قبل از تو فرستاديم بپرس :آيا به غير از ]ﷲِ[ گسترده مهر ،معبودانﯽ قرار
داديم تا عبادت ﺷوند(.
يعنﯽ هيچ پيامبری ،به عبادت هيچ معبودی به غير از ﷲ ،دعوت نداده است؛ بلکه از اولين آنها تا
آﺧرين ﺷان ،فقط به عبادت ﷲ يگانه ي بﯽ ﺷريک ،دعوت دادهاند.
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ﷲ برای رد ﺷرک مﺷرکان استدﻻل عقلﯽ نيز آورده است و مﯽفرمايد) :قُ ْل أ َ َرأ َيتُم ﱠما تَ ْدع َ
ُون
ُون ِمن د ِ
ار ٍة ِ ّم ْن ِع ْل ٍم ِإن
اوا ِ
ض أَ ْم لَ ُه ْم ِ
ﺷ ْركٌ ِفﯽ ال ﱠ
ﱠ ِ أَ ُرو ِنﯽ َماذَا َخلَقُوا ِم َن ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
ب ِ ّمن قَ ْب ِل َهذَا أَ ْو أَثَ َ
ت اِئْتُو ِنﯽ ِب ِكتَا ٍ
ُكنت ُ ْم صَا ِدقِي َن( )اﻷحقاف(4:
)ترجمه :بگو :آيا به آنچه که به جاي ﷲ براي دعا مﯽﺧوانيد ،نگريستهايد؟ به من نﺷان دهيد آيا
]چيزی[ از زمين ﺧلق کردهاند ،يا مﺷارکتﯽ در آسمانهادارند؟اگر راست مﯽ گوييد برای من کتابﯽ بياوريد
که پيش از اين ]آمده باﺷد[ يا اثری از علم(.
اين دليلﯽ عقلﯽ است براي اين که عبادت هر چيزی به غير از ﷲ ،باطل مﯽباﺷد ،چنان كه وقتﯽ
چيزی ﺧلق نکردهاند و در ﺧلق چيزی مﺷارکت نداﺷتهاند و تمامﯽ اين افعال ،فقط توسط ﷲ انجام گرفته
است ،چگونه اجازه ي عبادت آنها وجود دارد؟ بعد از اين دليل عقلﻲ ،ﷲ دليل نقلﻲ اين كار را نفﯽ مﯽ-
فرمايد ،به طوری که در هيچ کتاب نازل ﺷدهای و توسط هيچ رسول فرستاده ﺷدهای ،دعوتﯽ به سوی اين
ﺷرک وجود نداﺷته است .و از آنجا که برای مﺷركان هيچ دليل و حجتﯽ وجود ندارد ،آنها را در آتش
جهنم جاودانه مﯽگرداند ،که البته بد جايگاهﯽ است.
از آنچه بيان کرديم ،معلوم مﯽﺷود که توحيد ،اولين ِ◌ واجبات و مهمترين ِ◌ مسائل مﯽباﺷد؛ چرا که
ﷲ دينﯽ به غير از آن را نمﻲ پزيرد .
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 -4اعتقاد صحيﺢ در ارکان ﺷش گانهی ايمان:
ازجمله اعتقادات صحيﺢ و واجب براي هر مسلمان:
ايمان به ﷲ ،فرﺷتگانش ،کتابهايش ،فرستادگانش ،برانگيحته ﺷدن بعد از مرگ و ايمان به تقدير مﯽ-
باﺷد.
الف( ايمان به ﷲ :
متضمن اقرار به توحيد ربوبيت و الوهيت و اسماء و صفات مﯽباﺷد ،که پيﺷتر آن را بيان کرديم.
ب( ايمان به فرﺷتگان:
يعنﻲ تصديق وجود فرﺷتگان ،نامهايﺷان و کارهای که برای ما بيان ﺷده است؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد:
نز َل ِإلَي ِه ِمن ﱠربِّ ِه َوا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
س ِل ِه( )البقرة(285:
ون ُك ﱞل آ َم َن ِبا ّ ِ َو َمﻶئِ َكتِ ِه َو ُكت ُبِ ِه َو ُر ُ
الر ُ
)آ َم َن ﱠ
سو ُل بِ َما أ ُ ِ
)ترجمه :رسول به آنچه از پروردگارش بر وی نازل ﺷده است ،ايمان آورد و مؤمنان ]نيز[ همه به
ﷲ و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش ايمان آوردند(.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ب َولـ ِك ﱠن البِ ﱠر َم ْن آ َم َن ِبا ّ ِ َوالي ْو ِم
ق َوال َمﻐ ِر ِ
و مﯽفرمايد) :لﱠي َ
س ا ْلبِ ﱠر أَن ت ُ َولﱡواْ ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل ال َمﺷ ِْر ِ
ب َوالنﱠبِيي َن()ا لبقرة(177:
ِ
اﻵخ ِر َوا ْل َمﻶئِ َك ِة َوا ْل ِكتَا ِ
)ترجمه :نيکﯽ اين نيست که صورتهايتان را به سوی مﺷرق و مغرب بگردانيد؛ بلكه نيکﯽ آن است
که ﺷﺧص به ﷲ و روز قيامت و مﻼئک و کتاب)قرآن( و انبياء ايمان بياورد(.
در صحيﺢ مسلم از عمر بن ﺧطاب  در حديثﯽ طوﻻنﯽ آمده است که جبرئيل ] [از محمد  سوال
فرمود ،ايمان چيست؟ او جواب داد :ايمان آوردن به ﷲ و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش و روز
قيامت و ايمان به تقدير و خير و ﺷر آن.1

وصف فرﺷتگان:
َ
ْ
َ
ض َو َم ْن ِعن َدهُ ﻻَ
اوا ِ
ت َواﻷ ْر ِ
)ولهُ َمن فِﯽ ال ﱠ
س َم َ
ﷲ تعالﯽ در کتابش آنان را اينگونه توصيف مﯽفرمايدَ :
ْ
ﱠ
َ
َار ﻻ يفت ُ ُر َ
سبِّ ُح َ
س ُر َ
ستَ ْكبِ ُر َ
ون( )) (20اﻷنبياء(
ستَحْ ِ
ون ع َْن ِعبَا َدتِ ِه َو َﻻ ي ْ
ي ْ
ون( )) (19ي َ
ون اللﱠي َل َوالنه َ
)ترجمه :هر آنکه در آسمانها و زمين مﯽ باﺷد از آن اوست؛ کسانﯽ که نزد او هستند ،از عبادتش
گردن کﺷﯽ نمﯽکنند و وامانده نمﯽﺷوند * ﺷب و روز تسبيﺢ مﯽگويند و سستﯽ نمﯽنمايند(.
س ِبقُونَهُ ِبا ْلقَ ْو ِل َو ُهم ِبأ َ ْم ِر ِه ي ْع َملُ َ
)بَ ْل ِعبَا ٌد ﱡم ْك َر ُم َ
ون( )اﻷنبياء(27:
ون( )َ (26ﻻ ي ْ
)ترجمه :بلکه آنها بندگان گرامﯽ هستند * در هيچ سﺧنﯽ به ﷲ پيش دستﯽ نمﯽکنند و به فرمان وی
عمل مﯽکنند(.
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
كَ
س ُجدُون)سجده
سبِّ ُحونه َوله ي ْ
ستكبِ ُرون عَن ِع َبا َدتِ ِه َوي َ
همچنين مﯽفرمايد) :إِن ال ِذين ِعن َد َربِّ ﻻ ي ْ
واجب دارد(« )اﻷعراف(206:
)ترجمه :کسانﯽ که نزد پروردگار تو هستند از عبادت وی گردنکﺷﯽ نمﯽکنند و او را به پاکﯽ ياد
مﯽکنند و به ]تﺧصيص[ ،او را سجده مﯽ نمايد(.
مﻼئکه ،بندگان ﷲ هستند:
 - 1صحيﺢ مسلم نيﺷابوری ) ،(102 ،1/28سنن الترمــذی ) ،(2610 ،5/6ســنن ابــﯽ داود سيســتانﯽ) ،(4697 ،4/359ســنن
ابن ماجه قزوينﯽ)(63 ،1/24
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آنان بندگان ﷲ تعالﯽ هستند و از عظمترين ِ◌ مﺧلوقاتش مﯽباﺷند ،ولﯽ ذرهای ﺷايستهی عبادت ﺷدن
)وي ْو َم يحْ ﺷ ُُرهُ ْم َج ِميعا ً ث ُ ﱠم يقُو ُل ِل ْل َم َﻼ ِئ َك ِة أ َ َهؤ َُﻻء ِإيا ُك ْم كَانُوا ي ْعبُد َ
ُون(
نمﯽباﺷند؛ و ﷲ تعالﻲ مﯽفرمايدَ :
ُون ا ْل ِج ﱠن أَ ْكثَ ُر ُهم ِب ِهم ﱡم ْؤ ِمنُ َ
س ْبحَانَكَ أَنتَ َو ِلينَا ِمن دُونِ ِهم بَ ْل كَانُوا ي ْعبُد َ
ون( )) (41سبأ(
)َ ) (40قالُوا ُ
)ترجمه :و روزی که همهی آنها را محﺷور مﯽکند ،سپس به مﻼئکه مﯽفرمايد :آيا آنها ﺷما را عبادت
مﯽکردند * ]در جواب[ مﯽگويند :پاک هستﯽ تو ،کارساز ما تو هستﯽ نه ايﺷان ،بلکه جنها را عبادت
مﯽکردند ،و بيﺷترﺷان به آنان ايمان داﺷتند(.
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
ً
ُ
نَ
ُ
س ِل ُمونَ ( )آل
م
م
ت
ن
أ
ذ
إ
د
َ
ع
ب
ر
ف
ك
ل
ا
ب
ُم
ك
ر
م
أ
ي
أ
ا
اب
ب
ر
أ
يي
ب
ن
ال
و
َة
ك
ئ
ﻼ
ﱡ ْ
ْ َ
و مﯽفرمايدَ :
ُُ ِ ِ َْ ِ
)وﻻَ يأْ ُم َر ُك ْم أَن تَت ﱠ ِخذُواْ ا ْل َم ِ َ ِ ِ
عمران(80:
)ترجمه :و ]او[ به ﺷما امر نمﯽکند که مﻼئکه و پيامبران را به ﺧدايﯽ بگيريد ،آيا بعد از آنکه مسلمان
ﺷديد  ،به کفر فرمانتان دهد؟(.
ﺧلقت فرﺷتگان:
در صحيﺢ مسلم از عايﺷه رضﯽﷲعنها آمده است که رسول ﷲ  فرمود» :فرﺷتگان از نور خلق
ﺷدهاند و جنها از ﺷراره ي آتش و انسان ]نيز[ از آنچه كه پيﺷتربرايتان وصف ﺷد«.1
يكﻲ از ويژگﯽ هايﺷان داﺷتن بال مﯽباﺷد که بعضﯽ از آنها دارای بالهای دو به دو و بعضﯽ سه به
ض َجا ِع ِل
اوا ِ
سه و بعضﯽ چهار به چهار مﯽباﺷند؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :ا ْل َح ْم ُد ِ ﱠ ِ فَ ِ
اط ِر ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
سﻼً أُو ِلﯽ أَ ْجنِ َح ٍة ﱠمثْنَى َوث ُ َﻼ َ
ﺷﯽ ٍء قَ ِدي ٌر(
علَى ُك ِ ّل َ
ق َما يﺷَا ُء إِ ﱠن ﱠ َ َ
ث َو ُربَا َ
ا ْل َم َﻼئِ َك ِة ُر ُ
ع ي ِزي ُد فِﯽ ا ْل َخ ْل ِ
)فاطر(1:
)ترجمه :ستايش مﺧصوص ﷲ است ]که[ آفريننده آسمانها و زمين مﯽ باﺷد ،رسول کنندهی مﻼئکهای
است ]که[ دارای بالهای دو به دو و سه به سه و چهار به چهار مﯽباﺷند ،در آفرينش هر چه را بﺧواهد
زياد مﯽکند؛ همانا ﺧداوند بر هر چيزی توانا است(.
و در صحيﺢ بﺧاری)بﺧارايﻲ( از ابن مسعود  آمده است که پيامبر  فرمود» :جبرئيل را ديدم که
ﺷﺷصد بال داﺷت«.2
قدرت آنها در ﺷکل دادن به ﺧودﺷان:
ﷲ تعالﯽ به آنها قدرت داده است تا به چيزهای زيبا ونيکو تغيير ﺷکل دهند؛ همان گونه که جبرئيل 
در مقابل مريم )عليها السﻼم( ﺧود را به ﺷکل بﺷری آراسته ،نمايان ساﺧت و همچنين مﻼئکهاي كه در
مقابل ابراهيم  ، به ﺷکل مهمانانﯽ بزرگوار ظاهر ﺷدند ونيز فرﺷتگان عذاب که در مقابل حضرت
نوح  ظاهر ﺷدند و ...
پاسخ بر اين سﺧن مﺷرکان که فرﺷتگان دﺧتران ﷲ مﯽباﺷند:
مﺷرکان به پندار غلطﺷان مﯽگفتند :فرﺷتگان دﺧتران ﷲ تعالﯽ مﯽباﺷند.ﷲ برتر از آن ست که
)وقَالُوا ات ﱠ َخذَ
مﺷرکان به ﺷکلﯽ عظيم و بزرگ ،به او افترا بندند .ﷲ تعالﯽ در اين مورد مﯽفرمايدَ :
ون( )َ (26
س ِبقُونَهُ ِبا ْلقَ ْو ِل َو ُهم ِبأ َ ْم ِر ِه ي ْع َملُ َ
س ْب َحانَهُ بَ ْل ِع َبا ٌد ﱡم ْك َر ُم َ
ون( )) (27ي ْعلَ ُم َما بَي َن
)ﻻ ي ْ
الر ْح َم ُن َولَدا ً ُ
ﱠ
ﺷ ِفقُ َ
ارتَ َ
ﺷفَعُ َ
ﺷيتِ ِه ُم ْ
ضى َو ُهم ِ ّم ْن َخ ْ
أ َي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َو َﻻ ي ْ
ون( )) (28اﻷنبياء(
ون ِإ ﱠﻻ ِل َم ِن ْ
)ترجمه  :و مﯽگويند] :ﷲِ[ گسترده مهر ،فرزندی گرفته است؛ پاک است او؛ بلکه آنها بندگان گرامﯽ
هستند * در هيچ سﺧنﯽ به ﷲ پيش دستﯽ نمﯽکنند و به فرمان وی عمل مﯽکنند * گذﺷته وآينده ﺷان را

 - 1صحيﺢ مسلم ).(7687 ،8/226
 - 2صحيﺢ بﺧاری ) ،(4576 ،4575 ،3060صحيﺢ مسلم ).(452 ،451 ،450
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مﯽ داند ،و ﺷفاعت کسﯽ را نمﯽکنند مگر کسﯽ که ]ﷲ[ از او ﺧﺷنود ﺷده است و آنها از ﺧﺷيه 1ﷲ
هراسان هستند(.
ون( )) (149أ َ ْم َخلَ ْق َنا ا ْل َم َﻼئِكَةَ ِإنَاثا ً َوهُ ْم ﺷَا ِهد َ
ستَ ْفتِ ِه ْم أَ ِل َر ِّبكَ ا ْل َب َناتُ َولَ ُه ُم ا ْلبَنُ َ
ُون(
و مﯽفرمايد) :فَا ْ
ص َ
)ولَ َد ﱠ ُ َو ِإنﱠ ُه ْم لَكَا ِذبُ َ
)) (150أَ َﻻ ِإنﱠ ُهم ِ ّم ْن ِإ ْف ِك ِه ْم لَيقُولُ َ
علَى ا ْل َب ِني َن(
ت َ
طفَى ا ْل َبنَا ِ
ون( )) (152أَ ْ
ون( )َ (151
س ْل َ
ط ٌ
ف تَحْ ُك ُم َ
ان ﱡم ِبي ٌن( )) (156فَأْتُوا ِب ِكتَا ِب ُك ْم ِإن
ون( )) (154أَفَ َﻼ تَذَك ُﱠرو َن( )) (155أَ ْم لَكُ ْم ُ
)َ ) (153ما لَ ُك ْم َكي َ
صا ِدقِي َن( )) (157الصافات(
كُنت ُ ْم َ
)ترجمه :از آنها توضيﺢ بﺧواه :آيا پروردگارت دﺧتر داردو آنها پسر؟ * آيا مﻼئکه را مونث آفريديم
و آنها ﺷاهد ]آن[ بودند؟ * آگاه باش که آنها به دروغ مﯽگويند * :ﷲ فرزندی گرفته است و به راستﻲ كه
آنها دروغگويانند * آيا دﺧتران را بر پسران برگزيد ،ﺷما را چه ﺷده است ،چگونه قضاوت مﯽکنيد؟ * آيا
نمﯽانديﺷيد؟ * يا ]اينکه[ نزد ﺷما حجتﯽ واضﺢ وجود دارد * پس دﻻيل ﺧود را بياوريد اگر راست مﯽ
گوييد(.
سپس ﷲ از قول مﻼئکه مﯽ فرمايد:
ﱡ
ْ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
سبِّ ُحونَ ( )(166
)وإِنا لن ْح ُن ال ﱠ
)وإِنا لن ْح ُن ال ُم َ
صافونَ ( )َ (165
)و َما ِمنﱠا إِ ﱠﻻ لَهُ َم َقا ٌم ﱠم ْعلُو ٌم( )َ (164
َ
)الصافات(
)ترجمه :وهر يك از ما جايگاه معينﯽ دارد * و ما به صف ايستاده ايم * و تسبيﺢ مﯽ گوييم(.
جبرئيل عليه السﻼم:
ُ
از جمله ي آن مﻼئکه ،حضرت جبرئيل  مﯽباﺷد که امين وحﯽ است وﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :ق ْل َمن
ك َ
علَى قَ ْلبِكَ بِ ِإ ْذ ِن ّ ِ( )البقرة (97 :
عد ُّوا ً ِلّ ِجب ِْري َل فَ ِإنﱠهُ نَ ﱠزلَهُ َ
َان َ
)ترجمه :بگو :چه کسﯽ دﺷمن جبرئيل است؟ و همانا او ،به اذن ﷲ ،بر قلبت نازل ﺷده است(.
و پيامبر  در حالﯽ که به پﺷت ﺧوابيده بود ،او را ديد که ﺷﺷصد بال دارد و عظمت خ ِ◌لقتش افق
را پوﺷانده است .و همچنين در ﺷب معراج ،او را دوباره در آسمان ديد .ﷲ تعالﯽ در اين مورد مﯽ-
سد َْر ِة ا ْل ُم ْنت َ َهى( )ِ ) (14عن َد َها َجنﱠةُ ا ْل َمأ ْ َوى( )) (15النجم(
)ولَقَ ْد َرآ ُه نَ ْزلَةً أ ُ ْخ َرى( )ِ ) (13عن َد ِ
فرمايدَ :
)ترجمه :او را يکبار ديگر ديده بود * نزديک سدرة المنتهﯽ * بهﺷت ]بصورت ِ◌[ آرامگاه ،آنجا قرار
دارد(.
تنها دو مرتبه ،او را به ﺷکل واقعﯽاش ديد .در اغلب اوقات ،او را به ﺷکل سرداري زيبا مﯽديد.
سو ٍل ك َِري ٍم( )ِ ) (19ذی قُ ﱠو ٍة ِعن َد ِذی ا ْلعَ ْر ِش َم ِكي ٍن(
ﷲ درباره ي جبرئيل  مﯽفرمايد) :إِنﱠهُ لَقَ ْو ُل َر ُ
)ُ ) (20م َ
ق ا ْل ُمبِي ِن( )) (23التكوير(
ص ِ
)و َما َ
ون( )َ (22
اع ث َ ﱠم أ َ ِمي ٍن( )َ (21
احبُكُم بِ َمجْ نُ ٍ
)ولَقَ ْد َرآهُ ِب ْاﻷُفُ ِ
ط ٍ
)ترجمه :همانا آن ]قرآن[ ،گفتار ]فرﺷتهی[ فرستاده ﺷدهی گرامﯽ مﯽباﺷد * با قدرت ،نزد ]ﷲ[
امانتدار ]وحﯽ است[ * و يار ﺷما)پيامبر(
صاحب عرش ]و[ باوقار * فرمانروای آنجا ]ملکوت آسمانها و[
ِ
ديوانه نيست * و همانا ]يار ﺷما[ آن ]فرﺷته[ را در کرانهی آﺷکار آسمان ديد(.
ميكائيل : 
ميکائيل  به فرمان ﷲ تعالﯽ مسؤول نزول قطرات ]برف و باران[ و مسائل مربوط به آن است.
امام احمد از انس  روايت مﯽكند که :پيامبر  به جبرئيل فرمود» :من هرگز نديدم که ميکائيل
بخندد؟ او در جواب گفت :ميکائيل از زمانﯽ که آتش ]جهنم[ خلق ﺷد] ،ديگر[ نخنديد«.2
ﷲ تعالﯽ در مورد ميکائيل مﯽفرمايدَ ) :من ك َ
َان عَد ُّوا ً ِّ ّ ِ َو َمﻶئِ َكتِ ِه َو ُر ُ
س ِل ِه َو ِجب ِْري َل َو ِميكَا َل فَ ِإ ﱠن ّ َ
عد ﱞُو ِلّ ْلكَافِ ِرينَ ( )البقرة(98:
َ
 - 1ﺧﺷيه به معنای ترس از ابهت و عظمت مﯽباﺷد).مترجم(.
 - 2السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ) (2511 ،6/42و قال حسن ،مسند احمد ).(13343 ،21/55
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)ترجمه :چه کسﯽ دﺷمن ﷲ و مﻼئکش و رسوﻻنش و جبرئيل و ميکائيل است؟ پس همانا ﷲ دﺷمن
کافران مﻲ باﺷد(.

إسرافيل : 
اسرافيل فرﺷته ای که مسؤول صور مﯽباﺷد و سه بار به دستور پروردگار عزوجل در آن مﯽدمد:
نفخ الفزع ،1ونفخ الصعق ،2ونفخ برﺧواستن برای پروردگار جهانيان.
اين سه بزرگوار ،مﻼئکهای هستند که پيامبر  در دعای نماز عﺷای ﺧود  ،آنها را ياد کرده است؛
آنجا که مﯽفرمايد» :خداوندا! پروردگار جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل ،خالق آسمانها و زمين ،عا ِلم
دنيای ديده و ناديده ،تو هستﯽ که بين انسانها در آنچه که اختﻼف دارند ،حکم مﯽکنﯽ ،از روی حق در
مورد آنچه که بر آن اختﻼفﻲ وجود دارد ،هدايت بفرما ،همانا که هر که را بخواهﯽ به راه راست هدايت
مﯽکنﯽ«.3
در سنن نسائﯽ از مادر مان عايﺷه رضﯽﷲعنها آمده است :پيامبر  فرمود» :خداوندا! پروردگار ِ◌
جبرئيل و ميکائيل ،پروردگار اسرافيل ،از گرمای آتش ]جهنم[ و عذاب قبر به تو پناه مﯽبرم«.4
ک الموت : 
َملَ ُ
ت الﱠ ِذی ُو ِ ّك َل ِب ُك ْم
َملَک الموت فرﺷته ي قبض روح مﯽباﺷد .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :قُ ْل يتَ َوفﱠاكُم ﱠملَكُ ا ْل َم ْو ِ
ث ُ ﱠم إِلَى َربِّ ُك ْم ت ُ ْر َجعُ َ
ون()السجدة(11:
)ترجمه :بگو :ملک الموت كه بر ﺷما گمارده ﺷده است  ،جانتان را مﯽستاند ،آن گاه به سوی
پروردگارتان باز گردانده مﯽﺷويد(.
مﻼئکهی محافظت: 
برﺧﻲ از فرﺷتگان ،مسؤول حفظ بﺷر در تمامﯽ حاﻻتش مﯽباﺷند؛ چه آن بﺷر مقيم باﺷد و چه در
س ﱠر ا ْلقَ ْو َل َو َمن َجه ََر بِ ِه َو َم ْن ُه َو
س َواء ِ ّمنكُم ﱠم ْن أَ َ
سفر ،چه ﺧواب باﺷد و چه بيدار؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ ) :
َ
ُ
َ
ْ
ب بِالنﱠ َه ِار( )) (10لَهُ ُمعَ ِقّبَاتٌ ِ ّمن بَي ِن ي َدي ِه َو ِم ْن َخل ِف ِه ي ْحفظونَهُ ِم ْن أ ْم ِر ّ ِ إِ ﱠن ّ َ ﻻَ
ستَ ْخ ٍ
ُم ْ
ف بِاللﱠي ِل َو َ
س ِار ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
سوءا ً فﻼَ َم َر ﱠد لَهُ َو َما لَ ُهم ِ ّمن دُونِ ِه ِمن َوا ٍل( )(11
يﻐَي ُر َما بِق ْو ٍم َحتﱠى يﻐَي ُرواْ َما بِأنفُ ِ
س ِه ْم َوإِذا أ َرا َد ّ ُ بِق ْو ٍم ُ
)الرعد(
)ترجمه] :برای[ هر يک از ﺷما که سﺧن را بپوﺷاند و ]يا[ آن را آﺷکار کند ،يکسان است و
]همچنين[ آن که در ﺷب ،پنهان است و ]يا[ در روز راه مﯽرود * برای آن ]بﺷر[ ،فرﺷتگانﯽ پﯽدرپﯽ
آينده وجود دارد ]که[ از پيش و از پس وی ،به فرمان ﷲ او را حفظ مﯽکنند؛ همانا ﷲ حالتﯽ از قومﯽ را
تغيير نمﯽدهد تا وقتﯽ آنچه در ضمير ايﺷان است را ]ﺧود[ تغيير دهند ،و چنانچه عقوبتﯽ را برای قومﯽ
اراده فرمايد ،بازگردانيدنﯽ برای آن وجود ندارد و بجز او ]ﷲ[ برای آنها کار سازندهای وجود ندارد(.
ابن عباس  در مورد آيه ی ) :لَهُ ُمعَ ِقّ َباتٌ ( مﯽگويد» :آنها مﻼئکهای هستند که از پس و پيش ،انسان
را محافظت مﯽکنند و وقتﯽ قدر ﺷﺧص مﯽآيد ،او را تنها مﯽگذارند«.5
كرام الكاتبون)نويسندگان گرانقدر( عليهم السﻼم:
َ » - 1فزَ ع« به معنﯽ ﺷدت ترس و وحﺷت مﯽباﺷد که با ﺷروع عﻼمتهای بزرگ قيامت آغاز مﯽ ﺷود).مترجم(
2
صعق« به معنﯽ مرگ ناگهانﯽ مﯽباﺷد و زمانﯽ است که تمامﯽ موجودات کائنات مﯽميرند).مترجم(
» َ - 3صحيﺢ مسلم ) ،(1847 ،2/185سنن ابن ماجه ).(1357 ،1/431
 - 4سنن النسائﯽ – بﺄحکام اﻷلبانﯽ ) (5519 ،8/278و ﺷيخ آلبانﯽ گفته است :حديث صحيﺢ است.
 - 5تفسير ابن کثير و تفسير طبری ذيل آيه.
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»کرام الکاتبين« فرﺷتگانﯽ هستند که اعمال ﺧوب وبد انسان را ،ضبط و يادداﺷت مﯽکنند.
ُ
َ
علَي ُك ْم لَ َحافِ ِظي َن( )ِ ) (10ك َراما ً كَاتِبِي َن( )) (11ي ْعلَ ُم َ
ون َما ت َ ْفعَلون( )(12
)وإِ ﱠن َ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
)اﻹنفطار(
)ترجمه :همانا برای ﺷما نگهبانانﯽ گذاﺷته ﺷده است * نويسندگان گرانقدر * آنچه را انجام مﯽدهيد،
مﯽدانند(.
زياد بودن مﻼئکه : 
پيامبر  فرموده است» :بيت المعمور در آسمان است و هر روز هفتاد هزار مﻼئکه وارد آن مﯽ-
ﺷوند – و در روايتﯽ  :در آن نماز مﯽخوانند – و بعد از آن] ،به دليل کثرت مﻼئکهای که وارد آن مﯽ-
ﺷوند[ به آن بر نمﯽگردند«.1
کسﯽ که مﻼئکه را منکر ﺷود ،کفر ورزيده است:
َ
ﱠ
به اجماع مسلمانان ،کسﯽ که مﻼئکه را منکر ﺷود ،کافر است؛ ﷲ تعالﻲ مﯽفرمايد) :يا أي َها ال ِذي َن
ب الﱠ ِذی أَ َ
ب الﱠ ِذی نَ ﱠز َل َ
نز َل ِمن قَ ْب ُل َو َمن ي ْكفُ ْر ِبا ّ ِ
آ َمنُواْ ِ
علَى َر ُ
آمنُواْ ِبا ّ ِ َو َر ُ
سو ِل ِه َوا ْل ِكتَا ِ
سو ِل ِه َوا ْل ِكتَا ِ
ض ﱠل َ
اﻵخ ِر فَقَ ْد َ
ضﻼَﻻً َب ِعيداً( )النساء (136 :
س ِل ِه َوا ْلي ْو ِم ِ
َو َمﻼَ ِئ َك ِت ِه َوكُت ُ ِب ِه َو ُر ُ
)ترجمه :ای کسانﯽ که ايمان آوردهايد! به ﷲ و رسول او و آن کتابﯽ که پيش از اين فرو فرستاده
است ،ايمان آوريد و هر کس به ﷲ و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش و روز آﺧر کفر بورزد ،همانا به
گمراهﯽ دور ]و درازی[ گمراه ﺷده است(.
ج  :ايمان به کتب نازل ﺷده :
سلَنَا
ﷲ تعالﯽ با هر فرستاده اش کتابﯽ نازل فرموده است ،همان گونه که مﯽفرمايد) :لَقَ ْد أَ ْر َ
س ْلنَا ُر ُ
ت َوأَ َ
اب َوا ْل ِمي َز َ
س ِط( )الحديد (25 :
ِبا ْلبَينَا ِ
اس ِبا ْل ِق ْ
نز ْلنَا َمعَ ُه ُم ا ْل ِكت َ َ
ان ِليقُو َم النﱠ ُ
)ترجمه :همانا با رسوﻻن ﺧود روﺷنايﯽ فرستاديم و همراه آنان ،کتاب و ميزان نازل کرديم تا در بين
مردم عدل برپا کنند(.
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و مﯽ فرمايد) :ك
ُ ﱠ َ ِ
ََ
َ ُ ِ
َُ ِِ
ُّ ِ
َ َ َ َ ُ ُ ِ َ ِ َقّ ِ
اختَلَفُواْ فِي ِه َو َما ْ
اس فِي َما ْ
ف فِي ِه إِﻻﱠ الﱠ ِذي َن أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما جَاءتْ ُه ُم ا ْلبَي َناتُ بَ ْﻐيا ً بَينَ ُه ْم
اختَلَ َ
ِلي ْح ُك َم بَي َن النﱠ ِ
ْ
فَ َه َدى ّ ُ الﱠ ِذينَ آ َمنُواْ ِل َما ْ
ست َ ِقي ٍم(
ق بِ ِإذنِ ِه َو ّ ُ ي ْه ِدی َمن يﺷَا ُء إِلَى ِص َر ٍ
اط ﱡم ْ
اختَلَفُواْ فِي ِه ِمنَ ا ْل َح ّ ِ
)البقرة(213:
)ترجمه :مردم يک گروه بودند؛ تا اينکه ﷲ پيامبران را بﺷارت دهنده و بيم دهنده مبعوث کرد ،و
کتاب را همراه ايﺷان نازل فرمود تا ]آن کتاب[ ميان اﺧتﻼفات مردم حکم کند ،و کسانﯽ که به ايﺷان
کتاب داده ﺷد ،با آن مﺧالفت نکردند ،مگر از روی حسد ]و البته[ بعد از اينکه برای آنها روﺷنﯽ آمد ،پس
ﷲ تعالﻲ  ،مؤمنان را در حقﯽ که اﺧتﻼف داﺷتند ،به ارادهی ﺧود هدايت فرمود؛ ﷲ هر که را بﺧواهد به
راه مستقيم هدايت مﯽفرمايد(.
ما نيز به همه ي اين کتابها ايمان آورده و مﯽدانيم كه همه ي آنها از جانب ﷲ تعالﻲ مﯽباﺷند؛ ﷲ
وب
سحَا َ
س َما ِعي َل َوإِ ْ
نز َل ِإلَى إِب َْرا ِهي َم َوإِ ْ
ق َوي ْعقُ َ
نز َل إِلَينَا َو َما أ ُ ِ
تعالﯽ مﯽفرمايد) :قُولُواْ آ َمنﱠا بِا ّ ِ َو َما أ ُ ِ
س ِل ُم َ
سى َو َما أُوتِﯽ النﱠ ِبي َ
ون(
ون ِمن ﱠر ِبّ ِه ْم ﻻَ نُفَ ِّر ُ
ق بَي َن أَ َح ٍد ِ ّم ْن ُه ْم َونَ ْحنُ لَهُ ُم ْ
سبَ ِ
َواﻷ ْ
سى َو ِعي َ
اط َو َما أُوتِﯽ ُمو َ
)البقرة(136:
)ترجمه :بگوييد :ايمان آورديم به ﷲ و آنچه که بر ما نازل ﺷده است و به آنچه که بر ابراهيم و
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان ]وی[ نازل ﺷد و به آنچه که به موسﯽ و عيسﯽ داده ﺷد و آنچه که
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به پيامبران از ]طرف[ پروردگارﺷان داده ﺷد ،هيچ کدام از آنها را از ديگران جدا نکرده و ما تسليم امر
او )ﷲ( هستيم(.
َ
ب الﱠ ِذی
ب الﱠ ِذی نَ ﱠز َل َ
و مﯽفرمايد) :يا أي َها الﱠ ِذي َن آ َمنُواْ ِ
علَى َر ُ
آمنُواْ ِبا ّ ِ َو َر ُ
سو ِل ِه َوا ْل ِكتَا ِ
سو ِل ِه َوا ْل ِكتَا ِ
أَ َ
ض ﱠل َ
اﻵخ ِر فَقَ ْد َ
ضﻼَﻻ ً بَ ِعيداً( )النساء(136:
س ِل ِه َوا ْلي ْو ِم ِ
نز َل ِمن قَ ْب ُل َو َمن ي ْكفُ ْر ِبا ّ ِ َو َمﻼَئِ َكتِ ِه َوكُتُ ِب ِه َو ُر ُ
)ترجمه :ای کسانﯽ که ايمان آوردهايد! به ﷲ و رسول او و آن کتابﯽ که پيش از اين فرو فرستاده
است ،ايمان آوريد و هر کس به ﷲ و مﻼئکش و کتابهايش و رسوﻻنش و روز آﺧر کفر بورزد ،به
گمراهﯽ دور ]و درازی[ گمراه ﺷده است(.
و مﯽفرمايدَ ) :وقُ ْل آ َمنتُ ِب َما أَ َ
ب( )الﺷورى(15:
نز َل ﱠ ُ ِمن ِكتَا ٍ
)ترجمه :و بگو :ايمان آوردم به هر کتابﯽ که ﷲ نازل فرموده است(.
ب َوي ِقي ُمونَ
اب ﻻَ َري َ
و مﯽفرمايد) :الم( )) (1ذَ ِلكَ ا ْل ِكتَ ُ
ب فِي ِه ُهدًى ِلّ ْل ُمت ﱠ ِقينَ ( )) (2الﱠ ِذينَ ي ْؤ ِمنُونَ ِبا ْلﻐَي ِ
ون( )) (3والﱠ ِذي َن ي ْؤ ِمنُ َ
صﻼةَ َو ِم ﱠما َر َز ْقنَا ُه ْم ين ِفقُ َ
اﻵخ َر ِة ُه ْم
نز َل ِمن قَ ْب ِلكَ َو ِب ِ
ال ﱠ
نز َل ِإلَيكَ َو َما أ ُ ِ
ون ِب َما أ ُ ِ
يوقِنُونَ ( )) (4البقرة(
)ترجمه  :الم * اين کتاب که هيچ ﺷبهای در آن نيست ،هدايتﯽ است برای متقيان * کسانﯽ که ايمان
آوردهاند به عال َ◌م پنهان و نماز برپا مﯽ دارند و از آنچه بديﺷان روزی دادهايم ،انفاق مﯽکنند * و کسانﯽ
که ايمان آوردهاند به آنچه که بر تو نازل ﺷده است و آنچه که قبل از تو نازل ﺷده است و به آﺧرت يقين
دارند(.
کتابهای نازل ﺷده ،کﻼم ﷲ تعالﯽ مﯽباﺷند:
ايمان مﯽآوريم که اين کتابها ،کﻼم ﷲ عزوجل مﯽباﺷند و سﺧن و گفتهی کسﯽ غير از او نيست و ﷲ
تعالﻲ توسط آنها بر اساس اراده ی ﺧودش ،به حق سﺧن گفته است.
انواع وحﯽ:
گونه ای از آن،از پس حجاب و پردهای بود و بدون واسطه با پيامبر سﺧن گفت  ،ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد:
سى ِل ِميقَاتِنَا َو َكلﱠ َمهُ َربﱡ ُه( )اﻷعراف(143:
)ولَ ﱠما َجاء ُمو َ
َ
)ترجمه :و وقتﻲ موسﯽ به وعدهگاه ما آمد و پروردگارش با وی سﺧن گفت(.
ص َ
ساﻻَتِﯽ َوبِ َكﻼَ ِمﯽ( )اﻷعراف (144 :
طفَيت ُكَ َ
سى إِ ِنّﯽ ا ْ
اس بِ ِر َ
و مﯽفرمايدَ ) :قا َل يا ُمو َ
علَى النﱠ ِ
)ترجمه :گفت ای موسﯽ! همانا من تو را از ميان انسانها ،با پيغامهای ﺧود و با ﺷنوانيدن سﺧنم ،
برگزيدم(.
نوع ديگر ،اين گونه است که ﷲ تعالﯽ فرستادهای از نوع مﻼئکه بر مﯽگزيد و به او فرمان مﯽداد تا
َان ِلبَﺷ ٍَر أَن ي َك ِلّ َمهُ ﱠ ُ إِ ﱠﻻ َوحْ يا ً
)و َما ك َ
سﺧنش را به پيامبری از نوع بﺷر برساند .ﷲ تعالﯽ فرموده استَ :
ع ِلﯽ َح ِكي ٌم( )الﺷورى(51:
وحﯽ بِ ِإ ْذنِ ِه َما يﺷَا ُء إِنﱠهُ َ
سوﻻ ً فَي ِ
ب أ َ ْو ي ْر ِ
س َل َر ُ
أَ ْو ِمن َو َراء ِح َجا ٍ
)ترجمه :برای هيچ بﺷری ممکن نيست تا ﷲ با او سﺧن گويد ،مگر به اﺷارت يا از پﺷت پرده يا
فرﺷتهای بفرستد تا آنچه را که ]ﷲ[ ﺧواسته است ،به اذن ﷲ نازل کند ،همانا او بلند مرتبه و با حکمت
است(.
ايمان به قوانينﻲ ،كه در کتب آمده است:
ايمان به کتب ،مستلزم ايمان به قوانينﯽ است که در آن کتب وجود دارد و آن قوانين بر هر امتﯽ که
نازل مﻲﺷد ،بر آنها واجب بوده و بايد از آن اطاعت مﯽکردند و توسط آن ،حکم صادر مﯽکردند.
کتابهای آسمانﯽ  ،همديگر را تصديق مﯽکنند:
اين کتابها يکديگر را تصديق کرده و تکذيب نمﯽکنند.
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منسوخ ﺷدن بعضﯽ از کتابها توسط کتابهايﯽ ديگر ،از روی حق:
بعضﯽ از اين کتابها ،بعضﯽ ديگر را منسوخ مﯽکنند .به طور مثال  ،بعضﯽ قوانين تورات را انجيل
ص ّدِقا ً ِلّ َما َبينَ ي َدی ِمنَ التﱠ ْو َرا ِة َو ِﻷ ُ ِح ﱠل
)و ُم َ
منسوخ کرد؛ ﷲ تبارک و تعالﯽ از زبان عيسﯽ  مﯽفرمايدَ :
علَي ُك ْم ( )آل عمران(50:
ض الﱠ ِذی ُح ِ ّر َم َ
لَكُم َب ْع َ
)ترجمه :و تصديق کنندهی آنچه پيش از من ،در تورات بوده است مﯽباﺷم و ]نيز[ برای آنکه
چيزهايﯽ را که بر ﺷما حرام ﺷده بود ،حﻼل کنم(.
و مثال بارز ديگر اينکه :قرآن کتابهای آسمانﯽ قبل از ﺧودش را منسوخ گردانده است.
ب َو ُم َهي ِمنا ً()المائدة.(48:
همان گونه که ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدُ ) :م َ
ص ّدِقا ً ِلّ َما بَينَ ي َدي ِه ِمنَ ا ْل ِكتَا ِ
)ترجمه :تصديق کننده آنچه پيش از تو است و ]همچنين[ نگهبانﯽ(.
وقال تعالى َ ) :و َما ُه َو ِإ ﱠﻻ ِذ ْك ٌر ِلّ ْل َعالَ ِمي َن( )القلم (52 :
)ترجمه :و آن پندی برای جهانيان است(.
بايد در نظر داﺷت که ايمان به کتابهای ﷲ تعالﻲ  ،هم ﺷامل مسائل اجمالﯽ است و هم تفصيلﯽ.
اسامﯽ کتابهای ﷲ متعال:
ﷲ تعالﯽ اسم بعضﯽ از کتب را جداگانه آورده است؛ به طوری که کتابﯽ را که بر موسﯽ  نازل
فرمود ،تورات و بر عيسﯽ  انجيل و بر داود  زبور ناميد و در انتها قرآن را هم بر محمد  نازل
فرمود.
ﷲ تعالﯽ از صحف ابراهيم و موسﯽ نيز ياد مﯽکند.
ما به اين کتابهای نامبرده و کتابهای ديگر آسمانﯽ،ايمان داريم .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ ) :وقُ ْل آ َمنتُ ِب َما
أَ َ
ب( )الﺷورى(15:
نز َل ﱠ ُ ِمن ِكتَا ٍ
)ترجمه :و بگو :ايمان آوردم به هر کتابﯽ كه ﷲ نازل فرموده است(.
قرآن کريم ،آﺧرين کتاب است:
قرآن کريم که بر پيامبر ما محمد  نازل ﺷده است ،آﺧرين کتاب آسمانﯽ مﯽباﺷد و هيچ کتابﯽ بعد از
آن نﺧواهد آمد.

قرآن ،منسوخ کننده تمامﯽ کتب مﯽباﺷد:
قرآن منسوخ کنندهی تمامﯽ کتب پيﺷين است و برای تمامﯽ انسانها و جنها مﯽباﺷد؛ ﷲ تعالﻲ مﯽ-
)و َما ُه َو ِإ ﱠﻻ ِذ ْك ٌر ِلّ ْلعَالَ ِمي َن( )القلم(52:
فرمايدَ :
)ترجمه :و آن نيست جز پندی برای جهانيان(.
قرآن ﺷامل تمام نيازمندی های مردم مﯽ باﺷد:
قرآن ﺷامل تمام چيزهايﯽ است که مردم در دين و دنيا به آن نياز دارند؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :ا◌َ ْلي ْو َم
ص ٍة َ
ض ُ
سﻼَ َم ِدينا ً فَ َم ِن ا ْ
ف ِ ّ ِﻹثْ ٍم
أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
ط ﱠر فِﯽ َم ْخ َم َ
اﻹ ْ
غي َر ُمتَجَانِ ٍ
علَيكُ ْم نِ ْع َمتِﯽ َو َر ِضيتُ لَ ُك ُم ِ
فَ ِإ ﱠن ّ َ َ
غفُو ٌر ﱠر ِحي ٌم( )المائدة(3:
)ترجمه :امروز دينتان را برای ﺷما کامل کردم و نعمت ﺧود را بر ﺷما تمام نمودم و برای ﺷما به
دين اسﻼم راضﯽ ﺷدم ،پس هر کس از روي گرسنگﯽ ناچار ﺷود ،بدون اين که به گناه تمايل داﺷته باﺷد،
پس ﷲ آمرزنده و مهرورز مﯽباﺷد(.
قرآن ،معجزه است:
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نس َوا ْل ِج ﱡن
معجزهای که کسﯽ مانند آن را نمﯽتواند بياورد؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :قُل لﱠئِ ِن ا ْجتَ َمعَ ِ
اﻹ ُ
ت ِ
ون بِ ِمثْ ِل ِه َولَ ْو ك َ
آن ﻻَ يأْت ُ َ
َان بَ ْع ُ
ض ظَ ِهيراً( )اﻹسراء(88:
َ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
علَى أَن يأْتُواْ بِ ِمثْ ِل َهـذَا ا ْلقُ ْر ِ
)ترجمه :بگو  :اگر انس و جن جمع ﺷوند تا مثل اين قرآن را بياورند ،نمﯽ آورند؛ حتﯽ اگر بعضﯽ
از آنها بعضﯽ ديگر را پﺷتيبانﯽ کنند(.
نزي ٌل ِ ّم ْن َح ِكي ٍم َح ِمي ٍد()فصلت(42:
و ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :ﻻﱠ يأْتِي ِه ا ْل َب ِ
اط ُل ِمن بَي ِن ي َدي ِه َوﻻَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه ت َ ِ
)ترجمه :باطل از هيچ سمت و سو در آن راه نمﯽيابد] ،و[ از ]سوی[ فرزانهی ستوده ،فرو فرستاده ﺷده
است(.
قرآن ،محافظت مﯽﺷود:
ّ
ُ
ْ
قرآن ،از کم و زياد ﺷدن حفظ مﯽﺷود؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :إِ ﱠنا نَ ْح ُن نَ ﱠزلنَا ال ِذ ْك َر َوإِنﱠا لَهُ لَ َحافِظ َ
ون(
)الحجر(9:
)ترجمه :همانا ما ﺧود قرآن را فرو فرستاديم و ﺧودمان از آن محافظت مﯽکنيم(.
د -ايمان به پيامبران:
تصديق قطعﯽ اين مسﺄله است که ﷲ تعالﻲ در بين هر امتﯽ ،رسوﻻنﯽ فرستاد تا امتﺷان را به عبادت
ﷲ واحد بﯽﺷريک دعوت دهند و به هر آنچه به جای ﷲ تعالﯽ پرستش مﯽ ﺷود ،کافر ﺷوند.
همگﯽ آن پيامبران راستگو ،تﺄييد ﺷده ،درستکار ،راﺷد)کسانﯽ که کفر وگناهان کبيره و صغيره نزد
آنها زﺷت مﯽباﺷد( ،بزرگوار ،پرﺧير و برکت ،متقﯽترين و امينترين و هدايت ﺷده و هدايت دهنده ]به
اذن ﷲ[ بودند و رسالت ﷲ تعالﻲ را ابﻼغ مﯽکردهاند.
ﷲ تعالﻲ ابراهيم  را ﺧليل ﺧود قرار داد و محمد  را نيز برای ﺧود ﺧليل گرفت ،با موسﯽ 
سﺧن گفت و ادريس را مقام باﻻيﯽ داد و عيسﯽ  را عبد و رسول ﺧود نمودو به دستور ﺧودش ،او را
در حالﯽ که روح و جانﯽ از طرف وی بود ،در رحم مريم عليهاالسﻼم آفريد.
برتری بين پيامبران:
و ﷲ تعالﻲ بعضﯽ از پيامبران را نسبت به بعضﯽ ،فضيلت بيﺷتری بﺧﺷيد و درجه بعضﯽ را باﻻتر
برد؛ به طوری که محمد را سرور فرزندان آدم در روز قيامت قرار داده و هيچ فﺧری بر وی نﺧواهد
بود.
پيامبران در دعوت به اصل دين يکسان بودند:
دعوت اولين تا آﺧرين پيامبران ،بر يک اصل دين اتفاق داﺷت و آن ،توحيد به ﷲ تعالﯽ مﯽباﺷد و
سﻼَ ُم(
اﻹ ْ
ﺷامل توحيد الوهيت و ربوبيت و اسماء و صفات است؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :إِ ﱠن ال ِ ّدي َن ِعن َد ّ ِ ِ
)آل عمران(19:
)ترجمه :همانا دين نزد ﷲ ،اسﻼم است(.
َ
ْ
)و َمن ي ْبت َ ِغ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ً
َ
َ
س ِرين( )آل
اﻵخ َر ِة ِمن الخا ِ
سﻼ ِم ِدينا فلن يقبَ َل ِمنه َوه َو فِﯽ ِ
اﻹ ْ
و همچنين مﯽفرمايدَ :
غي َر ِ
عمران(85:
)ترجمه :و کسﯽ که غير از اسﻼم دينﯽ برگزيند ،از وی قبول نمﯽﺷود و در آﺧرت از زيانکاران مﯽ-
باﺷد(.
َ
َ
ُ
س ِل ِمينَ ( )يونس(72:
از زبان نوح  مﯽفرمايدَ ) :و أ ِم ْرتُ أ ْن أكُونَ ِمنَ ا ْل ُم ْ
)ترجمه :به من فرمان داده ﺷده است تا از مسلمانان باﺷم(.
َ
س ِل ِمي َن( )يونس(84:
از زبان موسﯽ  مﯽفرمايد) :يا قَ ْو ِم إِن كُنت ُ ْم آ َمنتُم ِبا ّ ِ ف َعلَي ِه ت َ َو ﱠكلُواْ إِن كُنتُم ﱡم ْ
)ترجمه :ای قوم ]من[ اگر به ﷲ ايمان آوردهايد ،پس بر او توکل کنيد ،اگر از مسلمانان هستيد(.
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ب ِإنِّﯽ َ
سلَ ْمتُ َم َع
سﯽ َوأ َ ْ
ظلَ ْمتُ نَ ْف ِ
از زبان بلقيس که با سليمان صحبت مﯽ کرد ،مﯽفرمايدَ :
)ر ّ ِ
سلَي َم َ
ب ا ْل َعالَ ِمي َن( )النمل(44:
ُ
ان ِ ﱠ ِ َر ّ ِ
) ترجمه :پروردگارا! همانا من به ﺧودم ظلم کردهام و]حاﻻ[ همراه سليمان ،به پروردگار جهانيان
اسﻼم آوردم(.
َ
صينَا ِب ِه ِإب َْرا ِهي َم
ﺷ َر َ
وﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ ) :
صى ِب ِه نُوحا ً َوالﱠ ِذی أ ْو َحينَا ِإلَيكَ َو َما َو ﱠ
ع لَكُم ِ ّم َن ال ِ ّدي ِن َما َو ﱠ
ُ
علَى ا ْل ُمﺷ ِْر ِكي َن َما ت َ ْدعُو ُه ْم ِإلَي ِه ﱠ ُ يجْ تَبِﯽ ِإلَي ِه َمن
سى أَ ْن أَقِي ُموا ال ِ ّدي َن َو َﻻ تَتَفَ ﱠرقوا فِي ِه َكبُ َر َ
سى َو ِعي َ
َو ُمو َ
ب( )الﺷورى(13:
يﺷَا ُء َوي ْه ِدی ِإلَي ِه َمن ينِي ُ
)ترجمه :از دين آنچه را برای ﺷما مقرر فرمود ،همان است که نوح را به آن فرمان داد و آنچه به
تو وحﯽ کردهايم و آنچه امر کرديم به ابراهيم و موسﯽ و عيسﯽ ]اين است[ که دين را برپای داريد و در
آن متفرق نﺷويد .به مﺷرکان آنچه را كه آنها را به آن دعوت مﯽدهﯽ گران آمد؛ ﷲ هر که را بﺧواهد به
سمت ﺧويش بر مﯽگزيند و هر که به سوی او باگردد ،هدايت]ش[ مﯽفرمايد(.
فرق بين رسول و نبﯽ:
نبﯽ کسﯽ است که ﷲ تعالﯽ به او وحﯽ مﯽكند و با آن وحﯽ ،آگاه ﺷده و به ﺷريعت قبل از ﺧود عمل
مﯽکند و برای دعوت ،به تبعيت از دستور ﷲ تعالﯽ به سوی کسﯽ مبعوث نمﯽﺷود .ولﯽ رسول عﻼوه بر
موارد قبلﻲ ،از طرف پروردگار ﺧويش برای افرادي که بر ﺧﻼف امر ﷲ تعالﯽ رفتار مﯽکنند ،فرستاده
ﺷده و رسالت مﯽيابد.
مجاهد رحمهﷲ گفته است» :نبﯽ کسﯽ است که بر او سﺧن و وحﯽ نازل مﯽﺷود؛ ولﯽ ]بسوی کسﯽ[
ارسال نمﯽﺷود« 1هر رسولﯽ ،نبﯽ مﯽباﺷد ولﯽ هر نبﯽ ،رسول نمﯽباﺷد.
اسامﯽ رسوﻻن و پيامبران:
ﷲ تعالﯽ اسم بعضﯽ از آنها را بيان فرموده است؛ از جمله :آدم ،نوح ،ادريس ،هود ،صالﺢ ،ابراهيم،
اسماعيل ،اسحاق ،يعقوب ،يوسف ،لوط ،ﺷعيب ،يونس ،موسﯽ ،هارون ،الياس ،زکريا ،يحيﯽ ،يسع،
ذالکفل ،داود ،سليمان ،ايوب و نوادگانش ،عيسﯽ و محمد صلﯽ ﷲ عليهم اجمعين و سلم.
َ
َ
َ
عليكَ
صنا ُه ْم َ
ص ْ
سﻼً قَ ْد ق َ
)و ُر ُ
ﷲ تعالﯽ قصص و اﺧبار پر محتوا و پند آموزآنها را بيان فرموده استَ :
سى ت َ ْك ِليماً( )النساء(164:
ص ُه ْم َ
ص ْ
سﻼً لﱠ ْم نَ ْق ُ
علَيكَ َو َكلﱠ َم ّ ُ ُمو َ
ِمن قَ ْب ُل َو ُر ُ
)ترجمه :و رسوﻻنﯽ که پيش از اين ،داستان آنها را بر تو گفته بوديم و رسوﻻنﯽ که به تو داستان آنها
را نگفتيم ،و ﷲ با موسﯽ سﺧن گفت(.
به تمامﯽ آنها  ،به همان صورت که ﷲ تعالﯽ بر ﺷمرده است و به طور اجمالﯽ ،به همان صورت که
ﷲ تعالﯽ مجمل از آنها سﺧن گفته است ،ايمان مﯽآوريم.
رسوﻻن و انبياء ،بﺷری بودند که ﷲ با دادن رسالت و نبوت به آنها ،ايﺷان را اکرام نمود:
ايمان مﯽآوريم که تمامﯽ پيامبران بﺷری مﺧلوق بوده و در آنها ذرهای از ﺧصائص ربوبيت وجود
اح ٌد فَ َمن ك َ
َان ي ْر ُجو ِلقَاء
نداﺷته است؛ ﺧداوند مﯽفرمايد) :قُ ْل إِنﱠ َما أَنَا بَﺷ ٌَر ِ ّمثْلُ ُك ْم يوحَى ِإلَﯽ أَنﱠ َما إِلَ ُه ُك ْم إِلَهٌ َو ِ
صا ِلحا ً َو َﻻ يﺷ ِْر ْك بِ ِعبَا َد ِة َربِّ ِه أَ َحداً( )الكهف(110:
َربِّ ِه فَ ْلي ْع َم ْل َ
ع َمﻼً َ
)ترجمه :بگو :من فقط بﺷری هستم مثل ﺷما؛ به من وحﯽ مﯽﺷود که معبود ﺷما ،معبودی است يکتا؛
پس کسﯽ که اميد ديدار پروردگارش را دارد ،بايد کار پسنديده انجام دهد و در عبادت پروردگار ﺧويش
چيزی را ﺷريک نکند(.
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علَى َمن يﺷَا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه َو َما
ﺷ ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم َولَـ ِك ﱠن ّ َ ي ُم ﱡن َ
سلُ ُه ْم إِن نﱠ ْح ُن إِﻻﱠ بَ َ
و مﯽفرمايد) :قَالَتْ لَ ُه ْم ُر ُ
س ْل َ
ان إِﻻ ﱠ بِ ِإ ْذ ِن ّ ِ َوعلَى ّ ِ فَ ْليتَ َو ﱠك ِل ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ك َ
ون( )إبراهيم(11:
َان لَنَا أَن نﱠأْتِيكُم بِ ُ
ط ٍ
)ترجمه :رسوﻻنﺷان به آنها گفتند :ما فقط بﺷری مثل ﺷماهستيم ؛ ولﯽ ﷲ بر هر کدام از بندگانش که
بﺧواهد ،منت مﯽنهد و برای ما ممکن نيست که حجتﯽ برای ﺷما بياوريم مگر به حکم ﷲ؛ و مؤمنان بايد
بر ﷲ توکل کنند(.
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
ْ
اق َو َجعَ ْلناَ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
س ِلينَ إِﻻ إِن ُه ْم ليأ ُكلونَ الطعَا َم َوي ْم ُ
ﺷونَ فِﯽ اﻷ ْ
سلنا ق ْبلكَ ِمنَ ال ُم ْر َ
)وما أ ْر َ
و مﯽفرمايدَ :
س َو ِ
َ
ون َوك َ
صبِ ُر َ
بَ ْع َ
َان َربﱡكَ بَ ِصيراً( )الفرقان(20:
ض فِتْنَةً أتَ ْ
ض ُك ْم ِلبَ ْع ٍ
)ترجمه :قبل از تو ،رسوﻻنﯽ نفرستاديم مگر اينکه آنها غذا مﯽﺧوردند و در بازارها راه مﯽرفتند؛ و
بعضﯽ از ﺷما را برای بعضﯽ ديگر آزمايﺷﻲ قرار دادهايم ]تا معلوم ﺷود[ آيا صبر مﯽکنيد؟ و پروردگار
تو بيناست(.
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
و مﯽفرمايد) :قل ﻻﱠ أقو ُل ل ُك ْم ِعن ِدی َخ َزآئِنُ ّ ِ َوﻻ أ ْ
ب َوﻻ أقو ُل ل ُك ْم إِنِّﯽ َملكٌ إِ ْن أتﱠبِ ُع إِﻻ ﱠ َما
عل ُم الﻐَي َ
ع َمى َوا ْلبَ ِصي ُر أ َ َفﻼَ تَتَفَك ُﱠر َ
ستَ ِوی اﻷ َ ْ
ون( )اﻷنعام(50:
يو َحى إِلَﯽ قُ ْل َه ْل ي ْ
)ترجمه :بگو :به ﺷما نمﯽگويم که ﺧزائن ﷲ نزد من است .و غيب نيز نمﯽدانم و به ﺷما نمﯽگويم که
من فرﺷتهای هستم .از چيزی جز آن چه بر من وحﯽ ﺷده است ،پيروی نمﯽکنم .بگو :آيا کور و بينا
يکسان هستند؟ پس چرا تفکر نمﯽکنيد؟(.
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ً
ً
َ
ْ
ستَ ْكث َ ْرتُ ِم َن
ﻻ
ب
ي
ﻐ
ل
ا
م
ل
ع
أ
ك
و
ل
و
َاء
ﺷ
ا
م
ﻻ
إ
ا
ر
ض
ﻻ
و
ا
ع
ف
ُنتُ
ْ
ُّ َ ْ
و مﯽفرمايد) :قُل ﻻ ﱠ أَ ْم ِلكُ ِلنَ ْف ِ
َ
سﯽ نَ ْ َ
ّ ِ َ
ُ
ﺷي ٌر ِلّقَ ْو ٍم ي ْؤ ِمنُونَ ( )اﻷعراف(188:
سو ُء ِإ ْن أَنَا ْ ِإﻻ ﱠ نَ ِذي ٌر َو َب ِ
س ِنﯽ ال ﱡ
ا ْل َخي ِر َو َما َم ﱠ
)ترجمه :بگو :برای ﺧودم نفع و ضرری را مالک نيستم مگر آنچه را که ﷲ بﺧواهد و اگر علم
غيب مﯽدانستم ،از ﺧير برای ﺧودم بيﺷتر جمع مﯽکردم و بدی به من نمﯽرسيد ،من فقط بﺷارت دهنده و
ترسانندهاي برای مؤمنان هستم(.
رسوﻻن و انبياء ،بندگان ﷲ بودند:
ايمان مﯽآوريم که پيامبران از بندگان ﷲ تعالﯽ بودهاند که ﷲ آنها را با دادن رسالت ،اکرام فرمود و
درجات باﻻی بندگﯽ را به آنها عطا کرد و در حد ﺧودﺷان آنها را ثنا فرمود.
پيامبر ما محمد  آﺧرين ِ◌ پيامبران است:
ايمان مﯽآوريم که ﷲ تعالﻲ ،پيامبری را با رسالت محمد  برای دو موجود انس و جن به اتمام
سو ُل ّ ِ ِإلَيكُ ْم َج ِميعا ً( )اﻷعراف(158:
اس إِنِّﯽ َر ُ
رساند؛ همان گونه که ﷲ تعالﻲ مﯽفرمايد) :قُ ْل يا أ َي َها النﱠ ُ
)ترجمه :بگو ای مردم! من فرستادهی ﷲ برای همگﯽ ﺷما مﯽباﺷم(.
س ْل َناكَ إِ ﱠﻻ َرحْ َمةً ِلّ ْل َعالَ ِمي َن( )اﻷنبياء(107:
)و َما أَ ْر َ
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و ما تو را رحمتﯽ برای جهانيان فرستاديم(.
اس َﻻ ي ْعلَ ُم َ
ون( )سبأ(28:
اس بَ ِ
)و َما أَ ْر َ
ﺷيرا ً َونَ ِذيرا ً َولَ ِك ﱠن أ َ ْكث َ َر النﱠ ِ
س ْلنَاكَ ِإ ﱠﻻ كَافﱠةً ِلّلنﱠ ِ
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :ما تو را نفرستاديم جز ]اينکه[ برای همه ي انسانها بﺷارت دهنده و ترسانندهاي باﺷﯽ؛ ولﯽ
بيﺷتر انسانها نمﯽدانند(.
ﷲ تعالﯽ ما را باﺧبر فرموده است كه :از پيامبران پيﺷين عهد گرفته است که اگر پيامبر ما را درک
کردند ،از او تبعيت کنند و اين ﺧود دليلﯽ واضﺢ است که او ناسخ و ﺧتم تمامﯽ رساﻻت گذﺷته مﯽ باﺷد.
ق ِلّ َما
)و ِإ ْذ أَ َخذَ ّ ُ ِميثَا َ
ص ِ ّد ٌ
سو ٌل ﱡم َ
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ ﱠم َجاء ُك ْم َر ُ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
ق النﱠ ِبيي َن لَ َما آتَيتُكُم ِ ّمن ِكتَا ٍ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
علَى ذ ِل ُك ْم إِص ِْری قالُواْ أق َر ْرنَا قا َل فا ْ
ﺷ َهدُواْ َوأنَا ْ َمعَكُم ِ ّم َن
ص ُرنﱠهُ قا َل أأق َر ْرت ُ ْم َوأ َخذت ُ ْم َ
َمعَ ُك ْم لَت ُ ْؤ ِمنُ ﱠن ِب ِه َولَتَن ُ
ُ
َ
َ
سقُونَ ( )آل عمران(82:
الﺷﱠا ِه ِدينَ ()) (81فَ َمن تَ َولﱠى بَ ْع َد ذ ِلكَ فأ ْولَـئِكَ ُه ُم ا ْلفَا ِ
)ترجمه :و آن گاه که ﷲ از پيامبران پيمان گرفت؛ چنانچه به ﺷما کتاب و حکمتﯽ دادم ،پس از آن
رسولﯽ مﯽآيد که تصديق کنندهی آنچه نزد ﺷماست مﯽباﺷد ،حتما به او ايمان آوريد و حتما او را ياری
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دهيد؛ ]ﷲ[ فرمود :آيا اقرار کرديد و عهد ما را بر اين کار گرفتيد؟ گفتند :اقرار کرديم؛ پس گواهﯽ دهيد
و من ]نيز[ با ﺷما از گواهﯽ دهندگانم * پس هرکس بعد از آن برگردد ،آنان همان فاسقان هستند(.
بﺷارت رسوﻻن به مبعوث ﺷدن محمد : 
فرستادگان ﷲ صلوات ﷲ و سﻼمه اجمعين ،به رسالت محمد  بﺷارت دادهاند؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد:
ﺷرا ً
ص ّدِقا ً ِلّ َما بَي َن ي َدی ِم َن الت ﱠ ْو َرا ِة َو ُمبَ ِ ّ
سو ُل ﱠ ِ إِلَيكُم ﱡم َ
سى ا ْبنُ َم ْري َم يا بَنِﯽ إِ ْ
)وإِ ْذ قَا َل ِعي َ
س َرائِي َل إِنِّﯽ َر ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ت قالُوا َهذا سِحْ ٌر ﱡمبِينٌ( )الصف(6:
س ُمهُ أ ْح َم ُد فلَ ﱠما َجاء ُهم بِا ْلبَينَا ِ
سو ٍل يأتِﯽ ِمن بَ ْع ِدی ا ْ
بِ َر ُ
)ترجمه :و وقتﯽ عيسﯽ پسر مريم گفت :ای بنﯽ اسرائيل! من فرستادهی ﷲ به سوی ﺷما ]و[ تصديق
کنندهی آنچه پيش از من ىر تورات بود ،مﯽباﺷم و بﺷارت دهندهی رسولﯽ ]که[ بعد از من مﯽآيد ]و[
اسمش احمد 1است ،مﯽباﺷم؛ پس وقتﯽ ]احمد[ با ]دﻻيلﯽ[ واضﺢ به ]نزد[ آنها آمد ،گفتند :اين سحری
آﺷکار است(.
ً
ُ
َ
َ
ْ
ب بِ ِه َم ْن
اﻵخ َر ِة إِنﱠا ُه ْدنَـا ِإلَيكَ قا َل َ
سنَة َوفِﯽ ِ
)وا ْكت ُ ْب لَنَا فِﯽ َهـ ِذ ِه ال ﱡدنيا َح َ
عذابِﯽ أ ِصي ُ
و مﯽفرمايدَ :
َ
َ
َ
ُ
ون ﱠ
الزكَـاة َوالﱠ ِذي َن ُهم ِبآياتِنَا ي ْؤ ِمنُ َ
ون َوي ْؤت ُ َ
سأ ْكتُبُهَا ِللﱠ ِذي َن يتﱠق َ
ون( )(156
سعَتْ ُك ﱠل َ
أَﺷَاء َو َرحْ َمتِﯽ َو ِ
ﺷﯽءٍ ف َ
)الﱠ ِذي َن يتﱠبِعُ َ
اﻹ ْن ِجي ِل( ))(157اﻷعراف(
الر ُ
ون ﱠ
سو َل النﱠبِﯽ اﻷ ُ ِ ّمﯽ الﱠ ِذی ي ِجدُونَهُ َم ْكتُوبا ً ِعن َد ُه ْم فِﯽ التﱠ ْو َرا ِة َو ِ
)ترجمه :برای ما در اين دنيا و در آﺧرت ] نيکﯽ مقدر فرما [؛ ما به سوی تو هدايت ﺷدهايم؛ فرمود:
عذاب من به هر کس بﺧواهم وارد مﯽﺷود و رحمت من همه چيز را احاطه کرده است؛ پس ]در آينده[ آن
]رحمت[ را برای کسانﯽ که پرهيزکاری پيﺷه مﯽکنند و زکات مﯽدهند و کسانﯽ که به آيات ما ايمان مﯽ-
آورند ،مقدر ﺧواهم کرد * کسانﯽ که از رسول درس ناﺧواندهای تبعيت مﯽکنند که ]صفت[ او را نزد
ﺧويش ،به صورت نوﺷتهای در تورات و انجيل مﯽيابند(.
در صحيﺢ مسلم از ابوهريره  آمده است :رسول ﷲ  فرمود» :قسم به ذاتﯽ که جان محمد در
دست اوست ،هر کس از امتهای يهود و مسيحﯽ كه رسالت من به او برسد ،سپس بميرد و به آنچه من
به آن مبعوث ﺷدهام ايمان نياورد ،از اهل آتش ]جهنم[ خواهد بود«.2

کسﯽ که رسالت محمد  را تکذيب کند ،کافر است:
هر کس رسالت محمد  را برای تمامﯽ مردم تکذيب کند ،به تمامﯽ پيامبران ،حتﯽ آن پيامبری که به
گمان باطل ﺧويش فکر مﯽکند به او ايمان دارد و از وی تبعيت مﯽکند ،نيز کفر ورزيده است؛ ﷲ تعالﯽ
س ِلينَ ( )الﺷعراء(105:
مﯽفرمايدَ ) :كذﱠبَتْ قَ ْو ُم نُوحٍ ا ْل ُم ْر َ
)ترجمه :قوم نوح رسوﻻن را تکذيب کردند(.
در اين آيه ،قوم نوح را تکذيب کنندهی تمامﯽ فرستادگان ﷲ از جمله فرستادگان قبل از نوح ،معرفﯽ مﯽ-
فرمايد.
کسﯽ که بعد از محمد  ادعای نبوت کند ،كفر ورزيده است:
َ
)ول ِكن
ايمان داريم که هرکس بعد از محمد  ادعای نبوت کند ،کافر است؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
سو َل ﱠ ِ َو َخاتَ َم النﱠبِيي َن( )اﻷحزاب(40:
ﱠر ُ
1
)ترجمه :ولﯽ فرستادهی ﷲ و تمام کننده ي پيامبران است( .
 - 1در صحيحين از جبير بن مطعم آمده است :رسول ﷲ  فرمود» :من پنﺞ اسم دارم :مــن محمــدم ،و مــن احمــدم ،و مــن
الماحﯽ هستم کسﯽ که ﷲ توسط من کفر را محو مﯽکند ،و من الحاﺷر هستم کسﯽ که انسانها جلوی من محﺷــور مــﯽﺷــوند،
ومن العاقب هستم کسﯽ که بعد از من پيامبری نمﯽباﺷد«)بﺧاری 3456و  4776و مسلم 6058و )(6059مترجم(
 - 2صحيﺢ مسلم ) ،(403 ،1/93سلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ ) (157 ،1/291و ).(3093 ،8/100
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و در صحيﺢ مسلم از ابوهريره  روايت است كه پيامبر  فرمود]» :ﷲ[ مرا در ﺷش چيز بر
پيامبران ]ديگر[ برتری داد :به من جوامع الحکم )قرآن( را عطا فرمود ،در مقابل ترس ياریام داده
است ،غنايم بر من حﻼل ﺷد ،زمين برای من پاک و محل سجده قرار گرفت ،به سوی تمامﯽ مردم
رسالت يافتهام و نبوت با من تمام مﯽﺷود«.2
کسﯽ که رسالت يکﯽ از انبياء و مرسلين را تکذيب کند ،کفر ورزيده است:
س ِل ِه َويقُولُ َ
َ
س ِل ِه َوي ِريد َ
ﺧداوند مﯽفرمايد) :إِ ﱠن الﱠ ِذي َن ي ْكفُ ُر َ
ون نُ ْؤ ِمنُ
ُون أَن يفَ ِ ّرقُواْ بَين ّ ِ َو ُر ُ
ون ِبا ّ ِ َو ُر ُ
سبِيﻼً( )) (150أ ُ ْولَـئِكَ ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ض َوي ِريد َ
ون َحقّا ً َوأ َ ْ
عت َ ْدنَا
ُون أَن يت ﱠ ِخذُواْ بَي َن ذَ ِلكَ َ
ض َونَ ْكفُ ُر بِبَ ْع ٍ
بِبَ ْع ٍ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
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َْ َ
َ
ِ ّ ِ َ ُ ُ ِ ِ َ ْ ِّ
ِل ْلكَا ِف ِ
ﱡ ِ
َان ّ ُ َ
ور ُه ْم َوك َ
غفُورا ً ﱠر ِحيماً( )النساء(152:
أ ُ ُج َ
)ترجمه :کسانﯽ که به ﷲ و رسولش کفر مﯽورزند و مﯽﺧواهند بين ﷲ و رسوﻻنش جدايﯽ بياندازند
و مﯽگويند :به بعضﯽ ]از پيامبران[ ايمان مﯽآوريم و به بعضﯽ ديگر کفر مﯽورزيم و مﯽﺧواهند راهﯽ
بين آن برگزينند * آنها حقيقتا ً کافر هستند و برای کافران عذابﯽ ﺧوار کننده مهيا ساﺧتهايم * و کسانﯽ که
به ﷲ و رسوﻻنش ايمان آورند و بين هيچ کدام از آنها جدايﯽ نينداﺧتند ،آنها ]کسانﯽ هستند که[ اجر ﺷان،
به آنها داده ﺧواهد ﺷد و ﷲ آمرزندهی مهرورز مﯽباﺷد(.
ه – ايمان به يوم اﻵﺧر:
و آن روز ،همان روز ِ◌ قيامت و امور و حوادثﯽ است که در آن رخ ﺧواهد داد.
اﻵخ َر ِة ُه ْم يوقِنُ َ
ون( )البقرة(4:
)وبِ ِ
اهل عقيدهى صحيﺢ ،به آن يقين دارند؛ زيرا ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و آنها به آﺧرت يقين دارند(.
ق ِم َن ّ ِ َح ِديثاً(
ب فِي ِه َو َم ْن أ َ ْ
ص َد ُ
و مﯽفرمايد ُ ّ ) :ﻻ ِإلَـهَ ِإﻻﱠ ُه َو لَي ْج َمعَنﱠ ُك ْم ِإلَى ي ْو ِم ا ْل ِقيا َم ِة ﻻَ َري َ
)النساء(87:
)ترجمه :ﷲ ،هيچ معبودی جز او نيست؛ مطمئنا ﺷما را در روز قيامت که ﺷبههاي در آن وجود
ندارد ،جمع مﯽکند و چه کسﯽ راستگوتر از ﷲ مﯽباﺷد(.
ْ
ْ
صف َﺢ ال َج ِميلَ( )الحجر(85:
ساعَةَ ﻵتِيةٌ فَا ْ
صفَﺢِ ال ﱠ
و همچنين مﯽفرمايدَ ) :وإِ ﱠن ال ﱠ
)ترجمه  :و همانا قيامت ﺧواهد آمد؛ پس درگذر ]از بﯽ ادبﯽ ايﺷان[ ،درگذﺷتنﯽ نيکو(.
برانگيﺧته ﺷدن:
از اجزای اين رکن ايمان ،برانگيﺧته ﺷدن يا همان »بعث« مﯽباﺷد که به معناي زنده ﺷدن مردگان
است.
َ
َ
ْ
ُ
ض إِ ﱠﻻ َمن ﺷَاء ﱠ ُ ث ُ ﱠم نُ ِفﺦَ
َ
ور فص َِع َ
)ون ِفﺦ فِﯽ ال ﱡ
ق َمن فِﯽ ال ﱠ
اواتِ َو َمن فِﯽ اﻷ ْر ِ
س َم َ
ﷲ تعالﻲ مﯽفرمايدَ :
ص ِ
ِفي ِه أ ُ ْخ َرى فَ ِإذَا ُهم ِقيا ٌم ين ُ
ظ ُر َ
ون( )الزمر(68:
)ترجمه :در صور دميده مﯽﺷود ،پس هر آنکه در آسمانها و زمين است ،مﯽ ميرد؛ مگرآنکه ﷲ
بﺧواهد ،سپس در آن بار ديگر دميده مﯽﺷود ،پس آنها در حالﯽ که ايستادهاند ،مﺷاهده مﯽکنند(.
علَينَا إِنﱠا ُكنﱠا فَا ِع ِلي َن( )اﻷنبياء(104:
ق نﱡ ِعي ُدهُ َوعْدا ً َ
و همچنين مﯽفرمايدَ ) :ک َما بَدَأْنَا أ َ ﱠو َل َخ ْل ٍ
)ترجمه :همان گونه که آفرينش را آغاز کرديم ،بار ديگر مﻲ آفرينيم ،وعدهی ما مﯽباﺷد؛ ما انجام دهنده
هستيم(.
) - 1عدهای گفتهاند ﺧاتم به معنﯽ انگﺷتر مﯽباﺷد و منظور از اين آيه زيباترين بودن پيامبر است ،بايــد در نظــر داﺷــت کــه
انگﺷتر به علت زيبائﯽ ﺧاتم نام نگرفته است بلکه به علت اينکه توســط آن مهــر پايــان و ﺧــتم نامــه زده مــﯽﺷــود ،ﺧــاتم نــام
گرفته است و به معنﯽ ﺧتم کننده و تمام کننده مﯽباﺷد(.
 - 2صحيﺢ مسلم ).(1195 ،2/64
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کارنامه ي اعمال :
ايمان به اوراقﯽ است که بر اساس اعمال ﺷﺧص تنظيم ﺷده است؛ يا به دست راست داده مﯽﺷود و يا
از پﺷت سر به دست چپ.
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :فَأ َ ﱠما َم ْن أُوتِﯽ ِكتَابَهُ ِبي ِمينِ ِه فَيقُو ُل َها ُؤ ُم ا ْق َرؤُوا ِكتَا ِبي ْه )ِ (19إنِّﯽ َ
ق
ظنَنتُ أَنِّﯽ ُم َﻼ ٍ
اضي ٍة ) (21فِﯽ َجنﱠ ٍة عَا ِلي ٍة ) (22قُ ُ
طوفُ َها دَانِيةٌ )ُ (23كلُوا َواﺷ َْر ُبوا َهنِيئا ً ِب َما
سا ِبي ْه ) (20فَ ُه َو فِﯽ ِعي َ
ِح َ
ﺷ ٍة ﱠر ِ
ﺷ َما ِل ِه فَيقُو ُل يا لَيتَنِﯽ لَ ْم أُوتَ ِكتَا ِبي ْه )َ (25ولَ ْم أَد ِْر َما
سلَ ْفت ُ ْم فِﯽ ْاﻷ َي ِام ا ْل َخا ِلي ِة )َ (24وأ َ ﱠما َم ْن أُوتِﯽ ِكتَابَهُ ِب ِ
أَ ْ
َ
س ْل َ
عنِّﯽ َما ِلي ْه )َ (28هلَكَ َ
اضية )َ (27ما أَ ْغنَى َ
سا ِبي ْه ) (26يا لَيتَ َها كَانَ ِ
طانِي ْه )ُ (29خذُوهُ فَﻐُلﱡوهُ
ِح َ
عنِّﯽ ُ
ت ا ْلقَ ِ
سلَ ٍة ذَ ْر ُ
سلُكُوهُ )ِ (32إنﱠهُ كَانَ َﻻ ي ْؤ ِم ُن ِبا ﱠ ِ
) (30ث ُ ﱠم ا ْل َج ِحي َم َ
س ْبعُونَ ذ َِراعا ً َفا ْ
س ْل ِ
صلﱡوهُ ) (31ث ُ ﱠم فِﯽ ِ
ع َها َ
س لَهُ ا ْلي ْو َم َها ُه َنا َح ِمي ٌم )َ (35و َﻻ َ
علَى َ
س ِلي ٍن
ض َ
طعَا ٌم ِإ ﱠﻻ ِم ْن ِغ ْ
ط َع ِام ا ْل ِم ْ
ا ْلعَ ِظي ِم )َ (33و َﻻ ي ُح ﱡ
س ِكي ِن )َ (34فلَي َ
اطؤُونَ ))(37الحاقة(
)َ (36ﻻ يأْ ُكلُهُ ِإ ﱠﻻ ا ْل َخ ِ
)ترجمه :اما آن کسﯽ که نامه ی اعمالش به دست راستش داده ﺷود  ،مﯽگويد :بگيريد! نامهی اعمال
مرا بﺧوانيد! * هر آينه من معتقد بودم که حتما حساب ﺧود را ﺧواهم ديد * پس او در زندگﯽ پسنديدهای
ﺧواهد بود * در بهﺷتﯽ بلند * که ميوه های آن در دسترس است * گوارای وجود ،بﺧوريد و بياﺷاميد به
سبب آنچه در روزهای گذﺷته پيش فرستاديد * و اما کسﯽ که نامهی اعمالش را به دست چپش بدهند ،پس
مﯽگويد :ای کاش نامهی اعمالم ،به من داده نمﯽﺷد * و ای کاش نمﯽدانستم حسابم چيست! * ای کاش
]مرگ[ تمام کننده ی کار بود * مال من ،مرا بﯽنياز نکرد * قدرتم ،از بين رفت * ]گفته مﯽﺷود :ای
مﻼئک![ بگيريدش و طوق به گردنش بزنيد * سپس در جهنم بسوزانيدش * سپس او را در زنجيری که
مساحتش هفتاد ذرع است ،در آريد * هر آينه اين ﺷﺧص به ﺧدای بزرگ ايمان نمﯽآورد * و رغبت به
غذا دادن به مساکين نداﺷت * پس امروز برای اين ﺷﺧص ،اينجا ﺧويﺷاوندی وجود ندارد * و ]برای او[
غذايﯽ به جز زرد آب نيست * ]که[ آن را کسﯽ جز ﺧطا کاران نمﯽﺧورد(.
ترازوی ]اعمال[ :
ايمان به ترازوهای روز قيامت که درآنها به کسﯽ ذرهای ظلم نمﯽﺷود.
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :فَ َمن ثَقُلَتْ َم َو ِازينُهُ َفأ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ ( )المؤمنون(102:
)ترجمه :پس کسﯽ که ]کفهی[ ترازوی ]اعمال[ش سنگين باﺷد ،آنها همان رستگارانند(.
ﺷفاعت:
 oايمان به ﺷفاعت در »موقف« 1که اجزاي مﺧتلفﯽ دارد:
 - oﺷفاعة العظمﯽ:2
اين ﺷفاعت ﺧاص پيامبر  مﯽباﺷد و در ]صحرای محﺷر[ برای ﺷروع ﺷدن ِ◌ حسابرسﯽ بين مردم،
صورت مﯽگيرد.
3
 - oﺷفاعت برای باز ﺷدن دروازه ی بهﺷت بر روی اهل آن :
اين ﺷفاعت ﺧاص پيامبر  مﯽباﺷد.
 - 1مکانﯽ که انسانها از قبر ﺧارج ﺷده و در انتظار حساب و کتاب ﺧواهند بود).مترجم(
 - 2صــحيﺢ بﺧــاری ) (4206 ،4/1624و ) (6197 ،5/2401و ) (6975 ،6/2695و ) ،(7002 ،6/2708صــحيﺢ مســلم
).(495 ،1/123
 - 3سنن الترمذی ).(3148 ،5/308
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 – oﺷفاعت برای تﺧفيف گرفتن در عذاب کسﯽ که به آن عذاب مستحق مﯽباﺷد:
اين ﺷفاعت نيز ﺧاص پيامبر  مﯽباﺷد و نمونهی آن ﺷفاعت ﺧواستن برای ابوطالب است ؛ تا ﷲ تعالﻲ
عذاب او را کم کند؛ همان عذابﯽ که سزای کسﯽ است که ﷲ تعالﻲ بر او سﺧت بگيرد و غضب نمايد.
 oﺷفاعت برای باﻻ بردن درجات بهﺷت:
اقوالﻲ وجود دارد که ﺧاص پيامبر  مﯽباﺷد و البته عدهای ديگر اين ﺷفاعت را ﺧاص وی نمﯽدانند.
 oﺷفاعت اهل گناهان کبيره:
آنها موحدينﯽ هستند که معصيت مﯽکنند ،کسانﯽ که به ﺧاطر گناهانﺷان وارد آتش مﯽﺷوند؛ ولﯽ ]بعد از
مدتﯽ که گناهانﺷان بﺧﺷيده ﺷده و[ از آن ﺧارج مﯽﺷوند .و اين ﺷفاعت توسط رسول ﷲ  ،ديگر
رسوﻻن ،مﻼئکه ،صالحان و ﺷهيدان صورت مﯽگيرد.2
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قرآن 3و روزه 4نيز برای اهلﺷان دو ﺷفاعت کننده مﯽباﺷند ؛ فرزندان مؤمن نيز پدر و مادر ﺧود را
ﺷفاعت مﯽکنند.
ايمان به پل صراط:
صراط  ،پلﯽ است بر روی جهنم که انسانها به ميزان اعمالﺷان از آن عبور مﯽکنند .بهترين حالت
عبور ،مثل برق ،سپس مثل باد سپس مثل پروازکردن مﯽ باﺷد ،پيامبر  بر روی آن ايستاده و مﯽگويد:
پروردگارا! سالم بدار ،سالم بدار! تا اينکه نوبت بندگان کم عمل مﯽرسد ،به طوری که مردی مﯽآيد و به
سﺧتﯽ و باحالت نﺷسته از آن پل عبورمﯽ کند؛ بر جای جای اين پل  ،قﻼبهای آهنين وجود دارد که به
فرمانﯽ که به آنها داده ﺷده ،رفتار مﯽکنند ،عدهای زﺧم ﺧوردهو نجات مﯽ يابند و عدهای در آتش مﯽ
افتند.5
به تمامﯽ آنچه در کتاب)قرآن( و سنت  ،در باره ی اﺧبار و حوادث آن روز آمده است ،ايمان مﯽ-
آوريم و از ﷲ تعالﯽ مﯽﺧواهيم که ما را در آن روز ياری فرمايد.
و -ايمان به تقدير و ﺧير و ﺷر آن:
باور و ايمان داريم به اين که ﷲ تعالﯽ برای مﺧلوقاتش تقدير معين مﯽفرمايد و بودن و نبودن آن
ﺷﯽءٍ َخلَ ْق َناهُ ِبقَد ٍَر(
تقدير دقيقا ً بر اساس ﺧواست ﷲ تعالﯽ مﯽباﺷد .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدِ ) :إنﱠا ُك ﱠل َ
)القمر(49:
)ترجمه :ما همه چيز را به اندازهی مقرر ﺧلق کرديم(.
و همچنين مﯽفرمايد) :و َ◌كَانَ أَ ْم ُر ﱠ ِ قَ َدراً ﱠم ْقدُوراً( )اﻷحزاب(38:
)ترجمه :کار ﷲ به اندازه و مقرر ﺷده مﯽباﺷد(.
مراتب قدر ،چهار مرحله است:

 - 1صحيﺢ بﺧاری ) (5855 ،5/2293و ) ،(6203 ،5/2402صحيﺢ مسلم ) ،(531 ،1/134السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبــانﯽ
).(55 ،1/121
 - 2صحيﺢ بﺧاری ) ،(7001 ،6/2706السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ ) (2250 ،5/315و ...
 - 3صحيﺢ مسلم ) ،(1910 ،2/197السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ ).(3992 ،10/229
 - 4مسند أحمد ) ، 174/2رقــم  ،(6626طبرانــى در مجمــع الزوائــد ) ،(181/3هيثمــى گفتــه اســت :رجــال طبرانــى ،رجــال
صحيحﯽ هستند .و در ) (381/10گفته است :أحمد آن را روايت کرده است و به علت ضعف سند در ابــن لهيعــة ،اســناد آن
حسن مﯽباﺷد .الحاكم ) ، 740/1رقم  (2036و گفته است :صحيﺢ على ﺷرط مسلم.
 - 5صحيﺢ بﺧاری ) (773 ،1/277و ) (6204 ،5/2403و ) ،(7000 ،6/2704صحيﺢ مسلم ) (469 ،1/112و )،1/122
 (489و ).(503 ،1/129
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يکم علم :ايمان مﯽآوريم که ﷲ بر همه چيز آگاه است و آنچه انجام گرفته  ،يا انجام ﺧواهد گرفت و
چگونگﯽ انجام آن و نيز به ازل و ابد را مﯽ داند؛ سزاوار او نيست که بعد از جهل به چيزی ،بدان آگاه
گردد و هرگز دانستهی ﺧود را فراموش نمﯽکند.
دوم نوﺷتن :ايمان مﯽآوريم که ﷲ تعالﻲ  ،موجودات اين دنيا تا روز قيامت را در لوح محفوظ نوﺷته
ب إِ ﱠن
است ،همان گونه که ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :أَلَ ْم ت َ ْعلَ ْم أ َ ﱠن ﱠ َ ي ْعلَ ُم َما فِﯽ ال ﱠ
س َماء َو ْاﻷ َ ْر ِ
ض إِ ﱠن ذَ ِلكَ فِﯽ ِكتَا ٍ
سي ٌر( )الحج(70:
ذَ ِلكَ َ
علَى ﱠ ِ ي ِ
)ترجمه :آيا نمﯽدانﯽ كه ،ﷲ آنچه در آسمان و زمين است را مﯽداند ،آن در کتابﯽ ]موجود[ است،
اين كار برای ﷲ آسان است(.
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ﱠ
سى
ب ﻻ ي ِض ﱡل َربِّﯽ َوﻻ ين َ
ون اﻷولى ) (51قا َل ِعل ُمهَا ِعن َد َربِّﯽ فِﯽ ِكتَا ٍ
و مﯽفرمايد َ◌ ) :قا َل فَ َما بَا ُل الق ُر ِ
))(52طه(
)ترجمه :گفت :وضع قرنهای گذﺷته چيست؟ * گفت :علم آن نزد پروردگار من در کتابﯽ است که
پروردگار من ]در آن[ ﺧطا نکرده است و فراموش]ش[ نمﯽکند(.
صينَاهُ فِﯽ إِ َم ٍام ُمبِي ٍن( )يس(12:
و همچنين مﯽفرمايدَ ) :و ُك ﱠل َ
ﺷﯽ ٍء أحْ َ
)ترجمه :و همه چيز را در کتابﯽ آﺷکار بر ﺷمردهايم(.
اين تقديرها ﺷامل موارد زير مﯽ باﺷد:
ب ّ ُ لَنَا(
تقدير ازلﯽ :كه قبل از ﺧلق آسمانها و زمين بوده است؛ ﷲ مﯽفرمايد) :قُل ﱠلن ي ِصيبَنَا إِﻻ ﱠ َما َكت َ َ
)التوبة(51:
)ترجمه :بگو :مصيبتﯽ به ما نمﯽرسد مگر آنکه ﷲ برای ما نوﺷته باﺷد(.
)وإِ ْذ أَ َخذَ َربﱡكَ ِمن بَنِﯽ آ َد َم ِمن ُ
ور ِه ْم
روز ميثاق )آيا پروردگارتان نبودم( :ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
ظ ُه ِ
تقدير ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ذُ ِ ّريت َ ُه ْم َوأ ْ
ست◌ُ بِ َربِّ ُك ْم قالوا بَلى) (...اﻷعراف(172:
ﺷ َه َد ُه ْم َ
س ِه ْم أل ْ
على أنف ِ
)ترجمه :و ياد کن آنگاه را که ]پيمان[ گرفت پروردگارت از بنﯽ آدم ،از پﺷت ايﺷان ،اوﻻد ايﺷان را؛
و ايﺷان را بر ﺧود ايﺷان گواه گرفت؛ ]و گفت [:آيا پروردگارتان نيستم؛ گفتند بلﯽ .(...
تقدير زندگﯽ :هنگام ﺧلق نطفه در رحم ،رسولﯽ]از نوع فرﺷتگان[ فرستاده مﯽﺷود و در مضغه ،روح را
مﯽدمد ،و امر مﯽﺷود که چهار چيز را برای مولود بنويسند :رزق و روزی او ،زمان مرگ او ،عمل او
و ﺧوﺷبﺧت يا بدبﺧت بودن او.1
ق ُك ﱡل أَ ْم ٍر َح ِكي ٍم( )الدخان(4:
تقدير ساليانه در ﺷب قدر) :فِي َها ي ْف َر ُ
)ترجمه  :در آن ]ﺷب[ هر کار استوار ،فيصله پيدا مﯽ کند(.
ابن عباس  گفته است :در ﺷب قدر ،از ام الکتاب ،تقدير يکسال نوﺷته مﯽﺷود که ﺷامل مرگ و حيات
و رزق و باران مﯽباﺷد؛ تا جايﯽ که حتﯽ حﺞ کردن نيز معلوم مﯽگردد و گفته مﯽﺷود :فﻼنﯽ و فﻼنﯽ
حﺞ مﯽکنند.2
تقدير روزانه :ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدُ ) :ك ﱠل ي ْو ٍم ُه َو فِﯽ ﺷَأ ْ ٍن( )الرحمن(29:
)ترجمه :هر روز ﷲ تعالﯽ در کاری است(.

 - 1صــحيﺢ بﺧــاری ) (3036 ،3/1174و ) (3154 ،3/1212و ) (6221 ،6/2433و ) ،(7016 ،6/2613صــحيﺢ مســلم
).(6893 ،8/44
 - 2تفسير قرطبﯽ ذيل آيه  3سورهی دﺧان و تفسير قرطبﯽ ذيل سورهی القدر.
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تقدير روزانه قسمتﯽ از تقدير ساليانه و ساليانه قسمتﯽ از تقدير زندگﯽ در هنگام ﺧلق نطفه و تقدير
زندگﯽ قسمتﯽ از تقدير روز عهد گرفتن و آن نيز قسمتﯽ از تقدير ازلﯽ مﻲ باﺷد که در " امام مبين "
نوﺷته ﺷده است و امام مبين علم ِ◌ ﷲ عزوجل مﯽباﺷد .تمامﯽ تقديرات ،به علم ﷲ عزوجل بر مﯽگردند
و اولين تقديرات در ازليت ﷲ تعالﻲ است و آﺧرين آنها در آﺧر بودن ﷲ تعالﻲ ؛ همان گونه که مﯽ-
)وأَ ﱠن إِلَى َربِّكَ ا ْل ُمنتَ َهى( )النجم(42:
فرمايدَ :
)ترجمه :و بازگﺷت به سوی پروردگار توست(.
سوم ﺧواست )مﺷيت( :ايمان مﯽآوريم به اين که هر چه در آسمانها و زمين است ،ﺧواست ﷲ تعالﯽ مﯽ-
باﺷد و چيزی وجود نﺧواهد داﺷت و انجام نﺧواهد گرفت مگر به ﺧواست ﷲ .هر آنچه بﺧواهد صورت
ﺷيئا ً أ َ ْن يقُو َل
مﯽگيرد و هر آنچه نﺧواهد ،وجود نﺧواهد داﺷت؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :إِنﱠ َما أَ ْم ُرهُ إِذَا أ َ َرا َد َ
لَهُ ك ُْن فَيكُو ُن( )يس(82:
)ترجمه :فقط امرش اين است كه وقتﻲ اراده به چيزی کند ،اگر به آن بگويد بﺷو ،پس مﯽﺷود(.
)ولَ ْو ﺷَاء ّ ُ َما ا ْقتَتَلُواْ( )البقرة(253:
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و اگر ﷲ مﯽﺧواست ،با يکديگر نمﯽجنگيدند(.
علَى ا ْل ُهدَى( )اﻷنعام(35:
و مﯽفرمايد) :و َ◌لَ ْو ﺷَاء ّ ُ لَ َج َمعَ ُه ْم َ
)ترجمه :و اگر ﷲ مﯽﺧواست  ،همانا آنها را بر هدايت جمع مﯽفرمود(.
اح َدةً( )هود(118:
اس أ ُ ﱠمةً َو ِ
و مﯽفرمايدَ :
)ولَ ْو ﺷَاء َر ﱡبكَ لَ َج َع َل النﱠ َ
)ترجمه :و اگر پروردگارت مﯽﺧواست ،همانا همهی انسانها را امتﯽ واحد قرار مﯽداد(.
ق ا ْلقَ ْو ُل ِمنِّﯽ( )السجدة(13:
ﺷئْنَا َﻵت َينَا ُك ﱠل نَ ْف ٍس ُهدَا َها َولَ ِك ْن َح ﱠ
)ولَ ْو ِ
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و اگر مﯽﺧواستيم  ،به هر نفسﯽ هدايت آن ]نفس[ را عطا مﯽکرديم ولﯽ کﻼم حق از من
اين است که.(...
َ
ْ
َ
َ
َ
ض( )فاطر(44:
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ﯽ
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ْ ِ
ﱠَ َ
و مﯽفرمايدَ :
)و َ
)ترجمه :و چيزی ،نه در آسمانها و نه در زمين نيست که ﷲ را عاجز کند(.
چهارم مقام ﺧلق کردن :ﷲ تعالﯽ ﺧالق هر عمل کنندهای ،و عملش و هر متحرک و حرکتش و هر
)و ﱠ ُ َخلَقَ ُك ْم َو َما تَ ْع َملُ َ
ون( )الصافات(96:
ساکن و سکونش مﯽ باﺷد ،ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و ﷲ است که ﺷما و کارهايتان را مﯽ آفريند(.
ﺷﯽ ٍء َو ِكي ٌل( )الزمر(62:
علَى ُك ِ ّل َ
ﺷﯽ ٍء َو ُه َو َ
ق ُك ِ ّل َ
و مﯽفرمايد ) :ﱠ ُ َخا ِل ُ
)ترجمه :ﷲ ،ﺧالق هر چيزی است و او بر هر کاری وكيل مﯽ باﺷد(.
:
افعال بندگان :عﻼوه بر موارد فوق ،ايمان مﻲآوريم که بندگان در انجام كارهايﺷان ،دارای قدرت و
اﺧتيار و اراده مﯽباﺷند و ﷲ تعالﯽ هم ﺧالق آنها مﯽباﺷد و هم ﺧالق اﺧتيار ،قدرت ،اقوال و اعمالﺷان.
و افعال و اقوال آنها ،ايﺷان را به سمت حقيقتﯽ سوق مﯽدهد که در آن يا پاداش مﯽگيرند و يا
مجازات مﯽﺷوند.
بندگان قادر به کاری نﺧواهند بود مگر آنکه ﷲ تعالﯽ به آنها قدرت دهد و نيت کاری را نمﯽکنند،
مگر آنکه ﷲ تعالﯽ بﺧواهد ]و به آنها اجازه دهد[ .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدِ ) :إ ﱠن َه ِذ ِه تَ ْذ ِك َرةٌ فَ َمن ﺷَاء ات ﱠ َخذَ ِإلَى
ُون ِإ ﱠﻻ أَن يﺷَا َء ﱠ ُ ِإ ﱠن ﱠ َ ك َ
)و َما تَﺷَاؤ َ
ع ِليما ً َح ِكيماً( )اﻹنسان(30:
َان َ
َر ِبّ ِه َ
س ِبيﻼً( )َ (29
)ترجمه :همانا اين پندي است پس ]برای[ هر که بﺧواهد به سوی پروردگارش راه گزيند * و نمﯽ-
ﺧواهيد مگر آن که ﷲ بﺧواهد؛ همانا ﷲ دانا و با حکمت است(.
َ
ستَ ِقي َم( )َ ) (28و َما تَﺷَاؤُونَ
ﷲ تعالﻲ مﯽفرمايد) :إِ ْن ُه َو إِ ﱠﻻ ِذ ْك ٌر ِلّ ْلعَالَ ِمي َن( )ِ ) (27ل َمن ﺷَاء ِمن ُك ْم أن ي ْ
ب ا ْل َعالَ ِمي َن( ))(29التکوير(
ِإ ﱠﻻ أَن يﺷَا َء ﱠ ُ َر ﱡ
)ترجمه :اين ]قرآن[ پندی برای جهانيان است * برای هر کدام از ﺷما که بﺧواهد به ]راه[ راست رود
* و نمﯽﺧواهيد مگر اين که ﷲ پروردگار جهانيان بﺧواهد(.
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علَي َها َما ا ْكتَسَبَتْ ( )البقرة(286:
سبَتْ َو َ
ف ّ ُ نَ ْفسا ً إِﻻﱠ ُو ْ
سعَ َها لَ َها َما َك َ
ﷲ تعالﻲ مﯽفرمايد) :ﻻَ ي َك ِلّ ُ
)ترجمه :ﷲ تعالﻲ بر ﺷﺧصﯽ ]چيزی را[ تکليف نکرده است مگر به اندازهی توانش ،برای او است
آنچه ]از نيکﯽ[ کسب کرده است و به زيان اوست آنچه ]از بدی[ کسب کرده است(.
ورثْت ُ ُمو َها بِ َما ُكنت ُ ْم تَ ْع َملُ َ
ون( )الزخرف(72:
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
)وتِ ْلكَ ا ْل َجنﱠةُ الﱠتِﯽ أ ُ ِ
)ترجمه :اين بهﺷتﯽ است که آن را به واسطهی آنچه انجام دادهايد ،به ﺷما عطا ﺷد(.
دقت ﺷود که سبب ارث بردن بهﺷت ،عمل است.
اب ا ْل ُخ ْل ِد ِب َما ُكنت ُ ْم تَ ْع َملُ َ
ون( )السجدة(14:
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ ) :وذُوقُوا َ
عذَ َ
)ترجمه :و عذاب جاودانه را بچﺷيد به واسطهی آنچه انجام داديد(.
َ
ْ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :فَ َمن ي ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ ﱠر ٍة َخيراً ي َرهُ( )َ ) (7و َمن ي ْع َم ْل ِمثقَا َل ذ ﱠر ٍة ﺷ َّرا ً ي َرهُ())(8الزلزلة(
)ترجمه :پس هرکس ذرهای عمل ﺧير انجام دهد ]نتيجه ي[ آن را مﯽ بيند * و هرکس ذرهای كار بد
انجام دهد ]،نتيجه ی[ آن را مﯽبيند(.
ق َ◌د َ◌ری که از آن صحبت ﺷد ،عملﯽ را منع نکرده و بسنده کردن به آن عمل را نيز واجب نمﯽکند:
ايمان مﯽآوريم که ق َ◌د َ◌راز عمل كردن منع نمﯽکند؛ همان گونه که بسنده کردن به آن عمل را نيز
واجب نمﯽکند؛ دليل :وقتﯽ پيامبر  از تقدير و حرکت آن و ناتوانﯽ قلم برای نوﺷتن آن ﺧبر داد ،گفته
ﺷد :آيا مﯽﺷود به چيزی که بر ما نوﺷته ﺷده است ،بسنده کنيم و عمل را کنار بگذاريم؟ پيامبر فرمود:
ع َ
خير ،به هر آنچه امکان پذير است ،عمل کنيد؛ سپس اين آيات را قرائت نمودَ ) :1فأ َ ﱠما َمن أَ ْ
طى َواتﱠقَى(
سنَى(
ص ﱠد َ
)و َ
ب ِبا ْل ُح ْ
)وأَ ﱠما َمن َب ِخ َل َوا ْ
س ُر ُه ِل ْلي ْ
ق ِبا ْل ُح ْ
سنُي ِ ّ
سنَى ( )) (6فَ َ
)و َكذﱠ َ
ست َ ْﻐنَى( )َ (8
س َرى( )َ (7
)َ (5
س َرى( ))(10الليل(
س ُرهُ ِل ْلعُ ْ
)) (9فَ َ
سنُي ِ ّ
)ترجمه :پس هر کس عطا کند و پرهيزکاری نمايد * و ]ملت[ نيک را تصديق کند * پس برای او
]حساب و کتاب را[ آسان ﺧواهيم گرفت * و اما کسﯽ که بﺧل ورزد و ﺧود را بﯽنياز ﺷمرد * و ]ملت[
نيک را تکذيب کند * پس برای او ]حساب و کتاب را[ دﺷوار ﺧواهيم گرفت(.
تقدير سبب وصول مقدرات مﯽگردد ،آن چنان که نکاح سبب تولد و کﺷت و زرع سبب وجود
کﺷاورزی است و به همين ترتيب عمل صالﺢ ،سبب دﺧول به بهﺷت  ،و عمل بد ،سبب داﺧل ﺷدن به
آتش ]جهنم[ مﯽﺷود.

 - 1صحيﺢ مسلم ) ،(6905 ،8/47تفسير ابن کثير و طبری و قرطبﯽ ذيل آيات اول سورهی اليل.
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 -5اعتقاد صحيﺢ در ايمان:
اهل عقيدهي صحيﺢ ،ايمان را اين گونه تعريف مﯽ کنند :گفتن به زبان به طوری که ﺷهادت توحيد -
ﻻ اله اﻻ ﷲ و محمد رسول ﷲ  -بر آن جاری ﺷود  ،اعتقاد قلبﯽ به توحيد ،با عزمﯽ قاطعانه و صادقانه
و عمل با اعضای بدن.1
امام ﺷافعﯽ رحمة ﷲ عليه گفته است» :اجماع صحابه و تابعين و تابع تابعين و هر آنکه آنان را ديده
است ،بر اين مﯽ باﺷد که ايمان :قول و عمل و نيت است و پاداﺷﯽ به قسمتﯽ از آن داده نمﯽﺷود ،مگر به
همهی آن«.2
ايمان ،کم و زياد مﯽﺷود:
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
اس
ايمان با طاعت زياد مﯽﺷود و با معصيت کاهش مﯽيابد؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :ال ِذين قا َل ل ُه ُم الن ُ
سبُنَا ّ ُ َونِ ْع َم ا ْل َو ِكي ُل( )آل عمران(173:
اس قَ ْد َج َم ُعواْ لَ ُك ْم فَا ْخﺷ َْو ُه ْم فَ َزا َدهُ ْم ِإي َمانا ً َو َقالُواْ َح ْ
ِإ ﱠن النﱠ َ
)ترجمه :کسانﯽ که مردم به آنها مﯽگويند :انسانها برای ]جنگ با[ ﺷما جمع ﺷدهاند ،پس از ابهت آنها
بترسيد؛ در نتيجهی ]اين سﺧن[ ايمان آنها افزايش پيدا کرده و مﯽگويند :ﷲ برای ما کافﯽ است وچه
کارگزار نيکﯽ مﯽ باﺷد(.
علَى َر ِّب ِه ْم يتَ َو ﱠكلُ َ
ون( )اﻷنفال(2:
علَي ِه ْم آياتُهُ َزا َدتْ ُه ْم ِإي َمانا ً َو َ
)و ِإذَا ت ُ ِليتْ َ
و مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :هنگامﯽ که آيات ما برای ايﺷان تﻼوت مﯽﺷود ،ايمان آنها بيﺷتر مﯽ گردد و بر پروردگارﺷان
توکل مﯽکنند(.
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
ْ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
َ
ورة ف ِمن ُهم ﱠمن يقو ُل أي ُك ْم َزا َدتْهُ َهـ ِذ ِه إِي َمانا ً فأ ﱠما ال ِذي َن آ َمنوا ف َزا َدتْ ُه ْم
نزلتْ ُ
و مﯽفرمايدَ :
س َ
)وإِذا َما أ ِ
َ
ﺷ ُرون( )التوبة(124:
ست َ ْب ِ
إِي َمانا ً َو ُه ْم ي ْ
)ترجمه :وقتﯽ سورهای نازل مﯽﺷود،برﺧﯽ از آن ]منافقان[ مﯽگويند :اين سوره به ايمان کدام يک از
ﺷما افزوده است؛ اما اهل ايمان ،بر ايمانﺷان افزوده ﺷده و ﺷادمان مﯽﺷوند(.
)ولَ ﱠما َرأَى ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
سولُهُ َو َما
اب قَالُوا َهذَا َما َو َ
ص َد َ
سولُهُ َو َ
ق ﱠ ُ َو َر ُ
ع َد َنا ﱠ ُ َو َر ُ
ون ْاﻷَح َْز َ
و مﯽفرمايدَ :
س ِليماً( )اﻷحزاب(22:
َزا َد ُه ْم إِ ﱠﻻ إِي َمانا ً َوت َ ْ
)ترجمه :و وقتﻲ مؤمنان لﺷکرها را ديدند ،گفتند :اين همان چيزی است که ﷲ و رسولش به ما وعده
دادهاند و ﷲ و رسولش راست گفتند و بر آنها ]چيزی[ زياد نمﯽﺷود مگر ايمان و فرمانبرداری(.
و مﯽفرمايدُ ) :ه َو الﱠ ِذی أ َ َ
ب ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِلي ْزدَادُوا ِإي َمانا ً ﱠم َع ِإي َمانِ ِه ْم( )الفتﺢ(4:
نز َل ال ﱠ
س ِكينَةَ فِﯽ قُلُو ِ
)ترجمه :اوذاتﯽ است که آرامش را بر قلب مؤمنان نازل مﯽکند تا ايمانﯽ بر ايمان آنها افزوده ﺷود(.
و مﯽفرمايدَ ) :وي ْزدَا َد الﱠ ِذي َن آ َمنُوا إِي َمانا ً( )المدّثر (31 :
)ترجمه :و ايمان کسانﯽ که ايمان آوردهاند ،زياد ﺷود(.
در صحيحين از ابن عمر  آمده است :پيامبر  در حالﯽ كه زنان را موعظه مﯽكرد ،به آنها فرمود» :از
چيزهايﯽ که عقل و دين را ضعيف مﯽکنند ،آنچه ديدهام :از دست رفتن عقل مردی دور انديش ،توسط
يکﯽ از ﺷما ]زنان[ است«.3
اين حديث دليلﯽ بر کم ﺷدن ايمان مﯽباﺷد .وهمچنين ابوهريره  از  -پيامبر  – روايت كرده است:
»کاملترين ايمان نزد مؤمنان ،برای کسﯽ است که اخﻼق نيکوتری داﺷته باﺷد«.4
کسﯽ که به اﺧﻼق نيکو توصيف ﺷود ،دارای کاملترين ايمان مﯽباﺷد و اﺧﻼق بد ايﺷان ،نقصان ايمان
او را مﯽرساند.
 - 1تهذيب اﻵثار طبری ) (2025 ،7/94و ) ،(2027 ،7/96ﺷعب اﻻيمان بيهقﯽ ).(16 ،1/47
 - 2ﺷرح أصول اعتقاد السنة و الجماعة از ﻻلکائﯽ ).(1278 ،4/149
 - 3صحيﺢ بﺧاري .1393 ،298
 - 4السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ  ،1590 ،284سنن الترمذی  ،2612 ،1162سنن ابﯽ داود .4684
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ايمان بدون اعتقاد معنا ندارد:
ايمانﯽ که قولﯽ و عملﯽ باﺷد و اعتقادی در بر نداﺷته باﺷد ،وجود ندارد؛ زيرا اين ايمان منافقان
اﻵخ ِر َو َما ُهم ِب ُم ْؤ ِمنِي َن( )البقرة(8:
اس َمن يقُو ُل آ َمنﱠا ِبا ّ ِ َو ِبا ْلي ْو ِم ِ
)و ِم َن النﱠ ِ
استَ :
)ترجمه :و برﺧﻲ از انسانها مﯽگويند :به ﷲ و روز بازپسين ايمان آوردهايم؛ و ]در حالﯽ که[ آنها
مؤمن نيستند(.
ايمان فقط ﺷناﺧت نيست:
)و َج َحدُوا ِبهَا
ايمان فقط ﺷناﺧت نيست و اين ايمان کافران و انكاركنندگان است؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
علُ ّوا ً فَان ُ
س ُه ْم ُ
فك َ
س ِدي َن( )النمل(14:
َان َ
ظ ْلما ً َو ُ
عاقِبَةُ ا ْل ُم ْف ِ
َوا ْ
ستَيقَنَتْهَا أَنفُ ُ
ظ ْر َكي َ
)ترجمه :از روی ستمگری و تکبر ،انکار کردند ]در حالﯽ که[ در دل يقين داﺷتند؛ پس بنگر عاقبت
مفسدان چگونه است(.
و مﯽفرمايد◌َ ) :ف ِإنﱠ ُه ْم ﻻَ ي َك ِذّبُونَكَ َولَ ِكنﱠ ال ﱠ
ت ّ ِ يجْ َحدُونَ ( )اﻷنعام(33:
ظا ِل ِمينَ ِبآيا ِ
)ترجمه :پس هر آينه ايﺷان تو را تکذيب نمﯽکنند بلکه ستمکاران آيات ﷲ را انکار مﯽکنند(.
اب ي ْع ِرفُونَهُ َك َما ي ْع ِرفُونَ أَ ْبنَاءهُ ْم( )البقرة(146:
و مﯽفرمايد) :الﱠ ِذينَ آت َينَا ُه ُم ا ْل ِكت َ َ
)ترجمه :کسانﯽ که کتاب را به آنها داديم ،آنرا مﯽﺷناسند ،همان گونه که فرزندان ﺧود را مﯽﺷناسند(.
و مﯽفرمايد) :فَلَ ﱠما َجاءهُم ﱠما ع ََرفُواْ َكفَ ُرواْ ِب ِه( )البقرة(89:
)ترجمه :پس وقتﻲ آنچه که مﯽﺷناﺧتند به ]نزد[ ايﺷان آمد ،به آن کفر ورزيدند(.
َ
َ
َ
ﺷيطا ُن أ ْ
ص ﱠد ُه ْم ع َِن
اكنِ ِه ْم َو َزي َن لَ ُه ُم ال ﱠ
ع َمالَ ُه ْم ف َ
س ِ
)وعَادا ً َوثَ ُمو َد َوقَد تﱠبَي َن َلكُم ِ ّمن ﱠم َ
و مﯽفرمايدَ :
ستَب ِْص ِري َن( )العنكبوت(38:
سبِي ِل َوكَانُوا ُم ْ
ال ﱠ
)ترجمه :و عاد و ثمود را ]هﻼک کرديم[ و وضع مساکن ايﺷان ،برای ﺷما آﺷکار ﺷده است و ﺷيطان
کردارهای ايﺷان را نزدﺷان آراسته جلوه داده بود و در نتيجه ايﺷان را ]در حالﯽ که[ بيدار بودند ،از راه
]مستقيم[ باز داﺷت(.
ايمان بدون عمل وجود ندارد:1
ايمان ،کﻼم و اعتقاد بدون عمل نمﯽباﺷد؛ زيرا ﺧداوند بعضﯽ اعمال را ايمان نام گذاﺷته است ،همان
گونه که مﯽفرمايدَ َ◌ ) :ما ك َ
َان ّ ُ ِلي ِضي َع ِإي َمانَ ُك ْم()البقرة (143 :
) ترجمه :ﷲ نمﯽﺧواهد ايمان ﺷما را ضايع گرداند(؛ منظور نماز ﺧواندن به سمت بيت المقدس مﯽباﺷد.
در صحيحين از ابن عباس  آمده است :پيامبر  به نمايندهی عبدالقيس گفت» :به چهار چيز امرتان
مﯽکنم :ايمان به ﷲ ،آيا مﯽدانيد ايمان به ﷲ چيست؟ ﺷهادت ﻻ اله اﻻ ﷲ و برپا داﺷتن نماز و دادن
زکات و روزهی ماه رمضان و دادن خمس غنايم ]جنﮓ[ «.2
در صحيحين از ابوهريره  آمده است :پيامبر  فرمود» :ايمان هفتاد و چند يا ﺷست و چند قسمت
دارد؛ باﻻترين قسمت آن گفتن ﻻ اله اﻻ ﷲ و پايين ترين قسمت آن ،کنار زدن از سر راه چيزهايﯽ است
که موجب اذيت ]مردم[ مﯽ ﺷود و حياء قسمتﯽ از ايمان است«.3

حکم اعمال:
 - 1ﷲ در قرآن مؤمنين را با صفات »کسانﯽ که عمل صالﺢ انجام مﯽدهند« معرفﯽ مﯽفرمايد بطور مثال سوره الکهف آيه
)2مترجم(.
 - 2صحيﺢ بﺧاري  ،4110 ،87صحيﺢ مسلم .125
 - 3صحيﺢ مسلم  ،162سنن ابﯽ داود  ،4678سنن النسائﯽ  ،5005سنن ابن ماجــه  57و ﺷــيخ آلبــانﯽ آن را صــحيﺢ دانســته
است.
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ترک هيچ عملﯽ کفر نيست مگر نماز و کسﯽ که آن را به طور کامل ترک کند ،کافر است؛ صحابه
رسول ﷲ نيز بر اين مسﺄله اجماع داﺷتهاند.
عبدﷲ ابن ﺷقيق گفته است» :اصحاب رسول ﷲ  ترک هيچ عملﯽ را کفر نمﯽدانستند مگر نماز
را«.1
حکم تکفير :
تکفير  ،حق ﺧا تعالﯽ است؛ کسﯽ کافر دانسته نمﯽﺷود ،مگر آنکه ﷲ و رسولش او را تکفير کرده
باﺷند و يا اينکه تمامﯽ مسلمانان بر آن تکفير ،اجماع کنند.
2
اگر کسﯽ ﺷﺧص ديگری را بدون برهان آﺷکاري ،که بر نص کتاب عزيز و سنت صحيﺢ ،يا اجماع
مسلمين بنا ﺷده باﺷد ،تکفير کند ،مستحق ﺷدت عمل و تعزير مﯽباﺷد؛ چرا که پيامبر  فرمود» :کسﯽ
که ﺷخصﯽ از ما را متهم به کفر کند ،مانند اين است که او را کﺷته است«.3
كفر با سﺧن و يا اعتقاد و يا عمل كفر آميزی كه در آن اﺧتﻼف معتبری وجود ندارد ،جاری مﯽﺷود.
و نيازی به حﻼل دانستن ]آن مسﺄله کفرآميز[ وجود ندارد.
ﺷايان ذکر است که :بين تکفير عام و تکفير ﺷﺧص ﺧاص ،فرق وجود دارد؛ تکفير عام مانند وعدهی
عام مﯽباﺷد و به طور عمومﯽ بيان مﯽﺷود و ]ﺷﺧص ﺧاصﯽ متهم نيست[ مثل سﺧن ائمه که گفتهاند :هر
کس بگويد قرآن مﺧلوق است ،کافرمﯽ ﺷود و يا سﺧن ابن ﺧزيمة رحمةﷲ كه مﻲ گويد :هرکس باور
نداﺷته باﺷد که ﷲ تعالﻲ در ماورای هفت آسمان بر عرﺷش واقع است ،او کافر مﻲ باﺷد ...
تکفير ﺷﺧص ﺧاص ،امکان پذير نمﯽباﺷد و ﻻزم است تا ﺷروط ]تکفير[ به طور کامل وجود داﺷته
باﺷد و موانع ]ب فهم مسﺄله با بيان حقيقت[ برداﺷته ﺷود و هرگز جايز نيست با حکم تکفير عام ،ﺷﺧص
ﺧاصﯽ را تکفير کرد] ،چون ممکن است عذر داﺷته باﺷد كه در اين صورت ،طبق حديثﯽ که در مطالب
بعدی بيان ﺷده است ،کلمه ی »کافر« به گويندهی آن بر مﯽگردد[.

 - 1سنن الترمذی  2622و ﺷيخ آلبانﯽ آن را صحيﺢ دانسته است.
» - 2نص« به مطلبﯽ گفته مﯽﺷود که قابل تﺄويل نباﺷد و يا به عبارتﯽ ديگر ،برداﺷتﯽ به غير از ظــاهر آن ،از آن ،نتــوان
کرد).مترجم(
 - 3صحيﺢ بﺧاری ) (5754 ،5/2264و ).(6276 ،6/2451
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 -6اعتقاد صحيﺢ درباره ي حکم کسﯽ که گناه کبيره انجام مﯽ دهد:
يك مسلمان بايد معتقد باﺷد ،که تمامﯽ گناهان به جز ﺷرک ورزيدن به ﷲ ،مسلمان را از دين اسﻼم
ﺧارج نمﯽکند .مگر اينکه ﺷﺧصﯽ ،آن كار حرام را ﺧودش يا ﺷﺧص ديگری حﻼل کند؛ اگر حرامﯽ را
حﻼل کند ،چه انجام دهد و چه انجام ندهد ،برای او يکسان ﺧواهد بود؛ زيرا اين کار به معنای تکذيب و
دروغ بستن به کتاب ﷲ تعالﯽ و کﻼم رسول ﷲ مﯽباﺷد و اين چنين کاری ،کفر به کتاب و سنت و
اجماع مسلمين مﯽباﺷد.
البته تمامﯽ گناهانﯽ که پايينتر از ﺷرک مﯽباﺷند ،انجام دهنده را در جهنم جاودان نمﯽکنند .همان
گونه که ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :إِ ﱠن ّ َ ﻻَ ي ْﻐ ِف ُر أَن يﺷ َْركَ ِب ِه َوي ْﻐ ِف ُر َما د َ
ُون ذَ ِلكَ ِل َمن يﺷَاء( )النساء (48:
)ترجمه :ﷲ کسﯽ را که به او ﺷرک بورزد را نمﯽآمرزد و پايينتر از آن را برای هر که بﺧواهد،
مﯽآمرزد(.
نص آيه به صراحت بيان مﯽدارد که هر گناهکاري در حوزهی مﺷيت ﷲ قرار مﯽگيرد؛ اگر ﷲ
تعالﯽ بﺧواهد ،به منت و کرمش او را مﯽبﺧﺷد و اگر نﺧواهد ،به اندازهی گناهش او را در آتش جهنم
نگه مﯽدارد و بعد از آنکه پاک ﺷد ،به علت توحيدش ،او را از جهنم ﺧارج کرده و به بهﺷت داﺧل مﯽ
نمايد.
انجام گناه کبيره ،باعث کاهش ايمان مﯽﺷود:
ﷲ تعالﯽ در کتابش به بعضﻲ اﺷﺧاص در حالﻲ نسبت ايمان داده است كه به آنها نسبت ِ◌ گناهان
کبيرهای مثل قتل و بﯽعدالتﯽ را نيز اطﻼق داﺷته است؛ اين افراد کسانﯽ هستند که به علت ايمانﺷان
َاص
ب َ
علَي ُك ُم ا ْل ِقص ُ
مؤمن و به علت گناهﺷان فاسق مﯽباﺷند؛ ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :يا أ َيهَا الﱠ ِذي َن آ َمنُواْ ُكتِ َ
وف َوأَدَاء
ع ِفﯽ لَهُ ِم ْن أ َ ِخي ِه َ
ﺷﯽ ٌء فَا ِتّ َبا ٌ
فِﯽ ا ْلقَتْلَى ا ْل ُح ﱡر بِا ْل ُح ِ ّر َوا ْلعَ ْب ُد ِبا ْلعَ ْب ِد َواﻷُنثَى ِباﻷُنثَى فَ َم ْن ُ
ع بِا ْل َم ْع ُر ِ
ان( )البقرة(178:
ِإلَي ِه ِب ِإحْ َ
س ٍ
)ترجمه :ای کسانﯽ که ايمان آوردهايد! قصاص در قتل بر ﺷما واجب ﺷد ،آزاد به آزاد ،و برده به
برده ،و زن به زن ،پس کسﯽ که از چيزی از ]ﺧون[ برادرش در گذرد ،حکم آن تبعيت ِ◌ به نيکويﯽ و
پرداﺧت ﺧونبها با ﺧوﺷﺧويﯽ است(.
ﷲ تعالﻲ در اين آيه ،قاتل و مقتول را از مؤمنان مﯽﺷمارد و آنان را برادر ايمانﯽ معرفﯽ مﯽفرمايد.

منافاتﯽ بين اين که کسﯽ را هم فاسق بناميم و هم مسلمان ،وجود ندارد:
هيچ منافاتﯽ وجود ندارد که عملﯽ را فسق بدانيم و يا انجام دهندهي آن را فاسق بناميم و در عين حال،
انجام دهندی آن عمل را مسلمان بناميم و احکام مربوط به مسلمان را برای او به کار ببنديم .در صحيﺢ
بﺧاری آمده است :ﺷﺧصﻲ ﺷراب نوﺷيد ،او را نزد پيامبر  آوردند ،يکﯽ از صحابه گفت :ﷲ او را
لعنت کند،چه کار زﺷتﯽ انجام داده است ،پيامبر  فرمود» :او را لعنت نکن! او ﷲ و رسولش را
دوست مﯽدارد«.
]در اين حديث مﻲبينيم كه ﺷرابﺧوار[ با اين عمل کبيره ،از اسﻼم ﺧارج نﺷد؛ زيرا با وجود انجام
گناه کبيره ،ايمان به او نسبت داده ﺷد.
انواع کفر و ﺷرک و : ...
در مورد تمامﯽ مسائل کفر ،ﺷرک ،ظلم ،فسوق و نفاق ،در نصوص دين دو وجه وجود دارد:
 -1اکبر :ﺷﺧص را از اسﻼم ﺧارج مﯽکند؛ زيرا با کليت دين منافات دارد.
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 -2اصغر :فقط با کامل بودن ايمان منافات دارد ]و نه با اصل ايمان[ و انجام دهندهی ﺧود را از
ايمان ﺧارج نمﯽکند.
اين تقسيم را سلف ]يا همان مسلمانان اوليهی امت اسﻼم[ رضﯽ ﷲ عنهم اجمعين انجام دادهاند؛
همانطور که ازدانﺷمند امت ]اسﻼم[ و ﺷرح دهندهی قرآن ،ابن عباس اين مسئله به ثبت رسيده است؛
وی فرموده است :کفر دون کفر ،ظلم دون ظلم ،فسوق دون فسوق و نفاق دون نفاق).كفري پائيينتر از
کفر(... ،
کفر اکبر:
ﷲ تعالﯽ ،کسﯽ است که اگرچيزی يا كسﻲ را غير از ﷲ تعالﯽ براي طلب دعا بﺧواند ،او را کافر و
مﺷرک و ظالم ناميده است.
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
ع َم َع ﱠ ِ إِلها ً آخ َر ﻻ بُ ْر َه َ
سابُهُ ِعن َد َربِّ ِه إِنهُ ﻻ يف ِل ُﺢ
)و َمن ي ْد ُ
ان لهُ بِ ِه ف ِإن َما ِح َ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
ا ْلكَا ِف ُر َ
ون( )المؤمنون(117:
)ترجمه :کسﯽ که معبود ديگري ،غير ﷲ را براي دعا بﺧواند ،برای ] اين کار ﺧود[ دليلﯽ نﺧواهد
داﺷت و حسابش نزد پروردگارش مﯽباﺷد ،همانا او ،کافران را رستگار نمﯽکند(.
و مﯽفرمايد) :قُ ْل إِنﱠ َما أَ ْدعُو َربِّﯽ َو َﻻ أ ُﺷ ِْركُ بِ ِه أَحَداً( )الجن(20:
)ترجمه :بگو  :فقط پروردگار ﺧود را براي دعا مﯽﺧوانم و هيچ کسﯽ را ﺷريک او قرار نمﻲدهم(.
ُون ّ ِ َما ﻻَ ينفَعُكَ َوﻻَ يض ﱡُركَ فَ ِإن فَ َع ْلتَ فَ ِإنﱠكَ ِإذا ً ِ ّم َن ال ﱠ
ظا ِل ِمي َن(
)وﻻَ تَ ْد ُ
و مﯽفرمايدَ :
ع ِمن د ِ
)يونس(106:
)ترجمه :کسﯽ به غير از ﷲ تعالﻲ را ،که نه سودی به تو مﯽرساند و نه زيانﻲ ،به دعا مﺧوان که
اگر اين کار را انجام دهﯽ ،تو از ستمکاران ﺧواهﯽ ﺷد(.
ق ع َْن أَ ْم ِر َربِّ ِه( )الكهف(50:
س َ
س كَانَ ِمنَ ا ْل ِج ِّن فَفَ َ
و مﯽفرمايد) :إِ ﱠﻻ إِ ْب ِلي َ
)ترجمه:مگر ابليس که از ]جنس[ جن بود و از امر پروردگارش بيرون ﺷد)فسق ورزيد«.
اين موارد همگﯽ کفر اکبر ،ﺷرک اکبر ،ظلم اکبر و فسق اکبر مﯽباﺷند؛ مسائلﯽ که با ايمان جمع
نمﯽﺷوند.
كفر اصغر:
)و َمن لﱠ ْم يحْ كُم ِب َما أ َ َ
نز َل ّ ُ فَأ ُ ْولَـئِكَ ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون( )المائدة(44:
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
)ترجمه :و کسانﻲ که به غير از آنچه ﷲ نازل فرموده ،حکمﻲ صادر کند ،همان کافران هستند(.
أنز َل ّ ُ فَأ ُ ْولَـئِكَ ُه ُم ال ﱠ
و مﯽفرمايدَ ) :و َمن لﱠ ْم ي ْحكُم بِ َما َ
ظا ِل ُم َ
ون( )المائدة(45:
)ترجمه :و کسانﯽ که به غير از آنچه ﷲ نازل فرموده ،حکمﻲ صادر کند ،همان ستمگران هستند(.
و مﯽفرمايد) :و َ َمن لﱠ ْم ي ْحكُم ِب َما أ َ َ
سقُ َ
ون( )المائدة(47:
نز َل ّ ُ فَأ ُ ْولَـ ِئكَ هُ ُم ا ْلفَا ِ
)ترجمه :و کسانﯽ که به غير از آنچه ﷲ نازل فرموده ،حکمﻲ صادر کند،همان فاسقان هستند(.
ون فِﯽ بُ ُ
ون أَ ْم َوا َل ا ْليتَا َمى ظُ ْلما ً إِنﱠ َما يأ ْ ُكلُ َ
و مﯽفرمايد) :إِ ﱠن الﱠ ِذي َن يأ ْ ُكلُ َ
س ِعيراً(
سي ْ
صلَ ْو َن َ
طونِ ِه ْم نَارا ً َو َ
)النساء(10:
)ترجمه :کسانﯽ که ظالمانه اموال يتيمان را مﯽﺧورند ،براستﻲ فقط در ﺷکمﺷان آتش را مﯽﺧورند و در
آتش ]نيز[ داﺧل ﺧواهند ﺷد(.
1
پيامبر  نيز فرمود» :دﺷنام دادن به مسلمان فسق و جنﮓ با وی ،کفر است«  .همچنين مﯽفرمايد:
»کسﯽ که به غير ﷲ تعالﯽ قسم بخورد ،کفر يا ﺷرک ورزيده است«.2
 - 1صــحيﺢ بﺧــاری  ،6665 ،5697 ،48صــحيﺢ مســلم  ،230 ،30ســنن النســائﯽ  ،4111 ،4110 ،4109 ،4108ســنن
الترمذی  ،2635صححه آلبانﯽ.
 - 2السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ  ،2042سنن ابﯽ داود  ،3253سنن الترمذی  ،1535صــحيﺢ ابــن حبــان  ،4358مســتدرک
علﯽ الصحيحن حاکم  ،7814 ،169 ،45بيهقﯽ .20325 ،20234
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تمامﯽ مسائل بيان ﺷده ،کفر اصغر  ،ﺷرک اصغر ،ظلم اصغر و فسق اصغر مﯽباﺷند و مﯽتوانند با
ايمان جمع ﺷوند؛اين مسائل در نص کتاب و سنت وجود دارد و سلف نيز بر آن اجماع کردهاند و بايد
گفت :تمامﯽ آن افعال ،ايمان را ناقص مﯽکنند ولﯽ با کمال آن منافات دارند.
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 -7اعتقاد صحيﺢ در مورد صحابهي پيامبر :
از عقايد ِ◌ صحيﺢ واجب براي هر مسلمان ،حب اصحاب رسول ﷲ  و داﺷتن وﻻء و رضايتمندی
نسبت به آنها و طلب استغفار برای ايﺷان و تمجيد كردن از آنها مﻲباﺷد.
ﱠ
ُ
ﱠ
نَ
ﯽ
ض
ر
ان
س
إ
ب
م
ه
و
ع
ب
ت
ا
ي
ذ
ل
ا
و
حْ
ِ
اج ِرينَ َواﻷَن َ
َُ
)وال ﱠ
ص ِار َ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
ِِ َ ٍ ﱠ ِ
سا ِبقُونَ اﻷ َ ﱠولُونَ ِمنَ ا ْل ُم َه ِ
ُّ
ار َخا ِل ِدينَ فِي َها أَ َبدا ً ذَ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم( )التوبة(100:
ع ْنهُ َوأَ َ
ع ْن ُه ْم َو َرضُواْ َ
َ
ع ﱠد لَ ُه ْم َج ﱠنا ٍ
ت تَجْ ِری تَ ْحتَ َها اﻷ َ ْن َه ُ
)ترجمه :و سبقت گيرندگان نﺧستين از مهاجرين و انصار و کسانﯽ که به نيکوکاری از ايﺷان تبعيت
کردند ،ﷲ از آنها راضﯽ ﺷد و ]آنها نيز[ از ﷲ راضﯽ ﺷدند و برای ايﺷان ،باغهايﯽ که در آن نهرها
جاری است ،مهيا ساﺧت و در آن  ،جاودان ﺧواهند ماند؛ اين است پيروزی بزرگ(.
ﷲ تعالﯽ از سابقين )سبقت گيرندگان( بدون هيچ ﺷرطﯽ اعﻼم رضايت مﯽفرمايد و راضﯽ بودن از
تابعين را منوط به تبعيت نيکو از سابقين بيان مﯽفرمايد.
َ
َ
َ
ُ
ﺷ َج َر ِة فعَ ِل َم َما فِﯽ قلُوبِ ِه ْم فأ َ
نز َل
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :لَقَ ْد َر ِضﯽ ﱠ ُ ع َِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن إِ ْذ ي َبايعُونَكَ تَحْتَ ال ﱠ
علَي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم َف ْتحا ً قَ ِريباً( )الفتﺢ(18:
س ِكينَةَ َ
ال ﱠ
)ترجمه :ﷲ از مؤمنان وقتﯽ با تو زير درﺧت بيعت کردند ،ﺧﺷنود ﺷد؛ پس آنچه را در قلبهايﺷان
است ،دانست و آرامش را بر دل ايﺷان نازل فرمود و فتحﯽ نزديک را به ايﺷان پاداش داد(.
کسﯽ که ﷲ تعالﯽ از وی راضﯽ ﺷد هرگز ﺧﺷم ﷲ تعالﻲ بر وی قرار نمﯽگيرد و از پيامبر  نيز
در حديثﻲ با اسناد صحيﺢ آمده است که فرمود» :کسانﯽ که زير درخت با من بيعت کردند ،وارد آتش
]جهنم[ نمﯽﺷوند«.1
فضيلت مهاجران)کسانﯽ که زندگﯽ و ﺧانوادهی ﺧود را رها کرده و همراه پيامبر برای حفظ دين ﺧود و
نﺷر بهتر اسﻼم هجرت کردند(:
اج ِرينَ الﱠ ِذينَ
ﷲ تعالﯽ از مهاجران ياد کرده و آنها را به راستگويﯽ توصيف مﯽفرمايدِ ) :ل ْلفُقَ َراء ا ْل ُم َه ِ
ُ
ضﻼً ِ ّمنَ ﱠ ِ َو ِر ْ
أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِدي ِار ِه ْم َوأَ ْم َوا ِل ِه ْم ي ْبتَﻐُونَ فَ ْ
صا ِدقونَ (
سولَهُ أ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ال ﱠ
ض َوانا ً َوين ُ
ص ُرونَ ﱠ َ َو َر ُ
)الحﺷر(8:
)ترجمه :آن »فﯽ« برای فقيران مهاجران است؛ کسانﯽ که از ﺧانههايﺷان و اموالﺷان اﺧراج ﺷدند؛
نعمت و رضايتمندی را از ﷲ مﯽطلبند و ﷲ و رسولش را ياری مﯽکنند ،آنها همان راستگويانند(.
فضيلت انصار)كسانﻲ كه ﺧانه و كاﺷانهي ﺧود را با مهاجران صدر اسﻼم تقسيم كردند(:
ﱠار َو ِْ
اﻹي َم َ
ان ِمن قَ ْب ِل ِه ْم
ﷲ تعالﻲ بعد از مهاجران از انصار ياد مﯽکند و مﯽفرمايدَ :
)والﱠ ِذي َن تَ َب ﱠوؤُوا الد َ
س ِه ْم َولَ ْو ك َ
ُور ِه ْم َحا َجةً ِ ّم ﱠما أُوتُوا َوي ْؤثِ ُر َ
ون َم ْن َها َج َر ِإلَي ِه ْم َو َﻻ ي ِجد َ
ي ِحبﱡ َ
َان ِب ِه ْم
ون َ
علَى أَنفُ ِ
ُون فِﯽ ُ
صد ِ
ٌ
ُ
َ
س ِه فأ ْولَئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون( )الحﺷر(9:
ق ُ
صة َو َمن يو َ
صا َ
َخ َ
ﺷ ﱠﺢ نَ ْف ِ
)ترجمه :و نيز برای آنان است که در داراﻻسﻼم جای گرفتند و در ايمان آوردن پيش از مهاجران
قرار گرفتند؛ هرکس را كه به سوی آنها هجرت کند ،دوست مﯽدارند و از آنچه به مهاجران داده ﺷد ،در
وجودﺷان دغدغهای نمﯽيابند و حتﯽ اگر ﺧود نيازمند باﺷند ،ديگران را بر ﺧودﺷان ترجيﺢ مﯽدهند؛ و
سش باز داﺷته ﺷود ،همان رستگاران ﺧواهند بود(.
هر که از
ِ
حرص نَ ْف َ
سپس ﺧا تعالﯽ احوال مؤمنانﯽ را که بعد از دو دستهی پيﺷين قرار دارند ،بيان مﯽدارد؛يعنﯽ کسانﯽ
)والﱠ ِذي َن َجاؤُوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم يقُولُ َ
ون
که از صحابهی رسول ﷲ  تبعيت کردند .در مورد آنها مﯽفرمايدَ :
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ُوف ﱠر ِحي ٌم(
َر ﱠب َنا ا ْغ ِف ْر َل َنا َو ِ ِﻹ ْخ َوانِنَا الﱠ ِذي َن َ
ان َو َﻻ تَجْ عَ ْل فِﯽ قُلُوبِنَا ِغ ّﻼً ِلّلﱠ ِذي َن آ َمنُوا َر ﱠب َنا ِإنﱠكَ َرؤ ٌ
سبَقُونَا ِب ْ ِ
اﻹي َم ِ
)الحﺷر(10:
)ترجمه :و کسانﯽ که بعد از آنها ]مهاجران و انصار[ آمده و مﯽگويند :پروردگار ما! ما و برادرانمان
را که در ايمان از ما سبقت گرفتند ،بيامرز و در دلهای ما هيچ کينهای نسبت به کسانﯽ که ايمان آورده-
اند ،قرار مده؛ پروردگار ما! همانا تو مهربان و مهرورز مﯽباﺷﯽ(.
ْ
ﱠ
َ
س ﱠجدا ً
ً
ُ
َ
ُ
ﺷدﱠاء َ
سو ُل ﱠ ِ َوالﱠ ِذي َن َمعَهُ أَ ِ
علَى الكف ِار ُر َح َماء بَين ُه ْم ت َراه ْم ُركﱠعا ُ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد ) :ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
َ
َ
ْ
ُ
ضﻼً ِ ّم َن ﱠ ِ َو ِر ْ
ون فَ ْ
ي ْبتَﻐُ َ
س ُجو ِد ذَ ِلكَ َمثَلُ ُه ْم فِﯽ التﱠ ْو َرا ِة َو َمثَلُ ُه ْم فِﯽ
ال
ر
ث
أ
ن
م
م
ه
ه
و
ج
و
ﯽ
ف
م
ه
ا
م
ِ
ِ
ُ
ِ
ض َوانا ً ِ
ﱡ
ُ
ِ ّ
سي َ ْ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ع ِلي ِﻐي َ
ستَ ْﻐلَ َ
ﺷ ْطأهُ ف َ
ب ﱡ
ار َو َ
الز ﱠرا َ
ستَ َوى َ
ج َ
ع أ ْخ َر َ
ظ فا ْ
آز َرهُ فا ْ
علَى ُ
سوقِ ِه ي ْع ِج ُ
ظ ِب ِه ُم ا ْل ُكفﱠ َ
اﻹ ِ
ِْ
ع َد ﱠ ُ
نجي ِل ك ََز ْر ٍ
َ
ْ
ت ِمن ُهم ﱠم ْﻐ ِف َرةً َوأجْ را ً ع َِظيماً( )الفتﺢ (29 :
صا ِلحَا ِ
الﱠ ِذي َن آ َمنُوا َوع َِملُوا ال ﱠ
)ترجمه :محمد ،فرستادهی ﷲ است و کسانﯽ که همراه او هستند ،در برابر کافران سرسﺧتند و در
بين ﺧود مهربان؛ آنان را در حال سجده و رکوع مﯽبينﯽ كه از ﷲ ،فضل و ﺧوﺷنودی را مﯽطلبند؛ نﺷان
صﻼح ايﺷان از سجدههای آنها در صورتهايﺷان نمايان است؛ آنچه ذکر ﺷد ،وصف ايﺷان در تورات
است .و وصفﺷان در انجيل :مانند زراعتﯽ هستند که گياه سبز ﺧويش را جوانه مﯽزند و بعد از آن ،پا
گرفته و سپس قوی ﺷده و بر ساقههای ﺧود مﯽايستد] ،و[ كﺷاورزان را به ﺷگفت مﯽآورد .تا به علت
]کثرت و قوت[ ايﺷان ،کافران به ﺧﺷم بيافتند؛ ﷲ کسانﯽ از ايﺷان را که ايمان آوردهاند و عمل صالﺢ
انجام مﯽدهند ،وعده به آمرزش و پاداش بزرگﯽ داده است(.
حکم کسﯽ که نسبت به صحابه  بغض داﺷته باﺷد:
امام مالک رحمةﷲ گفته است :هر انسانﯽ که در قلبش ذرهای كينه ودﺷمنﻲ نسبت به يکﯽ از صحابه
سبِي ِل ّ ِ
)والﱠ ِذي َن آ َمنُواْ َو َها َج ُرواْ َو َجا َهدُواْ فِﯽ َ
رسول ﷲ داﺷته باﺷد ،اين آيه در مقابل او قرار مﯽگيردَ :
ص ُرواْ أُولَـئِكَ ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ق ك َِري ٌم( )اﻷنفال(74:
ون َحقّا ً لﱠ ُهم ﱠم ْﻐ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌ
آوواْ ﱠونَ َ
َوالﱠ ِذي َن َ
)ترجمه :و کسانﯽ که ايمان آوردند و هجرت کردند و در راه ﷲ جهاد نمودند و کسانﯽ که آنان را
جای دادند و ياری نمودند ،آنان همان مؤمنان حقيقﯽ مﯽباﺷند ،برای آنها آمرزش و روزی نيک مﯽباﺷد(.
برتری بين صحابه : 
ﷲ تعالﻲ به طور آﺷکار ،برتری بين صحابه  را بيان فرموده است :مثل مقايسه کسانﯽ که قبل از
فتﺢ – صلﺢ حديبية – انفاق 1کردند و جنگ نمودند ،با افرادي كه با مسلمانان اوليه به مبارزه برﺧاستند
ولﻲ بعدها وارد اسﻼم ﺷدند و انفاق کردند و ]برای اسﻼم[ جنگيدند.
البته ﷲ تعالﻲ به تمامﯽ انفاق کنندگان – چه قبل و چه بعد از فتﺢ – وعدهی بهﺷت داده است همان
ﺢ َو َقات َ َل أ ُ ْولَئِكَ أَ ْع َ
ظ ُم د ََر َجةً ِ ّمنَ الﱠ ِذينَ أَنفَقُوا
ستَ ِوی ِمنكُم ﱠم ْن أَنفَ َ
گونه که فرموده است) :ﻻ ي ْ
ق ِمن قَ ْب ِل ا ْلفَتْ ِ
سنَى َو ﱠ ُ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِبي ٌر( )الحديد(10:
ِمن بَ ْع ُد َو َقاتَلُوا َوك ُّﻼً َو َ
ع َد ﱠ ُ ا ْل ُح ْ
)ترجمه :افرادي از ﺷما که قبل از فتﺢ انفاق کرديد و جهاد نموديد ]با بقيه[ يکسان نيستيد] ،بلکه[ آنها
دارای درجهی باﻻتری نسبت به کسانﯽ هستند که بعد از ]فتﺢ[ انفاق کردند و جهاد نمودند؛ ﷲ همه را
وعدهی نيک )بهﺷت( داده است و ﷲ به آنچه انجام مﯽدهيد ،با ﺧبر است(.
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نهﯽ از دﺷنام دادن به صحابه : 
در صحيحين از ابو سعيد ﺧدری ] و در ديگر احاديث با راويانﯽ ديگر[ آمده است :رسول ﷲ
فرمود» :حتﯽ به يکﯽ از صحابهی من ]نيز[ دﺷنام ندهيد ،اگر کسﯽ به اندازه ي کوه احد طﻼ انفاق کند،
]انفاقش[ به يک مد و حتﯽ نصف آن از ]انفاق[ آنها نمﯽرسد«.1
مد 500 ،سانتيمتر مربع است و نصف آن  250سانتيمتر مربع )يک چهارم ليتر( مﯽ باﺷد .بدين
معنا که به اندازه ي همين قدر هم نسبت به آنها فضل ندارند و مقدار حتﯽ نصف آن.
گواهﯽ رسول ﷲ به نيک مردي آن افراد:
در صحيحين از عمران ابن حصين آمده است :رسول ﷲ  فرمود» :خير الناس قرنﯽ ،ثم الذين
يلونهم  ،ثم الذين يلونهم«» :2بهترين انسان ها کسانﯽ هستند که در زمان من مﯽباﺷند سپس کسانﯽ که
آنها را درک مﯽکنند سپس کسانﯽ که ]گروه دوم[ را درک مﯽکنند« .عمران مﯽگويد :يادم نيست که بعد
از زمان ﺧودش ،دو زمان را نام برد يا سه زمان را ] .در ادامه پيامبر فرمود» [:سپس بعد از آنها
اقوامﯽ مﯽآيند که ﺷهادت به غلط مﯽدهند و خيانت مﯽکنند و قابل اعتماد نمﯽباﺷند و نذر مﯽکنند ولﯽ
به نذر خود عمل نمﯽکنند و در بين آنها چاقﯽ غلبه پيدا مﯽکند«.3
برتری انصار:
در صحيحين از انس  آمده است :پيامبر  فرمود» :نﺷانهی ايمان ،حب انصار و نﺷانهی نفاق،
بﻐض انصار مﯽباﺷد«.4
همچنين در صحيحن از براء بن عازب  آمده است :پيامبر  در مورد انصار فرمود» :کسﯽ آنها را
دوست نمﯽدارد ،مگر مؤمن و کسﯽ نسبت به آنها بﻐض ندارد،مگرمنافق ،کسﯽ که آنها را دوست
داﺷته باﺷد ﷲ تعالﯽ وی را دوست دارد و کسﯽ که به آنها بﻐض داﺷته باﺷد ﷲ تعالﯽ نسبت به وی
بﻐض دارد«.5
در صحيﺢ مسلم از ابوهريره و ابو سعيد ﺧدری ]و در کتب ديگر از ابن عباس[  آمده است که
پيامبر  فرمود» :کسﯽ که به ﷲ و روز قيامت ايمان داﺷته باﺷد ،به انصار بﻐض نمﯽورزد«.6
برتری اهل بدر:
در صحيحين از علﯽ  آمده است که پيامبر  در داستان حاطب بن ابﯽ بلتعه فرمود ...» :او در
جنﮓ بدر بود .چه چيز تو را آگاه کرده است ،چه بسا ﷲ ،از اهل بدر آگاه است و فرمود :هر آنچه
خواستهی ﺷما ست ،عمل کنيد ،ﷲ تعالﯽ گناهان ﺷما ]اهل بدر[ را بخﺷيد«.7
 - 1صحيﺢ بﺧاری  ،3470صحيﺢ مسلم  ،6652 ،6651سنن الترمذی  ،3861سنن ابــوداود  ،4660ســنن الکبــری النســائﯽ
 ،8309 ،8308سنن ابن ماجه  ،161صــحيﺢ ابــن حبــان  ،7255 ،7253 ،6994مســند احمــد ،11608 ،11516 ،11079
ســنن البيهقــﯽ  ،21435مســند الصــحابة فــﯽ کتــب التســعة  ،612المعجــم اﻻوســط  ،6567 ،687جــامع اﻻحاديــث ،12343
 ،42408 ،41902 ،16451 ،16450 ،16448 ،12344جامع اﻻصول من احاديث الرسول  ،6362 ،6361جامع الکبير
سيوطﯽ  ،12586 ،516 ،515 ،513ﺷعب اﻻيمان امام بيهقﯽ  ،1508کنــز العمــال  ،36675 ،32543 ،32463مســند ابــن
جعد  ،2460 ،738مسند ابﯽ يعلﯽ  ،1198 ،1171مسند الطياسﯽ  ،2183مسند عبد بن حميد  ،918مصــنف ابــن ابــﯽ ﺷــيبة
 ،32404معجم ابن عساکر .1027 ،367
 - 2آدرسهاي حديث در قبل ،در قسمت مقدمهي مؤلف آمده است.
 - 3صحيﺢ بﺧاری ) ،(3450 ،3/1335صحيﺢ مسلم ).(6638 ،7/185
 - 4صــحيﺢ بﺧــاری ) (17 ،1/14و ) ،(3573 ،3/1379صــحيﺢ مســلم ) ،(244 ،1/60السلســلة الصــحيحة ﺷــيخ آلبــانﯽ
).(668 ،2/272
 - 5صحيﺢ بﺧاری ) ،(3572 ،3/1379صحيﺢ مسلم ) ،(264 ،1/60السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ .1975
 - 6صحيﺢ مسلم )247 ،1/60و  ،(248السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ  ،1234سنن الترمذی ).(3906 ،5/715
 - 7صحيﺢ بﺧاری ) ،(2845 ،3/1095صحيﺢ مسلم ).(6557 ،7/167
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برتری اصحاب بيعت رضوان : 
ّ
در صحيﺢ مسلم از جابر بن عبدﷲ  آمده است :ام مب ِﺷر گفت :وقتﯽ پيامبر  در کنار حفصه
رضﯽﷲعنها قرار داﺷت ،فرمود» :اميد به ﷲ ،از اصحاب ﺷجره ،کسانﯽ که در زير آن ]درخت با
پيامبر [بيعت کردند ،ﺷخصﯽ وارد آتش ]جهنم[ نمﯽ ﺷود«1؛ تعداد آنها بيﺷتر از  1400نفر بود و از
جملهی آنها  ،ابوبکر و عمر و عثمان و علﯽ بودند.
ترتيب صحابه  در برتری بين آنها:
ت امت بعد از پيامبر ،ابوبکر صديق ،سپس عمر
اعتقاد صحيﺢ ،بر اين است که بهتري ِن نفرا ِ
فاروق ،بودند و در اين مورد صحابه و تابعين اجماع داﺷتهاند و هيچ فردی در اين مسئله با ديگران،
اﺧتﻼف نظری نداﺷته است.

 - 1صحيﺢ مسلم ) ،(6560 ،7/169السلسلة الصحيحة ﺷيخ آلبانﯽ ).(2160 ،5/191
41

و در حديث متواتری از اميرالمؤمنين علﯽ ابن ابيطالب  ، آمده است» :بهتري ِن نفرات امت بعد از
پيامبر ،ابوبکر و سپس عمر مﯽباﺷند«.1
و سومين نفر امت ،عثمان بن عفان و سپس علﯽ ابن ابيطالب  هستند.

 - 1صــحيﺢ بﺧــاری ) ،(3468 ،3/1342ســنن ابــﯽ داود ) ،(4631 ،4/337ظــﻼل الجنــة ﺷــيخ آلبــانﯽ ) (993 ،2/201و
) (1206 ،2/350و )، (1208 ،2/351مسند احمد  ،1052 ،1051 ،1040 ،933 ،878 ،834اطــراف المســند )،13/458
حديث  ،(6158فضــائل الصــحابة احمــد بــن حنبــل ) (50 ،1/84و ) (128 ،1/147و ) (130 ،1/149و ) (406 ،1/303و
) (410 ،1/305و ) (412 ،1/306و ) (414 ،1/307و )421 ،1/309و  (422و ) (424 ،1/310و ) (430 ،1/313و
) (438 ،1/317و ) (445 ،1/321و ) (446 ،1/322و ) (484 ،1/336و ) (545 ،1/369و ) 546 ،1/370و  547و
 (548و ) 551 ،1/371و  552و  (553و ) 554 ،1/372و  ، (556معجم اﻻوســط الطبرانــﯽ ) (810 ،1/247و)،1/297
 (992و ) (2728 ،3/138و ) (3420 ،3/336و ) (3458 ،3/381و ) (3554 ،4/39و ) (4772 ،5/94و )،7/58
 (6926و ) (7382 ،7/239و ) (7622 ،7/322و مســند الصــحابة فــﯽ کتــب التســعة ) (17 ،30/394و ) (17 ،30/395و
) ،(17 ،30/396مصنف ابن ابﯽ ﺷيبة ) ،(31945 ،6/350اﺧبــار اصــبهان ) (634 ،2/480و ) ،(1506 ،8/167اﻻعتقــاد
للبيهقﯽ ) (351 ،1/391و السنة از ابن ابﯽ عاصم ) (826 ،3/10و ) (1005 ،3/208و ) ،(1007 ،3/210جامع اﻻحاديث
 ،34197 ،34195 ،34180 ،34179 ،33525اﻻنتصار للصحب و اﻵل مــن افترائــات ) ،(1/71تيســر لمعــة مــن اﻻعتقــاد
) ،(1/283موسوعة ﺷبه الرافضة و رد عليها ) ،(36/9مقالة التعطيــل و الجعــد بــن درهــم ) ،(1/61کنــز اﻻعمــال ،35876
 ،36704 ،36700 ،36696 ،36147 ،36143 ،36094الفوائد الﺷهير بالغيﻼنيات ﻻبﯽ بکر ) ،(66 ،1/67الفوائد المنتقاه
عن الﺷيوخ العوالﯽ ) ،(142 ،1/143معجم ابن اﻻعرابــﯽ ) (72 ،1/73و ) (474 ،1/475و ) (2328 ،5/377و )،1/481
 ،(479معجم اسامﯽ ﺷيوخ ابﯽ بکر اﻻسماعيلﯽ ) ،(86 ،1/170تنفيﺢ الروض اﻻنيق مما وضــع فــﯽ فضــل ) ،(1/10امــالﯽ
ابن بﺷران ) ،(645 ،2/194مجلس فــﯽ الرؤيــة ﷲ ) ،(665 ،1/283مســانيد فــراس المکتــب ) ،(12 ،1/48فضــل الﺧﻼفــاء
الراﺷيدين ابﯽ نعيم ) (165 ،1/288و ) (221 ،1/349و ) (222 ،1/350و ) (224 ،1/352تثبيت اﻻمامة و ترتيب الﺧﻼفة
ﻻبﯽ نعيم ) (68 ،1/73و ) .(69 ،1/74البته اين احاديث بجز احاديث زيادی است که از فرمودههای ﺧود ﺷــﺧص پيــامبر
روايت ﺷده است و بازگو کردن آنها در اينجا ضروری نمﯽباﺷد) .مترجم(
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 -8اعتقاد صحيﺢ در مورد اهل بيت پيامبر :
از اعتقدات صحيﺢ ،محبت اهل بيت پيامبر  و ﺷناﺧت فضل و ﺷرف آنها به واسطهی وصيت
پيامبر مﯽ باﺷد؛ در آن هنگام که ﷲ تعالﯽ را حمد و ثنا کرد و در بين موعظهاش فرمود» :من فقط
بﺷری هستم و نزديک است که رسول پروردگارم ]فرﺷتهی مرگ[ بيايد و من دعوت او را اجابت کنم.
من در ميان ﺷما  ،دو ثقل را باقﯽ مﯽگذارم  .نخست کتاب ﷲ که در آن هدايت و نور است و کتاب ﷲ
تعالﯽ را ]محکم[ بگيريد و بدان تمسک جوييد «.و در مورد کتاب اصرار فرمود و به آن ترغيب نمود و
سپس فرمود» :و اهل بيتم ،و ﺷما را در مورد اهل بيتم به ﷲ متذکر مﯽﺷوم ،و ﺷما را در مورد اهل
بيتم به ياد ﷲ مﯽآورم ،و ﺷما را در مورد اهل بيتم به ياد ﷲ مﯽآورم« .1حديث در صحيﺢ مسلم از زيد
بن ارقم آمده است.2
ابن کثير رحمهﷲ در تفسيرش اين گونه بيان مﯽدارد :وصيت به اهل بيت و نيکﯽ کردن به آنها و
احترام و اکرامﺷان را کسﯽ منکر نمﯽﺷود و آنها ،ﺧاندانﯽ از بهترين ﺧانهای هستند که بر دارای فﺧر و
سب و ِوجاهت مﯽباﺷد ،ولﯽ مادامﯽ که تابع سنت صحيﺢ و واضﺢ و پيامبر  باﺷند  ،همان
سب و نَ َ
َح َ
طور که در بين سلف ،عباس و پسرش و علﯽ و اهل بيت و ﺧاندانش رضﯽ ﷲ عنهم اجمعين قرار
داﺷتند.
زنان پيامبر  نيز از اهل بيت وی بودند:
آنها نيز از اهل بيت وی بودند ؛ زيرا ﷲ تعالﯽ در حالﯽ که آنها را در آيه ﺧطاب قرار مﯽدهد ،مﯽ-
ص َﻼةَ َوآتِي َن ﱠ
)وقَ ْر َن فِﯽ بُيوتِ ُك ﱠن َو َﻻ تَبَ ﱠرج َ
ْن تَبَ ﱡر َ
ج ا ْل َجا ِه ِلي ِة ْاﻷُولَى َوأَقِ ْم َن ال ﱠ
فرمايدَ :
الزكَاةَ َوأَ ِط ْع َن ﱠ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ت َويط ِ ّه َر ُك ْم تَط ِهيرا ً )َ (33واذك ُْر َن َما يتْلَى فِﯽ بُيوتِك ﱠُن
س أ ْه َل البَي ِ
سولَهُ إِنﱠ َما ي ِري ُد ﱠ ُ ِليذ ِه َ
َو َر ُ
الرجْ َ
ب عَن ُك ُم ِ ّ
ْ
َ
َ
ت ﱠ ِ َوال ِح ْك َم ِة إِ ﱠن ﱠ َ ك َ
َان ل ِطيفا ً خبِيرا ً ))((34اﻻحزاب(
ِم ْن آيا ِ
ساﺧتن تجمﻼت ]ﺧود در زمان[ جاهليت گذﺷته،
)ترجمه :در ﺧانههای ﺧود بمانيد و مانند نمايان
ِ
اظهار تجمل نکنيد و نماز برپا داريد و زکات بدهيد و از ﷲ و رسولش اطاعت کنيد ،جز اين نيست که ﷲ
مﯽﺧواهد از ﺷما اهل بيت ،پليدی را دور کند و ﺷما را پاک گرداند ،چه پاک کردنﯽ * و ياد کنيد آن از
آيات ﷲ و حکمت را که در ﺧانههای ﺷما تﻼوت مﯽﺷود ،هر آينه ﷲ لطف کننده و با ﺧبر است(.
ابن كثير رحمهﷲ در تفسيرش مﯽگويد :اين آيه دليل واضﺢ و آﺷکاری است بر اينکه همسران
پيامبر از اهل بيت وی هستند ،زيرا ﺧو ِد آنها در سبب نزول آيه مﯽباﺷند .سبب نزول آيه به اتفاق علما،
در ﺧود آن آيه،مصداق پيدا مﯽکند.
البته در اين آيه  ،علﯽ  و فاطمه دﺧتر رسول ﷲ  و حسن و حسين رضﯽﷲعنهما نيز قرار مﯽ-
گيرند؛ زيرا در حديث عايﺷه رضﯽﷲعنها آمده است :پيامبر  صبﺢ ﺧارج ﺷد در حالﯽ که ﺷال راه راه
سياهﯽ بر ]دوش[ش قرار داﺷت .حسن بن علﯽ آمد و او را داﺧل کرد ،سپس حسين آمد او را ]نيز[ داﺧل
کرد ،بعد از آن فاطمه آمد و داﺧلش کرد و سپس علﯽ آمد و او را ]نيز[ داﺧل کرد ،سپس فرمود) :إِنﱠ َما
3

 - 1بايد دقت کرد که بر ﺧﻼف گفتهی عده ای در اين حديث ،اﺷاره به تمسک به اهــل بيــت بــرای نجــات از گمراهــﯽ نيامــده
است و تمسکﯽ که در اين حديث ﺧواسته ﺷده است ،تمسک به قرآن است که گفتــه ﺷــده اســت در آن ،هــدايت و نــور وجــود
دارد ،و تمسک به آن بصورت مفرد و تنها آمده است.
 - 2صحيﺢ مسلم ).(6378 ،7/122
آتـينَ  ،أَطِ ْعـنَ ( و ايــن
 - 3دقت ﺷود که در اول آيه ،تمامﯽ افعال بصورت مونث آمده است ) َقـ ْرنَ  ،بُيــوتِكُنﱠ  ،تَ َبـ ﱠرجْ نَ  ،أَق ِْمـنَ ِ ،
مسئله که چرا در آﺧر آيه ،ضماير مذکر )عَن ُك ُم َ◌ ،ي َط ِ ّه َركُ ْم( آمده است ،دليل آن مذکر مجازی بودن کلمه »اهــل« اســت کــه
اين قاعده بر هيچ عالم دينﯽ و يا ﺷﺧص عرب زبانﯽ پوﺷيده نيست.
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ت َوي َ
ط ِ ّه َر ُك ْم تَ ْط ِهيرا ً() 1ترجمه :جز اين نيست که ﷲ مﯽﺧواهد از
س أ َ ْه َل ا ْلبَي ِ
ي ِري ُد ﱠ ُ ِلي ْذ ِه َ
الرجْ َ
ب عَن ُك ُم ِ ّ
2
ﺷما اهل بيت ،پليدی را دور کند و ﺷما را پاک گرداند ،چه پاک کردنﯽ (.

 - 1صحيﺢ مسلم ).(6414 ،7/130
 - 2بايد دقت کرد که در اين آيه هيچگونه عصمتﯽ ثابت نمﯽﺷود ،اگر از اين آيه قرار باﺷد عصمتﯽ ثابت ﺷود ،بنابراين از
ﺷ ْي َ
ان «...که درباره ی صحابه آمده است نيز بايد نتيجه گرفــت کــه آن دســته
ع ْن ُك ْم ِرج َْز ال ﱠ
ِب َ
آيه  11سوره انفالَ ...» :ويُ ْذه َ
ط ِ
از صحابهی پيامبر  که در غزوهی احد ﺷرکت داﺷتهاند نيز معصوم هستند.
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 -9اعتقاد صحيﺢ دربارهی کرامات اولياء:
اعتقاد صحيﺢ بر اساس آنچه به طور تواتر از نصوص دينﯽ استﺧراج ﺷده است ،وجود کرامات ﷲ
تعالﯽ بر اوليائش مﯽباﺷد.
تعريف ولﯽ» :ولﯽ« بر اساس اعتقاد صحيﺢ ،کسﯽ است که به مسائلﯽ که در دين امر ﺷده  ،عمل کند و
از آنچه نهﯽ ﺷده است ،پرهيز نمايد.
َ
َ
َ
َ
علَي ِه ْم َوﻻَ ُه ْم ي َ
حْزنُونَ ( )) (62الﱠ ِذينَ
نﱠ
ف َ
و
خ
ﻻ
اء
ي
ل
و
أ
إ
ﻻ
أ
)
د:
ي
فرما
ﷲ تعالﯽ در مورد اوليائش مﯽ
ِ
ِ ِْ
ْ ٌ
ّ
آ َمنُواْ َوكَانُواْ يتﱠقُونَ ( )يونس(63:
)ترجمه :آگاه باش که دوستان ﷲ هيچ ترسﯽ برای آنها وجود ندارد و آنها غمگين نمﯽ ﺷوند * کسانﯽ
که ايمان آوردند و پرهيزکاری نمودند(.
بله ،دوست و ولﯽ ﺷدن منوط به ايمان و تقوا مﯽباﺷد.
تعريف کرامت :امری ﺧارق العاده )غير معمولﯽ( است که ﷲ تعالﯽ آن را به دست اوليائش جاری مﯽ-
کند تا کمکﯽ برای آنها در امور دينﯽ و يا دنيوی باﺷد؛ بايد در نظر داﺷت که هيچ گاه اين کرامات به
معجزات انبياء و رسوﻻن نمﯽرسد.
بعضﯽ کرامات ﷲ بر اوليائش:
از جمله ی آن کرامات ،داستان اصحاب کهف و داستان مريم عليها السﻼم است؛ وقتﯽ که درد زايمان
او را به سمت تنهی درﺧت ﺧرما کﺷاند و ﷲ به او امر نمود تا آن را تکان دهد ،و از آن ﺧرمای تازه
فرو ريﺧت؛ ﷲ تعالﯽ به مريم عليها السﻼم در تابستان ميوهی زمستانﯽ و در زمستان ميوهی تابستانﯽ
عطا مﯽفرمود؛ همچنين داستان آصف وزير سليمان و داستان مردی که ﷲ تعالﯽ او را ميراند و بعد از
صد سال دوباره زنده کرد و قصهی جريﺢ راهب و يا داستان سه نفر از بنﯽ اسرائيل که در داﺧل غاری
پناه جسته بودند و سنگﯽ بزرگ جلوی درب غار را بست؛ موارد مﺷهور ديگری نيز وجود دارد که با
قرآن و سنت صحيﺢ و تاييد سلف امت و نفرات بعدی آنها  ،ثابت ﺷده است.
اين کرامات تا برپا ﺷدن قيامت در بين مردم باقﯽ ﺧواهد ماند؛ زيرا علت آن دوستﯽ با ﷲ تعالﯽ است
و دوستﯽ با ﷲ تعالﯽ تا قيامت ادامه مﯽيابد.
]نکته ی خيلﯽ مهم[  :اگر کسﯽ کاری غير عادی را انجام داد ،دليل بر پاکﯽ و ولﯽ بودن وی نمﯽﺷود،؛
مگر اين که عمل آن ﺷﺧص بررسﯽ ﺷود و تمامﯽ اعمال او با کتاب و سنت مقايسه گردد و مﺷﺧص ﺷود
که او در ظاهر وباطن از کتاب و سنت تبعيت مﯽ کند.1

 - 1برای مثال مﯽتوان از مسئلهی به تواتر رسيدهی مرد يک چﺷم بسيار فريبندهی موصوف به دجال ،ياد کرد کــه حرکــات
غير عادی و ﺧارق العادهی بسياری انجام مﯽدهد و عدهی زيادی را از هــدايت دور مــﯽکنــد و بــه جهــنم مــﯽفرســتد .بــرای
دانش بيﺷتر و راه ﺷناسايﯽ اولياء ﷲ و اولياء الﺷيطان مﯽتوانيد به کتاب »الفرقان بــين اوليــاء الــرحمن و اوليــاء الﺷــيطان«
نوﺷتهی ﺷيخ اﻻسﻼم ابن تيمية رجوع فرمائيد).مترجم(
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 -10اعتقاد صحيﺢ در مورد واجب بودن اطاعت صاحبان امر مسلمين:
امر ﺧود را
اهل عقيدهی صحيﺢ اعتقاد دارند که ﷲ تعالﯽ بر مسلمانان واجب کرده است که صاحبان ِ
جز در گناهان ،اطاعت کنند.1
اين اعتقاد بر اساس محتوای سﺧن پيامبر  است که عبادة بن صامت  از وی نقل کرده است:
»گوش بده و اطاعت کن در سختﯽ و آسانﯽ و ]همچنين[ در خوﺷحالﯽ و ناراحتﯽ و در ايثار بر خودت،
حتﯽ اگر مالت را بخورند و از پﺷت ] با ﺷمﺷير[ تو را بزنند ،مگر آنکه کاری گناه در آن ]اوامر[
وجود داﺷته باﺷد«.2
حرام بودن ﺧروج بر صاحبان امر:
اعتقاد بر اين است که ﺧروج بر حاکم ،حرام مﯽ باﺷد؛ حتﯽ اگر ستم و ظلمﯽ روا دارد؛ مگر اينکه
کفر آﺷکاری با برهانﯽ از طرف ﷲ تعالﯽ  ،در او وجود داﺷته باﺷد .همان گونه که پيامبر  فرموده
است» :بهترين امامان ﺷما کسانﯽ هستند که آنها را دوست مﯽداريد و آنها نيز ﺷما را دوست مﯽدارند،
آنها برای ﺷما دعا مﯽکنند و ﺷما نيز برای آنها دعا مﯽکنيد و بدترين امامان کسانﯽ هستند که ﺷما بر
آنها بﻐض مﯽکنيد و آنها ]نيز[ بر ﺷما بﻐض مﯽکنند و لعنتﺷان مﯽکنيد و آنان ]نيز[ ﺷما را لعن مﯽ-
کنند؛ گفته ﺷد :ای رسول ﷲ! آيا از روی دﺷمنﯽ بر آنها ﺷمﺷير بکﺷيم؟ فرمود :خير ،تا زمانﯽ که بين
ﺷما نماز برپا مﯽ کنند]عليه آنان نباﺷيد[ ،و اگر از صاحبان امر چيزی ديديد که از آن اکراه داﺷتيد،
عمل وی را زﺷت دانسته و از اطاعت وی ]جز در گناه[ دست نکﺷيد«.3
اين حديث با لفظ ديگر اين چنين آمده است» :اگر در کسﯽ که صاحب امر ﺷده است معصيت ﷲ ديده
ﺷد ،در آن معصيت ﷲ ،کار وی زﺷت ديده ﺷود و ]اطاعت نﺷود[ ولﯽ از اطاعت وی دست کﺷيده
نﺷود«.4

در اين قسمت ،به تﺷﺧيص مترجم ،بﺧﺷﯽ حذف ﺷده است.
از اعتقادات اهل عقيدهی صحيﺢ ،دعا برای صاحبان امر مﯽباﺷد:
در عقيدهی صحيﺢ ،برای صاحب امر دعای صﻼح و عافيت همراه با ثنا و ابرام صورت مﯽگيرد.
همان گونه که امام بربهاری در کتاب السنة مﯽگويد :اگر کسﯽ را ديديد که عليه سلطان دعا مﯽکرد،
بدانيد که او تابع هوای نفس است و اگر ديديد که به صﻼح سلطان دعوت مﯽداد ،بدانيد که او ان ﺷاء ﷲ
پيرو سنت است.
فضيل عياض گفته است :اگر دعايﯽ داﺷته باﺷم ،آن را جز برای سلطان قرار نمﯽدهم و امر ﺷدهايم
که برای صﻼح او دعا کنيم و هرگز اين گونه امر نﺷدهايم که عليه آنها دعا کنيم و اگر ظلم و ستمﯽ روا
دارند ،عليه ﺧودﺷان و ديگر مسلمين مﯽباﺷد و اگر صﻼحﯽ داﺷته باﺷند ،برای ﺧودﺷان و مسلمين است.
امام صابونﯽ در عقيده السلف اصحاب الحديث مﯽگويد:
صﻼح بوده است.
آنچه ديده مﯽﺷود ،دعا برای آنها در اصﻼح و موفقيت و َ
س ُن تَﺄْ ِو ً
الرسُو ِل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم تُؤْ مِ نُو َن ِبا ﱠ ِ َو ْال َي ْو ِم ْ َ
يﻼ( )النساء(59:
َ ...) - 1فإِ ْن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِﻲ َ
ﺷ ْﻲءٍ َف ُردﱡوهُ ِإ َلى ﱠ ِ َو ﱠ
اﻵﺧِ ِر َذلِكَ َﺧي ٌْر َوأَ ْح َ
) ترجمه ... :پس اگر در چيزی اﺧتﻼف پيدا کرديد ،اگر به ﺧدا و روز قيامت ايمان داريد ،آن را به ﺧدا)قرآن ،کﻼم ايﺷــان(
و رسول)سنت وی( برگردانيد ،اين بهترين و نيکوترين تﺄويل است()مترجم(.
 - 2صحيﺢ ابن حبان ) (4562 ،10/425با اسناد حسن .و با الفاظ ديگر :صــحيﺢ بﺧــاری ) (6647 ،6/2588و )،6/6612
 ،(6725صحيﺢ مسلم ).(4860 ،6/14
 - 3صحيﺢ مسلم ) ،(4910 ،6/24السلسلة الصحيحة ).(907 ،2/576
 - 4صحيﺢ مسلم ).(4911 ،6/24
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نهﯽ از دﺷنام دادن به صاحبان امر:
زيرا ﺷرع از آن نهﯽ کرده است؛ به طوری که بزرگان اصحاب رسول ﷲ بر اين مسئله اتفاق
داﺷتهاند.
انس بن مالک  گفت :بزرگان ما از اصحاب رسول ﷲ  ، ما را نهﯽ کردند ]و در ادامه[ فرمود:
»اميران خود را دﺷنام ندهيد و با آنها مخالفت نکنيد ،بر آنها بﻐض نکرده و تقوا پيﺷه کنيد و صبر
کنيد که امر نزديک است«.1

 - 1السنة از ابن ابﯽ عاصم. ... ،(847 ،3/34) :
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 -11نهﯽ از جدل در دين:
اهل عقيدهی صحيﺢ ،جدل و دﺷمنﯽ را در دين جايز نمﯽدانند؛زيرا پيامبر  از آن نهﯽ فرموده
است.
در صحيحين از پيامبر  آمده است» :قرآن بخوانيد تا قلبهايتان با يکديگر الفت پيدا کند و اگر باعث
اختﻼفتان ﺷد ،از آن ]مجلس قرآن[ ،بلند ﺷويد«.1
در مسند و سنن ابن ماجه  -اصل آن در صحيﺢ مسلم  ،-از عبدﷲ عمرو آمده است :پيامبر  در
حالﯽ ﺧارج ﺷد که ]تعدادی از صحابه  [ دربارهی قَ َدر جدل مﯽ کردند؛ صورت پيامبر  از ﺷدت
غضب مانند دانهی انار ﺷد و فرمود» :آيا به اين کار امر ﺷدهايد؟ آيا برای اين خلق ﺷدهايد؟ قسمتﯽ از
قرآن را در مقابل قسمتﯽ ديگر قرار مﯽدهيد!! با همين کار بود که امتهای گذﺷته هﻼک ﺷدند«.2
مﯽ بينيم که جدل ،عقوبتﯽ از عقوبتهای امت مﯽباﺷد؛ در سنن ترمذی و ابن ماجه از ابﯽ امامة  آمده
است :رسول ﷲ  فرمود» :قومﯽ بعد از آنکه برای آنها هدايت آمد ،گمراه نﺷدند مگر اينکه ]در بين[
آنها جدل ايجاد ﺷد .سپس ]اين آيه را[ قرائت فرمود) :م َ◌اض َ◌ َ◌ر َ◌ب◌ُ وه◌ُ لَكَ إ ِ◌ل ّ◌ َ◌ا
ج َ◌د َ◌ﻻ ً()زخرف ) 3«(58ترجمه :آن حرف را به تو نزدند مگر برای جدل(.
امام احمد رحمهﷲ گفته است :اصول سنت نزد ما اين موارد است:
 -1تمسک به آن چيزی که ياران رسول ﷲ  بر آن بودند و اقتداء به آنها.
 -2ترک بدعت ،که هر بدعتﯽ گمراهﯽ است.
 -3ترک دﺷمنﯽ و نﺷستن با اهل هوا.
 -4ترک دورويﯽ و جدل و دﺷمنﯽ در دين.
بحث و جدل نکوهيده :جدلﯽ است که بعد از روﺷن ﺷدن حق باﺷد ،چه در باطل ،چه در حق .يا جدل
کردن در چيزی که ﺷﺧص دروغگو آن را نمﯽداند  .يا جدل کردن در متﺷابهات قرآن و يا جدل با نيتﯽ
غير ﺧير و . ...
بحث و جدل پسنديده :وقتﯽ است که اﺷﺧاص به حق اقرار داﺷته و آن را بيان مﯽدارند ،توسط کسﯽ
صورت مﯽگيرد که مطلع است و نيت ﺧير دارد و از روی ادب رفتار مﯽکند و اين همان بحث پسنديده و
س ِبي ِل َر ِّبكَ ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َ
سنَ ِة َوجَا ِد ْل ُهم ِبالﱠتِﯽ ِهﯽ
ستوده مﯽباﺷد .ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايد) :ا ْد ُ
ظ ِة ا ْل َح َ
ع ِإ ِلى َ
سنُ ( )النحل(125:
أ َ ْح َ
)ترجمه :با حکمت و پند نيک به راه پروردگارت  ،دعوت بده و با آنها به نيکوترين ﺷکل بحث
کن(.
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
َ
ﱠ
ْ
َ
ُ
نُ
س ()العنكبوت(46:
ب إِﻻ ِبالتِﯽ ِهﯽ أحْ َ
و مﯽفرمايدَ ) :وﻻ ت َجا ِدلوا أه َل ال ِكتا ِ
)ترجمه :با اهل کتاب جدل نکنيد مگر به نيکوترين ]ﺷکل[(.
صا ِدقِي َن()هود(32:
و مﯽفرمايدَ ) :قالُواْ يا نُو ُ
ح قَ ْد َجا َد ْلتَنَا فَأ َ ْكثَ ْرتَ ِجدَالَنَا فَأْتَ ِنا ِب َما تَ ِع ُدنَا ِإن كُنتَ ِم َن ال ﱠ
)ترجمه :گفتند :ای نوح! با ما جدل کردی؛ پس با ما بسيار جدل کردی؛ پس آنچه را به ما وعده مﯽ-
دهﯽ  ،بياور؛ اگر از راستگويان هستﯽ(.

 - 1صحيﺢ بﺧاری ) 4773 ،4/1929و  (4774و ) 6930 ،6/2680و  ،(6931صحيﺢ مسلم ) 6948 ،8/57و .(6949
 - 2سنن ابن ماجه ) ،(85 ،1/33مسند احمد بن حنبل ).(6668 ،2/178
 - 3سنن الترمذی ) ،(3253 ،5/378سنن ابن ماجه ).(48 ،1/19
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بعضﯽ از جدلهای ﺷرعﯽ:
ﷲ تعالﯽ از جدال حضرت ابراهيم  با قومش و نيز جد ِل حضرت موسﯽ  با فرعون ما را آگاه
فرموده است.
در سنت نيز از مجادلهی آدم و موسﯽ عليهما الصﻼة و السﻼم صحبت ﺷده است .همچنين از سلف
نيز مناظرات زيادی نقل ﺷده است که همهی آنها مجادله ی پسنديده بودهاند و تمامﯽ موارد زير در آنها
رعايت مﯽﺷد:
 -1علم.
 -2نيت.
 -3متابعت.
 -4ادب در حين مناظره.
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 -12اهل عقيدهی صحيﺢ از مجالست با اهل هوا و بدعت ،به ﺷدت پرهيز مﯽ
کنند:
زيرا در مجالس آنها با اوامر الهﯽ مﺧالفت مﯽ ﺷود؛ محبت و مجالست با آنها ﺧطری است برای
اطاعت کردن از گمراهﯽها و تبعيتﯽ که آنها از باطل دارند.
قاعده ی ﺷناﺧت اهل هوا:
ابن تيمية رحمهﷲ گفته است :بدعتﯽ انجام دهنده ﺧود را از اهل هواء مﯽسازد که آن بدعت با کتاب
و سنت مﺧالفت داﺷته باﺷد ،و آن مﺧالفت نزد عالما ِن به سنت  ،مﺷهور باﺷد ،مانند بدعت ﺧوارج ،
روافض  ،قدريه و مرجئه.
دلي ِل ﺧودداری از همنﺷينﯽ با آنها:
)و ِإذَا َرأ َيتَ الﱠ ِذي َن ي ُخوض َ
ث
ض َ
ع ْن ُه ْم َحتﱠى ي ُخوضُواْ فِﯽ َح ِدي ٍ
ُون فِﯽ آياتِنَا فَأَع ِْر ْ
ﷲ تعالﯽ مﯽفرمايدَ :
َ
ّ
ﱠ
ﺷي َ
َ
طا ُن فﻼَ تَ ْقعُ ْد بَ ْع َد ال ِذ ْك َرى َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظا ِل ِمي َن( )اﻷنعام(68:
سينﱠكَ ال ﱠ
غي ِر ِه َوإِ ﱠما ين ِ
)ترجمه :و اگر ديدی افرادی دربارهی آيات ما بيهودهگويﯽ مﯽکنند ،از آنها روی بگردان تا اينکه در
سﺧنﯽ ديگر وارد ﺷوند و اگر ﺷيطان باعث فراموﺷﯽ تو ]از اين رويگردانﯽ[ ﺷد ،پس ]از آن که يادت
آمد[ با ستمگران ننﺷين(.
ابن عباس  گفته است :تمامﯽ کسانﯽ که تا روز قيامت ،بدعت گذار و در دين مﯽباﺷند ،ﺷامل اين
آيه مﯽﺷوند.1
ابن جرير طبری گفته است :در اين آيه واضحﯽ وجود دارد،بر اين که از همنﺷينﯽ با اهل باطل ،از
هر نوعﯽ که باﺷند ،مثل بدعت گذار و فاسق و  ...منع ﺷده است؛ اين نهﯽ به دليل بيهوده گويﯽ آنها ،
است.2
ابن عباس  گفته است :با اهل هوا همنﺷينﯽ نکنيد که همنﺷينﯽ با آنها موجب مريضﯽ قلب مﯽﺷود.

***
نوﺷتن کتاب "اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﻋﺘﻘـﺎدﻩ" به حمد و توفيق الهﯽ پايان يافت .
از ﷲ تعالﯽ مﯽ ﺧواهم که اين عمل را ﺧالص برای ﺧود گرداند و با سنت پيامبرش محمد  هم سو نمايد تا
توسط آن به عموم مسلمين سودی برسد.
و صلﯽ ﷲ علﯽ نبينا محمد و علﯽ آل بيته اﻻطهار و صحبه اﻻﺧيار و من تبعهم باحسان الﯽ يوم الدين
عبدالسﻼم برجس آل عبدالکريم)رحمة ﷲ(

فهرست:
مقدمه مترجم.
مقدمه مؤلف.
 - 1تفسير البغوی و ديگر تفاسير ذيل آية  68سورهی اﻻنعام.
 - 2تفسير طبری آيه  140سورهی النساء.
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 -1اعتقاد صحيﺢ در توحيد ربوبيت.
مﺷرکين در توحيد ربوبيت ]با مسلمانان[ اﺧتﻼفﯽ ندارند.
اعتقاد مﺷرکين در مورد معبودانﺷان اين است که توسط آنها به ﺧداوند توسل پيدا مﯽکنند و نه اينكه آن
معبودان روزی مﯽدهند و يا ﺧلق مﯽکنند.
توحيد ربوبيت دليلﯽ برای اثبات توحيد الوهيت مﯽباﺷد.
بطﻼن ﺷرک ربوبيت با استفاده از عقل و نقل.

 -2اعتقاد صحيﺢ در اسماء و صفات.
توصيف کردن ﺧداوند با صفات وارده در قرآن و سنت.
ﷲ جل جﻼله به هيچ يک از مﺧلوقاتش ﺷباهت ندارد.
هيچ کس نمﯽتواند کيفيت صفات تعاﻻی ﷲ را درک کند.
معنﯽ صفت استقرار بر عرش)استوی علﯽ العرش(.
عدم فهم کيفيت استقرار.
بيان صفات ﺷنيدن و ديدن.

 -3اعتقاد صحيﺢ در توحيد الوهيت.
ضد توحيد ،ﺷرک به ﺧداوند مﯽباﺷد.
چه کسﯽ مﺷرک است.
دعا نبايد بجز از ﷲ از چيز ديگری صورت گيرد.
دﺷمنﯽ بين پيامبران و قومﺷان در همين توحيد بود.
پيامبران برای تحقق اين توحيد فرستاده ﺷدند.
پيامبران دعوت ﺧود بسوی ﷲ را با اين توحيد ﺷروع مﯽکردند.
مﺷرکين نمﯽتوانند برای ﺷرکﺷان حجت ودليل بياورند.

 -4اعتقاد صحيﺢ در ارکان ﺷش گانهی ايمان.
الف( ايمان به ﷲ.
ب( ايمان به مﻼئکه.
وصف مﻼئکه.
مﻼئکه بندگان دائمﯽ ﷲ هستند.
ﺧلقت فرﺷتگان.
قدرت آنها در ﺷکل دادن به ﺧودﺷان.
رد بر اين سﺧن مﺷرکين که مﻼئکه دﺧتران ﷲ مﯽباﺷند.
جبرئيل عليه السﻼم.
ميكائيل عليه السﻼم.
إسرافيل عليه السﻼم.
ک الموت عليه السﻼم.
َملَ ُ
مﻼئکهی محافظت عليهم السﻼم.
الكرام الكاتبون عليهم السﻼم.
زياد بودن مﻼئکه عليه السﻼم.
کسﯽ که مﻼئکه را منکر ﺷود کفر ورزيده است.
ج  :ايمان به کتب نازل ﺷده.
کتابهای نازل ﺷده ،کﻼم ﷲ تعالﯽ مﯽباﺷند.
انواع وحﯽ.
ايمان به آنچه از قوانين در کتب آمده است.
بعضﯽ از کتابها بعضﯽ ديگر را تصديق مﯽکنند.
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منسوخ ﺷدن بعضﯽ از کتابها توسط کتابهائﯽ ديگر از روی حق.
اسامﯽ کتابهای ﺧداوند.
قرآن کريم آﺧرين کتاب است.
قرآن منسوخ کننده تمامﯽ کتب مﯽباﺷد.
قرآن ﺷامل تمام چيزهائﯽ است که مردم به آن نياز دارند.
قرآن معجزه است.
قرآن محافظت مﯽﺷود.
د -ايمان به پيامبران.
برتری بين پيامبران.
در دعوت به اصل دين يکسان بودند.
فرق بين رسول و نبﯽ.
اسامﯽ رسوﻻن و پيامبران.
رسوﻻن و انبياء بﺷری بودند که ﷲ با دادن رسالت و نبوت به آنها ،ايﺷان را اکرام نمود.
رسوﻻن و انبياء بندگان ﷲ بودند.
پيامبر ما محمد صلﯽ ﷲ عليه و سلم آﺧرين ِ◌ پيامبران است.
بﺷارت رسوﻻن به مبعوث ﺷدن محمد صلﯽ ﷲ عليه و سلم.
کسﯽ که رسالت محمد صلﯽ ﷲ عليه و سلم را تکذيب کند کافر است.
کسﯽ که بعد از محمد  -صلﯽ ﷲ عليه و سلم  -ادعای نبوت کند كفر ورزيده است.
کسﯽ که رسالت يکﯽ از انبياء و مرسلين را تکذيب کند کفر ورزيده است.
ه – ايمان به يوم اﻵخر.
برانگيﺧته ﺷدن.
کارنامه اعمال.
ترازوی ]اعمال[.
ﺷفاعت.
حوض.
ايمان به پل صراط.
و -ايمان به تقدير و خير و ﺷر آن.
مراتب قدر چهار مرحله است.
اول علم.
دوم نوﺷتن.
سوم ﺧواست )مﺷيت(.
چهارم مقام ﺧلق کردن.
افعال بندگان.
ق َ◌د َ◌ری که از آن صحبت ﺷد عملﯽ را منع نکرده و بسنده کردن به آن عمل را نيز واجب نمﯽکند.

 -5اعتقاد صحيﺢ در ايمان.
ايمان کم و زياد مﯽﺷود.
ايمان بدون اعتقاد معنﯽ ندارد.
ايمان فقط ﺷناﺧت نيست.
ايمان بدون عمل وجود ندارد.
حکم اعمال.
حکم تکفير.

 -6اعتقاد صحيﺢ درباره حکم کسﯽ که گناه کبيره انجام مﯽ دهد.
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انجام گناه کبيره باعث کاهش ايمان مﯽ ﺷود.
منافاتﯽ بين اين که کسﯽ را هم فاسق بناميم و هم مسلمان وجود ندارد.
انواع کفر و ﺷرک و . ...
در مورد تمامﯽ مسائل کفر ،ﺷرک ،ظلم ،فسوق و نفاق در نصوص دين دو وجه وجود دارد.
کفر اکبر.
كفر اصغر.

 -7اعتقاد صحيﺢ در مورد صحابه پيامبر صلﯽ ﷲ عليه و سلم.
فضيلت مهاجرين.
فضيلت انصار.
حکم کسﯽ که نسبت به صحابه بغض داﺷته باﺷد.
برتری بين صحابه.
نهﯽ از دﺷنام دادن به صحابه.
گواهﯽ رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه و سلم به نيکمرد بودن آن افراد.
برتری انصار.
برتری اهل بدر.
برتری اصحاب بيعت رضوان.
ترتيب صحابه در برتری بين آنها.

 -8اعتقاد صحيﺢ در مورد اهل بيت پيامبر صلﯽ ﷲ عليه و سلم.
زنان پيامبر صلﯽ ﷲ عليه و سلم نيز از اهل بيت وی بودند.

 -9اعتقاد صحيﺢ درباره ی کرامات اولياء.
تعريف ولﯽ.
تعريف کرامت.
بعضﯽ کرامات ﷲ اوليائش.
]نکته ی خيلﯽ مهم[

 -10اعتقاد صحيﺢ در مورد واجب بودن اطاعت صاحبان امر مسلمين.
حرام بودن ﺧروج بر صاحبان امر.
از اعتقادات صحيﺢ ،دعا برای صاحبان امر مﯽباﺷد.
نهﯽ از دﺷنام دادن به صاحبان امر.

 -11نهﯽ از جدل در دين.
بحث و جدل نکوهيده.
بحث و جدل پسنديده.
بعضﯽ از جدلهای ﺷرعﯽ.

 -12اهل عقيدهی صحيﺢ از مجالست با اهل هواء و بــدعت بــه ﺷــکل ﺷــديدی بــر حــذر مــﯽ-
دارند.
قاعده ﺷناﺧت اهل هواء.
دلي ِل ﺧودداری از همنﺷينﯽ با آنها.
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