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 سخن مترجم

بنام آنكه از هر نيازي بين نياز  ،همتا يكتاي بي  ،مهربان توانا ،دانا  بنام خداوند بخشندة 
و بنام آنكه همگان را بنده و برده آفريد اما  ،است و جز او همه نيازمند بارگاه كرم اويند

بندگي كردن ما بندگان عاجز  ،ايننابرب ،براي خودش نه براي بندگان و بردگاني امثالشان
اش را با اين  ماست كه بهترين پيامبران برگزيدهبراي ذات پاك او كمال شرافت و افتخار 

 .لقب افتخار مي بخشد
كتابهاي  تمام پيامبران و ،آموزد توحيد است علمي كه چگونه بندگي كردن را مي نام

، اولين مراحل توحيد وده استآن تحقق توحيد ب اند و آسماني يك مسؤليت داشته
 ترين كتاب ترين و مقدس مهمترين و پاك ،شناخت پروردگار و ديگر اصول اعتقادي است

باره  در يا باب مستقلي سپس در تمام كتابهاي حديث كتاب ،توحيد قرآن كريم است
 .شمار است ات مستقلي كه در اين باره شده بيتأليف ،توحيد آمده است

دست داريد متن مختصر و مهمي در اين علم شريف است. اين  رساله كوچكي كه در
متن ارزشمند در قرن دوازدهم هجري قمري توسط يكي از علماء و دعوتگران اسالمي 

 .تهيه شده است
افزايد اين است كه سه اصل مذكور همان سه  چيزي كه به اهميت اين كتابچه مي

وبرو هستند از جمله من و شما آيا پرسشي است كه شب اول در قبر همه انسانها با آن ر
 آمين. ،خداوند براي همه آسان بگرداند يد؟شما آمادگي دار

از آنزمان تا   ،سال پيش فرصتي دست داد كه آنرا در مرحله متوسط تدريس كنم چند 
كنون اهميت آن در دلم بود و آرزو داشتم آنرا به فارسي بر گردانم كه اينك به لطف 

 .ا عزيزان قرار داردد در دسترس شمخداون
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. خداوند يار و را از دعاي خير فراموش نفرمائيدن تا وارم مؤلف و اين برادر ناچيزاميد
 نگهدارتان باد.

 الزم به تذكر است كه تيترها از سوي مترجم اضافه شده است.
 دعاگو

 عبداهللا حيدري
 ش 7/3/81

 



 
 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 ما واجب است: چهار چيز بر بدان كه آموختن خدايت رحمت كناد:

و شناخت دين  صكه عبارت از شناخت خداوند و شناخت پيامبرش  ،: علماول
 اسالم با داليل است.

 عمل كردن. : به آندوم

 سوى آن دعوت نمودن. : بهسوم

 صبر در برابر مشكالتى كه در اين راه پيش خواهد آمد. :چهارم

�َ�َٰن لَِ�  ١َوٱۡلَعۡ�ِ  ﴿: است كه : اين فرموده خداوند متعالدليل آنچه گفتيم َّ ٱۡ�ِ ِِ
ۡ�ِ  ٢ُخۡ�ٍ  َّ ْ  ِِلص ۡۡ ََ ْ َۡ ِ َوََ ِّ َ

ۡۡ ْ  ِِل ۡۡ ََ ْ َۡ ِِ َوََ ٰ ََ ِ ِٰ ّّ ْۡ  ٱل ْۡ  وََمِلُِ ََِن َاَْنُو ِّ   ﴾٣ِِّٱ ٱ
اند،  كه ايمان آورده گر كسانىم ،سوگند به روزگار، كه بيگمان انسان در زيانكارى است«

شكيبائى اند و همديگر رابه  د، و همديگر را به حق سفارش كردهان وكارهاى شايسته كرده
فرمايد: اگر خداوند جز اين سوره هيچ برهان  مى /امام شافعى . »اند سفارش كرده

 ديگرى بر مخلوقاتش فرودنمى آورد همين سوره براى آنان كافى بود.
 فرمايد: مى در صحيح بخارى / امام بخارى 
 »العمل: العلم قبل القول وباب« 

 .گفتن و عمل كردن استاين باب در باره آموختن علم قبل از  
 فرمايد: مى زيرا خداوند متعال 

�بَِك ﴿ َ ِِ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر  َّ َٰ  ِِّٱ ٱ َٰ هُّ � َٱإ ِِ
َ
 .]19[محمد:  ﴾عَلۡمَِۡ� َ

 ».برحقى نيست و براى گناهانت طلب مغفرت كن عبودپس بدان كه جز خدا هيچ م «
 .گرفتن علم امر فرموده استقبل از گفتن و عمل كردن به فرا  بينيم كه مى

گانه ذيل بر هر زن و مرد  بدان كه آموختن مسائل سه ،پس خدايت رحمت كناد
 :واجب است مسلمان
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اده اما بيهوده نگذاشته : اينكه خداوند ما را آفريده وپرورش داده و روزى دمسأله اول
كند داخل كس از او پيروى يت ما پيامبرى فرستاده است كه هراست بلكه براى هدا

 فرمايد: شد. لذا خداوند متعال مىاش را كند وارد دوزخ خواهد  بهشت، و هركس نافرمانى

إ ﴿ َِۡوا رَۡس
َ
إ أ إ َِِ�ُۡ�ۡ� رَُسۡٗٱ َ�ِٰهًدْ َمَِۡيُ�ۡ� َكَلا َِۡوا رَۡس

َ
إ أ ا َّ ََ رَُسۡٗٱ  ِِ ۡۡ َ�َعَ�ٰ  ١َِِ�ٰ عِرَۡم

ۡخٗذْ َو�ِيٗ� 
َ
َخۡذَ�ُٰ  أ

َ
َُ ٱصّرُسَۡل عَأ ۡۡ  .]16-15[المزمل:  ﴾١عِرَۡم

ما به سوى شما پيامبرى فرستاده ايم كه بر شما گواه است همچنانكه به سوى فرعون هم «
 به گير ودارى سخت فرو پيامبرى فرستاديم، اما فرعون ازآن پيامبر نافرمانى كرد، لذا او را

 .»گرفتي
، هيچ احدى را با او در اى دهاينكه خداوند هرگز راضى نخواهد بود كه بن :مسأله دوم

َّ ﴿فرمايد:  مى ، لذارا مقرب و نه پيامبر مرسلى عبادتش شريك گرداند، نه فرشته
َ
َوأ

َحٗدْ 
َ
ِ أ َّ ََ ٱ ْۡ  َن ِ عََ� ََۡدُم ّ َِ  . ]18 [الجن: ﴾١ٱصَۡلَ�ِٰدَد 

ند هيچ احدى را ( به عنوان پس باخداو واينكه همه مسجدها خاص خداوند است،«
 .») مخوانپرستش

: اينكه كسى كه خدا را به يگانگى بشناسد واز پيامبرش اطاعت كند هرگز مسأله سوم
براى او جائز نيست كه با كسانى كه با خدا و رسولش دشمن هستند دوستي بر قرار كند 

 .كترين خويشاوندانش باشندحتي اگر نزدي
 :فرمايد متعال مى لذا خداوند

ۡإ ﴿ ۡۡ َ�هُ َ َ َورَُسَۡ�ُ� َوص َّ ّّ ٱ إ ََ َنۡن َحا و ّن إ ْ َۡ ِۡۡٱ ٱرِخرِ َُ ِ َوٱۡ�َ َّ ََ ِِل ۡۡٗنا َُۡنِنُوۡ ُِد مَ
َُ ْ  ّٱ 

 
ُ
ۡو َمِشَ�َ�ُهۡ�ۚ أ

َ
ََُهۡ� أ ٰ ۡو ِِۡخَ�

َ
إَاُهۡ� أ ۡ�َوا

َ
ۡو َ
َ
إَاُهۡ� أ ََّدُه� ُِِروٖح َاَِْا

َ
َٰن َوَ ََ َ ِِ مُُِۡ�ِِهُ� ٱۡ�ِ  ََ �َِِك َكَت َٓ و 

ْۡ  َ�وۡ  ُ َ�ۡوُهۡ� َورَُض َّ َ ٱ ِِ ۚ َر ََِن �ِيَها ِِ ٰ ََ ُٰر  ََ هۡ
َ ۡۡ ۡتَِها ٱ ََ ۡرِ  ِنن 

َُ  ِٖ ٰ ّّ ُ ۚ ِنِۡوُ و َوُدۡدِخُُِهۡ� َ�
ِ هُ  َّ ََ ٱ ۡۡ َّ ِح َٱإ ِِ

َ
َ ِۚ َّ َُ ٱ ۡۡ �َِِك ِح َٓ و 

ُ
ََ أ  .]22: مجادلةـال[ ﴾٢ُ� ٱصُۡلۡفُِِحۡ
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كه با كسانى كه با خداوند و  قومى را كه به خداوند و روز بازپسين ايمان داشته باشند نيابى«
يا برادرانشان يا  ،ورزند دوستى كنند و لو آنكه پدرانشان يا فرزندانشان پيامبراو مخالفت مى

ايمان نگاشته است، و به فيضى  - نقش -لهايشان در د - خداوند -خاندانشان باشند، اينانند كه 
به بوستانهايى در آورد كه جويباران از  - ايشانرا -و  ،از جانب خويش استوارشان داشته است

وهم آنان از او  ،جاودانه در آنند، هم خداوند از آنان خشنود ،فرودست آنها جارى است
 .»انانند رستگارانخدا هم خدايند، بدانيدكه لشكر خشنودند، اينان لشكر

به  بدان كه دين حنيف ابراهيمى اين است كه خدا را :بنمايد خدايت به طاعتش راه
مردم را براى  يگانگى و با اخالص و يكرنگى بپرستى اين است آن هدفى كه خداوند همه

 :فرمايد ى، چنانكه مبدان امر فرموده است آن آفريده و تحقق

ّن َوٱۡ�ِ ﴿ ِ
ۡۡ ُِ ٱ ۡۡ َِ َوَنا َخَِ ََ ِِّٱ ِ�َۡعُبُدو  .]56الذاريات: [ ﴾٥�

 ».ام جن و انس را جز براى آنكه مرا بپرستند نيافريده«
، يعنى مرا به يكتايى بپرستند، بزرگترين و است (يوحدون)در آيه  (يعبدون)معنى 

، و توحيد يعنى خدا را به يكتايى خداوند بدان امرفرموده توحيد استمهمترين چيزى كه 
يز چاشته شرك است، و شرك يعنى كس يا از آن باز د و بزرگترين چيزى كه،دنپرستي

 فرمايد: خواندن، لذا خداوند متعال مى رستشپبه عنوان  ديگرى را با او

ْۡ  ِِ ِۦ َشۡ� ﴿ َ َوَٱ �ُۡ�ُِ� َّ  ٱ
 .]36[النساء:  ﴾ا ٔٗ َوٱۡ�ُبُدوْ 

 . »و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك نكنيد«
اى كه شناخت آن بر هر انسانى واجب است  گانه از تو پرسيده شود: اصول سهاگر 
 چيست؟
 -3 شناخت اسالم كه دين پسنديده پروردگار است و -2شناخت پروردگار  -1 :بگو

.صضرت محمد شناخت پيامبرش ح





 
 

 

 شناخت پروردگار با داليل: صل اولا

رم ذاتى است كه با گر از تو پرسيده شود كه پروردگارت كيست؟ بگو پروردگاا
نعمتهاى فراوانش مرا و ساير جهانيان را آفريده و پرورش داده است، او يگانه معبود من 

 فرمايد: م، لذا خداوند متعال مىاست كه جز او هيچ معبودى ندار

ِ ٱلَۡ�َِِٰل�َ ﴿ َِ ِ َر ّ َِ َۡلُد 
ۡۡ  ﴾ٱ

 .»هرگونه ثناء وستايشى ويژه پروردگار عالميان است«
وردگار هر صنف ديگرى در اين جهان براى خودش عالمى است كه من جز خود پر

 نيز جزوى از يك عالم هستم.
 :اگر از تو پرسيده شود

توان به شب  با آيات و مخلوقاتش، از جمله مى پروردگارت را چگونه شناختى؟ بگو: 
تگانه و ، و به آسمانها و زمينهاى هفاى از آيات عنوان نمونهو روز و خورشيد و مهتاب به 

گ اشاره كرد لذا اى از مخلوقات خداى بزر آنهاست به عنوان نمونه آنچه در آنها و در بين
 :فرمايد خداوند متعال مى

َلرِ َو� �﴿ َۡ
ِۡ ِ َِ َوَٱ ص ُدُدوْ  صِِّشۡل ۡۡ َ َلُرۚ َٱ � َۡ َُ َوٱلۡ ٰتِ ِ ٱّ�ُۡو َوٱهَّهاُر َوٱصّشۡل َِ  َوِنۡن َاْ

ِ  خَ  ِّ ََ ٱ ُهّن َِِ ُكوُتۡ� َِِّاهُ َ�ۡعُبُدو َۡ  .]37فصلت: [ ﴾٣َِ
هاى قدرت او شب و روز و خورشيد و ماه است، خورشيد و ماه را سجده  و از نشانه«

 .»نكنيد، بلكه خداوند را كه آنها را آفريده است سجده كنيد
 :فرمايد مى و نيز

﴿ ٰ �َٰ ََ ّۡ َّ ٱص ِ  َخَِ ِّ ُ ٱ َّ َّ َرّ�ُ�ُ� ٱ َّا�ٖ ِِ
َ
ِِ ِسّتِِ َ   ََ

َ ۡۡ ٰى َ�َ ٱۡلَعرِۡش�  ِ  َوٱ َۡ ُُّ� ٱۡسَت

ُّ ُ�ۡغِ  ٱّ�َۡو ٱهَّهاَر َ�ۡطُُِبُ � َحثِيثٗ  ِۡ َٱ َ�ُ ٱۡ�َ
َ
ۡمرِهِۦإۗ َ

َ
ِٰ  ِِأ ََ ّّ َۡ َلَر َوٱهنُدَۡٱ ُم َۡ ََ َوٱلۡ ا َوٱصّشۡل

َن ٱۡلَ�َِِٰل�َ  ُ َر َّ ۡمُرۗ َ�َباَرَ  ٱ
َ ۡۡ  .]54األعراف: [ ﴾٥ َوٱ
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همانا پروردگار شما خداوند است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس برعرش «
پوشاند، و  مى - و روز را به شب -قرار گرفت، شب را به روز  - داند چنانكه خود مى -

مر صرفا از كه رام شده فرمان اويند، بدانيد كه خلق و ا - آفريد -خورشيد و ماه و ستارگان را  
 .»آن اوست، با بركت است خدايى كه پروردگار جهانيان است

 فرمايد: حق جهان است لذا مى د برپروردگار همان معبو

﴿ ََ ۡ ُۡ ُِّ�ۡ� َ�ّت ََِن ِنن َبۡبُِِ�ۡ� لََع ِّ ُ�ۡ� َوٱ َۡ ِ  َخَِ ِّ ُۡ ٱۡ�ُبُدوْ  َرّ�ُ�ُ� ٱ َها ٱهّا �ن
َ
ا � َّ٢ 

 
َ ۡۡ ِ  َ�َعَو لَُ�ُ� ٱ ِّ ٰشٗ ٱ ََ إاٗ ََ  عِ إَا َِِوا َلا ّۡ إاٗ  ا َوٱص إاِ َنا َلا ّۡ َل ِنَن ٱص َۡ ه

َ
ِٰ   َوأ ََ ََ ِِ ِۦ ِنَن ٱََّل ۡخَر

َ
عَأ

ّٗ رِۡزمٗ  هَدْ
َ
ِ أ ّ َِ   ْۡ َۡعُِ َُ ََ ا لُّ�ۡ�و عََ�  هُتۡ� َ�ۡعَُِلۡ

َ
 .]22-21: ة[البقر ﴾٢ْ َوأ

 ،است بپرستيد تا پرهيزگار شويد تان را كه شما و پشينيانتان را آفريدهاى مردم پروردگار«
سر پناه شما كرد، و از آسمان آبى  -همچون -زير انداز وآسمان را  -همچون –آنكه زمين را 

ها براى روزى شما بر آورد، پس آگاهانه براى او همتا  ميوه -انواع -فرو فرستاد، آنگاه بدان

 .»نياوريد
 فرمايد: مى /كثير  ابن

مخلوقات يگانه ذاتى است كه شايسته و مستحق پرستش  همه اين خالق و آفريدگار«
 .»است

اسالم و) ايمان و ( انواع عبادتهايى كه خداوند دستور انجام آنرا صادر فرموده از قبيل
 ،انابت و استعانت ،خشوع و خشيت حذر, شوق و ،دعاء و توكل ،خوف و رجاء ،احسان

خداوند به آن امر فرموده همه استعاذت و استغاثت ذبح و نذر و ديگر عباديهايى كه 
 فرمايد: مى ويژهء پروردگار يكتا است. لذا خداوند متعال

َحٗدْ ﴿
َ
ِ أ َّ ََ ٱ ْۡ  َن ِ عََ� ََۡدُم ّ َِ َّ ٱصَۡلَ�ِٰدَد 

َ
 .]18[الجن:  ﴾١َوأ

پرستش  كس را به عنوان س با خداوند هيچاينكه همه مسجدها خاص خداوند است پ و« 
 .»مخوان



 11  سه اصل بزرگ اسالم

 

 

كافر  اين عبادتها يا جزئى از آنرا براى غير خدا انجام دهد مشرك وپس كسى كه 
 فرمايد: لذا خداوند متعال مى ،است

ٰهً ﴿ َٰ ِِ ِ َّ ََ ٱ ُُ َن اُُِ � ِموَد َرِ�ِ ِۦإۚ ِِهُّ � َٱ ُ�ۡفُِِح َوَنن ََۡد َۡ َلا ِح َّ ِ َٰن َ�ُ� ِِ ِۦ عَ� َٰ ا َاَْخَر َٱ ُِۡر
 ََ  .]117 [المؤمنون: ﴾١ٱۡلَ�ٰفُِرو

جز اين نيست كه  ،كس با خداوند خدايى ديگر بپرستد كه در اين كار حجتى نداردو هر«
ودر حديث آمده است  .»آرى كافران رستگار نمى شوند ،حسابش با پروردگارش است

 :فرمايد مى . لذا خداوند متعال»دعاء مغز عبادت است« »الدعاء مخ العبادة«

﴿ 
َ
ُّۡمِۡ�إ أ ََ َومَاَل َر�نُ�ُ� ٱ َِّ� َسَيۡدُخُِۡ ََ َ�ۡن ِمَبا و َتۡكِ�ُ ۡۡ َ ََِن � ِّ َّ ٱ َۡ لَُ�ۡ�ۚ ِِ ۡستَِد

َِّْخرِدَن   .]60غافر: [ ﴾٦َ�َهّوَ� 
و پروردگارتان گويد مرا به دعا خوانيد تا برايتان اجابت كنم، بيگمان كسانى كه از عبادت «

 .»شدورزند به زودى با خوارى وارد دوزخ خواهند  من استكبار مى
 الهى است: اين ارشاد  :خوف دليل

ۡنِنوِ�َ ﴿ َِ َِِ ُكوُت� نن ُۡهۡ� وََخاعُۡ َاعُ ََ   .]175عمران:  [آل ﴾ عََ� 
 .»نترسيد و از من بترسيد اگر مؤمن هستيد  آنان پس از« 

 :اين ارشاد بارى است دليل اميد:

﴿  ْۡ ََ ََرُۡ� َِۡيۡعَلۡو َ�َلٗ� َ�َلن َ� إَا َرِ�ِ ِۦ عَ ا َۡ َحَدۢ�ا َوَٱ �ُۡ�ِۡ  ِِعِبَ َ�ِِٰحٗ  لِ
َ
ةِ َرِ�ِ ِۦإ أ َّ  ﴾ا

 .]110[الكهف: 
در  بايد كار نيكو پيشه كند و ،حال هر آنكس كه اميد به لقاى پروردگارش بسته است«

 .»پرستش پروردگارش كسى را شريك نيارود
 : اين فرموده باريتعالى است:دليل توكل

ْۡإ  ِِ ﴿ ُ َّ َۡ ِ َ�َت َّ ۡنِنوِ�َ َوَ�َ ٱ  .]23: ة[المائد ﴾َ ُكوُت� نن
 .»خدا توكل كنيد اگر مؤمن هستيد بر و« 
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ُبُ �﴿ ۡۡ َۡ َح ِ َ�ُه َّ ۡ َ�َ ٱ ّّ َۡ  .]3[الطالق:  ﴾َوَنن َ�َت
 .»خدا توكل كند همو وى را كافى است پس هركس بر« 

 اين ارشاد بارى است: :دليل شوق و حذر و خشوع

﴿ ٰ�َُ�  ْۡ َُّهۡ� َ�هُ ََوَا رََغبٗ ِِ ِٰ  َوَدۡدُمۡ ََ ِِ ٱۡ�َۡي  ََ ِٰشعِ�َ ا َورََهبٗ رُِمۡ ََ ْۡ  َهَا  و َوَ�هُ  .]90[األنبياء:  ﴾ا
خواندند و هميشه  زيرا آنها در كارهاى خير تعجيل ميكردند و در حال بيم و اميد ما را مى« 

 .»خاضع و خاشع بودند به درگاه ما
 بارى است:اين فرموده  :دليل خشيت

ِ� عَ ﴿ ۡۡ ُۡۡهۡ� َوٱۡخَش َۡش ََ  .]150: ةالبقر[ ﴾َ� 
 .»من بترسيد از پس از آنان مترسيد و« 

 :اين ارشاد الهى است :و دليل انابت

﴿�ُ�َ  ْۡ ۡسُِِل
َ
ْۡإ  َِِ�ٰ َرِ�ُِ�ۡ� َوأ هِيُب

َ
  .]54[الزمر:  ﴾َوأ

 .»تان باز آييد و در برابر او تسليم شويدسوى پروردگار به«
 :در حديث آمده است

 ».واذا استعنت فاستعن باهللا«

 .»هرگاه ياري خواستى از خدا يارى بجوى و« 
 اين ارشاد بارى است: :دليل استعاذت

 (سوره الناس).( قل أعوذ برب الناس ملك الناس)  
 .»برم فرمانرواى مردم مى مردم پناه بگو به پروردگار«

 :اين فرموده خداوندى است :دليل استغاثه

َتغِيثُ ﴿ ۡۡ َ ََ لَُ��ِِۡذ � ََ َرّ�ُ�ۡ� عَلۡسَتَدا  .]9[األنفال:  ﴾�ۡۡ
كرديد و او دعاى شما  مى ياد آوريد كه به پروردگار تان استغاثه و زارى هنگامى را به«

 .»را اجابت كرد
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 اين ارشاد خداوندى است: :دليل ذبح

ِ ٱۡلَ�َِٰلِ ﴿ َِ ِ َر ّ َِ َۡياَ  َوَمَلاِ�  ََ ِِ َو ُۡ ُ َ�ِ� َو� ََ  َّ َٱ َ�ِدَك َ�ُ�و َو�َِ�ٰصَِك  ١َ� مُۡو ِِ
ِِِل�َ  ۡۡ ّوُل ٱصُۡل

َ
هَا  أ
َ
ِمۡرُ  َوَ

ُ
 .]163-162[األنعام:  ﴾١ أ

 .»براى خدا است كه پروردگار جهانيان است ،بگو نماز و نيايش من و زندگانى ومرگ من«
 است: در حديث آمده

 .»لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«

 .»غيرخدا ذبح كند براى كهلعنت كند كسى را  خداوند«
 اين فرموده خداوند متعال است: :دليل نذر

َتِطٗ�� ﴿ ۡۡ هُ� ُم ََ َ�ن ۡۡٗنا َ� ََ ََ اعُۡ َّ ََ ِِلهّۡذرِ َودَ   .]7[اإلنسان:  ﴾٧َُۡعُۡ
كنند و از قهر خدا در روزى كه شر سختيش  آن بندگان نيكو) به نذر و عهد خود وفا مى(«

 .»ترسند د مىهمه اهل محشر را فرا گير





 
 

 

 شناخت دين اسالم با داليل : اصل دوم

دين اسالم يعنى تسليم شدن براى خدا كه او را به يكتايى بپرستى، و از اوامرش 
 و آن سه درجه دارد: .و از شرك بيزارى جويي ،پيروى كنى

 .اى از خودش اركانى دارد كه هر درجه ،و ايمان و احسان ،اسالم
 نج ركن دارد:است كه پ اسالم درجه اول:

و اينكه  ،هيچ معبود برحقى نيست گواهى دادن به اينكه جز خداى يگانه -1 
 رسول خدا است. صمحمد

وحج بيت اهللا  -5 .و روزه ماه مبارك رمضان -4دادن زكات.  -3 برپاداشتن نماز. -2 
 الحرام.

 اين فرموده خدوند متعال است: :دليل ركن اول

هُّ � َٱإ ﴿
َ
َ ُ َّ َۡ  َشِهَد ٱ َٰ  ِِّٱ ُه َٰ ِِ  َٱإ ِِ ۡۡ َِلۢ  ِِللِۡۡ ِإ ِِۡ� مَا ْۡ  ٱۡلعِ ُ ص و 

ُ
ُِ َوأ �َِِك َٓ َۡ َوٱصَۡل َٰ  ِِّٱ ُه َٰ ِِ

َِكيُ�  ۡۡ ُۡ ٱ  .]18عمران:  [آل ﴾١ٱۡلَعِۡد
 گواهى - راستين -خداوند كه در دادگرى استوار است و فرشتگان و عالمان «

آرى جز او كه پيروزمند فرزانه است معبود بر  .حقى جز او نيست دهند كه معبود بر مى
 .»حقى نيست

ٰ َ ﴿كلمه   َٰ  )(إال اهللاكند و  مى شود نفى همه آنچه را كه جز خدا پرستيده مى ﴾َٱإ ِِ
كند. خدايى كه در پرستش  مى هرگونه عبادتى را صرفا براى خداى يكتا و الشريك ثابت

, آنچه اين شريك و همتايى نيستر ملك او هيچ او هيچ شريكى نيست, كما اينكه د
 :كند اين فرموده خداوند متعال است مطلب را واضح و آشكار بيان مى

﴿ ََ إا  ِمِّلا َ�ۡعُبُدو ِِ ََِرْ ِۡۡن ِۦإ ِِهّ �ِي ِ َومَ
َ
ِۡ ٰهِيُ�  ََ ِ  َ�َطَرِ� عَ�ِهُّ �  ٢ۡۡذ مَاَل ِِِۡ ِّ ِِّٱ ٱ

 .]27-26[الزخرف:  ﴾٢ َسَيۡهِدَنِ 
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من  ،پرستان هيم به پدر خود و قومش گفت اى بتسول ما به ياد آور وقتى را كه ابرااى ر«
از معبودان شما سخت بيزارم جز آن خدايى را كه مرا آفريده و البته مرا هدايت خواهد كرد 

پرستم واين خدا پرستى (و توحيد) را در همه ذريت او تا قيامت كلمه باقى گردانيد تاهمه  نمى
 .»به خداى يكتا) رجوع كنندفرزندانش ( 

 :وهمچنين اين ارشاد خداوند بزرگ

ْ  َِِ�ٰ َ�َِلِٖ �ۡ﴿ ۡۡ َ َِ َ�َعاص ِكَ�ٰ
ۡهَو ٱلۡ

َ
أ � َّ  ِ إا ْ َۡ َ َوَٱ �ُۡ�َِ  ِِ ِۦ  َس َّ ََۡعُبَد ِِّٱ ٱ ّٱ 

َ
َِۡيَوَوا َو�َۡيَوُ�ۡ� َ

َذ  ٔٗ َشۡ�  ِّ ۡرَ�ا�ٗ ا َوَٱ َ�ّت
َ
ُّوَ�ۡعُضَوا َ�ۡعًضا أ ََ ا ِنِن  ُِِلۡ ۡۡ هّا ُم

َ
ْۡ  ٱۡشَهُدوْ  ِِا ُ ۡص ُۡ �َ  ْ ۡۡ ّل َۡ ِۚ عَ�َِ ََ َّ َِ ٱ

  .]64عمران:  [آل ﴾٦
شما يكسان است بايستيم كه جز  و سر سخنى كه بين ما بگو اى اهل كتاب بياييد تا بر«

خداوند را نپرستيم و براى او هيچگونه شريكى نياوريم و هيچ كسى از ما ديگرى را بجاى 

 .»اگر رويگردان شدند بگوييد شاهد باشيد كه ما فرمانبرداريم ند به خدايى برنگيرد, وخداو
 رسول خدا است اين ارشاد خداوندى است: ص ودليل گواهى دادن اينكه محمد

إَاُ�ۡ� رَُسۡل  ﴿ ۡد َ�ا َۡ ٌۡ  لَ ُ�ۡ� َمِۡد ِۡ هُف
َ
 َمَِۡي ِ َنا َموِتنۡ� َحرِدٌص َمَِۡيُ�� ِِلصُۡلۡننِوِ�َ  ِنِۡن أ

 .]128: التوبة[ ﴾١رِّحي�   رَُاوف  
بريد  سوى شما آمده است كه هر رنجى كه شما مى پيامبرى از ميان خودتان بهراستى كه  به« 

 .»آيد، سخت هواخواه شماست و به مؤمنان رؤوف و مهربان است براى او گران مى
ما را امر معناى گواهى دادن به اينكه محمد رسول خداست اين است كه در هر آنچه 

فرموده از ايشان اطاعت كنيم، و به هر آنچه خبرداده يقين و باور داشته باشيم, و از هر 
آنچه مارا باز داشته باز ايستيم, و اينكه پرستش خدا جز به روشى كه ايشان بيان فرموده 

 اند انجام نگيرد.
 :در اين آيه كريمه متبلور است ودليل نماز و زكات و تفسير درست توحيد:

﴿ ّۡ ْۡ  ٱص ةَ َوُدۡنَُ ٰۡ َِ َّ ْۡ  ٱص إَا َوُدِۡيُل ََِن ُحَوَفا ِِ َ� َ�ُ ٱ َِ ِِۡ ُۡ  َ َّ ِمُروإْ  ِِّٱ ِ�َۡعُبُدوْ  ٱ
ُ
إ أ ٰۡةَۚ َوَنا َك

ِيَِلِِ  َۡ   .]5: البينة[ ﴾٥َوَ�ٰصَِك َُِّن ٱلۡ
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جز اين فرمان نيافته بودند كه خداوند را بپرستند و پاكدينانه، دين خود را براى او خالص «
 .»دارند و نماز را برپادارند، وزكات را بپردازند، و اين دين استوار است

ََ ﴿: اين آيه كريمه است :دليل روزه ْۡ  ُكتِ ََِن َاَْنُو ِّ َها ٱ �ن
َ
ا � َياُٱ َكَلا َّ ِ َِ َمَِۡيُ�ُ� ٱص

ََ ُكتِ  ۡ ُۡ ُِّ�ۡ� َ�ّت ََِن نِن َبۡبُِِ�ۡ� لََع ِّ  .]183: ة[البقر ﴾١ََ َ�َ ٱ
اى مؤمنان! برشما روزه فرض گرديده همچنانكه بركسانى كه پيش از شما بودند فرض «

 .»شده بود, تا كه تقوا پيشه كنيد

ِِ وَ ﴿ :اين ارشاد الهى است :ودليل حج ُن ٱۡ�َۡي ِۡ ِح ِ َ�َ ٱهّا ّ َِ  ِ ۡ�َِِ َُ َنِن ٱۡسَتَطا
َّ ٱَسبِيٗ�ۚ  ِ ّ َمِن ٱۡلَ�َِِٰل� َوَنن َ�َفَر عَ� ِِ َ َغ  .]97عمران:  [آل ﴾َّ
جا كعبه فرض است البته بر هركسىكه توانايى رسيدن به آن ى حج خانه وخداى را برمردم«

 .»نياز است نيان بىبداند كه ) خداوند از جها(  و انكار) ورزد( را داشته باشد و هركس كه كفر

 درجه دوم:

ترين  و پايين الإله إال اهللاترين آن گفتن  كه هفتاد وچند شاخه دارد كه بلندايمان است 

 اى از ايمان است. اب اذيت از راه است، و حياء شاخهآن دوركردن اسب
اينكه به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبران الهى و همچنين  :اركان آن شش تا است

 ى.بد آن ايمان داشته باش وز قيامت وتقدير اعم از خوب وبه ر
 اين ارشاد خداوندى است: دليل اركان ششگانه مذكور:

﴿ ِ َّ ِٰ�ّن ٱلِۡ�ّ َنۡن َاَْنَن ِِل َٰ َِ َو َۡهُ�ۡ� مَِبَو ٱصَۡلۡ�ِِو َوٱصَۡلۡغرِ  وُُ�
 ْۡ لن َۡ َُ َ

َ
ََ ٱۡلِ�ّ أ ّليۡ

 ِ ِ� َٓ ِۡۡٱ ٱرِخرِ َوٱصَۡل َِ َوٱهّبِِ�ِ َوٱۡ�َ   .]177: ة[البقر ﴾نَ  َۧكِِ َوٱلِۡكَ�ٰ
سوى مشرق و مغرب آوريد بلكه نيكى آن است كه بنده به  نيكى آن نيست كه رويتان را به« 

 .»خداوند و روز بازپسين و فرشتگان وكتب آسمانى و پيغمبران ايمان داشته باشد
 

 



  سه اصل بزرگ اسالم  18

 

 اين ارشادخداوندى است: ودليل تقدير:

﴿ ّ ُُ َدرٖ ِِهّا  َۡ ِ ِ  ُٰ َّ ۡۡ ٍا َخَِ   .]49[القمر:  ﴾٤َ�ۡ
 .»يزى را به اندازه آفريديمچ ما هر«

 :درجه سوم

, و آن اينكه خدا را طورى بپرستى كه گويا او را است كه فقط يك ركن است احسان
 بيند, بدليل اين فرموده خداوند كه: بينى يقيناً او ترا مى بينى, چون اگر تو او را نمى مى

﴿ َّ ِِ  ََ ُوۡ ِۡ ۡ َن ََِن ُه�  ِّ ْۡ  ّوٱ َۡ ََِن ٱّ� ِّ ََ ٱ َ َن َّ   ]128[النحل:  ﴾١ٱ
 .»رهيزگاران ونيكو كاران استپبه درستيكه خداوند با «
 :واين ارشاد الهى 

﴿ َ�َ ۡ ّّ َۡ ُۡٱ  ٢ٱۡلَعِۡدِۡ ٱصرِّحيِ� َوََ ُۡ ِ  َََرٮَٰك ِحَ� َ� ِّ ِِ ٱلّ�ٰ  ٢ٱ ِنَبَك  َۡ ِِهُّ �  ٢ِدِدََن َوَ�
َُ ٱۡلَعِِيُ�  ِلي ّۡ َۡ ٱص  .]220-217[الشعراء:  ﴾٢ُه

) (براى عبادت كه نگامىبر(خداوند) پيروزمند مهربان توكل كن همان كه تورا به ه و« 
گذاران, چراكه او ز حالتى به حالت ديگر) ميان نمازبيند و نيز تحولت را در(نماز ا خيزى مى برمى

 .»شنواى دانا است
 و همچنين اين فرموده خداوند بزرگ: 

﴿ َٖ
ۡ
ِِ َشأ  َُ َٖ  َوَنا ََُ�ۡ ْۡ  ِنۡوُ  ِنن مُۡرَاْ ََ ِنۡن َ�َلٍو ِِّٱ ُكّوا َمَِۡيُ�ۡ�  َوَنا َ�ۡتُِ َوَٱ َ�ۡعَلُِۡ
ََ �ِي ِ  ْ ِِۡذ َُفِيُضۡ ًّ  .]61[يونس:  ﴾ُشُهۡ

ز قرآن تالوت نكنى و به ااي  اي رسول ما ( بدان كه تو) در هيچ حالي نباشى و هيچ آيه«

 .»كنيم هيچ عملى تو و امتت وارد نشويد مگر آنكه ما همان لحظه شمارا مشاهده مى
نقل شده كه  سحديث مشهور جبريل است كه ازعمر بن خطاب  :ودليل از سنت

 فرمودند:
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يْنَم« ول اهللا ـبَ سُ نْدَ رَ لُوسٌ عِ نُ جُ ومٍ  صا نَحْ اتَ يَ جُ  ،ذَ ينا رَ لَ عَ عَ لَ ياضِ إذْ طَ ديدُ بَ لٌ شَ

رِ  ،الثِّيابِ  عْ ادِ الشَّ وَ ديدُ سَ رِ  ،شَ فَ رُ السَّ يهِ أثَ لَ  عَ رَ دٌ  ،ال يُ نَّا أحَ هُ مِ فُ رِ عْ ال يَ لَسَ إِىلَ  ،وَ تَّى جَ حَ

يهِ صالنَّبيّ  بتَ كْ تَيهِ إِىلَ رُ بَ كْ نَدَ رُ أَسْ قالَ  ،، فَ ، وَ يهِ ذَ خِ ىلَ فَ يهِ عَ فَّ ضعَ كَ وَ ، أخْ  :وَ دُ َمَّ ا حمُ ربين يَ

نِ اإلسالمِ  ول اهللا  ،عَ سُ الَ رَ قَ داً رسولُ  :: اإلسالمُ صفَ مَّ هدَ أنْ ال إلهَ إالَّ اللهوأنَّ حمُ شْ أنْ تَ

الةَ  ،اهللا قيمَ الصَّ اةَ  ،وتُ كَ َ الزَّ تُؤيتِ انَ  ،وَ ضَ مَ تَصومَ رَ بيالً .  ،وَ هِ سَ يْ تَطَعْتَ إِلَ جَّ البَيتَ إن اسْ ُ حتَ وَ

عَ  تَ . فَ قْ دَ : صَ الَ يمَ قَ نِ اإلِ ربينِ عَ أَخْ : فَ الَ قهُ ! قَ دِّ صَ يُ هُ وَ لُ أَ سْ هُ يَ نَا لَ بْ نَ ـجِ ؤمِ : أنْ تُ الَ انِ . قَ

بهِ  تُ كُ ، وَ ِهِ ت الئِكَ مَ لِهِ  ،باهللاِ، وَ سُ رُ ر ،وَ مِ اآلخِ اليَوْ دقت.  ،وَ : صَ الَ . قَ هِ ِّ رشَ هِ وَ ريِ رِ خَ دَ نَ بالقَ مِ ؤْ وتُ

الَ  انِ . قَ  :قَ سَ نِ اإلحْ ربين عَ اهُ فإنْ لَ فأَخْ رَ أنَّكَ تَ بُدَ اهللاَ كَ عْ : أنْ تَ . ـالَ اكَ رَ هُ يَ اهُ فإنَّ رَ نْ تَ كُ مْ تَ

الَ  الَ  :قَ . قَ ةِ اعَ نِ السَّ ين عَ ربِ أَخْ الَ : فَ . قَ ائِلِ نَ السَّ مَ مِ لَ ا بأعْ نْهَ ولُ عَ ؤُ ا املَسْ نْ  :مَ ين عَ فأخربِ

ا، وأ تَهَ بَّ ةُ رَ لِدَ األَمَ : أنْ تَ الَ ا . قَ َ اراهتِ  التنْ أمَ لُونَ يف ـرَ تَطَاوَ اءِ يَ اءَ الشَّ عَ الَةَ رِ اةَ العَ رَ اةَ العُ فَ حُ

اً  لِيّ ِثْتُ مَ ب لَ طَلقَ فَ مَّ انْ . ثُ نْيَانِ لْتُ  ،البُ ؟  قُ ائِلُ نِ السَّ ري مَ دْ تَ ، أَ رُ مَ ا عُ : يَ الَ مَّ قَ ولُهُ  :ثُ اهللاُ ورسُ

مْ  كُ مُ لِّ مْ يعْ اكُ تَ يلُ أَ ربْ هُ جِ : إنَّ الَ مُ . قَ لَ مْ  أعْ رَ دِينكُ  .»أمْ

نشسته بوديم ناگهان مردى برما ظاهر شد كه  صكه ما خدمت پيامبر درحالى«
لباسهايش به شدت سفيد و موهايش شديداً سياه بود, هيچ نشانه اى از آثار سفر براو ديده 

همچنانكه پيامبر نشسته  صجلو پيامبر ،شناخت شد ونه هم كسى از ما او را مى نمى
چسپاند ودستهايش را بر رانهايش  صشست و زانوهايش را به زانوهاى بودند دو زانو ن

فرمودند: اينكه گواهى دهى كه هيچ معبود  گذاشت و گفت: اى محمد از اسالم مرا خبرده
وجود ندارد و اينكه محمد فرستاده خداست, و نماز را برپادارى  بر حقى جز خداى يگانه

ى و اگر توانايى داشتى حج خانه خدا كنى و زكات بپردازى وماه رمضان را روزه بگير
كند,  پرسد وهم تصديق مى تعجب كرديم كه چگونه هم از ايشان مى ،گفت: راست گفتى

از ايمان مرا خبر ده؟ فرمودند: اينكه به خدا وفرشتگان و كتابها و رسوالنش و به :گفت
گفت: از احسان مرا  أعم از خير و شر آن ايمان و باور داشته باشى, روز قيامت و به تقدير

بينى چون اگر تو او را  خبرده فرمودند: اينكه خدا را طورى بپرستى كه گويا او را مى
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از قيامت مرا خبر ده فرمودند: در اين باره سؤال  :گفت ،بيند نمىبينى او قطعا ترا مى
نكه , فرمودند: ايده از نشانيهاى آن مرا خبر:داند، گفت شونده از سؤال كننده بيشتر نمى

در  اينكه ببينى چوپانان تنگدست با پاى لخت و عريان و كنيز ارباب خودش را بزايد،
گويد: آنگاه راهش را كشيد و رفت, ما  راوى مى ورزند، ساختمانها بريكديگر فخر مى

دانيد سؤال كننده كى بود؟  آيا مى اندكى درنگ كرديم آنگاه حضرت فرمودند: اى عمر!
ترند, فرمودند: اين جبريل بود كه آمد تا امر دينتان را به شما گفتيم خدا و رسولش دانا

 .»بياموزاند



 
 

 

 است صشناخت پيامبرمان حضرت محمد : اصل سوم 

م هستند كه هاشم از قريش و ايشان محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاش 

عليه و على  –ها عرب و از نسل حضرت اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم خليل  قريشى

كه چهل  ،هستند، ايشان شصت و سه سال عمر كردند –نبينا أفضل الصالة و أتم التسليم 
ايشان پيامبر و رسول  ،بعثت بود سال آن پيش از بعثت و بيست وسه سال ديگر زندگى

رسالت به ايشان ابالغ شد، كه در آن زمان در مكه  مدثر)نبوت و با (إقرأ) بودند، با (
شرك باز داشته و به سوى  شان را فرستاد تاكه مردم را ازتشريف داشتند، خداوند اي
 كه: بدليل اين ارشاد خداوندى ،توحيد و يكتا پرستى بخواند

َها ٱصُۡلّدثُِِر ﴿ �ن
َ
ا � هِذۡر  ١َّ

َ
ۡ  ٢ُبۡ� عَأ َۡ عَلۡهُدۡر  ٤َوَُِياََِك َ�َطِهِۡر  ٣َوَرّ�َك عََكِ�ِ  ٥َوٱصرنۡ�

َتۡكِ�ُ  ۡۡ َ ِ�ۡ وَ  ٦َوَٱ َ�ۡلُن � َۡ   .]7-1[المدثر:  ﴾٧صَِرِ�َِك عَل
! برخيز و هشدار ده و پروردگارت را تكبير گوى و اى مرد جامه برخود پچيده« 

و بخششى مكن كه پاداش بزرگتر  بپرهيز –شرك  -دامنت را پاكيزه بدار و از آاليش 
 .»بخواهى و در راه پروردگارت شكيبايى كن

هِذرۡ ﴿ :معناى
َ
َوَرّ�َك ﴿شرك بترسان و به سوى توحيد فراخوان، و يعنى از ﴾ ُبۡ� عَأ

 ۡ  ﴾َوَُِياََِك َ�َطِهِرۡ ﴿يعنى باتوحيد ويكتا پرستى او را تعظيم كن و بزرگ بدار و  ﴾عََكِ�ِ

َۡ عَلۡهُدرۡ ﴿ ،يعنى اعمال خويش را از شرك پاك گردان  رجز يعنى بتها، وترك بتها ﴾َوٱصرنۡ�
 .يعنى بيزارى از بتها وبت پرستان

پس از ده سال ايشان  خواندند، ه سال تمام به همين منوال مردم را بسوى توحيد مىد
گانه فرض گرديد، سه سال در مكه  ى پنجها به معراج يعنى آسمان فراخوانده شدند و نماز

نماز خواندند، و سپس مأمور گرديدند كه به مدينه هجرت كنند هجرت از سرزمين شرك 
 است.به سرزمين اسالم منتقل شدن 
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كه از سرزمين شرك به سرزمين اسالم كوچ كنند و  هجرت براين امت فرض است 
 .مترجم) (حديث ال هجرة بعد الفتح تفاصيلي دارد. اين فريضه تا قيامت ادامه دارد،

 اين فرموده خداوند: :به دليل

َۡعّ ﴿ ََِن ََ ِّ َّ ٱ ِِ  ْۡ ُ ِهۡ� مَاص ِۡ هُف
َ
ُِ َظاصِِ�إ أ �َِِك َٓ ِِ ُٰٰهُ� ٱصَۡل َتۡضَعفَِ�  ۡۡ ْۡ  ُكّوا ُم ُ �ِيَ� ُكوُتۡ�و مَاص
 ِٗ ِ َ�ِٰسَع َّ َُ  ٱ

َ
صَۡ� ََُ�ۡن أ

َ
ۡإْ  َ ُ َِ   مَاص

َ ۡۡ وَ  ٱ
ۡ
�َِِك َنأ َٓ و 

ُ
ۚ عَأ إَاۡ  َ�ُتَهاِ�ُروْ  �ِيَها ٮُٰهۡ� َ�َهّوُ�و وََسا

 ْ�ً َِ ۡ  ٩َم إاِ َوٱص ا َۡ ِ َتۡضَعفَِ� ِنَن ٱصرَِِ�اِل َوٱلِن ۡۡ ِٗ ِِّٱ ٱصُۡل ََ ِحيَِ َتِطيُعۡ ۡۡ َ َِ َٱ � ََ  ِۡلَۡ�ٰ َوَٱ َ�ۡهتَُدو
ْ َ�ُفۡرٗ  ٩ َسبِيٗ�  ّۡ ُ َ�ُف َّ ََ ٱ َۡ َ�ۡوُهۡ�ۚ َوَ� َ َ�ۡعُف

َ
ُ أ َّ �َِِك َمَٱ ٱ َٓ و 

ُ
  .]98-97[النساء:  ﴾٩� عَأ

ايشان به  اند، برخود ستم روا داشته حاليكه آنانگيرند، در كسانى كه فرشتگان جانشان را مى« 
گويند در چه حال بوديد؟ گويند ما در سرزمين خود مستضعف بوديم گويند آيا سرزمين 

انجام  هجرت كنيد؟ سرا و سر _به هركجا كه خواهيد _خداوند فراخ نبود كه بتوانيد در آن 
توانند  كه نمى است مگر مردان و زنان و كودكان مستضعفى اينان جهنم است و بد سرانجامى

برند, اينان را باشد كه خداوند ببخشايد، و خداوند  ديشند و راه به جايى نمىاى بين چاره
 .»بخشاينده آمرزگار است

 اين ارشاد خداوندى: :وبه دليل

ِِ َ�ِٰسَعِ  ﴿ َ
َ
َّ أ ۡإْ  ِِ ََِن َاَْنُو ِّ ٰعَِباَِّ  ٱ َِ  َِ َٰي عَلۡ�بُُدو ِّ ِ   .]56[العنكبوت:  ﴾٥عَ�

 . »ه ايد! بدانيد كه زمين من گسترده است پس فقط مرا بپرستيداى بندگان من كه ايمان آورد«
 فرمايد: مى /امام بغوي 

هنوز هجرت نكرده بودند  سبب نزول اين آيه مسلمانانى هستند كه در مكه بودند و«
 .»خداوند آنانرا اهل ايمان خطاب فرمود

 است كه: ص اين فرموده پيامبراكرم :و دليل برهجرت از سنت نبوى

نْ ال «  سُ مِ مْ عَ الشَّ لُ طْ تَّى تَ ةُ حَ بَ طِعُ التَّوْ نْقَ ال تَ ، وَ ةُ بَ طِعَ التَّوْ نْقَ تَّى تَ ةُ حَ رَ جْ ِ طِعُ اهلْ نْقَ تَ

ا َ هبِ رِ غْ  .»مَ
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اينكه  شود تا توبه قطع نمى زمانيكه توبه قطع شود و شود تا هجرت قطع نمى«
 .»خورشيد از مغرب طلوع كند

گرديدند به بقيهء احكام اسالم نيز مأموريت  در مدينه مستقر صهنگامى كه پيامبر 
يافتند، مثل زكات و روزه و حج و اذان و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و احكام 

 .رديگ
صلوات اهللا و سالمه -ده سال در اين راستا جانفشانى كردند تا اينكه وفات نمودند  
اين است كه هيچ خيرى نبوده  اش اما دين ايشان قائم و دائم خواهد بود خالصه -عليه

مگر اينكه امت را بدان راهنمايى فرموده و هيچ شرّى نبوده مگر اينكه امت را از آن 
بزرگترين خيرى كه مردم را بدان راهنمايى فرموده اول توحيد است ،برحذر داشته است

 آنپسندد, وبدترين شرى كه امت را از  وبعد هر آنچه كه خداوند آن را دوست دارد و مى
خداوند ايشان  دارد، برحذر داشته اول شرك است وبعد هرآنچه كه خداوند آنرا ناپسند مى

همگان فرض گردانيده  را به سوى همه انسانها و جنات فرستاده و اطاعت ايشان را بر
 .است
 اين ارشاد خداوندى است: :دليلش 

﴿ ۡ��ُۡ�َِِ ِ َّ ِِّ رَُسُۡل ٱ ِِ ُۡ َها ٱهّا �ن
َ
ا � َّ  .]158[األعراف:  ﴾َ�ِيًعا مُۡو 

 .»بگو اى مردم بدرستيكه من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم«
 فرمايد: بوسيله ايشان تكميل فرموده چنانكه مى و خداوند دين را 

ُِ لَُ�ُ� ٱۡ�ِۡسَ�َٰ� َِّوٗ ﴿ ُِ َمَِۡيُ�ۡ� هِۡعَلِ� َورَِضي ۡ�َلۡل
َ
ُِ لَُ�ۡ� َِّوَُ�ۡ� َوَ ِۡ ۡ�َل

َ
َۡۡٱ أ  ﴾اٱۡ�َ

  .]3: ة[المائد
امروز دين شما را برايتان به كمال رساندم و نعمتم را برشما تمام كردم و دين اسالم را «

 .»براى شما پسنديدم
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 اين ارشاد خداوند است: :دليل وفات حضرتش

﴿ ََ َُّه� ّنِيُِتۡ ۡ  ِ ِ ۡ  ٣ِِهَّك َنِي ََ َۡۡٱ ٱلَِۡۡ�َٰلِِ ِموَد َرِ�ُِ�ۡ�  ََ ُُّ� ِِهُّ�ۡ� ََ ُلۡ َِ [الزمر:  ﴾٣َت
30[. 

شخص تو و همه خلق البته به مرگ از دنيا خواهيد رفت آنگاه روز  - اى رسول عزيزما - «
 .»كنند قيامت همه در پيشگاه عدل پروردگار خويش داد خواهى مى

 شد.  بطور قطع انسانها پس از مردن برانگيخته خواهند

 فرمايد: خداوند متعال مى :به دليل اينكه

ۡخَرٰى ِنۡوَها ﴿
ُ
ُٰ�ۡ� َو�ِيَها هُعِيُدُ�ۡ� َوِنۡوَها ُ�ۡرُِ�ُ�ۡ� ََاَرةً أ َّ ۡۡ   .]55[طه:  ﴾٥َخَِ

گردانيم و بارديگر از آن بيرونتان  ايم و به آن بازتان مى ) شمارا آفريدهخاكاز آن ( «

 .»آوريم مى
 فرمايد: و نيز مى 

َََباٗ�ا﴿   َِ
َ ۡۡ �َبَتُ�� ِنَِن ٱ

َ
ُ أ َّ رُِ�ُ�ۡ� ِِۡخَرْٗ�ا  ١ َوٱ ّۡ [نوح:  ﴾١ُُّ� َُعِيُدُ�ۡ� �ِيَها َودُ

17-18[. 
به بيرون  و گرداند  مى وخداوند شمارا مانند گياهى از زمين روياند سپس شما را به آن باز« 

اند پاداش  كرده آوردني شما را بيرون ميآورد. و آنگاه پس از برانگيخته شدن و مطابق آنچه عمل
 .»ند شدداده خواه

 فرمايد: لذا خداوند متعال مى

﴿ � ََ
َ
ََِن أ ِّ َِ  ِ�َۡدَِۡ  ٱ

َ ۡۡ ِِ ٱ َٰ�ِٰ  َوَنا  ََ ّۡ ِِ ٱص ِ َنا  ّ َِ ََِن ـُٔ َو ِّ ْۡ  َوَدۡدَِۡ  ٱ ْۡ  َِِلا َمِلُِ
 َِ ۡۡ ُ ۡۡ ْۡ  ِِل ُو َۡ ۡح

َ
  .]31[النجم:  ﴾٣أ

وفق كار  انجام بدكرداران را برسر و آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است, تا«
 .»شان جزا دهد و نيكو كاران را به پاداش نيكو ( بهشت) جزا دهدو كردار

 .كه منكر برانگيخته شدن بعد از مرگ باشد كافر است كسى 
 فرمايد: خداوند متعال مى :به دليل اينكه
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ْۡ ۚ مُۡو ََِ�ٰ َورَ ﴿ َ ّلن ُ�ۡبَعُث
َ
ْ  أ ََِن َ�َفُروإ ِّ ُِۡتۡ�ۚ َوَ�ٰصَِك َ�َ زََ�َ� ٱ َّ َِِلا َمِل ُنَّبُن َُ  �ُُّ ُۡبَعُ ّ  َُ  ِ�ِ

  � ِۡ َ � ِ َّ  .]7[التغابن:  ﴾٧ٱ
شوند, بگو آرى سوگند به پروردگارم كه  اند كه هرگز برانگيخته نمى كافران پنداشته

خداوند  برانگيخته خواهيد شد سپس از ( حقيقت) آنچه كرده ايد آگاهتان كنند و اين بر
 .»آسان است
دهنده  وده است تا آنكه مژده دهنده وبيممتعال همه پيامبران را مبعوث فرم خداوند

 باشند.
 فرمايد: مى به دليل اينكه 

ِدَن َوُنورنُسٗ� ﴿ بَِ�ِ ِ ُحّد  َ�ۡعَد ٱصرنُسوِ  نن َّ ِۡ َ�َ ٱ ََ صِِّوا ۡ�ََُ �َّ ِّ [النساء:  ﴾ِذرِدَن 

164[. 
از آمدن  پس - اند، تاآنكه براى مردم كه مژده دهنده وبيم دهنده - فرستاديم - ىپيامبران«
 .»اى نماند هيچ عذرو بهانه -پيامبر
است كه ايشان خاتم  صحضرت نوح و آخرين آنان حضرت محمد  اولين پيامبر 

 پيامبران هستند.
 است اين ارشاد خداوندى است: اولين پيامبر  ÷حضرت نوح  :دليل اينكه 

إ َِِ�ٰ هُۡحٖ ﴿ وَۡحۡيَوا
َ
إ أ إ َِِ�َۡك َكَلا وَۡحۡيَوا

َ
إ أ ا َّ   .]163[النساء:  ﴾َن ِنۢن َ�ۡعِدهِۦ َۧوٱهّبِِ�ِ  ِِ

 .»ما به تو وحى فرستاديم همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستاديم«
به هر پيامبرىكه بسوى هر قوم و أمتى فرستاده شده آنان را  صمحمد  ÷از نوح 

 .ه وازپرستش طاغوت باز داشته استپرستش خداى يكتا فراخواند
 فرمايد: اينكه خداوند مى :به دليل

ّنِٖ ﴿
ُ
ِ أ
ِ ُُ  ِِ ۡد َ�َعۡثَوا  َۡ َِ ٱ�ۡ  َولَ

َ
ُٰغۡ رُّسًۡٱ أ َّ ْۡ  ٱل َ َوٱۡ�َتنُِب َّ   ].36[النحل:  ﴾ُبُدوْ  ٱ

بگويند) كه خداوند را بپرستيد و از  تايان هر امت پيامبرى برانگيختيم (مبه راستى كه در و«
 .»طاغوت پرهيز كنيد



  سه اصل بزرگ اسالم  26

 

 .ربه طاغوت را واجب گردانيده استكف خداوند برهمه بندگان ايمان به خدا و
حده من معبود او متبوع او معنى الطاغوت ماتجاوز به العبد فرمايد: ( مى /ابن قيم 

 مطاع)
باع متبوع يا اطاعت مطاعى از ات معناى طاغوت اين است كه بنده در پرستش معبود يا«

 .»حد مجاز بگذرد
 طاغوتها زيادند كه در رأس همه پنج تا قرار دارد:

كسى كه  -3 او از اين عمل راضى باشد كسى كه پرستيده شود و -2ابليس ملعون  -1
كسى كه دانستن جزئى از علم غيب را مدعى  -4مردم را به پرستش خودش ترغيب كند 

 .)حكم به غيرما انزل اهللا الف حكم خداوند حكم كند (و كسى كه خ -5 .باشد
 فرمايد: لذا خداوند متعال مى 

دِ ﴿ َۡ �َ ِ َّ ُٰغِۡ  َودُۡنِنۢن ِِل َّ ۚ َ�َلن ََۡ�ُفۡر ِِلل ِ ِ َّ َِِن� مَد َّبَّ�َ ٱصرنۡشُد ِنَن ٱۡل ِِ ِِ ٱ  ِِۡكَرْهَ 
 َٱإ

اٱَ  ََ َُۡ�ٰ َٱ ٱهفِ ُۡ ۡ َك ِِلۡلُعۡرَوةِ ٱص َۡ ٌَ َمِِيٌ�  ٱۡسَتۡل ُ َسِلي َّ   .]256: ة[البقر ﴾٢صََهاۗ َوٱ
كس كه شكار شده است پس هردركار دين اكراه روا نيست چرا كه راه از بيراهه به روشنى آ«

به طاغوت كفر ورزد و به خداوند ايمان آورد به راستى كه به دستاويز استوارى دست زده است 
 .»تكه گسستى ندارد و خداوند شنواى داناس

هُ «: در حديث است كه ،همين است الإله إال اهللاو معناى  ودُ مُ عَ ، وَ المُ سْ : اإلِ رِ أْسُ األَمْ رَ

الةُ  هِ الْ  ،الصَّ نَامِ ةُ سَ وَ ذِرْ بِيلِ اهللاـوَ ادُ يفِ سَ هَ  . »جِ
در رأس همه امور اسالم قرار دارد، ستون آن نماز و قله افتخارات آن جهاد في «
 .»اهللا است سبيل

 علم.واهللا أ
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