
   

  

 
   

  

  

  

  

  

                                                                         

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :تأليف

  دكتر عبدالعزيز بن محمد عبداللطيف
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  مقدمه مترجم
  

���� ���� 	
� ���� ���� �� ���� ��� ������ � ����:  

لذا بر آن  $تصر بود،كه تأليف كرديم، ] خداشناسي براي خردسا�ن[قبً
 كتابي بنام 
و در م 4ـــــــــايي، تر3ـــــــــه شـــــــــديم تـــــــــا كتـــــــــاب حاضـــــــــر را كـــــــــه شـــــــــامل مطالـــــــــب بيشـــــــــ(ي اســـــــــت

بهــ( بهــره ب;نــد، زيــرا  ،از آنفارســي زبــان قــرار دهــيم تــا بتواننــد كودكــان و نوجوانــان اختيار
، در عبادت و Eسك بشناسدكودك و نوجوان اگر خداي خود را از روي علم و دانش 

  .تر و استوارتر خواهد بودكوشا ،به دين مبG اس
م
بــــراي رضــــا و خشــــنودي  بعنــــوان عملــــي خــــالصمســــئلت داريــــم آنــــرا  متعال از خداونــــد

  .آمG. ، و ما را در دنيا و آخرت اجر و پاداش نيك عطا فرمايدبپذيردخود 

  ياسحق دبير
  

 
 

  .الَ إِلَه إِالَّ اهللا
  .، وجود نداردخداي يكتا جز يهيچ معبود Sق

ر دمحملُ اهللاِسو.  
  .Wمد رسول و فرستاده خداست

  .ربي اهللا
  .معبود من خداست



  

  

  3       توحيد براي كودكان و نوجوانان        

  .أَنَا أَعبد ربي
  .من خدا را مىپرستم

  .أَنَا أُحب ربي
  .من خدا را دوست دارم

  معبود تو كيست؟ ١س
  .معبود من خداست: ج
  چه كسي تو را آفريده است؟: ٢س
  .استخداوند من و Eامي مردم را آفريده : ج
  چه كسي شب و روز و آفتاب و مهتاب را آفريده است؟: ٣س
  .خداوند شب و روز و آفتاب و مهتاب را آفريده است: ج
  رويم آفريده است؟ يچه كسي زميb كه ما بر روي آن راه م: ٤س
  .رويم آفريده استي خدا زميb كه ما بر روي آن راه م: ج
  جاري كرده است؟چه كسي درياها را آفريده، و رودها را : ٥س
  .خدا درياها را آفريده و رودها را جاري كرده است: ج
  آورد؟ي چه كسي باران را از آeان فرود م: ٦س
  .آوردي باران را از آeان فرود م ،خداوند: ج
  چه كسي درختها را آفريد و ميوه ها را از آن خارج 4ود؟: ٧س
  .رج 4وددرختان را آفريد و ميوه ها را از آن خا ،خداوند: ج

� � � �  
  
  

  .أَنَا أَعبد اهللاَ
  .پرستمي من خدا را م

  .أَنَا أَحب اهللاَ
  .من خدا را دوست دارم

هتطَاعو هتادبعل اهللاُ خَلَقَ النَّاس.  
  .مردم را براي عبادت و اطاعت از خود آفريده است ،خداوند

  .عِ النَّاسِاهللاِ وطَاعتُه واجِبةٌ علَي جمي عبادةُ
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  .واجب است ،عبادت خدا و طاعت او بر Eامي مردم
  دين تو چيست؟: ١س
  .دين من اس
م است: ج
  اس
م يعb چه؟: ٢س
  .مناهي اوخدا و ترك دستورات اس
م يعb يگانه پرسh و اطاعت از : ج
  اساس اس
م چيست؟: ٣س
وجود  كتاداي يجز خ ياساس آن گواهي دادن به اينكه هيچ معبود Sق: ج

  .اوستفرستاده  �، و Wمد ندارد
  .خيزيمي 4از برم برايشنويم همه ي چرا وقh اذان را م: ٤س
مسلمان kواهد بود  ،و انسان .اركان اس
م استمهم(ين از  يكي ،چون 4از: ج

  .مگر با اداي 4از
  پيام;ي كه خدا او را بسوي ما فرستاد كيست؟: ٥س
  .خدا او را بسوي ما فرستادپيام;ي است كه  �Wمد : ج
  را بسوي Eامي مردم فرستاد؟ �Wمد  ،چرا خداوند: ٦س
  .خداوند او را فرستاد تا اينكه دين اس
م را به مردم بياموزد: ج
  كند؟ي به چه چيز دعوت م �Wمد : ٧س
  .كندي دعوت م ،به عبادت خداي يكتا و ترك عبادت غl خدا �Wمد : ج

� � � �  
  
  

  .رسوالً ونَبِيا �وبِمحمد  إلِسالَمِ دينًااْاهللاِ ربا وبِرضيت بِ
  .خشنودم �به پروردگاري خدا، و دين اس
م، و پيام;ي Wمد 

شناخت خداوند متعال، : سه اصل و قاعده اس
م را بشناسيمكه بر ما واجب است 
  .�دين اس
م، و رسول اهللا 

  
        ::::شناخت خداشناخت خداشناخت خداشناخت خدا: : : : اصل و قاعده اولاصل و قاعده اولاصل و قاعده اولاصل و قاعده اول

ـ معبود من خداوندي است كه آفريننده و مالك و مدبر همه چيز اسـت، چنانكـه  ١

  ]62:زمر[ �اللَّه خَالقُ كُلِّ شَيء� :مىفرمايد
  .)خداوند آفريننده همه چيزهاست(
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ي م چنانكهشناسم، ي م شـ معبودم را با نشانه ها و د�يل و $لوقات ا ٢

  ]37: فصلت[ �والنَّهار والشَّمس والْقَمرَُمنْ آياته اللَّيلُ  � :فرمايد
  .)و از 3له نشانه هاي خدا خلقت شب و روز و خورشيد و ماه است(
چنان كه  .هيچ شريكي ندارد عبـادت است، يكتاست و شايستهمعبـود  تنهاـ خــدا  ٣

منْ قَبلكُم  والَّذينََاأَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم  � :فرمايدي م
  ]21: بقره[ �لَعلَّكُم تَتَّقُونَ

 .كه پيش از tا بودندي است بپرستيد كه آفريننده tا وآنان راي يخدا !اي مردم(
  .)باشد كه پرهيزگار شويد

  تو را آفريد؟ ،چرا خداوند: ١س

لَقْت وما خَ � :فرمايدي م همان طور كهمرا آفريد تا او را عبادت كنم، : ج
  ]56:ذاريات[ �الْجِنَّ واإلِنس إِالَّ ليعبدوني

  .)اينكه مرا عبادت كنندجن انس را نيافريدم مگر (
  عبادت او چيست؟: ٢س
  .اوستدستورات و اطاعت از  ويدانسv ) يكتا(يگانه  ،عبادت او: ج
  � إله إ�w اهللا يعb چه؟: ٣س
  .وجود ندارد ،خداي يكتاجز  ييعb هيچ معبود Sق: ج

� � � �  

 

  
        ::::شناخت دينشناخت دينشناخت دينشناخت دين: : : : اصل و قاعده دوماصل و قاعده دوماصل و قاعده دوماصل و قاعده دوم

١ bم يعـ
اوسـت،  منـاهي، و تـرك دسـتورات وييگانـه دانسـv خـدا، و طاعـت : ـ اسـ

 �وهو محسنٌ للَّهومنْ أَحسنُ دينًا ممنْ أَسلَم وجهه �: فرمايدي كه م چنان
  ]125:نساء[

و سر  -خود را تسليم حكم خدا 4وده،  ،مردم و كدام دين به( از آن است كه(

  .)و هم نيكوكار باشند - زير بار فرمان خدا آورند 
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راضي و خشنود شده است،  ،ـ اس
م ديb است كه خدا به آن براي همه مردم ٢

  ]3:مائده[ �ورضيت لَكُم اإلِسالَم دينًا� :فرمايدي م چنانكه
  .)برايتان برگزيدم ،كه اس
م استرا G يو به(ين آ(

بلَى  � :فرمايدي و سعادت و سرور است، خداوند م يـ اس
م دين خl و خوب ٣
أَجرُه عنْد ربه والَ خَوف علَيهِم والَ  فَلَهمنْ أَسلَم وجهه للَّه وهو محسنٌ 

 مزَنُونَهح112:بقره[ �ي[  
دل به سوي خدا نهد، او پاداش خود را نزد آري هر كسي كه نيكوكارانه روي (

  .)شوندمي اندوهگG مي ترسند و نه و نه  .پروردگارش دارد
  ركن دارد و كدامند؟اس
م چند : ١س
  :است كه عبارتند از تا اركان اس
م پنج: ج
 �، و Wمد وجود ندارد خداي يكتامعبود Sقي جز كه به اين ـ گواهي دادن  ١

  .فرستاده اوست
  .4از قامهاـ  ٢
  .زكات پرداختـ  ٣
  .رمضان) مبارك(ـ روزه ماه  ٤
  .استطاعتبه شرط  ،ـ حج خانه خدا ٥

� � � �  

 

  

        :::: �    شناخت پيام;شناخت پيام;شناخت پيام;شناخت پيام;: : : : اصل و قاعده سوماصل و قاعده سوماصل و قاعده سوماصل و قاعده سوم
  .است �ـ پيام; من Wمد بن عبداهللا  ١
سوي Eامي مردم فرستاده تا دين اس
م را به آنها ه را ب �Wمد  ،ـ خداوند ٢

  .بياموزد
   :فرمايدي بر من واجب است، خداوند م �پيام; از اعت ـ ط ٣

  ]7:حشر[ �وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا�
  .)آنچه را كه رسول به tا داد، بگlيد و از آنچه كه نهي كرد، باز آييد(
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� � � � 

    

    

        ::::اصول عقيده ما سه چيز استاصول عقيده ما سه چيز استاصول عقيده ما سه چيز استاصول عقيده ما سه چيز است
  .ام;دين و پي ،شناخت خدا

  :شناخت خداوند سبحانشناخت خداوند سبحانشناخت خداوند سبحانشناخت خداوند سبحان: : : : اصل اولاصل اولاصل اولاصل اول
  :فرمايدي كه م ها و زمG است، چنان ـ خداي ما خالق آeان ١

  ]54:أعراف[ �واألَرض السماواتإِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ �
  .)ي است كه آeان ها و زمG را آفريديروردگار tا خداپ(
 :فرمايدي م و و را در چهره اي خوب آفريد،، و اخلق كردانسان را  ،ـ خداوند ٢
  ].4آية :التين[ �لَقَد خَلَقْنَا اإلِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ�

  ].ما انسان را در به(ين رخسار آفريديم[

يدبرُ األَمرَ منْ السماء  � :فرمايدي م ومدبر همه چيزهاست، ،ـ خداوند ٣
  ]5:سجده[ �إِلَى األَرضِ

  .)تدبl مىكند ،زمG بهاز آeانها  به به(ين و كامل(ين نظمرا  جهانر وام ،خدا(
ي م همان طوري كهجن و انس را آفريد تا او را عبادت كنند،  ،ـ خداوند ٤

  ]56:ذاريات[�وما خَلَقْت الْجِنَّ واإلِنس إِالَّ ليعبدوني� :فرمايد
  .)ددم مگر براي عبادت خويجن و انس را نيافر(
ا�ان آوريم، ) خدا(ـ خداوند به ما امر كرد تا به طاغوت كفر ورزيم، و به او  ٥

فَقَد استَمسك بِالْعرْوةِ  بِاللَّهفَمنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمنْ � :فرمايدي م و
  ]256:بقره[� يالْوثْقَ
خدا ) و پرستش(برگردد، و به راه ا�ان  - يو سركش -پس هر كس از راه كفر (

  .)چنگ زده است) يو استوار(رشته Wكم  ه، بروي آورد
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٦ bـ عروه الوثقي ريسمان ناگسست، bاهللا است، يع wق: � إله إ�S يهيچ معبود 
  .وجود ندارد خداي يكتاجز 

� � � �  

 

  
        ::::شناخت دين اس
مشناخت دين اس
مشناخت دين اس
مشناخت دين اس
م: : : : اصل وقاعده دوماصل وقاعده دوماصل وقاعده دوماصل وقاعده دوم

 .پذيردي 4 راكس دين ديگري  غl از آن از هيچ ،و خداوند .ـ دين ما اس
م است ١

آل [ �اإلِسالَمِ دينًا فَلَنْ يقْبلَ منْه غَيرَومنْ يبتَغِ  � :فرمايدي چنانكه م
  ]85:عمران

  .)شودي از وي پذيرفته 4) هرگز(هر كس غl از اس
م ديb ديگر اختيار كند، (
  :ـ مراتب دين اس
م سه چيز است ٢

  ).ينيك(اس
م، ا�ان، احسان
٣ bم يع
تسليم خداوند يگانه شدن، و به طاعت او گردن نهادن، و دوري : ـ اس

  .آن متعلقاتاز شرك و 

خدا و فرشتگان خدا و كتابهاي خدا و پيام;ان خدا و روز  باور داشv: ـ ا�ان ٤

  .خl و شر آن و آخرت و قضا و قدر

بيb يقG بدار ي او را 4 بيb، و اگر توي كه او را م پرستش خدا چنان: ـ احسان ٥
  .بيندي كه او تو را م

� � � �  
  
  

        ::::    ؛؛؛؛ �    WمدWمدWمدWمد؛؛؛؛    ماماماما    شناخت پيام;شناخت پيام;شناخت پيام;شناخت پيام;: : : : اصل و قاعده سوماصل و قاعده سوماصل و قاعده سوماصل و قاعده سوم
ـ او Wمد بن عبداهللا بن عبدا�طلب ا�اtي القرشي به(ين پيام;ان و  ١

  .خا� انبياست
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مود، نيك امر فرا�ام هر كار و ما را به  رساندما اين دين را به ما  ـ پيام; ٢

  .، باز داشتو از هر شر و بدي
ي ر ما واجب است، خداوند مو اتباع وي ب �اكرم  ـ پlوي از پيام; ٣

  ]21:أحزاب[ �لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ � :فرمايد
  ).سرمشقي نيكوست �رسول خدا  -مسلمانان  -راسh براي tا ه ب(
 چنانكه .پيام; بر Wبت مادران و پدران و Eامي مردمWبت  مقدم داشvـ  ٤

يه منْ لَالَ يؤْمنُ أَحدكُم حتَّي أَكُونَ أَحب إِ((: فرمايدي م �رسول اهللا 

  .بخاري و مسلم     .))والده وولَده والنَّاسِ أَجمعينَ
پدر و فرزند و  اينكه من نزد او از مگرشود ي ا�ان هيچ يك از tا كامل 4

  .Wبوب( باشم ،Eامي مردم
  .مي باشد �پس Wبت او در واقع، پlوي از ايشان و ا�ام فرامG آ�ضرت 

  .اهللاُ الَّإِ هلَإِ الَ نْأَ دهشْأَ
  .، وجود نداردخداي يكتاجز  يدهم كه خداي Sقي گواهي م

شْأَوهنَّأَ د محمدا راهللاِ ولُس.  
  .خداست فرستاده �م كه Wمد دهي و گواهي م

  .، وجود نداردخداي يكتاجز  يمعبود Sق: ـ معناي شهادت أن � إله إ�w اهللا ١
را ها  آن ،است كه خداوند سخنان و كارهاييعبادت شامل Eام : ـ عبادت ٢

  .دوست دارد
  :انواع زيادي دارد كه بعضي از آن عبارتند از ،ـ عبادت ٣

  ...پدر و مادر و خدمت بهذكر، دعا، ترس، توكل، 4از، 

وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذينَ  � :فرمايدي خداوند م: دليل دعا
  ]60:غافر[ � يستَكْبِرُونَ عنْ عبادتي سيدخُلُونَ جهنَّم داخرِينَ

ت كنم، آنان كه از عبادت �وانيد تا برايتان اجاب -به دعا  -مرا : روردگارتان گفتپ(
  .)آيندي ورزند با خواري به جهنم در مي من ك; م
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وخَافُوني إِنْ كُنْتُم  تَخَافُوهمفَالَ � :فرمايدي خداوند م: دليل ترس
  ]١٧٥:آل عمران[  �مؤْمنينَ

  ].از من ب(سيد  -بلكه  – (سيدن –شياطG  - از آنان  هستيد پس اگر مؤمن(

يخَافُونَ أَنْعم اللَّه  الَّذينَقَالَ رجالَنِ منْ  � :فرمايدي اوند مخد: دليل توكل
 ابالْب هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيفَإِذَاع  لَى اللَّهعونَ وبغَال فَإِنَّكُم وهخَلْتُمد

  ]٢٣:مائده[ � مؤْمنينَ كُنتُمفَتَوكَّلُوا إِنْ 
  .)بر خدا توكل كنيد) كهبايد (و اگر مؤمن هستيد (

منيبِينَ إِلَيه واتَّقُوه وأَقيموا الصالَةَ والَ  �: فرمايدي خداوند م: دليل 4از
  ]٣١:روم[ �تَكُونُوا منْ الْمشْرِكينَ

  .)اريد و از مشركان نباشيدزو 4از بگ(

رُوا اللَّه ذكْرًا ياأَيها الَّذينَ آمنُوا اذْكُ �: فرمايدي خداوند م: دليل ذكر
  ]٤١:أحزاب[� كَثيرًا
  .)كنيد) و ذكر(ياد  ،اي مؤمنان، خداوند را به ياد كردن بسيار(

صينَا اإلِنسانَ و و�: فرمايدي خداوند م: پدر و مادر ;داري ازو دليل فرمان
  ]١٥:أحقاف[�بِوالديه إِحسانًا

  .)كاري سفارش كرده ايمو به انسان در باره پدر و مادرش به نيكو(
عبادتي را براي غl خدا،  يكسپس اگر  .ا�ام ميگlد براي خدا  ،تاعبادEام ـ  ٤

ومنْ يدع مع اللَّه إِلَها آخَرَ الَ  � :فرمايدي خداوند م .كافر است ،ا�ام دهد
  ]١١٧:مؤمنون[�لح الْكَافرُونَبرْهانَ لَه بِه فَإِنَّما حسابه عنْد ربه إِنَّه الَ يفْ

�واند كه هيچ دليلي به ) به نيايش(و هر كس با خداوند معبود ديگري را (
گمان كافران ي آن ندارد، جز اين نيست كه حسابش نزد پروردگارش است، ب) حقانيت(

  ).رستگار 4ىشوند
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 :فرمايدي كه م ـ خداوند جن و انس را آفريد تا فقط او را پرستش كنند، چنان ٥

  �ما خَلَقْت الْجِنَّ واإلِنس إِالَّ ليعبدوني�
  .)جن و انس را نيافريدم مگر براي آنكه مرا بندگي كنند(
بزرگ و  شادمانيسعادتي عظيم و به كه فقط خدا را پرستش كند  ـ كسي ٦

منْ عملَ صالحا منْ  �: فرمايدي خداوند م .خواهد يافتدست  يزندگي خوب
حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ  فَلَنُحيِينَّهكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ ذَ
  ]٩٧:�ل[ �كَانُوا يعملُونَ ما

چه مرد و چه زن كار شايسته اي ا�ام دهد و مومن باشد به او هر كس (
   ).زندگي پاكيزه و خوشايندي عطا مي كنيم

آنچه به ما خ; داده، و  او دربارهتصديق : ي شهادت أنW wمدًا رسول اهللاـ معنا ١
طاعت او در آنچه امر فرموده، و اجتناب از آنچه نهي كرده، و اين كه خدا پرستش 

 .شيوه اي كه شريعت، يقG 4وده استنشود مگر به 
 كه، است Wمد بن عبداهللا بن عبدا�طلب ا�اtي القرشي: ـ نام پيام; ما ٢

  .دمي باشعرب ميان در  ،به(ين نسب
 ،را بر همه شطاعت اارا براي همه مردم فرستاده و  �Wمد  ،ـ خداوند ٣

قُلْ ياأَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللَّه �: فرمايدي م چنانكه .4وده است واجب
 كُماإِلَييعم١٥٨:أعراف[ �ج[  

  .)سوي همه tا هستممن فرستاده خداوند به  !گو اي مردمب(
پرستش مردم را به توحيد و مكرمه زندگي كرد و  ةدر مك، kست  �ـ پيام; ٤

بقيه احكام ا�ام و به  4ودمنوره هجرت  ةسپس به مدين .خداي يكتا دعوت 4ود
lم مانند زكات و روزه و جهاد و غ
و سرا�ام، در مدينه در  .امر فرمود هدين اس

  .را وداع گفت سالگي دار فاني ٦٣سن 
، مي گرددمستحق عذاب شديد  ،$الفت كند �اكرم با اوامر پيام; كه ـ هر كس  ٥

فَلْيحذَر الَّذينَ يخَالفُونَ عنْ أَمرِه أَنْ تُصيبهم فتْنَةٌ أَو �: فرمايدي خداوند م
يمأَل ذَابع مهيبص٦٣:نور[ �ي[  

كنند بر حذر باشند كه ب
يي به آنان ي او رفتار مپس بايد آنان كه بر خ
ف فرمان (
  .)برسد، يا عذابي دردناك گريبان گlشان شود
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 يlوزي بزرگپسعادت كامل و  ،اطاعت كند � خدا از پيـام;كه ـ هر كس  ٦

وأَطيعوا اللَّه والرَّسولَ لَعلَّكُم  �: خـداوند مىفرمايد .خواهد شد شنصيب ا
  ]١٣٢:عمرانآل [ �تُرْحمونَ

  .)فرمان بريد، باشد كه مشمول ر�ت قرار گlيد - او –و از خداوند و رسول (

 ]٥٤:نور[ �وإِنْ تُطيعوه تَهتَدوا� :فرمايدي چنG م و هم

  .)و اگر از او فرمان بريد، راه خواهيد يافت(

� � � �  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        

        ::::انواع توحيدانواع توحيدانواع توحيدانواع توحيد
  :توحيدتعريف 

ت و الوهيت و كامل بودن اeاء و صفات خدا را توحيد يكتا دانسv خدا در ربوبي
  .گويند

  :استتوحيد سه نوع : اقسام توحيد
  .توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت، توحيد اeاء و صفات

كه  يعb معتقد بودن به اين: عبارت است از توحيد افعال خدا: ـ توحيد ربوبيت ١

نده كردن، مlاندن، و مانند آن از آفريدن، روزي دادن، تدبl امور، ز: همه چيز مانند
  .جانب خداست
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اللَّه خَالقُ �    : فرمايدي كه م چنان. وجود ندارد، جز خداو هيچ آفريننده اي 
ء٦٢:زمر[ �كُلِّ شَي[  

  .)آفريننده همه چيز است ،خداوند(

وما منْ �     : فرمايدي م همان طور كه و روزي دهنده اي نيست مگر خدا،
  ]٦:هود[ �في األَرضِ إِالَّ علَى اللَّه رِزقُها دابةٍ
 - عهده -          اش بري كه روز و هيچ جنبنده اي در زمG نيست مگر آن(

  .)خداوند است

يدبرُ األَمرَ �: فرمايدي م وكند مگر خدا، ي 4تدبl و هيچ كس امور خ
يق را 
  ]٥:سجده[ �منْ السماء إِلَى األَرضِ

  .)كندي تا زمG تدبl م) گرفته(را از آeان ) هسh(كار (

هو �    :فرمايدي كه م مlاند مگر خدا، چناني كند، و 4ي و هيچ كس زنده 4

 هإِلَيو يتمييِ وحونَيع٥٦:يونس[ �تُرْج[  
  .)شويدي مlاند، و به سوي او بازگردانده مي كند و مي او زنده م(

و�  .اع(اف كردندبه اين نوع توحيد،  �رسول اهللا در زمان  ،كفار قريش

ولَئنْ  � :فرمايدي كه خداوند م ، چناننكرده دين اس
م مشرف با را هاع(افشان آن
سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات واألَرض لَيقُولُنَّ اللَّه قُلْ الْحمد للَّه بلْ 

  ]٢٥:لقمان[ � أَكْثَرُهم الَ يعلَمونَ

  .)خداوند: گويند به يقGها و زمG را آفريد، و اگر از آنان بپرسي چه كسي آeان(
كه در آنچه عبارت است از توحيد افعال و اعمال بندگان خدا  :ـ توحيد الوهيت ٢

 ونددهند براي خداي كه بندگان ا�ام م يتاEامي عباد يعbبه آن امر شده اند، 
  ...، مدد و يدعا، ترس، توكل، يار: د، ماننديكتاست كه شريكي ندار
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وقَالَ ربكُم ادعوني  � :فرمايدي م چنانكه. پس فقط او را مي خوانيم
لَكُم تَجِب٦٠:غافر[ �أَس[  

  .)�وانيد تا برايتان اجابت كنم) به دعا(مرا : و پروردگارتان گفت(

 تَخَافُوهمالَ فَ� :فرمايدي م همان طور كه .و فقط از خدا مي ترسيم
  ]١٧٥:ل عمرانآ[ �وخَافُوني إِنْ كُنْتُم مؤْمنين

  .)از من ب(سيد -بلكه -  (سيدن -اولياي شيطان  -، از آنان ا�ان داريدپس اگر (

وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِنْ �: فرمايدي م و خدا، و فقط بر خدا توكل مي كنيم
ين كُنتُمنؤْم٢٣:مائده[ �م[  
  .)بر خدا توكل كنيد -بايد كه  - هستيد و اگر مؤمن(

وإِياك  نَعبدإِياك �:فرمايدي م چنانكهطلبيم، ي ياري م فقط از خدا
  ]٥:فا�ه[ �نَستَعين

  .)جوييمي كنيم، و تنها از تو ياري مي تنها تو را بندگي م(

 �وذُ بِرَب النَّاسقُلْ أَع �:فرمايدي ، چنانكه مو فقط به خدا پناه مي بريم

  ]١:ناس[
  .)برمي پناه م ،به پروردگار مردم: بگو(

بعثْنَا  ولَقَد �     :فرمايدي است كه پيام;ان آورده اند، خداوند م يتوحيد ،اين
 وا اللَّهدبوالً أَنْ اُعسةٍ ري كُلِّ أُموافبتَناجو ٣٦:�ل[ �الطَّاغُوت[  

خداوند : كه -با اين دعوت  -هر امh رسو� برانگيختيم،  -ميان  -به يقG در (
  .)را بندگي كنيد و از طاغوت بپرهيزيد

و اكنون نيز آن  را انكار كرده اند آن گذشتهدر  ،توحيدي است كه كفارهمان و اين 

أَجعلَ اآللهةَ  �:فرمايدي م خداوند متعال از زبان مشركG .را انكار مي كنند
داحاوإِلَهابجع ءذَا لَشَي٥:ص[ �ا إِنَّ ه[  
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گمان اين چيزي شگفت ي معبودان را يك معبود قرار داده است؟ ب -همه  -آيا (
  .)است

اeاء و  صفاتي كه خداوند، ا�ان آوردن به : ـ توحيد اeاء و صفات ٣
او را توصيف 4وده و در قرآن   �رسول اهللا خودش را با آنها وصف 4وده و يا 

و شايان ذكر است كه خداوند، نامهاي . آمده اند �و سنت صحيح بb اكرم  كريم
داراي (�شنده، شنوا، بينا، عزيز، حكيم : عبارتند ازها ه بعضي از آن زيادي داردك

  �لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع البصير� :فرمايدي خداوند م. ..و  )حكمت

  ]١١:يشور[
  .)بيناستو ت، و او شنوا چيزي مانند او نيس(

� � � �  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ::::رستگارانرستگارانرستگارانرستگارانت ت ت ت ااااصفصفصفصف

إِالَّ الَّذينَ �إِنَّ اإلِنسانَ لَفي خُسرٍ�والْعصرِ �: فرمايدي خداوند م
   �  آمنُوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ

  ]٣-١:عصر[
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انسان در زيانكاري است، مگر آنان كه ا�ان آورده و كردار وگند به زمان، كه س(
شايسته كرده اند و همديگر را به حق سفارش، و همديگر را به شكيبايي توصيه كرده 

  .)اند
كه انسان در زيان و ه
كت است، مگر كسي  ياد كردهسوگند  ،خداوند به زمان

  :داشته باشد ،كه چهار صفت
  .م; خدا و دين اس
م را ا�ان گويندشناخت خدا و پيا: ـ ا�ان ١
  .پدر و مادرنيكي به ي و يراستگو،زكات، روزه  ،مانند 4از: ـ عمل صا  ٢
  .آن بهسوي ا�ان و عمل صا  و تشويق ه دعوت بيعb : ـ سفارش به حق ٣
و ص; هنگام  .ي بر طاعتيص; و شكيبايعb دعوت به : ـ سفارش به ص; ٤

  .مصيبت
  

        
        
        
        

        ....داردداردداردداردمنافات منافات منافات منافات     ،،،،توحيدتوحيدتوحيدتوحيد    آنچه باآنچه باآنچه باآنچه با
خدا و كفر به طاغوت ه كرد، ا�ان بواجب  شـ اولG چيزي كه خداوند بر بندگان ١

بعثْنَا في كُلِّ أُمةٍ رسوالً أَنْ اُعبدوا اللَّه  ولَقَد �  :فرمايدي است، خداوند م
  ]٣٦:�ل[ �الطَّاغُوت واجتَنبوا

خداوند : كه -با اين دعوت  -رسو� برانگيختيم، هر امh  - ميان –به يقG در (
  .)را بندگي كنيد و از طاغوت بپرهيزيد

 ،غl از خدا شود، و به آن عبادته كه ب يكسيا هر چيز : ـ معناي طاغوت ٢
  .،طاغوت نام داردراضي باشد

ترك آن و بغض  ،عبادت غl خداباطل دانسv : ـ چگونگي كفر به طاغوت ٣
كسي كه چنG اعما� ا�ام دهد و دbt كردن با  .كافر دانسv وآن، ورزيدن به 

  .او
به اين معb است كه تنها خدا را عبادت پس توحيد : ضد توحيد است ،ـ شرك ٤

مانند اينكه از غl  .كنيم، و شرك اين است كه يكي از عبادتها براي غl خدا ا�ام گlد
  .خدا �واهد يا غl خدا را سجده كند

إِنَّ اللَّه الَ  �:فرمايدي بزرگ(ين و عظيم ترين گناه است، خداوند م ،ـ شرك ٥
  ]١١٦:نساء[         �بِه ويغْفرُ ما دونَ ذَلك لمنْ يشَاء يشْرَكيغْفرُ أَنْ 
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  - شرك  -            �شد كه به او شرك آورده شود، و جز آن ي خداوند 4(

  .)آمرزدي براي هركس كه �واهد، مرا 
ماندن جاويد موجب  مي سازد ورا باطل  تاEامي طاع ،شركبايد دانست كه 

 :فرمايدي ممتعال خداوند چنانكه  .ي گرددبهشت م ورود بهو عدم  دوزخدر 

  ]٨٨:أنعام[ �يعملُونَولَو أَشْرَكُوا لَحبِطَ عنْهم ما كَانُوا �

آنان  - نامه اعمال  -ند، از ورزيدند، آنچه را كه كرده بودي و اگر شرك م(
  .)شدي زدوده م

يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرَّم اللَّه علَيه  منْإِنَّه �:فرمايدي مدر جايي ديگر و 
 اهأْومنَّةَ والْجار النَّارنْ أَنصينَ مملظَّالا لم٧٢:مائده[ �و[  

ي شت را بر او حرام مخداوند به ورزد،شرك  ،كسي كه به خداوند ،گماني ب(

  .)آتش استدر گرداند و جايگاهش 
 ا�ام دهنده است كه سخنان و كارهايي ،پس كفر .با توحيد منافات دارد ،ـ كفر ٦

  .كندي خارج م ،توحيد و ا�اندايرة از را   اش
ي مچنانكه حق تعا�  . � خدارســول  ومسخره كردن خدا، آيات قرآن  مانند 

تَعتَذروا قَد  الَ �َ للَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُونقُلْ أَبِا� :فرمايد
  ]٦٥،٦٦: توبه[ �كَفَرْتُم بعد إِيمانكُم

كرديد؟ عذر نياوريد، به راسh ي آيا به خدا، و آيات او، و رسولش ريشخند م: بگو(
  .)آوردن، كافر شديد كه پس از ا�ان

مردم، و  نزداظهار توحيد و ا�ان يعb اق نف .فات داردمنا ،با توحيد ،ـ نفاق ٧

مانند اين كه كسي با زبان اش ا�ان  .مي باشنددر دل  ، شرك و كفرساخvپنهان 
  .بياورد و� كفر را در دلش پنهان سازد

ِِ� :فرمايدي ممتعال چنانكه خداوند  اس منْ يقٌولُءامنَّا باهللا و وٍَِِِِ منَ النِّ
  ]٨:بقره[  �اآلخر و ماهم بمؤْمنين بالْيوم

ا�ان آورده  قيامت،به خدا و به روز : گويندي و از مردم كساني هستند كه م(
  .)كه مؤمن نيستند ايم، حال آن

مؤمن  ،در دل خود �خدا ا�ان آورديم، وه گويند ما بي يعb با زبانشان م

  .نيستند
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� � � �  

  
  

        ا�ان به آخرتا�ان به آخرتا�ان به آخرتا�ان به آخرت
يعb اينكه وقوع روز قيامت را حتمي بداند و ا�ان راسخ : خرتمعناي ا�ان به آ

و به خاطر اعما� كه ا�ام . داشته باشد كه مردم از ق;هايشان، حشر خواهند شد 
داده اند، Wاسبه و ¨ازات خواهند گرديد و سرا�ام بهشتيان به بهشت و دوزخيان 

  .به دوزخ خواهند رفت
ه آخرت، يكي از اركان ا�ان است كه بدون آن، ا�ان همچنG بايد دانست كه ا�ان ب

  . شخص كامل 4ي شود
  :مي شودشامل سه چيز  ،ا�ان به آخرت 
  :ه شدن پس از مرگـ ا�ان به برانگيخت ١

روز قيامت، روح ها به اجسادشان بر مي گردند و مرده ها از ق; ها برمي خيزند 
سپس آنها را كه پا برهنه و عريان و . دو مردم در پيشگاه پروردگارشان، حاضر مي كنن

  .ختنه نشده اند، يك جا 3ع مي بينند

ثُم إِنَّكُم يوم  � ثُم إِنَّكُم بعد ذَلك لَميتُونَ� :فرمايدي خداوند م زيرا
  ]١٦-١٥:مؤمنون[ �الْقيامةِ تُبعثُونَ

خواهيد يامت برانگيخته روز ق درسپس tا پس از اين خواهيد مرد، آنگاه قطعًا (
  .)شد

 Gالنَّ يحشرُ(�: فرمايدي م � خدارسول همچناس يوم القيةِام اةًفَح اةًرَع 
  .متفق عليه �الًرْغُ

  .مي گردندكه پابرهنه و عريان و ختنه نشده اند حشر  مردم در حا� ،روز قيامت
  :و Wاسبه شدن ـ ا�ان به ترازوي اعمال ٢

، پس Wاسبه مي كنداعما� كه در دنيا ا�ام داده اند طبق  مردم را ،خداوند

ش اطاعت كرده است، Wاسبه اش خدا و رسولبوده و از اهل توحيد  كههر كس 
  .آسان خواهد بود
  .خواهد بوددشوار ش ، حسابهاهل شرك و معصيت بود كهو هر كس 

ازو، و ها در يك كفه تري نيك .دي شوندر ترازوي عظيمي وزن مانسان اعمال 
گناهانش  ازهايش ي نيككه كس  پس هر .دنشوي گذاشته مآن گناهان در كفه ديگر 

و هر كس كه گناهانش از نيكي هايش بيش( باشد، به . بيش( باشد به بهشت مي رود
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فَأَما منْ  � :فرمايدي ممتعال خداوند در مورد Wاسبه اعمال، . جهنم مي رود
هينمبِي هتَابك ييرًا � أُوتسا يابسح باسحي فوإِلَى  � فَس بنقَليو

فَسوف يدعو  � وأَما منْ أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه � أَهله مسرُورا
  ]١٢-٧:انشقاق[ �ويصلَى سعيرًا � ثُبورا

اسبه مي به آساني، Wبه دست راستش داده شود،  اعمال اوكه نامه ي اما كس(
از  اعمال اشكه نامه ي و اما كس. گرددي و شادمان به سوي خانواده اش برم شود

  .)آيدي و به دوزخ در مطلب ه
كت مي كند  ،به او داده شود ،پشت سر

ونَضَع الْموازِينَ � :فرمايدي ممتعال خداوند  ،ترازوي اعمال در موردو 
لَم نَفْس شَيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبةٍ منْ خَرْدلٍ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ فَالَ تُظْ
  ]٤٧: أنبياء[ �أَتَينَا بِها وكَفَى بِنَا حاسبِين

4ي ستمي كس هيچ  به .نهيممي را در ميان  عدالتترازوهاي  ،و در روز قيامت(

ي م ه حساببه اندازه دانه خردل داشته باشد، ب - يبديا عمل نيك و  -و اگر  .شود

  .)كنيمي آوريم، و ما حسابرسي م
  :ـ بهشت و دوزخ ٣

منزلگاه دائمي است كه خداوند آن را براي مومنان مطليع و متقي خدا و  ،بهشت
در آن، Eامي نعمت هاي دائمي اعم از خوردني، نوشيدني، . رسول مهيا ساخته است

  .پوشيدني و همه دوست داشتb هاي ديگر وجود دارد
 ،كه به خدا كسانيرا براي  عذاب هميشگي است، خداوند آن ايگاههم جدوزخ 

انواع عذاب و  ،در آن .ه استكرد آمادهكردند ورزيدند و از رسولش نافرماني كفر 
  .وجود دارد خطور 4ي كند ،كه به فكر و عقوبت درد

وسارِعوا إِلَى مغْفرَةٍ منْ ربكُم  �:فرمايدي مخداوند در مورد بهشت، 
  ]١٣٣:عمران آل[        �واألَرض أُعدت للْمتَّقين السماواتوجنَّةٍ عرْضُها 

چون  هم -پروردگارتان و بهشh كه پهنايش  -جانب  -و به سوي آمرزشي از (

  .)ها و زمG است و براي پرهيزگاران فراهم  شده است، بشتابيد آeان -
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لَم نَفْس ما أُخْفي لَهم منْ قُرَّةِ أَعينٍ جزَاء فَالَ تَع �:فرمايدي چنG م هم
  ]١٧:سجده[ �بِما كَانُوا يعملُونَ

داند كه از آنچه مايه روشb چشم است، چه چيزي برايشان ي پس هيچ كس 4(
  .))پاداش يافتند(كردند ي آنچه م) پاس(نهان داشته شده است، به 

تَّقُوا النَّار الَّتي وقُودها النَّاس فَا�:فرمايدي م ،دوزخ و در مورد
  ]٢٤:بقره[ � للْكَافرِينَ أُعدتوالْحجارةُ 

براي كافران آماده  و. پس از آتشي بپرهيزيد كه هيزمش مردم و سنگها خواهند بود(
  .)شده است

ا غُصةٍ وطَعاما ذَ � إِنَّ لَدينَا أَنكَاالً وجحيما �:فرمايدي چنG م و هم
  ]١٣-١٢:مزمل[ �وعذَابا أَليما

و است و همچنG دوزخ غل و ز�l و عذاب و آتش سوزان گمان نزد ما ي ب(

  .)وجود دارد خوراكي گلوگl و عذابي دردناك
ما خواهان بهشتيم و سخنان و اعما� مي طلبيم كه ما را به آن ! پروردگارا

 كه ما را به آن نزديك كند، به تو پناه مي و از دوزخ و سخنان و اعما�. نزديك كند
  .بريم
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        ....عقيده اس
مي و اهميت آنعقيده اس
مي و اهميت آنعقيده اس
مي و اهميت آنعقيده اس
مي و اهميت آن    پlامونپlامونپlامونپlامونمقدمه اي مقدمه اي مقدمه اي مقدمه اي 
  .عقيده و شريعت است ،دين اس
م
به آن  ،كند و قلبي تصديق مرا آن  ،كه نفساست اموري منظور  :اما عقيده

هيچ شك و ترديدي كه  اموري يقيb است) مومنان(دارد و براي صاحبانش اطمينان 
  .ها وجود ندارددر آن

... ، نيكي به پدر و مادر وروزه ،زكات  ،4از: تكاليف عملي مانند: شريعتو اما 

  .است كه اس
م ما را به سوي آنها فرا مي خواند
هاي خدا،  خدا، و فرشتگان و كتابه ا�ان ب: عقيده اس
مي عبارتند از پايه هاي

  .خl و شر آن وو ا�ان به قضا و قدر و پيام;ان خدا و آخرت 

 وجوهكُملَيس الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا �:فرمايدي خداوند ماش اين است كه و دليل 
والْيومِ االَخرِ والْمالَئكَةِ  بِاللَّهقبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَكنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ 

  ]١٧٧:بقره[ �والْكتَابِ والنَّبِيينَ

د، نيكي نيست، بلكه نيكوكار كنيمشرق و مغرب سوي را به چهره هايتان كه  ناي(
  .)وردبياكسي است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب و پيام;ان ا�ان 

 � إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ�: فرمايدي خداوند م ،و دليل بر قضا و قدر
  ]٥٠-٤٩:قمر[ �ا إِالَّ واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِوما أَمرُنَ

فقط يكي . �زم و از روي حساب آفريده ايمبىگمان ما هر چيزي را به اندازه (
  ..)است كه در يك چشم بهم زدن �قق مي يابد

اإليمانُ أَنْ تُؤْمنَ باهللاِ ومالَئكَته وكُتُبِه « :مىفرمايد �و رسول اكرم 
سروشَرِّهو رِهرِ خَينَ بِالْقَدتُؤْمرِ ومِ اآلخوالْيو همسلم »ل.  

ها و فرستادگان خدا و روز  خدا و فرشتگان خدا و كتاب: كه اين يعbا�ان 
  .را باور داشته باشيخl و شر آن وقيامت و سرنوشت 

� � � �  
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        يييياهميت عقيده اس
ماهميت عقيده اس
ماهميت عقيده اس
ماهميت عقيده اس
م

 ها شود كه بعضي از آني اري آشكار مامور بسي ا�اماهميت عقيده اس
مي از 
  :عبارتند از

 ،ديگري است، و ضرورت ما به اين عقيده برتر از هر نياز ،ما به اين عقيده نيازـ  ١
براي قلبها وجود زيرا هيچ سعادت و نعمت و سروري . برتر از هر ضرورت ديگري است

  .ندارد مگر به پرستش خدا و آفريننده د�ا
بدين جهت، اولG چيزي . استعقيـده اسـ
مـي (ين فريضه، بزرگ(ين و مهمـ  ٢

أُمرْت ((: فرمايدي م � خداكه رسول  نانچ. است كه از مردم، مطالبه مي شود
. ))»ِمحمداً رسولُ اهللا يشْهدوا أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اهللاَ وأَنَّ يأَنْ أُقَاتلَ النَّاس حتّ

  .متفق عليه
كه گواهي دهند هيچ  ا ايناده شده است كه با مردم ¬نگم تدستور دبه من 
  .فرستاده خداست �و Wمد وجود ندارد جز خداي يكتا  يمعبود Sق

باعث ااد امنيت و استقرار و سعادت و ه كـ عقيده اس
مي تنها عقيده اي  ٣

م بلَى منْ أَسلَ �      :فرمايدي ممتعال كه خداوند  چنان. شادكامي مي گردد
أَجرُه عنْد ربه والَ خَوف علَيهِم والَ هم  فَلَهوجهه للَّه وهو محسنٌ 

  ]١١٢:بقره[  �يحزَنُون
، او پاداش خود را در نزد پروردگارش دارد، س خالصانه رو به خدا كند، هر كيآر(

  .)و نه بيمي بر آنان است، و نه آنان اندوهگG شوند
Wقق مىسازد، را  رفاهه عقيده اس
مي تنها عقيده اي است كه عافيت و ك چنان

برَكَات  علَيهِمولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا � :فرمايدي خداوند م
  ]٩٦آية :أعراف[ �منْ السماء واألَرضِ

تند، قطعًا از آeان و زمG شهرها ا�ان مىآوردند و پروا داش) آن(و اگر اهل (
  ].هايي را بر آنان مىگشوديم بركت) درِ (
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. باعث رسيدن Sاكميت و برپايي حكومت اس
مي مي گرددـ عقيده اس
مي  ٤

ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ منْ بعد الذِّكْرِ أَنَّ األَرض يرِثُها  � :فرمايدي خداوند م
  ]١٠٥:أنبياء[  �عبادي الصالحونَ

سراسر  - گماني نوشته ايم كه ب -انبياء پيشG -ما ع
وه بر قرآن، در Eام كتب (
  .)زمG را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد -ي رو

� � � �  

  
  

        ::::ا�ان به خداوند عز وجلا�ان به خداوند عز وجلا�ان به خداوند عز وجلا�ان به خداوند عز وجل
به وجود او و اقرار به ربوبيت و  گواهي راستG: وجل خداي عزه معناي ا�ان ب

  .اeا و صفات اوست الوهيت و
  :متضمن چهار چيز است ،خداه ب پس ا�ان

  .ـ ا�ان به وجود خداوند سبحان ١
  .متعال  وندـ ا�ان به ربويبت خدا ٢
  .ـ ا�ان به الوهيت خداوند متعال  ٣
  .ـ ا�ان به اeا و صفات خداوند متعال  ٤

  .گوييمي سخن م اينك در مورد آنها بطور كامل،
  :وجود خداوند متعالـ ا�ان به  الف

است كه كسي در مورد آن اخت
ف امري فطري  ،اقرار به وجود خداوند متعال
بيش( مردم، به وجود خدا ) ديني كفار ب(و جز عده اي از م
حده . نظر ندارد

  .مع(فند و $الفh ندارند
، مي دهد نسبتبه خالق خود  يبدون هيچ آموزش خود رافطرت  ،و هر $لوقي

بطور يقG د�لت بر وجود ي ديگر درخواست دعا و اجابت آن از سوي خدا، از سوو 

 �لَكُم فَاستَجابإِذْ تَستَغيثُونَ ربكُم �: فرمايدي م چنانكهخداوند متعال دارد، 
  ]٩:أنفال[

  .)tا را پذيرفت -ي دعا –، پس دگارتان كمك مي خواستيدآنگاه كه از پرور(
بنابراين Eام $لوقات . ر حادثه اي، آفريننده اي داردهمگان مي دانند كه هب ـ 

و آنچه كه پlامون ما مشاهده مي شوند، بايد خالقي داشته باشند كه آن هم 
كسي يا چيزي آفريده شود و� آفريدگاري نداشته است، زيرا ±كن نيست خداوند متعال 

   .4ي تواند خودش را بيافريند) يا چيزي(زيرا هيچ كسي. باشد
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  ]٣٥:طور[ � أَم خُلقُوا منْ غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالقُونَ�: فرمايدي داوند مخ
  .)اند؟ه آفرينند ،كه خود شده اند؟ يا اين خلق ،فريدگاربدون آآيا 
خلق نشده اند و خودشان هم خود را نده، يعb بدون آفرين: معنـاي آيه كر�ه پس

  .آفريننده آنها خداوند تبارك و تعا� است ه بوضوح روشن مي سازد كفريده اند، اني
يقينًا ... حاكم بر جهان هسh، اعم از آeان و زمG، ستارگان وج ـ نظم و ترتيب 

است،  پاك و منزههم خداوند  دارد و آناي آفريننده  دنياكه اين د�لت مي كند 

 �نَّه خَبِيرٌ بِما تَفْعلُونَصنْع اللَّه الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيء إِ�:فرمايدي چنانكه م
  ]4:٨٨ل[

ي كه همه چيز را در كمال استواري پديد آورده است، باست آفرينش آن خدائي (

  .)كنيد، باخ; استي گمان او از آنچه م
با كهكشانهاي فراوان كه هر كدام،  جهاناين م
حظه مي فرماييد كه پس 

به گونه اي كه هيچ يك . گردش استميليونها ستاره دارد، بر اساس نظم خاصي در 
 Gشده خود ²اوز 4ي كند و به ديگري برخورد 4ي 4ايد و از ب Gاز آنها از مدار تعي

   .و هر يك در Wل تعيG شده خود، ا�ام وظيفه مي كند. 4ي رود

يلُ الَ الشَّمس ينْبغي لَها أَنْ تُدرِك الْقَمرَ والَ اللَّ� :فرمايدي خداوند م

  ]٤٠:يس[ �سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ
رسد كه ماه را دريابد، و نه شب پيشي گlنده از روز است، و هر ي نه آفتاب را م(

  .)كنندي سl م آeانييك در 
  :ـ ا�ان به ربوبيت خداي تعا� ٢
رب و معبود همه  ،كه خدا اقرار به اين: ـ معناي ا�ان به ربوبيت خداي تعا� ١

مlاند، و ي كند، و مي چيز و مالك و آفريننده و رازق آن است، و اوست كه زنده م
ها براي اوست، و خl در دست اوست، كاررساند، و Eامي ي اوست كه نفع و زيان م

  .موارد فوق، شريكي نداردقادر و تواناست، و در همه  ،و بر همه چيز
هيچ يق قطعي به اينكه او پروردگار يكتا است كه ، يعb تصدا�ان به ربوبيت خدا

به تنهايي همه كارهايش را ا�ام مي اوست و $صوص  ،شريكي ندارد و عبادت
دهد و همچنG ا�ان به ربوبيت يعb اعتقاد به اينكه او تنها خالق همه موجودات 

  ]٦٢:زمر[ �اللَّه خَالقُ كُلِّ شَيء� :فرمايدي مچنانكه . عا³ هسh مي باشد
  .)خداوند آفريننده همه چيز است(
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: فرمايدي مچنانكه . نيز تنها اوست كه به همه موجودات روزي مي دهدو 

   �وما منْ دابةٍ في األَرضِ إِالَّ علَى اللَّه رِزقُها �
  ].٦:هود[
 - عهده -         اش بر ي كه روز و هيچ جنبنده اي در زمG نيست مگر آن(

  .)است خداوند

للَّه ملْك  �: فرمايدي مهمان طور كه و او مالك همه چيزهاست، 
اتاوميهِنَّ  السا فمضِ واألَر١٢٠:مائده[ �و[  

  .)فرمانروايي آeان ها و زمG و آنچه در ميان آنهاست از آِن خداوند است(
يان داشته و در ربوبيت بر Eامي موجودات را در قرآن، بي خود يب ـ خداوند يكتا

  ]٢:فا�ه[  �الْعالَمينَالْحمد للَّه رب  �: فرموده است

  .)مي باشد پروردگار جهانيانكه خداست، از آن ستايش Eامي (
Gخالق: رب العا� bانواع  اكننده و پرورش دهنده آنها بيت اهد ،مالك ،يع

  .استنعمتها 
است، حh انسانها بوديعه نهاده  فطرت درا ر دوا�ان به ربوبيت خخداوند، ج ـ 

ي خداوند مچنانكه . بودنداعتقادي چنG داراي   �اكرم مشركG عرب در زمان پيام; 

سيقُولُونَ  � قُلْ منْ رب السماوات السبعِ ورب الْعرْشِ الْعظيمِ � :فرمايد
لَكُوت كُلِّ شَيء وهو يجِيرُ والَ قُلْ منْ بِيده م � للَّه قُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ

   �سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنَّا تُسحرُونَ � يجار علَيه إِنْ كُنتُم تَعلَمونَ
  ]٨٩-٨٦:مؤمنون[
هاي هفتگانه، و پروردگار عرش بزرگ چه كسي است؟  پروردگار آeان: بگو(

 پس چرا پرهيزگاري 4ي كنيد؟: ، بگواز آِن خداوند هستند - همه -: خواهند گفت
پناه مي دهد و كسي  چه كسي است كه ملكوت هر چيز به دست اوست، و او: بگو
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 -:، خواهند گفت - بگوييد -  دانيدي اگر م. از عذاب او پناه داد -4ي توان  -را 
)شويد؟ي پس از كجا فريب داده م: از آِن خداوند است، بگو -همه آنها 

)١(
.  

كا´ نيست، بلكه بايد  مسلمان بودنا�ان به ربوبيت خدا براي ت كه تنها گفتb اس
كه اعتقاد به ربوبيت خدا  با مشركيb � خدارسول  زيرا .به الوهيت خدا نيز ا�ان آورد

  ).تا به الوهيت خدا نيز ا�ان بياورند( داشتند جنگيد 
ستارگان و  ،هانشاكهك ،زمGگرفته تا جهان هسh از آeان  همه موجوداتد ـ 
ي كه م همه مطيع و فرمان;دار خدايند، چنان... ها وجن  انها،انس ،درختان

طَوعا وكَرْها وإِلَيه  واألَرضِولَه أَسلَم منْ في السماوات �:فرمايد
  ]٨٣:آل عمران[ �يرْجعونَ

شده اند، و به  ند، خواه ناخواه فرمان;دار اواها و زمG  كه در آeان آنان(
  .)شوندي سوي او برگردانده م
چرا كه خداوند مالك آنها . ي خارج از قضاء و قدر ا�ي نيستپس هيچ $لوق

است و هر طور كه �واهد بر اساس حكمت خود در امور آنها دخل و تصرف مي 
و او آفريننده همه آنها است و هر چه غl از او است، $لوق و Wتاج خدا . 4ايد
  .اشندمي ب
تدبl كننده اي  وخالقي غl از خـدا و روزي دهنده حال كه چنG است، پس هـ ـ  

 .اوه خواست آيد مگر بي و هيچ ذره اي به حركت در 4 .او وجود نداردغl از 
بنابراين بايد د�ا را فقط متوجه خدا بسازيم و خواسته ها و نيازمندي هاي خود را از 

  .نيم كه خالق ، روزي دهنده و مالك ما استاو �واهيم و به او توكل ك
  :الوهيت خداي تعا�به ـ ا�ان  ٣

شايسته همه عبادات فقط خداي يگانه يعb تصديق قطعي به اينكه ـ  الف
  .مي باشدروزه  و ، 4از، زكاتيدعا، ترس، توكل، يار: نندظاهري و باطb ما

معبود اوست و خدا فقط ند كه ي كقG ميبنده پس در اين صورت است كه 
 :فرمايدي خداوند مچنانكه ، وجود ندارد وحقي جز اه شريكي ندارد و معبود ب

  ]١٦٣:بقره[ �الرَّحيموإِلَهكُم إِلَه واحد الَ إِلَه إِالَ هو الرَّحمانُ �
و �شاينده كه جز او ) يSق(معبوِد و هيچ يگانه است،  يو معبودتان، معبود(

  .)د ندارد، وجومهربان است

                                                           

را كه را كه را كه را كه هيچ كس 4ىتواند آنچه هيچ كس 4ىتواند آنچه هيچ كس 4ىتواند آنچه هيچ كس 4ىتواند آنچه     ����يعµ از بندگان خود ب
ها را دفع كند، ويعµ از بندگان خود ب
ها را دفع كند، ويعµ از بندگان خود ب
ها را دفع كند، ويعµ از بندگان خود ب
ها را دفع كند، و: : : :  ار عليه ار عليه ار عليه ار عليهl و�l و�l و�l و�(((() ) ) ) ١١١١((((

 ....))))آنرا دفع 4ايدآنرا دفع 4ايدآنرا دفع 4ايدآنرا دفع 4ايداست، است، است، است، خدا مقدر و سرنوشت كرده خدا مقدر و سرنوشت كرده خدا مقدر و سرنوشت كرده خدا مقدر و سرنوشت كرده 
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پس نبايد .  است است و يكتايكي  ،عبودم به ما خ; داده كهخداوند در اين آيه 

  .جز او كسي ديگر به معبودي گرفته و پرستش شود
  :ا�ان به الوهيت خداهمچنG ب ـ 

شريكي ندارد، و  وحق است ه كه فقط خدا إله و معبود ب به اينيعb اع(اف 
µامي عباد و يمو تعظيم كن بداريمدوست   ي كه كه او رامعبود: إله يعEخود ت ا

از او كسي ديگر را kوانيم، و غl از او، از كسي و غl  ا�ام دهيم راي اورا فقط ب
كسي ديگر سجده نكنيم در برابر ن(سيم، و غl از او، به كسي ديگر توكل نكنيم، و ديگر 

عبادت نيست مگر  ستهشايپس هيچ كس  .مگر براي او ،منمائيو اطاعت و خضوع ن

  ]٥:فا�ه[ �وإِياك نَستَعينُ نَعبدإِياك �: فرمايدي مچنانكه  .خداي سبحان
  .)جوييمي كنيم، و تنها از تو ياري مي تنها تو را بندگي م(

  :وندج ـ اهميت ا�ان به الوهيت خدا
  :موارد زير بيانگر اهميت ا�ان به الوهيت مي باشند

كه شريكي است  بادت خداي يكتانش انسانها و جن ها عهدف ار آفريـ  ١

 �وما خَلَقْت الْجِنَّ واإلِنس إِالَّ ليعبدوني�: فرمايدي م چنانكه.ندارد
  ]٥٦:ذاريات[

  .كه مرا بندگي كننداينو جن و انس را نيافريده ام مگر براي (
اقرار نيز  يبهاي آeانـ مقصود از ارسال پيام;ان عليهم الس
م و نازل كردن كتا ٢

بعثْنَا في  ولَقَد � :فرمايدي م چنانكه .مي باشدحق به خدا معبود  است كه  به اين
 وا اللَّهدبوالً أَنْ اُعسةٍ رواكُلِّ أُمبتَناجو ٣٦:�ل[ �الطَّاغُوت[  

خدا : كه -با اين دعوت  -هر امh رسو� را برانگيختيم،  -ميان  -و به يقG در (

  .)را بندگي كنيد و از طاغوت بپرهيزيد
٣  Gمي  تعالما�ان به الوهيت خداي واجب است، بر هر شخص  چيزي كهـ اول

�ن  هبه معاذ بن جبل هنگام فرستادن او ب �اكرم پيام; در سفارش چنانكه  .باشد

أَولُ ما تَدعوهم  الْكتَابِ فَلْيكُنْ أَهلِ نْقَوماً م يإِنَّك تَأْت((: استآمده 
  .متفق عليه .))إِلَيه شَهادةَ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اهللاُ

ي م ايعb يهود و نصار .انداهل كتاب روي كه مي مي مرد نزدتو : تر3ه

دعوت كb اين است كه هيچ سوي آن آنها را به بايد پس اولG چيزي كه  .باشند
  .ندارد غl از خداي يكتا وجود  يمعبود Sق

  .دهند  ا�امت را فقط براي خداي يكتا ايعb آنها را دعوت كن تا Eامي عباد
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  :د ـ معناي � إله إ�w اهللا
 ار كس ببنابراين ه .باشدي واجب بر هر شخص مو آخرين اولG  ،بزرگي اين كلمه 

 منْ((: فرمايدي م � اخدچنانكه رسول  .اين كلمه ¶lد اهل بهشت استاعتقاد بر 
  .)مسلم( .))مات وهو يعلَم أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اهللاُ دخَلَ الجنَّةَ

ي جز خدا وجود ندار، وارد بداند هيچ معبود به حقكه ¶lد در حا� هر كس 
  .بهشت مي شود

  .� إله إ�w اهللا از بزرگ(ين و مهم ترين واجبات استپس دانسv و شناخت 
  .هيچ معبود Sقي جز خداي يگانه وجود ندارديعb  � إله إ�w اهللا

نفي مي كند و آن را براي خداي يكتا  از غl خدارا صفات خدا مطلب فوق Eامي 
  .كه شريكي ندارد، اثبات مي گرداند

يعb معبود و هر كس، چيزي يا كسي را بپرستد آن كس يا چيز، معبود او : اله
  .است

د�ا با Wبت و اج
ل و ي مي باشد و حقيقمعبود كه تعال است مخداي تنها و 
د نكني را عبادت ماو تعظيم و فروتb و خضوع و ترس و توكل بر او، و طلب دعا 

.  
و هيچگونه شادي و سعادتي نصيب د�ا 4ي شود، مگر با �قق مفهوم � اله 

  .زيرا شادكامي و زندگي خوب در گرو عبادت خداي يكتا است. ا� اهللا
  :ه إ�w اهللاهـ ـ اركان � إل

  :دارددو ركن  بزرگاين كلمه 
است كه عبادت غl خدا را نفي مي كند و شرك را باطل و  »� إله«: ركن اول

  .كفر ورزيدن به معبودان باطل را واجب مي داند
اثبات عبادت براي خداي يكتا، و ا�ام انواع عبادت براي يعb  »إ�w اهللا«: ركن دوم

  .او

 بِاللَّهمنْ الغَي فَمنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمنْ �:رمايدفي خداوند م چنانكه
  ]٢٥٦:بقره[ �يفَقَد استَمسك بِالْعرْوةِ الْوثْقَ

 بداندكه - پس هر كس كه به عبادت طاغوت كفر ورزد، و به خدا ا�ان آورد، (
  .)Wكم چنگ زده است - بس -به دستاويزي  -

معناي ركن ) ويؤمن باهللا( و )� إله(معناي ركن اول، ) وتفمن يكفر بالطاغ: (پس
  .در بر داردرا ) إ�w اهللا(دوم 

  :ط � إله إ�w اهللائو ـ شر
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هفت شرط گفv بايد � إله إ�w اهللا آوردن، يعb در شهادت  گفتb است كه

  .رعايت شود وگرنه گوينده آن سودي 4ي برد

فَاعلَم أَنَّه الَ إِلَه �:فرمايدي چنانكه خداوند م :� إله إ�w اهللادانسv معb ـ  ١
  ]١٩:Wمد[ �إِالَّ اللَّه

  .)وجود نداردجز خدا  -ي قS –پس بدان كه معبود (
٢ Gگوينده آن، به آنچه كه اين كلمه : ـ يق bباور كامل كند، ي بر آن د�لت ميع

به او نفعي فوق كلمه  ،دشورديد و� اگر در اين مورد دچار شك و ت. داشته باشد

إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذينَ آمنُوا بِاللَّه �     :فرمايدي خداوند م چنانكه. رساندي 4
  ]١٥:حجرات[ �ورسوله ثُم لَم يرْتَابوا

آوردند ا�ان ش ام;بدون شك مؤمنان واقعي كساني هستند كه �داي يكتا و پي(
  .)اه ندادنددل ر بهشكي هيچگاه سپس 
عبادت خداي يكتا و ترك عبادت يعb  .آنچه اين كلمه بر آن د�لت داردپذيرفv ـ  ٣
، مانند كسي Eامي عبادات را فقط براي خدا ندانداين كلمه اگر گوينده پس  .وغl ا

 إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ لَهم الَ إِلَه إِالَّ� :دايفرممي آنها  مورداست كه خداوند در 
   �ويقُولُونَ أَئنَّا لَتَارِكُوا آلهتنَا لشَاعرٍ مجنُونٍ �اللَّه يستَكْبِرُونَ

  ]٣٦-٣٥: صافات[
 –حقي جز خداوند ه معبود ب: شدي ا گفته مهبه آن وقhآنان چنان بودند كه (
آيا ما معبوداِن خويش را به : گفتندي كردند و مي ، سركشي موجود ندارد – يگانه

  .)شاعري ديوانه ترك گوييم؟ - سخن –اطِر خ
ي خداوند مچنانكه  .بر آن د�لت دارددر برابر آنچه كه اين كلمه ـ تسليم  ٤

ومنْ يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محسنٌ فَقَد استَمسك بِالْعرْوةِ �:فرمايد
  ]٢٢:مانلق[ �الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ األُمور

خويش به سوي خداوند آورد، بداند كه به  - دلِ  –و هر كس نيكوكارانه روي (
  .)دست آويزي Wكم چنگ زده است

  .شودبتسليم فرمان او : يعb »يسلم وجهه«
  .است» � إله إ�w اهللا«همان  »عروة الوثقي«
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رسول . ديعb از صميم قلب، اين كلمه را بگوي: صدق در گفv � اله ا� اهللاـ  ٥

ما منْ أَحد يشْهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اهللاُ وأَنَّ ((: فرمايدي مدر اين مورد  � كرما
متفق [ .))النَّارِ يمحمدا عبده ورسولُه صدقًا منْ قَلْبِه إِالَّ حرَّمه اهللاُ علَ

  ].عليه
، و Wمد جود نداردوجز خداي يكتا  يحقه هر كس گواهي دهد كه معبود ب

به طور باشد،  شقلبصميم صادقانه و از  ،است، و اين گواهياو بنده و فرستاده 
 Gخداوند آتش جهنم را بر او حرام مىگردانديق.  
بدينصورت كه شخص، با . شركانواع عمل از گردانيدن خالص يعb : ـ اخ
ص ٦

 �، رسول اهللا باشدوي را نداشته دنيبه دست آوردن چيزهاي قصد گفv اين سخن 

بِذَلك  ىيبتَغ ،إِنَّ اهللاَ حرَّم علَي النَّارِ منْ قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اهللاُ((: فرمايدي م
  ] .متفق عليه[ .))»ِوجه اهللا

جز خداي يكتا  يحقه معبود بشهادت دهد كسي كه آتش را بر ،خداوندمانا ه
  . خدا بگويد، حرام كرده استوجود ندارد و اين سخن را فقط �اطر رضاي 

ـ دوست داشv اين كلمه و آنچه بر آن د�لت دارد و دوست داشv كسي كه  ٧

منْ دونِ  يتَّخذُومنْ النَّاسِ منْ �:فرمايدي خداوند مچنانكه  .ن عمل 4ايدآبه 
 اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَند ينَاللَّهالَّذو  نُوا أَشَدآملَّها لب١٦٥:بقره[ �ح[  

ي برم  - براي او -همتاياني را غl از خدا از مردم كساني هستند كه بعضي و (

، خدا را سخت دارند ـ و مؤمناني آنها را مانند دوست داشv خدا، دوست م .زينندگ
  .)ـدوست دارند
بت خدا نيز مشركG در W، و با خدا دوسh خالصانه دارند »� إله إ�w اهللا«پس اهل 

شرك مي ورزند، يعb معبودان ديگري را نيز دوست مي دارند و اين كار با معb � اله 
  . ا� اهللا منافات دارد

  :ز ـ معناي عبادت
Eامي گفتار و كردار نهان و آشكاري است كه خدا  براي ياسم جامع: عبادت

و، توكل بر ا ،رس از خدات� Wبت خدا و رسول :مانند. دوست دارد و مي پسندد

جهاد با كفار و  ،تعالمذكر خداي  ،پدر و مادراز اطاعت  ،زكات ،4از خواسv از خدا،
   ...منافقG و

ت
وت : شود، مانندي م نيز كه شامل انواع طاعاتانواع زيادي دارد پس عبادت 
  .امانت داري و گفتار نيك ،ييراستگو ،ننيازمندانيكي به فقرا و  ،قرآن
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كه آنها را به نيت نزديك شدن شود ي مؤمن م كارهايEامي عبادت شامل پس 

  .با خدا ا�ام مي دهد
hباشد، اجر و خدا از طاعت ابه قصد ش خوابيدن وآشاميدن  ،اگر خوردن ح

  .پاداش دريافت خواهد كرد
به عبادت تبديل خ
صه اينكه اگر همG عادات ما به نيت رضاي خدا ا�ام گlد، 

  .4از و روزه نيستچرا كه عبادت فقط . ي گرددپاداش م اجر و مستحقمىشود و 
: فرمايدي م چنانكه .آفريده استخداوند، خ
يق را به خاطر عبادت خود ح ـ 

ما أُرِيد منْهم منْ رِزقٍ وما  � وما خَلَقْت الْجِنَّ واإلِنس إِالَّ ليعبدوني�
- ٥٦: ذاريات[ �ه هو الرَّزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتينُإِنَّ اللَّ �أُرِيد أَنْ يطْعموني

٥٨[  
نه درخواست كه مرا بندگي كنند نيافريده ام، از آنان ن و جن و انس را جز براي آ(

روزي رسان و  خدا  تنها . به من خوراك بدهندروزي مي كنم و نه مي خواهم كه 
  .)صاحب قدرت و نlومند است و بس

ه مي داند در حا� كه با�ام عبادت را جن و انس آفرينش مت خداوند سبحان حك

ه خدا به عبادت او نيازمند بودن ب نيازمند سببه عبادت آنها نيازي ندارد، بلكه آنها ب
  .اند

غذا هم نياز به آب و از به او و شرك نورزيدن خدا عبادت نياز بنده به گفتb است 
  .مهم( است
ين تر از lنزد او ش يچشد، هيچ چيزت و اخ
ص را بانسان، ح
وت عبادقلب و اگر 

  .kواهد بودعبادت 
Gدر حلقه  هيچ همچن vت دنيا رها  بندگي خداكس بدون قرار گرف
از چنگ مشك

  .4ي شود
  :ط ـ اركان عبادت
  .موظف ساخته است دو ركن داردآن ما را به عبادتي كه خدا 

  .و ترس فروتb ـ كمال  ١
  .ـ كمال Wبت  ٢

، و ترس فروتb وپس عبادتي كه خداوند بر بندگانش فرض 4وده بايد با كمال 

  .شوق و اميد به خدا، ا�ام گlدبا كمال Wبت و همراه 
مانند دوست داشv خوراك و مال، عبادت فروتW bبت بدون ترس و : بايد گفت

tار ه ت بعبادنيز رس بدون Wبت، مانند ترس از حيوان درنده همانطور كه ت .نيست
د عبادت گفته نبا هم 3ع شوا�ام عملي هرگاه ترس و Wبت در بلكه رود ي 4

  .براي خداي يكتا جزصحيح نيست  ،مىشود، و عبادت
  :عبادت استشدن ي ـ توحيد سبب قبول 
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پس . گفته 4ي شودبادت ع، وبا توحيد اجز عبادتي كه خداوند به آن امر كرده، 

4ي توان گفت كه خدا را عبادت يست و به هيچ كس رست نعبادت توأم با شرك، د
پس هر كس خدا را .4وده است مگر اينكه عبادتش همراه توحيد ا�ام گرفته باشد

سازد، در واقع خدا را بندگي نكرده كسي ديگر را شريك ش د و در عبادتنعبادت ك
  .است

 ،عبادت به او در قبولشرك نورزيدن پس توحيد خدا و اخ
ص عبادت براي او و 
مطابق با  اينكهمگر  ،شودي كه عبادت قبول 4 بر اينع
وه  .نزد خدا شرط است

  .باشد  �سنت پيام; شريعت اس
م و 
  :كه عبارت اند از دنو چيز مىباشد ،عمل نزد خداوط قبول شدن پس شر

  .كه به اين توحيد مي گويندديگر را پرستش نكند  يـ غl از خدا كس ١
ي معبادت 4ايد، چنانكه خداوند  �كرم رسول او سنت خدا  دستورـ مطابق  ٢

أَجرُه عنْد ربه والَ  فَلَهبلَى منْ أَسلَم وجهه للَّه وهو محسنٌ � :فرمايد
 مالَ هو هِملَيع فزَنُونخَوح١١٢:بقره[ �ي[  

اداش خود را در نزد ، هر كس كه نيكوكارانه روي دل به سوي خدا نهد، او پيآر(
  .)پروردگارش دارد، و نه بيمي بر آنان است، و نه آنان اندوهگG شوند

براي خدا ا�ام  فقطو عبادت را  نيعb به حقيقت توحيد پي برد »أسلم وجهه«
  . نداد

  .خدا از رسولپlوي كردن يعb  »وهو Wسن«
و اگر ا�ان به  .تنه اساگ$الف با ا�ان به الوهيت خـداي ي ،شرك: ك ـ شرك

هم پس شرك ، ت براي خـدا از مهم(ين واجبات استاالوهيت خداي يكتا و ا�ام عباد

مي چنانكه  .4ىبخشدكه هرگز آنرا  رودي tار مه نزد خدا ب بزرگ(ين گناه و معصيت

 �منأَنْ يشْرَك بِه ويغْفرُ ما دونَ ذَلك ل يغْفرُإِنَّ اللَّه الَ �     :دمايفر

  ]٤٨:نساء[
�شد، و جز آن را براي ي شود، 4ورزيده كه به او شرك اين را راسh خداوند ه ب(

  .)�شدي هر كس كه �واهد م

  ]١٣:لقمان[ �إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عظيم�: فرمايدي چنG م مهو 
  .)راسh كه شرك ستمي بزرگ استه ب(

هللاِ أنَ تَجعلَ (( :فرمودگناه چيست؟ بزرگ(ين : ندپرسيد � خداو وقh از رسول 
خَلَقَك وهو دامتفق عليه  .))ن.  
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  ).است آفريدهاو را و تكه  ي در حا�زوربخدا شرك ا كه ب اين(

ولَو �:فرمايدي چنانكه خداوند م. از بG مي بردطاعات را  ،شركبايد گفت كه 
  ]٨٨:أنعام[ �ونَيعملُأَشْرَكُوا لَحبِطَ عنْهم ما كَانُوا 

آنان زدوده  - نامه اعمال - د، آنچه را كه كرده بودند، از نو اگر شرك مىورزيد(
  .)شدي م

خداوند چنانكه . دوزخ باقي مي ماندآتش براي هميشه در شرك همچنG فرد م

 �النَّارأْواه يشْرِك بِاللَّه فَقَد حرَّم اللَّه علَيه الْجنَّةَ وم منْإِنَّه � :فرمايدي م
  ]٧٢:مائده[

ي گمان كسي كه به خداوند شرك آورد، خداوند بهشت را بر او حرام مي ب(

  .)است – دوزخ –گرداند و جايگاهش آتش 
  :استشرك بر دو نوع 

  :شرك أك;، و شرك اصغر
  .براي غl خدا شرك اك; گويندرا  تاا�ام يكي از عباد: شرك اك;-١

و يا توكل بر غl خدا، و يا سجده براي  .تندرسh از غl خدايا  وزيخواسv ر نندما

 �وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم�: فرمايدي مچنانكه خداوند . وغl ا
  ]٦٠:غافر[

  .)�وانيد تا برايتان اجابت كنم) به دعا(مرا : و پروردگارتان گفت(

     �مؤْمنين كُنتُموا إِنْ َعلَى اللَّه فَتَوكَّلُ�: فرمايدي همچنG م
  ]٢٣:مائده[

  .)بر خدا توكل كنيد - بايد كه - ا�ان داريدو اگر (

  ]٦٢: �م[ �فَاسجدوا للَّه واعبدوا� :فرمايدي م و نيز
  .)4اييدبندگي ) او را(پس براي خداوند سجده كنيد و (

گر اآن امر 4وده، دعا و توكل و سجده از عباداتي است كه خدا به حال كه 
در غl اين صورت، ، و مي باشدد، موحد و مؤمن دهراي خدا ا�ام شخصي آنها را ب

  .مشرك و كافر است
  .دكشانسوي شرك اك; به بسخن يا عملي است كه فرد را هر : شرك اصغر - ٢

مسجد ، ق; 4از �واند يا بر ق;بدين معb كه كنار  مسجد قرار دادن قبو،: مانند

خدا  و صاحب آن به لعنت و دور بودن از ر�تمي باشد حرام كار، و اين  زداسب
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لَعنَةُ اهللا علي الْيهود ((: مي فرمايد �  اخدچنانكه رسول  .وعده داده شده است
اجِدسم هِمائأَنْبِي وري اتَّخَذُوا قُبارالنَّصمتفق عليه .))و.  

كرده به مسجد اي پيام;ان خود را تبديل باد كه ق;ه ابر يهود و نصارخدا لعنت 
  .اند 

طلب دعا از مردگان و  رايوسيله اي بزيرا . مسجد قرار دادن قبور ،حرام استپس 
  .رود ي tار مه اك; بكه خود شرك باشد ي از آنان م نيازدرخواست 

  :ـ ا�ان به اeا و صفات خدا ٤
ه و يا رسول خدا او را توصيف خدا به نامها و صفاتي كه خود ذكر كردـ  الف

و خداوند در اeا و صفات خود بي . آنطور كه شايسته ذات او است بدانها ستوده

فَاطرُ السماوات واألَرضِ جعلَ لَكُم منْ �       :فرمايدي چنانكه م. نظl است
يس كَمثْله شَيء وهو أَنْفُسكُم أَزواجا ومنْ األَنْعامِ أَزواجا يذْرؤُكُم فيه لَ

  ]١١:يشور[�السميع البصيرُ
از خودتان براي tا همسراني قرار داده  .ها و زمG است آفريننده آeاناو (

tا را تعداد  -تدبl -        با اين . را نيز نر و ماده آفريده استارپايان هاست، و چ
  ].بيناستو او شنوا ا نيست، و خدمانند هچيزي هيچ  .زياد مي كند

 نزهپاك و مدر Eامي اeاء و صفات خود از مشابهت با $لوق پس خداوند 
  .است

  :خداوند بسيار است كه بعضي عبارتند از ءاeا

الرَّحمنِ � :فرمايدي م چنانكه، )گرامي و ار3ند(عزيز) بينا(بصl) �شاينده(نار�
  ]٣:فا�ه[  �الرَّحيمِ

  .)�شاينده مهربان(

  ]١١:يشور[ � وهو السميع البصيرُ �:فرمايدي م و

  .)و او شنواي بيناست(

  ]٩:لقمان[ �وهو الْعزِيزُ الْحكيم�: فرمايدي و م
  .)و او پlوزمنِد فرزانه است(

  :يج ا�ان به اeا و صفات خدااب ـ نت
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خدا به  تبنس شكسي كه به اeا و صفات خدا ا�ان آورد، شناخت: ـ شناخت خدا ١

  .حكم تر خواهد شد ستمش خدا بيش(، و توحيده بو بطور يقG ا�انش نيز بيش( 
و اين به(ين نوع ذكر : اش  تاصف و ءوسيله اeاه ـ سپاس و ستايش خدا ب ٢

ياأَيها الَّذينَ آمنُوا اذْكُرُوا اللَّه ذكْرًا � :فرمايدي م همان طور كهخداست، 
  ]٤١:أحزاب[ �كَثيرًا
  .)اي مؤمنان، خداوند را بسيار ياد كنيد(

 وللَّه�    :فرمايدي چنانكه م :خدااeا و صفات خواسv بوسيله  ـ دعا  ٣
  ]١٨٠:أعراف[ �فَادعوه بِها ياألَسماء الْحسنَ

  .)�وانيد – نامها –به آن او را پس  .اي نيك داردهنام ،و خداوند(

  . »…ىاقُ فَارزقْنأَسأَلُك بِأَنَّك الرَّز ىهم إِنِّاللَّ«: كه بگويد مانند اين
  .روزي بدهبه من تو هسh پس فقط داº كه روزي دهنده ي خدايا م

� � � �  

  
  
  
  
  
سعادت و زندگي خوب در دنيا و نعمت : ـ از نتايج ا�ان به اeا و صفات خدا ٤

  .مي باشدبهشت در آخرت 
  :تعالم وندآثار ا�ان به خدا

جلب Eامي  .آخرت داردهم در در دنيا و هم آثار و نتايج خوبي  ،ا�ان �دا
  .شر و ب
 از نتايج ا�ان است هرگونه دنيا وآخرت و دفع خوبي هاي 

  :اشاره مي شود ،آثار و نتايج ا�اندر اينجا به عنوان مثال به بعضي از 
از گناه و آنها را  دسازي م دورها را از مؤمنG  ها و سخE hامي رنج وندـ خدا ١
: فرمايدي مچنانكه . حفاظت مي كنددtن  در برابر دسيسه هايدارد و ي باز م

  ]٣٨:حج[ �إِنَّ اللَّه يدافع عنْ الَّذينَ آمنُوا�

  .)-گرداندي و به سبب ا�انشان پlوزشان م -كند ي خداوند از مؤمنان دفاع م(
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ي خداوند مچنانكه . مي شودسعادت ه رسيدن بو پاك زندگي  باعثـ ا�ان  ٢

حياةً  فَلَنُحيِينَّهمنْ عملَ صالحا منْ ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ �: فرمايد
  ]٩٧:�ل[ �طَيبةً
به او زندگي پاكيزه و  كار شايسته ا�ام دهد،چه مرد و چه زن هر كس (

  .)خوشايندي عطا مي كنيم
خدا ه ب اً پس كسي كه حقيقت .گرداندي را از خرافات پاك من انسانفس  ،ـ ا�ان ٣

معبود  او رب العا�G وچرا كه . مي سپاردخود را به خدا  كارهايورد Eام بياا�ان 

ترسد، ي از $لوق 4پس مومن، . ي وجود نداردغl از او معبود Sقكه  Sقي است

خرافات و ود را از دام سرا�ام، خسازد و ي 4به كسي  وابسته و قلب خود را 
  .گرداندي آزاد مبي اساس، اوهام و خيا�ت 

مطلوب و هاي خواسته   رسيدن به ،�ات ،يزپlو ،از نتايج ا�انيكي ديگر ـ  ٤

أُولَئك علَى � :فرمايدي چنانكه خداوند م. رهيدن از هر ترس و اضطراب است
 مه كلَئأُوو هِمبنْ رى مدهحفْل٥:بقره[ �ونَالْم[  

  .)كه رستگارند هستند و اينانگروه، بر هدايت پروردگارشان قرار دارند  اين(
 ورود بهتعال و مدست آوردن خشنودي خداي ه ا�ان، ب هنتيجبزرگ(ين ـ  ٥

 .نعمتهاي هميشگي، و ر�ت كامل خداوندي است به دست آوردنبهشت و 

� � � � 



  

  

  37       توحيد براي كودكان و نوجوانان        
  
  

        ::::ا�ان به فرشتگانا�ان به فرشتگانا�ان به فرشتگانا�ان به فرشتگان
يعb باور قطعي به اينكه خداوند نوعي $لوق به نام : ه فرشتگانـ ا�ان ب الف

الَ يسبِقُونَه بِالْقَولِ  �بلْ عباد مكْرَمونَ� :فرمايدي مچنانكه . فرشته دارد
  ]٢٧-٢٦:أنبياء[ �وهم بِأَمرِه يعملُونَ

گlند، ي 4اند، در هيچ سخb بر او پيشي ي بندگاني گرام - آن فرشتگان -بلكه (
  .)كنندي و آنان به فرمان او كار م

  :استا�ان به فرشتگان متضمن چهار چيز 
  .ـ ا�ان به وجود آنها  ١
ا�ان ا3ا� به و   �ج;يل : دانيم، مانندي كه نام آنها را م ـ ا�ان به آنان ٢

  .آنهائي كه نامشان ذكر نشده است
  .دانيم ي از آنها مصفاتي كه ـ ا�ان به  ٣
دهند، مانند تسبيح و عبادت خدا در ي ـ ا�ان به اعما� كه به امر خدا ا�ام م ٤

  .شبانه روز بدون خستگي و سسh و بي حا� 
ي خداوند م چنانكه. ركb از اركان ا�ان است ،ا�ان به فرشتگانبايد دانست كه 

مؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللَّه منْ ربه والْ إِلَيهآمنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ � :فرمايد
 هكَتالَئمكُتُبِهو٢٨٥:بقره[ �و[  

فرستاده شده، ا�ان  پروردگارش بر او فرو -ي سو –به آنچه از  - خدا –رسوِل (
به خداوند و فرشتگانش و همگي . بدان باور دارند – هم -آورده است، و مؤمنان 

  .)هايش و فرستادگانش ا�ان آورده اند كتاب
َأْن ُتْؤِمَن بِاهللا َوَمَ
ِئَكِتِه َوكُُتِبِه ((: فرمايدي ا�ان متعريف در  �و رسول اهللا 

  )مسلم( .))ِبِالَْقَدِر َخlِِْه َوَشرÀهِ  َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اَ¿ِخِر َوُتْؤِمنَ 
 bوو پيام;ان ا ها به خدا و فرشتگان خدا و كتاب عتقادا: ست ازا ا�ان عبارتيع 

  .خl و شر آن و و قضا و قدر  قيامتروز و 
  :ت فرشتگاناب ـ صف

 .از نور آفريده شده انددر مورد آفرينش فرشتگان فرمود كه آنها  �رسول اكرم 
  )مسلم(  ))…ُخِلَقِت اَْ�َ
ِئَكُة ِمْن ُنْورٍ ((: فرمايدي چنانكه م

  ).فرشتگان از نور آفريده شده اند(
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فرموده كه با�ائي دارند و از نظر داشv تعداد  نيز در مورد فرشتگانو خداوند 

الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات �: چنانكه مي فرمايد. بال، با يكديگر متفاوت اند
 زِيدي اعبرثُالَثَ وثْنَى وةٍ محني أَجالً أُولسكَةِ رالَئلِ الْماعضِ جاألَرو

  ]١:فاطر[ �نَّ اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌفي الْخَلْقِ ما يشَاء إِ
دو،  ابفرشتگان را  و .است ها و زمG پديد آورنده آeان كه ستايش خداي راست(

 .افزايدي ر چه �واهد در آفرينش ماو ه .سه و چهار بال كه دارند، مامور كرد
  .)خداوند بر هر كاري تواناست

  )متفق عليه(.د بال داردرا ديد كه ششص �ج;يل  �خدا پيام; 
 .شكل انسان ظاهر شودخدا به خواست ±كن است كه فرشته به و گاهي 

همچنG فرشتگاني كه . بارها به شكل انسان نزد مردم آمده است �يل ئچنانكه ج;
  .ظاهر شدندبراهيم و لوط عليهما الس
م فرستاد به شكل مرد اسوي ه خدا آنها را ب

آفريده شده اند تا خدا را گان دنيائي غيÂ است و آنها گفتb است كه دنياي فرشت
hبلكه بندگاني مطيع و فرمان;دار  .ندارند عبادت كنند و هيچ صفت ربوبيت و الوهي

  :فرمايدي كه خداوند درباره آنها م چنان .خدايند

   �الَ يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ�
 ]٦:�ريم[
همان كا را كه بدان امر شده اند، ا�ام كنند و ي آنان از دستورات خداسرپيچي 4(

  ).مي دهند
  :وظايف آنهاج ـ انواع فرشتگان و 

  :3لهاز . چند نوع اند و هر يك از آنها كار خاصي ا�ام مي دهدفرشتگان 
  .است و ج;ئيل نام داردسوي پيام;ان ه ـ فرشته اي كه مأمور وحي ب ١
  .هدايت آن از جائي به جائي ديگر استمأمورنزول باران و ديگر شته اي ـ فر ٢
  .است و به اسرافيل مي گويند )شيپور(صور ميدن ه مأمور دكـ فرشته اي  ٣
  .فرشتگاني كه مامور قبض ارواح هستند، مانند ملك ا�وت و ياران اوـ  ٤
و به آنها انسانها هستند وب و بد ر نوشv اعمال خمأموفرشتگاني كه ـ  ٥

  .مي گويند» الكرام الكاتبون«
و فرشتگان ديگري كه مامور حفظ و نگهداري بندگان در هر حال هستند و ـ  ٦

  .مي گويند» معقبات«به آنها 
عده اي ديگر در جستجوي ¨الس و  .اند نگهبان دوزخ و آتشو برخي از آنها 

ده اي ديگر از آنها و برخي ديگر مأموران كوهها هستند و ع. خوب و ذكر مي باشند
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ي هيچ كس تعداد سربازان خدا را 4خ
صه شوند و ي به صف ايستاده و خسته 4

  .داند 
  :ه فرشتگانآثار ا�ان بد ـ 

  :3له ازر مهمي در زندگي مؤمن دارد اثآا�ان به فرشتگان 
د�لت بر  ،زيرا عظمت $لوق .عظمت خدا و كمال قدرت اوپي بردن به ـ  ١

از نور آفريده كه فرشتگاني وند خدابداند مؤمن هنگامي كه پس  .ردعظمت خالق دا
   .داراي با�اي متعددي هستند، خدا را بيش( مورد تعظيم و تقدير قرار خواهد داد

ي هر كس ا�ان بياورد كه فرشتگان :ـ استقامت و پايداري بر طاعت خداي تعا� ٢

دا بيش( خواهد ترسيد و پنهان و ، از خEامي اعمال او را مىنويسند وجود دارند و 
قh كه مؤمن و: آرامشطاعت خدا و احساس اـ ص; بر  ٣.آشكار معصيت kواهد كرد

وجه از خدا به(ين ه فرشته همراه اوست، كه ب نهزارا يقG پيدا كند كه در اين دنيا
  .، آرامش به او دست مي دهدكنندي اطاعت م

 يآدم كه فرشتگان به بb شعنايت اطره خبو تشكر از خداوند متعال ـ سپاس  ٤
  .گماشته استو نگهداري آنها جهت حفاظت 

چون فرشته مرگ را به ياد . همواره نابودي دنيا را مد نظر قرار مي دهدـ  ٥
مي آورد كه روزي براي قبض روح اش خواهد آمد، اين امر او را وادار مي كند تا با 

  .، آماده سازدا�ان و عمل صا  و نيك خود را براي آخرت

� � � �  

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        ::::ييييهاي آeانهاي آeانهاي آeانهاي آeان    ا�ان به كتابا�ان به كتابا�ان به كتابا�ان به كتاب

به ي يها كه خداوند كتاب اينيعb اعتقاد راسخ به : ها �ان به كتاباـ  الف

 هاآن در وها ك
م خداست  كتاب و اين فرستاده است شبندگان رايب ،پيام;ان وسيله
ر و حق و هدايت مردم ها نو اين كتابآنطور كه شايسته او است سخن گفته و در 

  .وجود داردسوي دنيا و آخرت ه ب
  :شودي سه چيز م ي آeاني شاملها ا�ان به كتابگفتb است كه 
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  .را نازل فرموده است ها خدا آن اً كه يقين ـ ا�ان به اين ١
قرآن كريم كه بر : مانند. كتابهائي كه نام آنها را ذكر كرده استـ ا�ان به  ٢
  .است  شدهنازل  �و ا�يل كه بر عيسي  �بر موسي  و تورات كه �Wمد 
مانند اخباري . ا�ان راستG به اخبار صحيحي كه از اين كتابها به ما مي رسدـ  ٣

  .كه قرآن بيان داشته است
چنانكه خداوند  .يكي از اركان ا�ان است ي آeانيها ا�ان به كتاببايد گفت كه 

الَّذي نَزَّلَ  والْكتَابِآمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسوله ياأَيها الَّذينَ � :فرمايدي م
  ]١٣٦:نساء[ �قَبلُعلَى رسوله والْكتَابِ الَّذي أَنزَلَ منْ 

به خدا و رسولش و آن كتابي كه بر رسولش فروفرستاده و آن  !اي مؤمنان(
  .)ريدبياوي كه پيش از اين نازل كرده است، ا�ان هايكتاب

او نازل كرده يعb كه بر  يو كتاب �Wمد تا به پيام;ش  هپس خداوند امر فرمود
ا�ان  ي نيزهاي نازل شده قبل تا به كتاب هكه امر فرمود ، چنانيموربياقرآن ا�ان 

  .يموربيا

أَنْ تُؤْمنَ باهللا ومالَئكَته وكُتُبِه «: ا�ان فرمودند تعريفدر  �و رسول اهللا 
لسروشَرِّهو رِهرِ خَينَ بِالقَدتُؤْمرِ ومِ اآلخواْليو مسلم( .»ه(  

قيامت روز  ،پيام;ان خدا، ها كتاب ،فرشتگان ،خداباور داشv : ست ازا ا�ان عبارت
  .و قضا و قدر خl و شر آن
  :ب ـ مزاياي قرآن كريم

بنابراين  .ه استكرد نازل؛  �Wمد؛بر پيام; ما آنرا ا است كه خدك
م  ،قرآن كريم
به متمسك كند تا ي مت
ش و  مي نگرد تعظيم با ديده اين كتاب فرد مؤمن، به 

  .در آيات آن بينديشدو 4ايد را ت
وت  و آن شوداحكام آن 
كا´ است كه قرآن هدايت كننده ما در دنيا و سبب پlوزي ما در آخرت همG و 

  .باشد ي م
 گذشتههاي آeاني  كتابآنرا بر ددي است كه هاي متعي ويژگداراي قرآن كريم 

  :3لهاست از  دهادبرتري 
مورد احكام ا�ي و مؤيد آنچه در Eام خ
صه اي از در بر گlنده ـ قرآن كريم  ١

  .باشد ي م ،كتابهاي سابق آمدهعبادت خداي يكتا در 

لما بينَ  مصدقًا وأَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ�:فرمايدي خداوند مچنانكه 
  ]٤٨:مائده[ �يديه منْ الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه
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را نازل كرديم كه م
زم حق و موافق و  -قرآن  -بر تو كتاب  -! اي پيام; -( 

  ).تصديق كنندة كتابهاي پيشG و شاهد و حافظ آنهاست
 وجود داردوحي صحيح  تصديق كننده آنچه در كتابهاي سابق از ،يعb اين قرآن

  .باشد ي م
  .امG و مورد اطمينان و شاهد و گواه كتابهاي سابقيعb  »مهيمنًا عليه«
. همه واجب استآن، بر دستورات قرآن، پlوي از آن و عمل به  هـ Eسك ب ٢

ي خداوند م .بوده استهر يك متعلق به قوم خاصي كه  گذشتهخ
ف كتابهاي 

  ]١٩:أنعام[ �ومنْ بلَغَ بِههذَا الْقُرْآنُ لأُنذركُم  وأُوحي إِلَي� :فرمايد
اين قآن به او مي و اين قرآن به من وحي شده است تا با آن tا و كسي را كه (

  .)رسد، بيم دهم
هيچ كس نه به ـ خداوند متعال ضامن حفظ قرآن شده است، و دست �ريف  ٣

إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه  �:فرمايدي مچنانكه . رسيده و kواهد رسيد
  ]٩:حجر[ �لَحافظُون

  .)از آن، حفاظت خواهيم كردگمان ما قرآن را فرو فرستاده ايم و ي ب(
  :ج ـ وظيفه ما در برابر قرآن

وظيفه ما در اكنون كه با بعضي از امتيازات قرآن و ويژگي هاي آن آشنا شديم، 
  برابر قرآن چيست؟

چرا كه . قرآن را بايد دوست داشته باشيم و آنرا گرامي بداريم :اسخ بايد گفتدر پ
  .ك
م خداوند عزوجل است و صادق ترين و به(ين سخن مي باشد

 Gوت آيات و همچن
و  پlامون اندرزهاي يدنوره هاي قرآن و انديشتدبر در ست

  .اخبار و قصص آن بر ما واجب است 
شة رضي اهللا عنها از ُخُلق يعاچنانكه از .بر ما واجب استآن پlوي از احكام و نيز 

ُخلُق و خوي او    )مسلم.())كاَنَ خُلُقُه القُرْآنَ((: در جواب گفت ندپرسيد �پيام; 
  .قرآن بود 

²سم عيb پيدا كرده بود   �رسول اهللا رفتار آن در  دستورات ويعb احكام قرآن 
بر ما  � اخدlوي از رسول بدينجهت پ. ورده بودو او كمال پlوي از قرآن را ¬اي آ

ي خداوند م همان طور كه .چون او به(ين پيشوا و الگوي ما است. شدواجب 

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كَانَ يرْجو اللَّه �: فرمايد
  ]٢١:حزابأ[ �والْيوم اآلخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيرًا
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براي كسي كه اميد به خدا . الگوي خوبي استراسh براي tا رسول خدا به (
  .)داشته و جوياي قيامت باشد و خدا را بسيار ياد كند

  :هاي آeاني گذشته د ـ �ريف كتاب
هاي  كتاب )ايهود و نصار(خداوند در قرآن كريم به ما خ; داده كه اهل كتاب 

  .، خارج ساخته اندكه خدا نازل كردهنها را از صورتي آ خود را �ريف كرده اند و
 چنانكه. گرفتندبازي را به تورات را �ريف و تغيl دادند و احكام آن  يان،يهود

 �اًمواضعه  عنْمنْ الَّذينَ هادوا يحرِّفُونَ الْكَلم � :فرمايدي خداوند م
  ]٤٦:نساء[

  ].دهندي از يهود هستند كه كلمات را از جايگاهشان تغيl م -يگروه- (
: فرمايدآنها نيز مي باره  خـداوند در .احكام ا�يل را �ريف 4ودندهم  انصار

� منْهإِنَّ متَابِ  لَفَرِيقًاونْ الْكم وهبستَحتَابِ لبِالْك منَتَهونَ أَلْسلْوايمو  وه
تَابِ ونْ الْكم وا همو اللَّه نْدنْ عم وقُولُونَ هنْيقُولُونَ  ميو اللَّه نْدع

   �علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ
  ]٧٨:آل عمران[
زبان به  هنگام خواندن كتاب،ي هستند كه كسان - اهل كتاب -همانا در ميان و (

در حا� . از كتاب خداست  -انند آنچه مي خو -tا گمان كنيد گشايند تا ي �ريف م
است و با  –نازل شده  -مي گويند كه آن از نزد خدا . كه از كتابهاي خدا 4ي باشد

كه  -حال آنكه مي دانند . به خدا دروغ مي بندند. اينكه از سوي خدا نيامده است

  ).-دروغ مي گويند
 �وسي ست كه بر منيكه در حال حاضر وجود دارد، آن توراتي  يپس تورات

نازل شده است  �كه بر عيسي  ست نيآن ا�يلي  ،چنG ا�يل حاضر نازل شده و هم
.  

شامل عقايد مي باشد در دست اهل كتاب هم اكنون تورات و ا�يلي كه بلكه 
 Gكنيم مگر ي را تصديق 4 ا آنبنابراين م .استفاسد و اخبار باطل و قصه هاي دروغ

  .رده باشدتاييد كآنچه قرآن و يا سنت صحيح 
  :هاي آeاني هـ ـ آثار و نتايج ا�ان به كتاب

  :3له ازهاي آeاني نتايج و آثار متعددي دارد  ا�ان به كتاب
به بندگان خود و كمال ر�ت و شفقت او به نسبت عنايت خدا پي بردن به ـ  ١

به دست  سعادت دنيا و آخرت رافرستاده تا هر قومي كتابي هدايت آنها، كه براي 

  . ورندآ
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ده كه مناسب فرستايb يبراي هر قوم آ :يعته حكمت خدا در شرپي بردن بـ  ٢

لكُلٍّ جعلْنَا منْكُم �: فرمايدي چنانكه م .بوده استشان  مورد ع
قهاحوال و 
  ]٤٨:مائده[ �شرْعةً ومنْهاجا

  .)بـراي هـر يـك از tـا شريعـت و راهي قرار داده ايم(
ر از خدا �اطر فرستادن اين كتابها كه سراسر نور و هدايت در دنيا و تشكـ سپاس  ٣

  . و آخرت اند

� � � �  
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        ::::ا�ان به پيام;انا�ان به پيام;انا�ان به پيام;انا�ان به پيام;ان
  :مردم به رسالت نيازـ  الف

نياز آنها به رسالت بيش( از هر نياز ديگري و  ضروري استامري رسالت براي بندگان 
در عا³ ر روح و زندگي و نور اگ. چرا كه رسالت، روح عا³ و نور زندگي است. است

  .نباشد چه خl و سعادتي در آن وجود خواهد داشت
4ي توان روشن ساخت و هيچ راهي با طلوع خورشيد رسالت،  را جزتاريك  يدنيا

مگر از طريق وجود ندارد، دنيا و آخرت و شناخت خوب و بد براي رسيدن به سعادت 
 .رسالت

وكَذَلك أَوحينَا �: ه و فرموده استچنانكه خداوند، رسالت را روح ناميد
إِلَيك روحا منْ أَمرِنَا ما كُنْت تَدرِي ما الْكتَاب والَ اإلِيمانُ ولَكنْ 

  ]٥٢:يشور[ �جعلْنَاه نُورا نَهدي بِه منْ نَشَاء منْ عبادنَا
) Gتو  –قبل از آن  -و را به فرمان خود به تو وحي كرديم  –قرآن  -روح همچن

4ي دانسh كه كتاب چيست و ا�ان كدام است؟ و� ما قرآن را قرار داده ايم و در 
   ).هدايت مي كنيم  پرتو آن هر يك از بندگان خود را كه �واهيم،

آمنَ �: فرمايدي خداوند مچنانكه به پيام;ان يكي از اركان ا�ان است،  اعتقاد
منْ ربه والْمؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللَّه ومالَئكَته  إِلَيهالرَّسولُ بِما أُنزِلَ 

كُتُبِهه ولسر٢٨٥:بقره[ �و[  
پروردگارش بر او فروفرستاده شده، ا�ان   -ي سو - به آنچه از - خدا -رسوِل (

هايش و  هر يك به خدا و فرشتگانش و كتاب -  هم -و مؤمنان  .آورده است
  .)نش ا�ان آورده اندفرستادگا
بدون اينكه بG آنها . فوق بيانگر آن است كه ا�ان به همه پيام;ان واجب استآيه 

نه اينكه مانند يهود و نصاري به بعضي از پيام;ان ا�ان آورد و به . فرقي قائل شد
   .بعضي ديگر كفر ورزيد

باهللاِ ومالَئكَته  أَنْ تُؤْمنَ�: فرمايدي ا�ان م تعريف در �ا خدرسول چنانكه 
  .مسلم �بالْقَدرِ خَيرِه وشَرِّه وكُتُبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ وتُؤْمنَ



  

  

  45       توحيد براي كودكان و نوجوانان        
روز  ،فرستادگان خدا، ها كتاب ،فرشتگان خدايعb باور داشv خدا، ا�ان : تر3ه

  .و سرنوشت و خl و شر آنقيامت 
و  رنجهمه  اينو گرفتار دانند ي م متأسفانه كشورهائي كه خود را پيشرفته

و رهنمودهاي آeاني مي  از رسالتروي گردانيدن سبب آن  ستند،ه بد�hمشقت و 
  .باشد

  :به پيام;انداشv ب ـ معناي ا�ان 
يعb تصديق قطعي به اين كه خدا براي هر ملh پيام;ي از جنس خودشان 

  .ايد عبادت خداي يكتا دعوت 4ه فرستاده تا آنان را ب
مورد تصديق خداوند قرار گرفته اند با و  بودهصادق  ،كه همه پيام;ان و اين

اين معb است كه امG و با تقوا و راهنما و راه يافته بوده اند و Eام پيامهاي خدا 
 :فرمايدي مچنانكه خداوند . را بدون كتمان و كم و زياد كردن به مردم رسانيده اند

  ]٣٥:�ل[ �إِالَّ الْبالَغُ الْمبِينُ فَهلْ علَى الرُّسلِ�
  .)هست؟ -ي هم وليت ديگرئمس -آشكار  تبليغرسو�ن جز  - عهده - پس آيا بر (

ه بآنها نيز و دعوت همه آشكاري بوده بر حق  ،كه Eامي انبياتصديق اين مطلب 

مةٍ رسوالً بعثْنَا في كُلِّ أُ ولَقَد�: فرمايدي خداوند مچنانكه  .استبوده توحيد 
 وا اللَّهدبواأَنْ اُعبتَناجو ٣٦:�ل[ �الطَّاغُوت[  

خدا را : كه - با اين دعوت - هر امh رسو� برانگيختيم - ميان - و به يقG در(
  .)بندگي كنيد و از طاغوت بپرهيزيد

. ندداشته ااخت
ف با يكديگر  ،ح
ل و حرام يفرعمسائل انبيا در چه بسا كه اديان 

  ]٤٨:مائده[ �لكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرْعةً ومنْهاجا� :فرمايدي خداوند م چنانكه

  .)ايم بـراي هـر يـك از شـما شريعت و راهي قـرار داده(
  :چهار چيز است در بر گlندها�ان به پيام;ان بايد گفت كه 

 آنهاكس به يكي از  حق است و هر ،كه رسالت انبيا از سوي خدا ـ ا�ان به اين ١
  .كافر شده است هابه Eامي رسالتگويا كافر شود 

 ،إبراهيم ،مانند Wمد. ذكر كرده استـ ا�ان به Eام كساني كه خدا نام آنها را  ٢
 شانكه نامهمچنG ا�ان داشv به پيام;اني ... و عيسي و نوح عليهم الس
م ،موسي

  .دانيمي را 4
  .كه از پيام;ان به ما رسيده است ياخبار صحيحپذيرفv ـ  ٣
اعتقاد به اين كه  سوي ما فرستاده شده، وه پيام;ي كه بدستورات ـ عمل به  ٤

  .او سرور و خا� پيام;ان است
  :ج ـ تعريف نÂ و رسول



  

  

  توحيد براي كودكان و نوجوانان                        46 

    

 Âخ; دهندهن bكسي است كه از . از كلمه نبأ گرفته شده است و يع Âپس ن
گرفته شده كه به معb زمG بلند و مرتفع مي  يا از نبوت. سوي خدا خ; مي آورد

   .پس نÂ از همه شريف( و داراي قدر و منزلت بيش(ي مي باشد. باشد
Âحي ن
انسان آزاد و مردي كه خدا او را براي تبليغ وحي خود : تعريف اصط

  .برگزيده است
  .مامور رسانيدن پيام از جانب كسي باشدكه  يعb شخصي: رسول در لغت

و مردي كه خدا به وي شريعت مستقل داده  انسان آزاد: ي رسولف اصط
حتعري
  .و او را موظف به تبليغ آن در ميان ملh $الف 4وده است

  :فرق بG نÂ و رسول
  .هر رسول نÂ است، و� هر نÂ رسول نيستبنابراين، . خاص تر از نÂ است ،رسول

است كه $الف دين خدا و نسبت خدا در ميان ملh ر تبليغ شريعت واممپس رسول 
  .به آن بيگانه اند

  .مستقل ندارد، بلكه براي تبليغ شريعت پيام; قبلي فرستاده مي شودنÂ شريعت  اما
  :ت پيام;ان و نشانه هاي آنهااد ـ صف

مانند بقيه انسانها نياز ند و ا كه بشراست  يام;ان عليهم الس
م اينبارزترين صفت پ

وما أَرسلْنَا قَبلَك � :فرمايدي خداوند م چنانكه. lه دارندبه آب و خوراك و غ
  ]٧:أنبياء[ �إِالَّ رِجاالً نُوحي إِلَيهِم

  .)و پيش از تو جز مرداني كه به آنان وحي مىكرديم، نفرستاديم(
  .مانند ساير انسانها دچار گرفتاري، بيماري و مرگ مي شوند Gهمچن

 انسانهايي بلكه .ندارنددر آنها وجود و الوهيت  ربوبيتيك از خصلتهاي و هيچ 
به(ين مردم از جهت نسب در آفرينش اخ
ق، به درجه كمال رسيده اندو هستند كه 

هستند كه آنها را در اب
غ رسالت مقاومت   حفصيو زبان  برترعقل و داراي باشند ي م
   .در برابر مشك
ت آن، كمك مي كند

است كه براي مردم كسي الگو باشد كه از  بشر ايننوع پيام;، از فرستادن و حكمت 
  .كه طبعًا پlوي از او در توان مردم باشد. نوع خودشان است

وحي را به ايشان اختصاص  ،خداوند ن است كهاز صفات پيام;ان اييكي ديگر 

نَّما إِلَي أَ يوحىقُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم � :فرمايدي مچنانكه . داده است
داحو إِلَه كُم١١٠:كهف[ �إِلَه[  

شود كه معبودتان، ي من فقط بشري مانند tا هستم كه به من وحي م: بگو(
  .)معبودي يكتاست
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ي مچنانكه . مردم انتخاب كرده و برگزيده است ميانخداوند آنها را از پس 

  ]١٢٤:أنعام[ �يجعلُ رِسالَتَه حيثُاللَّه أَعلَم �:فرمايد
  .)به چه كسي واگذار 4ايدداند كه رسالتش را ي خداوند به( م(

در هر چه از جانب خدا تبليغ مي كنند كه، است  پيام;ان اينديگر از صفات نيز و 
  .دي شونخطا و اشتباه 4آن دچار ند و در تبليغ امعصوم 

صادق  خود گفتار و كرداردر يعb  .ي استياستگويكي ديگر از صفات پيام;ان، ر

هذَا ما وعد الرَّحمانُ وصدقَ �:فرمايدي خداونـد مچنانكه  .باشندي م
  ]٥٢:يس[ �الْمرْسلُونَ

  .)ر�ان وعده داده بود و رسو�ن راست گفتند -يخدا -اين همان است كه (
مژده دهنده و بيم  ،پس رسو�ن .ي استيص; و شكيبا آنها ديگر و از صفات 

  .مي كرده اندسوي دين خدا دعوت ه بمردم را  اند وبوده دهنده 
ه حال در را با اين ،به آنان رسيده سخhانواع اذيت و آزار و رنج واز اين رهگذر و 

   :فرمايدي اند، خداوند مهمه آنها را �مل 4وده و ص; پيشه كرده اهللا ه كلماع
ي 

   ]٣٥:أحقاف[ �فَاصبِرْ كَما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منْ الرُّسل�

  .)كه پيام;ان اولو العزم شكيبايي ورزيدند، شكيبا باش س چنانپ(
 ه هايخداوند رسو�ن خود را با معجز :بايد گفت نشانه هاي پيام;اندر مورد اما 
  .بر صدق رسالت شان مي كند، تاييد كرده استكه د�لت  د�يل Wكمو آشكار 

گفت انگيزي ا�ام مي دهد كه در خود كارهاي شپيام;ان خداوند بوسيله پس 
  .توان بشر نيست و به آنها معجزه مي گويند و بيانگر صدف و اثبات نبوت آنان است

چه  آناز آنچه مي خوردند و به قوم خود  �خ; دادن عيسي : بعنوان مثال

شق القمر با ، و اژدهاعصاي موسي به تبديل ند، و ردكييشان ذخlه مها در خانه
W مداشاره انگشت� .  
  :پيام;ان بعثت هـ ـ حكمت

و آنها را ه است تا معبود Sق مردم را به آنها بشناساند ان را فرستادپيام;خداوند 
  .فرا �وانندسوي خداي يكتا كه شريكي ندارد ه ب

 Gفزنده نگهدارند و ن را يدهمچن
چنانكه . ، جلوگlي 4اينداز تفرقه و اخت

كُم منْ الدينِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أَوحينَا شَرَع لَ� :فرمايدي خداوند م



  

  

  توحيد براي كودكان و نوجوانان                        48 

    

إِلَيك وما وصينَا بِه إِبرَاهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدينَ والَ 
  ]١٣:يشور[ �تَتَفَرَّقُوا فيه

ا آنرا خداوند آييb را براي tا بيان داشته كه آنرا به نوح توصيه كرده است و م(
به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش 4وده ايم كه دين را پا برجا 

  ).بداريد و در آن، اخت
ف و تفرقه بوجود نياوريد
خداوند چنانكه . تا مردم را بشارت دهند و آنها را ب(سانند فرستادهآنها را نيز و 

  ]٥٦:كهف[ �شِّرِينَ ومنذرِينَوما نُرْسلُ الْمرْسلينَ إِالَّ مب�: فرمايدي م
  ).ما پيام;ان را جز بعنوان مژده رسان و بيم دهنده 4ي فرستيمو (

آخرت هم براي دنيا و هم براي ها  بشارت پيام;ان و ترسانيدن آنگفتb است كه 
چنانكه . پرهيزكاران را در دنيا به داشv زندگي پاكيزه بشارت داده اندمىباشد و آنها 

منْ عملَ صالحا منْ ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ � :فرمايدي مخداوند 
نَّهيِية فَلَنُحباةً طَيي٩٧:�ل[ �ح[  

چه مرد و چه زن، كار شايسته ا�ام دهد و مومن باشد، بدو زندگي هر كس (
  ). پاكيزه و خوشايندي غطا مي كنيم

خداوند چنانكه . وي بر حذر مي دارندنابودي دنياز عذاب و همچنG انسانها را 

 �فَإِنْ أَعرَضُوا فَقُلْ أَنذَرتُكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَةِ عاد وثَمود� :فرمايدي م
  ]١٣:فصلت[

صاعقه اي مانند صاعقه عاد و Èود بر  ازپس اگر روي برگردانند، بگو tا را (
  .)داريمي حذر م

چنانكه  .بشارت مىدهنددر آخرت تهاي آن به بهشت و نعمانسانهاي مطيع را 

تَجرِي منْ  جنَّاتومنْ يطع اللَّه ورسولَه يدخلْه � :فرمايدي خداوند م
 كذَلا ويهينَ فدخَال ارا األَنْههتتَحزيم الْفَوظ١٣:نساء[ �الْع[  

ي درآورد كه از هاي هر كس از خدا و رسول او فرمان برد، او را به بهشت (
فرودسِت آن جويباران روان است كه در آن جاودانه خواهند بود، و كاميابي بزرگ اين 

  .)است
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: فرمايدي خداوند مچنانكه  .را از عذاب آخرت مى(سانند انو گناهكار Gو ¨رم

لَ مالَئكَةً فَإِنَّا بِما ومنْ خَلْفِهم أَالَّ تَعبدوا إِالَّ اللَّه قَالُوا لَو شَاء ربنَا الَنزَ�
  ]١٤:نساء[ �أُرسلْتُم بِه كَافرُونَ

هر كس از خدا و رسول او نافرماني كند و از حدودش بگذرد، او را وارد آتش (
 -در پيش - كند كه در آن جاودانه خواهد بود، وعذابي خّفت آورمي ) جهنم(

  .)دارد
لگوي مردم در رفتار، اخ
ق و عبادت به(ين اتا  فرستادآنها را همچنG خداوند 

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ � :فرمايدي مچنانكه . باشند
  ]٢١:أحزاب[ �كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم اآلخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيرًا

اميد به براي كسي كه -يعb -. رسول خدا الگوي خوبي استراسh براي tا، ه ب(
  ).خدا داشته و جوياي قيامت باشد و خدا را بسيار ياد كند

  :خدا رسول، نÂ و  �Wمد آوردن به و ـ ا�ان 
ولG و آخرين و خا� ا خدا و سروربنده و رسول   �م كه Wمد داريا�ان ما 

  .واهد آمدكه بعد از او پيام;ي k .ستا انبيا
ه و در راه خدا ب .امت را نصيحت فرمود .را ادا كردش مانتا .را تبليغ 4ودش رسالت

  .جهاد كرد�و احسن 
و در آنچه  .تصديق كنيم ،خ; دادهبه ما نچه آدر او را واجب است كه پس بر ما 

و خدا را مطابق . جوييم دوري كرده يم، و از آنچه نهي ائامر فرموده اطاعت 4

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ �: رمايدفي چنانكه خداوند م .كنيمعبادات او روش 
 �اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم اآلخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيرًا

  ]٢١:أحزاب[
اميد به خدا داشته و جوياي قيامت باشد براي كسي كه يعb راسh براي tا، ه ب(

  .)سرمشقي نيكوست  � ول خداكند، رسي خدا را بسيار ياد مو 
پدر و مادر و فرزند و همه، اعم ازرا بر Wبت  �و واجب است كه Wبت او 

يؤْمنُ أَحدكُم حتَّي أَكُونَ  الَ((: فرمايدخود مي كه  چنان .مقدم بداريمغlه 
  .متفق عليه .))يه منْ والده وولَده والنَّاسِ أَجمعينَلَأَحب إِ
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 - از پدر و نزد او كه من  اين مگرشود ي ا�ان هيچ يك از tا كامل 4: تر3ه
  .باشم، Wبوب( و فرزند و Eامي مردم -مادر

همانطور كه . ش �قق مي يابدبا پlوي از سنت  �رسول خدا دوسh حقيقي  و
چنانكه . دستورات او مي باشداطاعت از نيز در گرو عادت حقيقى و هدايت كامل س

وإِنْ تُطيعوه تَهتَدوا وما علَى الرَّسولِ إِالَّ الْبالَغُ �: فرمايدي اوند مخد
  ]٥٤:نور[ �الْمبِينُ
جز پيام  -ما -رسول  -عهده -;يد راه خواهيد يافت، و بر بو اگر از او فرمان (

  .)رساني آشكار نيست
 Gو به سنت او ريم بپذيآورده  �سول اهللا ا ربر ما واجب است كه آنچه رهمچن

ي خداوند مچنانكه . دهيمو تعظيم قرار  تكريمورد را م ودهايشو راهنم مل كنيمع

ثُم الَ  بينَهمفَالَ وربك الَ يؤْمنُونَ حتَّى يحكِّموك فيما شَجرَ � :فرمايد
 تا قَضَيما مرَجح هِمي أَنفُسوا فجِدوايلِّمسيو يمل٦٥:نساء[ �اتَس[  

مگر اينكه تو را در . كه آنها مومن به tار 4ي آيند سوگند به پروردگارت(
   ).آنگاه م
� از داوري تو نداشته و كامً
 تسليم تو باشند. اخت
فاتشان داور بكنند

سبب چرا كه $الفت با او . با دستورات آ�ضرت بپرهيزيمو بر ماست كه از $الفت 

فَلْيحذَر � :فرمايدي چنانكه خداوند م .دشعذاب دردناك خواهد  فتنه و گمراهي و
يمأَل ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَنْ تُص رِهنْ أَمفُونَ عخَالينَ يالَّذ� 

  ]٦٣:نور[
س بايد آنان كه بر خ
ف فرمان او رفتار مىكنند، از آن بر حذر باشند كه ب
يي به پ(

 .)، يا عذابي دردناك گريبانگlشان شودآنان برسد
  :رسالت Wمدىهاي ز ـ ويژگي 

: فرمايدي خداوند مچنانكه . استگذشته هاي رسالت �ش  نرسالت Wمدي پايا -١

 �ما كَانَ محمد أَبا أَحد منْ رِجالكُم ولَكنْ رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيينَ�
  ]٤٠:أحزاب[

پدر هيچ كس از مردان tا نيست، بلكه رسول خدا و خا� پيام;ان  )�(Wمد (
  .)است

  . سخ رسا�ت گذشته استارسالت Wمدي ن - ٢
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و هيچ كس به نعمت بهشت . جز دين Wمد 4ي پذيردكس ديb  خداوند از هيچ

به(ين اش ترين پيام;ان است و امت ي ، پس او گرام �رسد مگر از طريق Wمد ي 4

ومنْ � :فرمايدي محق تعا�  چنانكه. ستا ها كامل(ين شريعتاش شريعت  امتها، و
   �الْخَاسرِينَاإلِسالَمِ دينًا فَلَنْ يقْبلَ منْه وهو في اآلخرَةِ منْ  غَيرَيبتَغِ 
  ]٨٥:آل عمران[
شود و او در آخرت از ي و هر كس ديb جز اس
م ¬ويد، هرگز از او پذيرفته 4(

  .)كاران است يانز

 ىالَ يسمع بِ ،والَّذي نَفْس محمد بِيده(( :فرمايدي م � خدارسول نيز و 
دوهةِ ياْألُم هذنْ هم دأَحى رَانالَ نَصوى نْ بِالَّذؤْمي لَمو تومي ىثُم 

  .مسلم .))أُرسلْت بِه إِالَّ كَانَ منْ أَصحابِ النَّارِ
�دا سوگند هر يهودي و مسيحي اي كه از اين امت آوازه دعوت مرا : تر3ه

  .بشنود و ا�ان نياورد، دوزخي است
به نقل از گروه جن ها خداوند  .مي باشدجن و انس شامل رسالت Wمدي عام و 

  ]٣١:أحقاف[ �ياقَومنَا أَجِيبوا داعي اللَّه� :فرمايدي م

  .)دعوتگر ا�ي را بپذيريد - دعوت -اي قوم ما (
  : فرمايدي و همچنG م

  ]٢٨:سبأ[ �وما أَرسلْنَاك إِالَّ كَافَّةً للنَّاسِ بشيرًا ونَذيرًا�

  .)و تو را براي همه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاديم(

طيت جوامع أُع: اْألَنْبِياء بِستي فُضِّلْت علَ((: فرمايدي م �رسول اهللا 
اْألَرض طَهورا  ىوجعلَت ل ،الْغَنَائم ىوأُحلَّت ل ،ونُصرْت بِالرُّعبِ ،اْلكَلمِ

  .مسلم .))النَّبِيونَ ىوخُتم بِ ،اْلخَلْقِ كَافَّةً يوأُرسلْت إِلَ ،ومسجِدا
كلمات $تصر و پر معنا به من . مدر شش چيز بر ساير انبياء برتري داده شد:  تر3ه

 .غنايم جنگي برايم ح
ل شد. عنايت شده است و با ترسيدن دtنان از من ياري شدم
سلسله و  سوي همه مردم فرستاده شدم، و بپاك و مسجد قرار داده شدزمG برايم 

  .پيام;ان با من به پايان رسيد



  

  

  توحيد براي كودكان و نوجوانان                        52 

    

  :ج ـ آثار ا�ان به پيام;ان
را بسوي ايشان خداوند و عنايت او به بندگانش، كه پيام;ان به ر�ت  پي بردنـ  ١

 .بياموزندبه آنها  راهدايت كنند و چگونگي عبادت خدا  راستتا آنها را به راه فرستاد 
 :فرمايدي م �Wمد  موردخداوند در . چرا كه اين كار از عقل بشر ساخته نيست

ًة ِللَْعا�َِ �   ]١٠٧:أنبياء[ �Gَ َوَما َأْرَسلَْناَك ِإ�w َرْ�َ
  .)و تـو را جـز مايـه ر�ـت براي جهانيان نفرستاده ايم(
  .نعمت بزرگ به پاس اين خدا و تشكر از ـ سپاس  ٢
آن ، آنگونه كه شايسته آنها ²ليل ازپيام;ان و تعظيم و Eامي  دوست داشvـ  ٣

  .قيام 4ودندعبادت خدا و تبليغ رسالت و نصيحت بندگان را كه آنها براي هستند، چ
تا خl و . هاكه پيام;ان از نزد خدا آورده اند، و عمل به آنذيرفv دستوراتي ـ پ ٤

 � :فرمايدي داوند مچنانكه خ. نصيب مسلمانان شودعادت دنيا و آخرت هدايت س
  ]١٢٣:طه[ �فَمنْ اتَّبع هداي فَالَ يضلُّ والَ يشْقَى

و هر كس از ياد  ه و بد�ت 4ي شودگمراهر كس كه از هدايت من پlوي كند (
  ).و گرفته اي خواهد داشتنگ ي تزندگ د،گرداني برمن رو

� � � �  
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            ::::تتتتقيامقيامقيامقياما�ان به ا�ان به ا�ان به ا�ان به 

يعb باور قطعي به اينكه بدون هيچ شك و ترديدي روز قيامت خواهد  –الف 
  .و بايد خود را براي آن آماده كرد. آمد

مراحلي كه قبل از آن مي آيند، ا�ان و همچنG بايد به نشانه هاي قيامت و 
و به مردن و عذاب ق; و نعمت هايش و دميدن در صور و بlون شدن . داشت

مردم از ق; و هول و هراس Wشر و گشودن نامه هاي اعمال و نصب ميزان و پل 
صراط و حوض و شفاعت و بهشت و نعمتهاي آن كه بزرگ(ين آنها ديدار خداست و 

كه شديدترين آن، Wروميت از م
قات پروردگار مي باشد ا�ان  دوزخ و عذابهايش
  .داشته باشيم

  :اهميت دادن قرآن به اين ركن ا�ان و حكمت آن –ب 
قرآن كريم به يادآوري و ذكر روز قيامت اهميت داده و در مواضع متعدد و 
مناسبتهاي $تلف از آن سخن ¶يان آورده و به شيوه هاي $تلف ب
غي وقوع 

تا جائي كه ا�ان به خود را با ا�ان به قيامت پيوند داده . تمي آنرا بيان داشته استح

والْيومِ  بِاللَّهذَلك يوعظُ بِه منْ كَانَ منْكُم يؤْمنُ  ِ�: و فرموده است
  ]٢٣٢:بقره[  �االَخر
، به كه هر كس از tا كه به خدا و روز قيامت ا�ان دارد -حكمي است -  اين(

  .)شودمي آن پند داده 
كثرت يادآوري . و نكته ديگري كه بيانگر اهميت دادن قرآن به مساله قيامت است

تا جائي كه در هر صفحه آن سخن از آخرت و احوال آن . قرآن از قيامت مي باشد
و �اطر اهميت اين روز، خداوند نامهاي متعددي بر آن نهاده كه . ¶يان آمده است

رخداد حتمي و (اÌاقه، الواقعه و القيامه : مانند. حتمي آن مي باشندبيانگر وقوع 
و بعضي از نامهاي قيامت د�لت بر ) اتفاق بوقوع پيوستb و روز بپا خواسv مردگان

، )روز رستاخيز(، الطامه)قيامت(الغاشيه : مانند. هول و هراس و سخh آن روز دارند

  ).كوبندهفرو (و القارعه ) بانگ گوش فرسا(الصاخه
يوم الدين، يوم اÌساب، يوم اÍمعه، يوم : روز قيامت در قرآنو نامهاي ديگر 

  .ذكر شده است نيز يوم التناد  و اÎلود، يوم اÎروج، يوم اÌسره
ا�ان ا�ان بدينجهت است كه به اين ركن توجه فوق العاده قرآن و اما حكمت 

او به عمل صا  و تقوي و پرهيزگاري ر توجيه انسان و التزام مثبh در اثآبه آخرت 
  .دارد
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روش بيان قرآن كه ا�ان به روز قيامت و عمل نيك را به يكديگر ربط مي دهد، 

إِنَّما يعمرُ مساجِد اللَّه � :فرمايدي چنانكه خداوند م. بيانگر همG نكته مي باشد
  ]١٨:توبه[ �اآلخرِمنْ آمنَ بِاللَّه والْيومِ 

كند كه به خداوند و روز قيامت ا�ان ي كسي مسجدهاي خدا را آباد مفقط (
  .)داشته باشد

بِه وهم علَى  يؤْمنُونَوالَّذينَ يؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ � :فرمايدي چنG م و هم
  ]٩٢:أنعام[ �صالَتهِم يحافظُونَ

رند و آنان بر 4ازشان آوي ا�ان م -نيز -به آن  دارندو كساني كه به آخرت ا�ان (
  ].پايبندند

يكي ديگر از حكمتهاي يادآوري زياد روز قيامت، فراموشي و غفلت و ±كن است 
ا�ان به . انسانها از آن �اطر روي آوردن به دنيا و چشم دوخv به متاع آن مي باشد

روز قيامت است كه Wبت بيش از حد دنيا را در انسان كاهش مي دهد و سبب رقابت 

ياأَيها الَّذينَ آمنُوا ما لَكُم � :فرمايدي خداوند م .ر طاعت و بندگي مي شودد
 يلَ لَكُمرُواإِذَا قانف  يتُمضضِ أَرإِلَى األَر اثَّاقَلْتُم بِيلِ اللَّهي ساةِفيبِالْح 

  ]٣٨:توبه[ �إِالَّ قَليلٌ رَةِاآلخالدنْيا منْ اآلخرَةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا في 
در راه خدا : شودمي به tا گفته  وقthا را چه شده است كه  !اي مؤمنان(

آيا به جاي آخرت به سسh مي كنيد و دل بدنيا ميدهيد؟ رهسپار شويد،  -براي جهاد -
آخرت  -برابر -متاع زندگي دنيا در  -بدانيد كه -زندگاني دنيا خشنود گشته ايد؟ پس 

  .)ز اندكي نيستج
4ي تواند انسان را ان به روز آخرت، بنابراين، پس از ا�ان به خدا، هيچ چيزي جز ا�

و بايد ا�ان داشت كه از هر متاع و كا� و لذتي كه در دنيا به خاطر . سبك بال كند
اطاعت از دستورات خدا چشم پوشي كند در قيامت ¬اي آن، كا�ي به( و با ارزش 

  . عنايت خواهد شدتري به او 
يكي ديگر از فوايد ا�ان به آخرت اين است كه انسان يقG پيدا مي كند كه هيچ 

با عذاب آخرت قابل ) در راه خدا(خوشي دنيا با خوشي آخرت و هيچ عذاب دنيا 
  . مقايسه نيست

  :ق; آزمايشج ـ 
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قُلْ �: فرمايدي خداوند م چنانكه. مرگ حق استداريم به اين كه ا�ان 
ونَيعتُرْج كُمبإِلَى ر ثُم كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكم فَّاكُمتَو� 
  ]١١:سجده[

ستاند، آنگاه نزد ي فرشته مرگ كه بر tا گمارده شده است، جانتان را م: بگو(
  .)شويدي پروردگارتان بازگردانده م

و ترديدي در آن و هيچ شك همه آن را مي دانند است كه مشهود و اين امري 
  .وجود ندارد
برود در واقع د و يا به �وي از بG وا كشته شيد l¶كه هر كس داريم و ا�ان 

ولكُلِّ أُمةٍ � :فرمايدي خداوند م. عمرش Eام شده و چيزي از آن كاسته نشده است
  ]٣٤:أعراف[ �مونأَجلُهم الَ يستَأْخرُونَ ساعةً والَ يستَقْد جاءأَجلٌ فَإِذَا 

آنان به سر رسيد، نه يك Ìظه درنگ كنند، و نه  -Wدود -و هنگامي كه زمان (
  .)پيشي گlند
كه عبارت است از بازخواست ميت بعد از دفن درباره ريم داق; ا�ان  آزمايشو به 

ت ثاب) توحيد(و در آ�ا خداوند مومنان را به گفتار استوار . پروردگار، دين و پيام;ش

  . است �پروردگارم خدا، دينم اس
م و پيام;م Wمد : مي گرداند و مومن مي گويد
 ،vواي 4ي  واي،: گويدي گمراه مىكند و كافر مو ستمكاران را در سخن گف

ºدا . Gي 4: گويدي منافق و بدگمان مهمچن ،ºهايي مردم چيزكه شنيدم مي دا
  .گفتم مي را  هامن هم همان. فتندگي م

شامل عذاب ق; ا�ان داريم و گفتb است كه  آنهاي عذاب ق; و خوشي به 

ولَو تَرَى �: فرمايدي مچنانكه خداوند . انسانهاي ستمكار، منافق و كافر مي شود
أَخْرِجوا  أَيديهِمالظَّالمونَ في غَمرَات الْموت والْمالَئكَةُ باسطُوا  إِذْ

 موالْي كُما أَنفُسونِ بِمالْه ذَابنَ عزَوتُجقِّ  كُنتُمرَ الْحغَي لَى اللَّهتَقُولُونَ ع
 هاتنْ آيع كُنتُمتَكْبِرُونَو٩٣:أنعام[ �تَس[  

و چون ببيb، آنگاه كه ستمكاران در سكرات مرگ اند و فرشتگان دستان خود را (
  -شويي شگفت زده م -هايتان را بlون آوريد  جان -گويندي وم –گشاده اند 

از آياتش  -كه به سزاي آن -گفتيد و ي آنچه به ناحق بر خداوند م -يسزا -امروز به 
  .)شويدي كرديد، به عذاب خوار كننده كيفر داده مي سركشي م
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النَّار يعرَضُونَ علَيها غُدوا وعشيا � :فرمايدي و درباره آل فرعون م
  ]٤٦:غافر[    �عةُ أَدخلُوا آلَ فرْعونَ أَشَد الْعذَابِويوم تَقُوم السا

و روزي كه قيامت برپا شود،  آنان صبح و شام بر آتش دوزخ عرضه مي شوند(
  ].فرعونيان را به سخت ترين عذاب در آوريد:) گوييم(

 نْأَ الَولَفَ(( : فرمودرسول خدا كه  استو در صحيح مسلم از زيد بن ثابت روايت 
   .))هنْم عمسي أَالذ رِبالقَبِ اذَع نْم مكُعمسي نْأَ اهللاَ توعدوا لَنُافَدال تَ

اگر اين ترس وجود نداشت كه مردگانتان را دفن 4ي كرديد دعا مي : تر3ه
سپس رو به . كردم خداوند، عذاب ق; را به tا بشنواند همانطور كه من مي شنوم

از عذاب ق; به خدا : آنگاه فرمود. ز عذاب آتش به خدا پناه ب;يدا: ما كرد و فرمود
  . حاضرين نيز گفتند ما از عذاب آتش و عذاب ق; به خدا پناه مي بريم. پناه ب;يد

إِنَّ �: فرمايدي خداوند م .شاديهاي ق; نصيب مومنG صادق مي گرددو اما 
اموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالَئكَةُ أَالَّ تَخَافُوا والَ الَّذينَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَ

  ]٣٠:فصلت[ �تَحزَنُوا وأَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنْتُم تُوعدونَ
) با اين پيام(پروردگارمان خداست، آنگاه استوار ماندند، فرشتگان : كساني كه گفتند(

به بهشh كه بشارت باد tا را ندوهگG نباشيد و ن(سيد و ا: آيند كهي بر آنان فرو م
  .)شديد خوش باشيدي وعده داده م

وأَنْتُم حينَئذ  � فَلَوالَ إِذَا بلَغَت الْحلْقُوم�: فرمايدي چنG م و هم
فَلَوالَ إِنْ   � ونَحنُ أَقْرَب إِلَيه منْكُم ولَكنْ الَ تُبصرُونَ � تَنظُرُونَ

فَأَما إِنْ كَانَ منْ  � تَرْجِعونَها إِنْ كُنتُم صادقينَ � م غَيرَ مدينينَكُنتُ
  ]٨٩-٨٣:واقعه[ �فَرَوح وريحانٌ وجنَّةُ نَعيمٍ � الْمقَرَّبِينَ

و ما . نگريدي و tا آنگاه م. رسدي به حلقوم م -ها جان -پس هنگامي كه (
و . بينيدي پس اگر جزا t.  4ا 4ي بينيدك(يم و� نزدي) -Wتضر -از tا به او 

. باشد  -درگاه ا�ى - نزديكاناما اگر از  .گردانيدرا بر -جان -يد آن هستراستگو 

  .)و باغ پرناز و نعمت داردگلهاي خوشبو آسايش و 
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، به آن مؤمb كه در ق; مورددر  � خدارسول : مي گويد �براء بن عازب 

 ىدِ بْ عَ  قَ دَ صَ  نْ أَ  اءِ مَ السw  نَ مِ  ادٍ نَ ي مُ ادِ نَ يُ  (( :فرموددهد ي مبت دو فرشته، پاسخ مث
ا هَ حِ وْ رُ  نْ مِ  هِ تِ أْ يَ فَ : الَ قَ  ،ةِ نw اÍَ  َ� ا إِ ابً بَ  هُ وا لَ حُ تَ افْ وَ  ةِ نw اÍَ  نَ مِ  وهُ سُ بِ لْ أَ وَ  ةِ نw اÍَ  نَ مِ  وهُ شُ رِ فْ أَ فَ 
  ].أ�د وأبو داود[. ))هِ رِ صَ بَ  دw مَ  هِ ;ِْ قَ  ىفِ  هُ لَ  حُ سَ فْ يَ ا وَ هَ بِ يْ طِ وَ 

براي  .گويدي بنده من راست م: كهه گوش مي رسد ي از آeان بيپس ندا: تر3ه
. بگشائيد اوي اكنيد و دري از بهشت بر شبر تن بهشh و لباس بياوريدبهشت فرش او از 

تا جائي وق;ش آنگاه راÏه هاي دل انگيزي به مشامش مي رسد : رسول خدا فرمود
  .مي يابدوسعت ر مي كند كه چشم كا

بايد گفت در مورد عذاب ق; و نعمت هاي آن و سوال و جواب دو فرشته، 
بنابراين، اعتقاد به . روايت شده است �احاديث صحيح و متعددي از رسول خدا 

البته از كيفيت آن سخن به ميان . آزمايش ق; و ا�ان آوردن به آن بر ما واجب است
  .ضيه متعلق به جهان ديگر است كه عقل را در آن ¨ا� نيستچرا كه اين ق 4ياوريم،

چرا كه اگر حس، آنها را درك . و اين امور غيÂ از طريق حس قابل درك نيستند
رسول اهللا مي كرد فايده ا�ان به غيب و فلسفه تكليف از ميان مي رفت و آنطور كه 

كمت در مورد فرمود، مردم مردگان خود را دفن 4ي كردند و چون اين ح  �
  .حيوانات، منتفي است آنها عذاب ق; را مي شنوند و درك مي كنند

  :تقيام نشانه هايد ـ 
يكي از مواردي كه ا�ان به آن واجب مي باشد اين است كه باور داشته باشيم 

زمان آنرا به جز خدا و  .و هيچ شك و ترديدي در آن نيستقيامت حتمًا خواهد آمد 
 :فرمايدي خداوند م .را از همه مردم پنهان كرده استو آن كسي 4ي داند، 

إِنَّما علْمها عنْد ربي الَ يجلِّيها  قُلْيسأَلُونَك عنْ الساعةِ أَيانَ مرْساها �
 وا إِالَّ ههقْتولغْتَةً  ثَقُلَتإِالَّ ب يكُمضِ الَ تَأْتاألَرو اتاومي السف

أَكْثَرَ النَّاسِ  ولَكنَّكَأَنَّك حفي عنْها قُلْ إِنَّما علْمها عنْد اللَّه  ونَكيسأَلُ
  ]١٨٧:أعراف[ �الَ يعلَمونَ

فقط : بگو چه وقت فرا خواهد رسيد؟پرسند كه ي درباره قيامت از تو م(

ا پديد مي پروردگارم از آن آگاه است و هر كس جز او 4ي تواند در وقت خود، آنر
قيامت، . آeانها و زمG دشوار است  -ساكنان -براي   -اط
ع از قيامت -سازد 

: از تو مي پرسند كه گويا از قيامت با خ;ي؟ بگو - چنان-. ناگهاني بوقوع مي پيوندد

  .)دانندي علم آن فقط نزد خداوند است، و� بيش( مردم 4
  .شده است نقل  � خداز رسول احاديث بسياري ا قيامتنشانه هاي  موردو در 
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در مورد نشانه هاي صغراي قيامت به اثبات  �احاديÐ از رسول خدا و همچـنيـن 
رسيده كه بيش( آنها پlامون فساد مردم و ظهور فتنه بG آنها و ا�رافشان از راه 

  .راست مي باشد


 ىنرْبِخْأَفَ: الَقَ(( :است آمده �در حديث ج;يل كه  ستآن ات صغرماو از ع
أَ نْعمارتتَ نْأَ: الَقَ. اهلاألَ دةُم رتَبا ه .ىرََت نْأَو اةَفَالح اةَرَالع، ةَالَالع، 

رعالشَّ اءاء، طَتَيونَلُاو ىف نْالبمتفق عليه  .))»ِ»ِ»ِ»ِاني.  

: فرمود �رسول خدا پس مرا از نشانه هاي قيامت با خ; ساز، : مرد گفت: تر3ه

tارند و خود مي يعb مادران را خوار و حقl (به دنيا آورد كنيز آقايش را نكه يكي اي
 درو چوپانان را ببيb كه يان بينوا برهنگان وپا ديگر اينكه و ). دانندسرور آنها مي را 

   .و ساخت و ساز، بر يكديگر پيشي مي گlندبرافراشv كاخ 

 Gپرسيد � خدامردي از رسول همچن : ))ي اتَملسا ضُذَإِ: الَقَ؟ فَ ةُاعيعت 
 رِيغَل رُماألَ دنسا أُذَإِ: الَا ؟ قَهتُاعضَإِ فيكَو: الَقَ.  ةَاعالس رِظتَانْفَ ةُانَماألَ
  .�اري    )).ةَاعالس رِظتَانْا فَهلهأَ

امت قيميان برود منتظر امانتداري از هرگاه : آيد؟ فرمودي مكي قيامت : تر3ه

هرگاه كارها به دست افراد : آن چگونه خواهد بود؟ فرمود از بG رفv: پرسيد .باش
  .در انتظار قيامت باش نا اهل سپرده شد،

به قيامت، يكي پس از ديگري نزديك و آن ع
ماتي است كه  :اي قيامتك; تاع
م

ري يكي بعد از ديگي كه از نخ قطع شده يمانند مهره ها .د پيوستنوقوع خواه

   .بيفتد
بايد گفت حدود ده مورد از نشانه هاي بزرگ قيامت در احاديث صحيح بيان شده 

با يكديگر سخن مي گفتيم : او مي گويد. است كه از 3له آنها حديث حذيفه مي باشد
سخن از قيامت : ىگوييد؟ گفتندمچه : به ما نگاه كرد و فرمود �كه رسول خدا 

آشكار قبل از آن ع
مت، كه ده  اين مگرشود ي قيامت برپا 4: فرمود .يممي گوي
 ،شودي دجال و حيواني كه بlون مآنگاه درباره دودي كه بر مي خيزد ،  .گردد

( طلوع آفتاب از مغرب، نازل شدن عيسي بن مريم، قوم يأجوج و مأجوج، سه خسف
 vو ناپديد شدندر فرو رف Gدر مشرق و ديگري در مغرب و سومي در  ييك)  زم

، خارج شدن آتشي از �ن آن  و آخرين ع
متستان پديد خواهد آمد جزيره عربه شب
  )مسلم(.دهدي سوي Wشر سوق مه كه مردم را باست 



  

  

  59       توحيد براي كودكان و نوجوانان        
سخن خواهيم آنها كه ظهور دجال است مثال در باره يكي از در اينجا بعنوان ا م
  :گفت

ه هم بنابراين، .دجال منشأ كفر و گمراهي و سرچشمه فتنه و ترس و بيم است

او را به گونه اي توصيف و  .بر حذر داشته انداو بيم داده و اقوام خود را از  ،انبياء
نيز امت اش را از دجال بر حذر  �كرده اند كه همه آن را بشناسند و رسول خدا 

  .داشته و او را طوري توصيف كرده كه هر بيننده اي وي را بشناسد

 رذَنْأَ دقَ الَّإِ يبِنَ نْا مم «  :فرمود �ا خدرسول  :مي گويد �انس چنانكه 
 نَيب وبتُكْم روعأَبِ سيلَ مكُبر نَّإِو روعأَ هنَّإِ الَأَ ابذَّالكَ روعاألَ هتَمأُ
عنَييه ك ف متفق عليه .»ر.  

روغگو مرد يك چشم دامت خود را از هيچ پيام;ي 4امده مگر اينكه : تر3ه
يك چشم نيست و افزود كه در حد است و خداي tا يك چشم ده است، بلي او ينترسا

   .نوشته شده يعb كافر) كفر(فاصل چشمانش حروف ك، ف، ر 

 مكُثُدحأُ الَأَ« :فرمودند �روايت است كه رسول اهللا  �هريره وو از اب
حيثاًد نِع الدالِج ما حبِ ثَدبِنَ هقَ يومنَّإِ: هأَ هعور، نَّإِوه جِييء معه 

         مكُرذنْي أُنِّإِو ،ارالنَّ هي                ةُنَّا الجهنَّإِ ولُقُي يتلَّاف ،ارِالنَّو ةِنَّالج لِثْمبِ

  .متفق عليه  .»كَما أَنْذَر بِه نُوح قَومه

نگفته  قومش را بهكه هيچ پيام;ي آن  نگويماز دجال خ;ي tا به آيا : تر3ه

مانند چيزي آيد كه ي مدجال داراي يك چشم است و در حا� : است؟ آنگاه فرمود

مي داند در حقيقت آتش بهشت را كه همراه دارد، پس آنچه ) آتش(بهشت و دوزخ 
است و من tا را از آن بر حذر مي دارم، آنچنان كه نوح قوم خود را از آن بر حذر 

  .داشت
مراد از  .مگر با علم و عملاز فتنه دجال وجود ندارد  بايد گفت كه هيچ گريزي

فردي آشامد، و ي خورد و مي م. علم اين است كه بدانيم دجال داراي جسم است

  .كلمه كفر نوشته شده استن دو چشمش كه در مياپست و ناتوان و كور است 
و يم اين است كه در تشهد آخر هر 4از از فتنه دجال به خدا پناه ب; عملمراد از 

منْ حفظَ «: فرمود �خدا رسول حفظ كنيم، زيرا كه ده آيه اول سوره كهف را 
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  )مسلم( ....»سورةِ اْلكَهف عصم منَ الدجالِأولِ عشْرَآيات منْ 
اول سوره كهف را حفظ كند، خداوند او را از فتنه دجال  يهر كس ده آيه (

  ).داردي منگه Wفوظ 
  :)سv مردگان از قبوربرخوا( ت هـ ـ بعث

ه ثبوت رسيده رآن و سنت و عقل و فطرت سا³ بقاز زنده شدن دوباره ا�ان به 

برانگيخته خواهد  ،كه هر كس در ق;هاست داريمطور يقG ا�ان ه بما پس  .است
در پيشگاه پروردگارشان مردم همه د گشت و نواهخود بر خح به اجساد ارواو  .شد

 � ثُم إِنَّكُم بعد ذَلك لَميتُونَ�: فرمايدي خداوند م چنانكه. حاضر مي شوند
  ]١٦- ١٥:مؤمنون[ �ثُم إِنَّكُم يوم الْقيامةِ تُبعثُون

مي آنگاه قطعًا tا روز قيامت برانگيخته . سپس tا پس از اين خواهيد مرد (

  .)شويد

وم الْقيامةِ حفَاةً عرَاةً يحشَرُالنَّاس ي((: فرمايدي منيز  �كرم و رسول ا
  ].متفق عليه[ .))غُرْالً
  ).و ختنه نشده حشر خواهند شدعريان  ،روز قيامت پا برهنه ،مردم(

صحت اين مطلب، ا3اع دارند و حكمت نيز اقتضا مي كند كه بر نيز و مسلمانان 
ز طريق چنG بازگشh وجود داشته باشد تا خداوند مردم را بر اساس تكليفي كه ا

أَفَحسبتُم �: فرمايدي خداوند م چنانكه. پيام;ان به آنها رسيده است، پاداش دهد
  ]١١٥:مؤمنون[ �أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا الَ تُرْجعونَ

آيا پنداشتيد كه ما tا را بيهوده آفريده ايم، و tا به سوي ما باز گردانده (
  .)شويد؟ي 4

زنده شدن دوباره را انكار كرده و قبول ندارند و به نظر آنها اين،  ،كافران �و
  .، اين نظر را باطل مي داندشرع و حس و عقلدر حاليكه غl ±كن است، 

زعم الَّذينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يبعثُوا قُلْ � :فرمايدي خداوند م: ديدگاه شرع
ثُنَّ ثُمعي لَتُببرلَى ويرٌ بسي لَى اللَّهع كذَلو لْتُمما عؤُنَّ بِم٧:تغابن[ �لَتُنَب[  

، سوگند به پروردگارم به يآر: كافران گمان بردند كه برانگيخته kواهند شد، بگو(
كرديد، به tا خ; ي آنچه م -حقيقت -       يقG برانگيخته خواهيد شد، آنگاه از 
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  .)خدا آسان است ايبركار خواهند داد، و اين 

وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا الَ تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى �: فرمايدي و همچنG م
وربي لَتَأْتينَّكُم عالمِ الْغَيبِ الَ يعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرةٍ في السماوات والَ 

  ]٣:سبأ[ �برُ إِالَّ في كتَابٍ مبِينفي األَرضِ والَ أَصغَرُ منْ ذَلك والَ أَكْ
 ، سوگند به پروردگارميآر: قيامت به سراغ ما kواهد آمد، بگو: و كافران گفتند(

  ).كه داناي غيب است، قيامت برپا خواهد شد
  .گفتb است كه در اين مورد همه كتابهاي آeاني اتفاق نظر دارند

همG دنيا به بندگانش نشان داده  دوباره را درخداوند زنده شدن  :حسديدگاه 
  :اولG آن چنG استاز 3له پنج مورد از آنها را در سوره بقره ذكر كرده كه . است

كه خدا را  آوريم تا ايني هرگز به تو ا�ان 4: به او گفتند �قوم موسي 
باره خداوند  د و در اينكرسپس زنده مlاند و ها را  پس خداوند آن .بينيمنآشكارا 

وإِذْ قُلْتُم ياموسى لَنْ نُؤْمنَ لَك حتَّى �: فرمايدي اسرائيل م اب به بbخط
بعثْنَاكُم منْ  ثُم  � اللَّه جهرَةً فَأَخَذَتْكُم الصاعقَةُ وأَنْتُم تَنظُرُونَ نَرَى

 لَّكُملَع كُمتوم دع٥٦-٥٥:بقره[     �تَشْكُرُونَب[  
كه خدا  آوريم مگر آني هرگز به تو ا�ان 4 !اي موسي: گفتيدو هنگامي كه (

آنگاه tا . گرفتانگريستيد، فري tا را در حا� كه ماي را آشكارا ببينيم، پس صاعقه 

  .)كنيد سپاس گزاري اينكهرا پس از مردنتان برانگيختيم تا 
¨ادله داستان كشته شدن مردي از بb اسرائيل كه آنها درباره او  :ثال دومم
پس خداوند امر 4ود تا گاوي بكشند و پاره اي از گوشت آن را به بدن مقتول . كردند

  .بزنند، آنگاه زنده خواهد شد و داستان كشته شدن خود را توضيح خواهد داد
 �و .قومي كه از ديار خود خارج شدند تا از مرگ فرار كنندداستان : مثال سوم

  .ده 4ود سپس زنlاند و ها را م خداوند آن
زنده شدن سرگذشت مردي كه از كنار شهري عبور مي كرد و چون : مثال چهارم

  .مlاند و دوباره زنده كردصد سال او را دانست، خداوند مي Wال را آنها 
كشته و قطعه قطعه  �براهيم كه توسط اي ئپرنده ها جريان: مثال پنجم

  .سپس به امر خدا زنده گشتند. شدند
  :ه عقل به دو دليل امكان بعثت وجود داردو اما از ديدگا

را براي kستG بار  باشدي م هازمG و آنچه در آن ،ها آeان ،خداوند نكهيkست اـ  ١
واهد از بازگردانيدن آن ناتوان kآفرينش باشد يقينًا آغاز  هكه قادر ب و كسيآفريده است 
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 �الْخَلْقَ ثُم يعيده  وهو الَّذي يبدأُ�:فرمايدي خداوند مچنانكه . بود
  ]٢٧:روم[

  .)گرداندي سپس آن را باز م كرده است وو اوست كسي كه آفرينش را آغاز (
 Gكسي كه زنده شدن استخوان پوسيده را انكار كرد در جواب خداوند همچن

 �يمقُلْ يحيِيها الَّذي أَنشَأَها أَولَ مرَّةٍ وهو بِكُلِّ خَلْقٍ عل�: فرمود
  ]٧٩:يس[

است، و او به هر  آفريدهكند كه kستG بار آنها را ي كسي آنها را زنده م: بگو(
  .)آفرينشي داناست

جود كياهي در آن و درخت وباير را كه زمG مرده و خداوند كه  ايندوم  ـ ٢

زنده كردن آن  هكه ب كسي پس .دي 4ايسبز و خرم مسرده و رد با نزول باران، زنندا
ي مچنانكه . توانا خواهد بودبر زنده كردن مردگان نيز يقينًا مردن تواناست، پس از 

ونَزَّلْنَا منْ السماء ماء مباركًا فَأَنْبتْنَا بِه جنَّات وحب �: فرمايد
يدصالْح�يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاسالنَّخْلَ بنَا بِ � وييأَحو ادبلْعقًا لرِز ه

الْخُرُوج كتًا كَذَليةً ملْد١١-٩: ق[ �ب[  
)hان آب پربركeكردنيباغها و دانه هاي درو  نازل كرديم و بوسيله آن، و از آ 

 -همه اينها -. انباشته بر هم دارد  ايكه ميوهرا رويانديم و درختان بلند خرما 
. G مرده را زنده كرديمما بوسيله باران، سرزم. نظور روزي رسانيدن به بندگان است¶

  ).و از گورها سربرآوردن آنها، چنG است  -آري زنده شدن مردگان-
را دارد، در ا�ام كارهاي بزرگ توانائي كارهاي كه ي داند كسي م يو هر عاقل
  .خواهد بودكوچك( تواناتر 

اين همه عظمت و گس(دگي و با  راها و زمG  آeانسبحان كه و خداوند 
خداوند  .فراوان آفريده است، بر زنده كردن استخواني پوسيده تواناتر استشگفh هاي 

  : فرمايدي م

� مثْلَهخْلُقَ ملَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ سلَيأَو
يملالْخَالَقُ الْع وهلَى و٨١:يس[� ب[  

انسانهاي مرده را  -قدرت ندارد      ست،آيا كسي كه آeانها و زمG را آفريده ا( 
چرا كه او آفريدگار بس دانا و  -مي تواند-مانند خوشان بيافريند؟ بلي  -دوباره

   ).تواناست
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  :عرضه اعمالو ـ روز حساب و 

. ما ا�ان داريم كه مردم، روز قيامت در پيشگاه پروردگارشان حاضر مي شوند

وانشَقَّت السماء فَهِي  � ذ وقَعت الْواقعةُفَيومئ�: فرمايدي خداوند مچنانكه 
والْملَك علَى أَرجائها ويحملُ عرْش ربك فَوقَهم  � يومئذ واهيةٌ
  ]١٨-١٥:اقةح[ �يومئذ تُعرَضُونَ الَ تَخْفَى منْكُم خَافيةٌ � يومئذ ثَمانيةٌ

از هم مي شكافد و در آن آeان  . مي پيونددوقوع بقيامت  ،آن روزدر پس (
آن قرار مي گlند و در ن eافرشتگان بر كناره هاي آ. روز، سست و نا استوار مي گردد

 ،در آن روز. دارند ي رمفراز خود بعرِش پروردگارت را بر  -تن از فرشتگان-روز هشت 
ارهاي پنهانتان $في و پوشيده به پيشگاه پروردگارتان عرضه مي شويد و چيزي از ك

  ).4ي ماند

لَقَد جِئْتُمونَا كَما  صفاوعرِضُوا علَى ربك � :فرمايدي چنG م و هم
 تُممعلْ زرَّةٍ بلَ مأَو ا أَلَّنْخَلَقْنَاكُمدعوم لَ لَكُمعنَج�  

  ]٤٨:كهف[
 -:فرمايدي اوند مخد - .مردم، صف صف به پروردگارت عرضه مي شوندو (

  .)به راسh چنان نزد ما آمديد كه kستG بار tا را آفريده بوديم
همچنG ما به Wاسبه اعمال نيز ا�ان داريم و معتقديم كه خداوند از بندگانش 

چنانكه در قرآن و در حديث آمده است خداوند با بنده مؤمن خلوت . حساب مي گlد
   .وري مي 4ايدمي كند و گناهانش را به او يادآ

. چرا كه آنها فاقد اعمال نيك اند نيازي به Wاسبه اعمال كفار وجود ندارد،و� 

خداوند چنانكه . بلكه فقط گناهانشان tرده مي شود و از آنها اع(اف مي گlند

 � ياأَيها اإلِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَمالَقيه�: فرمايدي م
فَأَمهينمبِي هتَابك ينْ أُوتيرًا � ا مسا يابسح باسحي فوفَس � 

 � وأَما منْ أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه � وينقَلب إِلَى أَهله مسرُورا
 وراإِنَّه كَانَ في أَهله مسرُ � ويصلَى سعيرًا �    فَسوف يدعو ثُبورا

� ورحظَنَّ أَنْ لَنْ ي يرًا � إِنَّهصب كَانَ بِه هبلَى إِنَّ ر١٥-٦:انشقاق[ �ب[  
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به ت
ش فراوان و رنج بسيار بسوي پروردگارت رهسپاري و سرا�ام او اي انسان، تو (
با او  ،ش به دسِت راستش داده شوداعمال كسي كه نامه. را م
قات خواهي كرد

و . گردد ي و شادمان به سوي خانواده اش برم ساني خواهد شدحساب ساده و آ

و  -آرزوي نابودي مي كند  ،از پشت سر به او داده شود ه اعمالشاما كسي كه نام

اين بدان جهت است كه در ميان . وارد دوزخ مي شود و مي سوزد - سرا�ام
 -هرگز  و گمان مي كرده كه. مسرور بوده است -در دنيا -خانواده و كسان خود 
احوال  -آري، پروردگارش او را ديده و از . باز kواهد گشت -براي حساب بسوي خدا

  ).آگاه بوده است -و افعالش
: روايت مىكند كه فرمود � خدارضي اهللا عنها از رسول  عايشهاز به نقل �اري 

)) لَكةِ إَالَّ هامياْلق موي باسحي دأَح سلَي .لَ اهللاِياَ: فَقُلْتوسر،  سأَلَي
منْ اُوتي كتَابه بيمينه فَسوف يحاسب حساباً «:  يقَد قَالَ اهللاُ تَعالَ

ولَيس أَحد ينَاقَش اْلحساب  ،إِنَّما ذَلك اْلعرْض: فَقَاَلَ رسولُ اهللاِ»يسيرَاًً
ذِّبةِ إِالَّ عامياْلق مواري . ))ي�.  

اي رسول : گفتم. هر كس كه روز قيامت Wاسبه شود، ه
ك مي گردد: ر3هت
آيا خداوند متعال نفرموده است كه هر كس نامه اعمالش به دست راستش داده ! خدا

و . اين عرضه اعمال است: فرمود �رسول خدا . شود، زود و به آساني مي گردد

  .ار عذاب مي شودهر كس كه در روز قيامت مورد Wاسبه قرار گlد، گرفت
كه  دهند، و هنگاميي را به او م يانساننامه اعمال هر كه  داريمو ا�ان 

خود را آشكار  و خوشحا�مي شود شاد اعمالش را دريافت مي كند، نامه  ،مؤمن

فَأَما منْ أُوتي كتَابه بِيمينه فَيقُولُ هاؤُم �: فرمايدي خداوند م. مي سازد
وا كابِي � تَابِياقْرَءسالَقٍ حأَنِّي م يشَةٍ  � إِنِّي ظَنَنتي عف وفَه

كُلُوا واشْرَبوا هنيئًا بِما  � قُطُوفُها دانيةٌ � في جنَّةٍ عاليةٍ � راضيةٍ
  ]٢٤-١٩:حاقه[ �أَسلَفْتُم في األَيامِ الْخَاليةِ

فرياد شادي  -راسِت داده شود،  ش به دستِ اعمالاما كسي كه نامه و : (تر3ه
من . نامه اعمال مرا بگlيد و �وانيد -اي اهل حشر -: گويدي مو  -سر مي دهد

پس او در زندگي پسنديده اي .  و كتاب روبرو مي شوميقG داشتم كه من به حساب 
آنها گفته مي و به . دس(س است  در شايكه ميوه. در بهشh برين . درخواهد ببسر 
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ِن گذشته پيش فرستاده ايد، گوارا �وريد و اآنچه در روزگار -پاداش-ه شود ب
  .)بياشاميد

به دست سر به دست چپشان ز پشت ، اكافر و منافق و گمراهنامه اعمال و� 
خداوند چنانكه . آنها خود را نفرين مي كنند و افسوس مي خورند. داده مي شود

 ه بِشماله فَيقُولُ يالَيتَني لَم أُوت كتَابِيوأَما منْ أُوتي كتَاب�: فرمايدي م
ما أَغْنَى عنِّي  � يالَيتَها كَانَت الْقَاضيةَ � ولَم أَدرِ ما حسابِي �

 �ثُم الْجحيم صلُّوه � خُذُوه فَغُلُّوه � هلَك عنِّي سلْطَاني � مالي
  ]٣١-٢٥:حاقه[

كاش ي ا: گويد                    ميداده شود،  شبه دسِت چپامه اعمالش نو اما كسي كه (
كاش اي . چيست  -كارم-دانستم حساِب ي و 4. شد ي كارنامه ام به من داده 4

 -دستِ  -فرمانروايىام از . ما³ در حق من سودي نبخشيد . مرگ يكسره كننده بود 
سپس . lيد و به غل و ز�l بكشيددستور مي دهد او را بگفرشتگان خدا به . من رفت

  .)او را به دوزخ افكنيد
  :عمال و پل صراطاز ـ ترازوي 

 Gفرمايدي خداوند مزيرا م، داريبه ترازوي اعمال ا�ان همچن :   � نَضَعو
ثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئًا وشَي نَفْس ةِ فَالَ تُظْلَماميمِ الْقويطَ لسازِينَ الْقوةٍ الْمب

  ]٤٧:أنبياء[ �منْ خَرْدلٍ أَتَينَا بِها وكَفَى بِنَا حاسبِينَ
خواهيم نهاد و به هيچكس را در ميان  عدالتدر روز قيامت ترازوهاي ما و (

ا�ام دانه خردل به اندازه هموزِن  -يبد ياعمل نيك  -و اگر . ستمي kواهد شد
  ).حاضر و آماده مي سازيمآن را  گرفته باشد،

است كه قابل مشاهده مي دو كفه داراي و در حديث آمده كه ترازوي اعمال 
  .باشند

چرا كه . Wاسبه آنها ا�ام مي گlدEام ااز  پساعمال گفتb است كه موازنه 
Wاسبه براي مشخص كردن تعداد اعمال و موازنه براي مشخص كردن وزن و كيفيت 

  . ده مي شودآنها است و پاداش هم بر اساس وزن اعمال دا
مي پلي است كه بG بهشت و دوزخ نصب ، آنو  .ا�ان داريم و به پل صراط

از روي آن عبور مي كنند و سرعت عبور هر كس بستگي به اعمال اش مردم . گردد
برخي با يك چشم به هم زدن و عده اي مانند برق و بعضي مانند وزش باد و . دارد

د و بعضي به سرعت ش( سوار و برخي با گروهي مانند اسÂ تيز رو عبور مي كنن
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گفتb است كه در . دويدن و عده اي با راه رفv و بعضي با خزيدن از آن مي گذرند
اين ميان عده اي بوسيله ق
بهائي كه در دو طرف پل نصب شده اند، ربوده شده 

  . و در دوزخ انداخته مي شوند
، ه استپايداري كردرفته و  خدا مستقيمبايد دانست كه هر كس در دنيا بر صراط 

راست از راه  ي كه در دنيا و كس .بر پل صراط پايداري خواهد كردنيز در آخرت 
  .پايداري kواهد كرد نيز بر پل صراط منحرف شده، 

هم جدا  نزد پل صراط ازمؤمنG  ومنافقG شايان ذكر است كه در روز قيامت 
و بG آنها . ب پيشروي مي 4ايندمنافقان مي مانند و مؤمنان، با شتا. مي شوند

  .ديواري حايل مي گردد
  :ج ـ بهشت و دوزخ

ما به وجود بهشت و دوزخ ا�ان داريم و معتقديم كه خداوند بهشت را براي 
يعb بهشت خانه دوستان خدا و . مؤمنان و دوزخ را براي كافران مهيا ساخته است

  . دوزخ خانه دtنان خدا خواهد بود

فَاتَّقُوا النَّار الَّتي  تَفْعلُوافَإِنْ لَم تَفْعلُوا ولَنْ �: فرمايدي م خداوندچنانكه 
وبشِّرْ الَّذينَ آمنُوا  � للْكَافرِينَ أُعدتوقُودها النَّاس والْحجارةُ 

 رزِقُوالَّما تَجرِي منْ تَحتها االَنْهار كُ تأَنَّ لَهم جنَّا الصالحاتوعملُوا 
وأُتُوا بِه متَشَابِها  قَبلُمنْها منْ ثَمرَةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنَا منْ 

 مهرَةٌ وطَهم اجوا أَزيهف ملَهاويهونَ فد٢٥-٢٤:بقره[ �خَال[  
پس ترس از  - چنG كاري بكنيد - هرگز 4ي توانيد نكرديد ـ و  -چـنG -پس اگر(

ردم و سنگها خواهند بود، براي كافران آماده م -آتش افروزانش-آتشي كه هيزمش 
ده بمژده  ا�ام داده اند،كه ا�ـان آورده اند و كار شايسته ي و به كسان. شده است

هرگاه بعضي از . در زير درختان آن، جويبارها جاري استهايي دارند كه  كه آنان باغ
اين همان ميوه هايي است كه قبً
 روزي : ن عطا شود، گويندميوه هاي آن به ايشا

مشابه در شكل و متفاوت در  -و براي ايشان ميوه هاي مشابهي . ما شده بود
همچنG براي آنها در آ�ا زنان پاكيزه اي وجود دارد و در . آورده مي شود -طعم

  ).جاودان خواهند ماند -بهشت -آن 
يش و دوزخ و عذابهايش، در مواضع متعددي قرآن در توصيف بهشت و نعمتها

چنانكه هر جا يادي از بهشت شده، پس از آن ذكري از دوزخ . سخن ¶يان آورده است
يعb هر جا از دوزخ سخن گفته، . نيز به ميان آمده است و عكس آن نيز صادق است

وي همچنG در آيات زيادي مردم را بس. پس از آن ذكري از بهشت به ميان آوره است
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  .بهشت فرا خوانده و تشويق 4وده است و از دوزخ ترسانيده و بر حذر داشته است

داريم كه بهشت و دوزخ آفريده شده و در حال حاضر وجود راسخ و اعتقاد 

آل [ �أُعدت للْمتَّقينَ�: فرمايدي خداوند درباره بهشت م چنانكه. دارند

  ]١٣٣:عمران
  .)ده استبراي پرهيزگاران فراهم ديده ش(

  ]٢٤:بقره[ �للْكَافرِينَ أُعدت� :فرمايدي و در باره دوزخ م
  .)براي كافران آماده شده است(

عليه مقعده  مات أَحدكُم فَإِنَّه يعرَض إِذَا((: فرمايدي منيز  � خدارسول 
وإِنْ كَانَ منْ  بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة،

لِ النَّارِأَهنْ أَهاري     .))لِ النَّارِ فَم�.  
 .شودي او عرضه مهرگاه يكي از tا ¶lد، صبح و شام، جايگاهش به : تر3ه

دوزخ بر او جايگاهش در و اگر  دوزخي باشد، جايگاهش در بهشت اگر بهشh باشد، 
  . مي گرددعرضه 

آنها اهل سنت اتفاق  آيات و روايات زيادي وجود دارد كه بر اساس. در اين مورد
و نيز ا�ان . نظر دارند كه بهشت و دوزخ آفريده شده و هم اكنون وجود دارند

چنانكه خداوند درباره . داريم كه آنها براي هميشه وجود داشته و از بk Gواهد رفت

  ]٣٥:رعد[ �أُكُلُها دائم وظلُّها�: بهشت مي فرمايد
  .)پايدار استسايه اش و ميوه ها (

ويخْلُد  ،أَسبمنْ يدخُلُ اْلجنَّةَ ينْعم والَ ي((: فرمايدي م � خداو رسول 
  .مسلم .))يموت والَ

از نعمت هاي آن بهره مند مي گردد و درمانده شود  بهشت واردكه  كسهر 
  .4ي شود و جاودان مي ماند و 4ي مlد

دن دوزخ دارد، اين سخن خداوند همچنG يكي از مواردي كه د�لت بر جاودان بو

  ]٣٧:مائده[ �مقيم ذَابولَهم ع�: فرمايدي ماست كه 
  .)و آنان عذابي پايدار دارند(

الَ يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا والَ يخَفَّف عنْهم منْ �: فرمايدي و همچنG م
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  ]٣٦:فاطر[ �عذَابِها
و هرگز  - و راحت شوند -تا ¶lد هرگز فرمان مرگ ايشان صادر 4ي شود (

  ).-تا مدتي بياسايند-عذاب دوزخ براي آنها Òفيف داده 4ي شود 
سخن و عملي هستيم بهشت و  و ورود به و خشنودي توطالب رضا ما  خدايا

  .نزديك كندكه ما را به تو 
ات و سخن و عملي كه ما را به آن نزديك كند به  و از خشم و غضب و دوزخ

  .ي بريمتو پناه م

� � � �  

  
  

        ))))سرنوشتسرنوشتسرنوشتسرنوشت((((ا�ان به قضا و قدر ا�ان به قضا و قدر ا�ان به قضا و قدر ا�ان به قضا و قدر 
  :ـ ا�ان به سرنوشت الف

�قق مي  قضا و قدر خدا ي بر اساسكه هر خl و شر به اين يعb اعتقاد راسخ

كاري بدون اراده و مشيت خدا دهد و هيچ ي �واهد ا�ام مرا كه هر چه و . يابد
و براي هيچ كس . ز تقدير خدا نيستو هيچ چيزي هم در دنيا خارج ا. ا�ام 4ي گlد

و بيش از آنچه در تقدير نوشته شده است چيزي . راه گريزي از سونوشت وجود ندارد
همچنG بايد اعتقاد داشت كه خداوند خالق و آفريننده افعال . اتفاق kواهد افتاد

ل چرا كه آنها در اعما. و به آنها امر و نهي كرده است. نيك و بد بندگان مي باشد
و آنچه را كه ا�ام مي دهند به ميل خودشان . و كردار شان $تار اند و ¨بور نيستند

البته خدا هر كس را �واهد با ر�ت خود، هدايت مي كند و هر كس را . است
  . �واهد با حكمت خود، گمراه مي سازد

به خاطر هيچ كاري بازخواست 4ي شود، اما بندگان �اطر كارهاي خود خداوند 
  .ازخواست مي شوندب

 خداچنانكه رسول  .به قضا و قدر يكي از اركان ا�ان استبايد دانست كه اعتقاد 

اهللاِ ومالَئكَته وكُتُبِه ورسله أَنْ تُؤْمنَ بِ«: فرموددر پاسخ به ج;ئيل   �
  .مسلم .»الْقَدرِخَيرِه وشَرِّهواْليومِ اْآلخرِ وتُؤْمنَ بِ

روز قيامت  ،فرستادگان خدا ،ها كتاب ،فرشتگان ،كه به خدا اين :يعbا�ان  :تر3ه
  .سونوشت، باور داشته باشيو به خl و شر 

 Gلَ((: فرمودند�رسول اهللا همچنأَه و هاتاوملَ سأَه ذَّبأَنَّ اهللاَ ع لَو 



  

  

  69       توحيد براي كودكان و نوجوانان        

ممٍ لَهرَ ظَالغَي مهذَّبلَع هضأَر ،مهمحر لَوراً وخَي ملَه تُهمحر نْ  كَانَتم
هِمالمأَع، لَوا ولِ اهللاِ مبِيس يف ا أَنْفَقْتَهبذَه دلِ أُحبثْلُ جم كَان لَك  قَبِلَه
ح نْكنَ تَّمرِبي تُؤْملْقَدا ،اأَنَّ م لَمتَعو ئَكخْطيكُنْ لي لَم كابأَنَّ ، أَصو

غَيرِ هذَا دخَلْت  يوأَنَّك إِنْ مت عل ،طَأَك لَم يكُنْ ليصيبكأَخْ ما

رواه أ�د         .»النَّار.  

اگر خداوند اهل آeان و زمG را عذاب دهد، به آنها ظلم نكرده است : تر3ه
خودشان از اعمال ش براي آنها ر�ت. خويش قرار دهدر�ت را مشمول آنها اگر و 

را در راه خدا ها و آن ه باشي
 داشتو اگر به اندازه كوه احد ط. هد بودخوابه( 
بدان كه آنچه به تو . از تو پذيرفته 4ي شود ، يياورنسرنوشت ا�ان  تا به، بكbانفاق 

عقيده د و اگر بر غl اين يرسي مرسيده است بايد مي رسيد و آنچه نرسيده است نبايد 

  .خواهي شددوزخ  وارد ،¶lي
بوسيله علم و حكمت خود براي $لوقاتش خدا  ي كهسرنوشت و تقدير :َدر يعbقَ 

  .رقم زده است
   :)سرنوشت(ب ـ مراتب ا�ان به قدر 

پديده هاي جهان هسh علم ا3ا� و به همه نسبت كه خداوند  ـ ا�ان به اين ١
خنان، حركات، و قبل از اينكه آنها را بيافريند از تعداد، روزي، عمر، س. تفصيلي دارد

: فرمايدي خداوند مچنانكه . اسرار، بهشh يا دوزخي بودن آنها آگاهي داشته است

  ]٢٢:حشر[ �هو اللَّه الَّذي الَ إِلَه إِالَّ هو عالم الْغَيب�
 داننده نهان و آشكار و. وجودنداردجز او  يقSي كه معبوِد ياوست خدا(
  .)است

 �نَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيء علْماوأَ�: فرمايدي چنG م و هم
  ]١٢:ط
ق[

  .)بر همه چيز احاطه دارد خداهمانا علم (
اينكه خداوند همه موارد ياد شده را قبً
 در لوح Wفوظ نوشته ـ ا�ان به  ٢

ما أَصاب منْ مصيبةٍ في األَرضِ والَ في �: فرمايدي چنانكه م. است
كُما أَنْفُسرَأَهلِ أَنْ نَبنْ قَبتَابٍ مي كإِالَّ ف�   
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  ]٢٢:حديد[
مگر ، بوجود 4ي آيد يا به tا دست 4ي دهد هيچ مصيبh در زمG: (تر3ه

  ).اينكه پيش از آفرينش زمG و خود tا، ثبت بوده است

ئقِ اْلخَالَ كَتَب اهللاُ مقَاديرَ(( :فرمايدي منيز در اين مورد   � خداو رسول 
نَ أَلْفيسبِخَم ضاْألَرو اتاومخْلُقَ السلَ أَنْ ينَةٍ  قَبمسلم. (. (. (. ())))))))س(  

، سرنوشت ها و زمG آeانقبل از آفرينش نجاه هزار سال ،پخداوند: تر3ه

  .ته است$لوقاتش را نوش
هر رويدادي به اراده و قدرت كه  بدين معb : مخداو قدرت ـ ا�ان به مشيت  ٣

پس هر . واقع مي شود و خواست و قدرت هيچ كس ياراي مقابله با او را ندارداو 

. چه را كه �واهد، �قق مي يابد و هر چه را كه kواهد، بوقوع 4ي پيوندد

  ]٣٠:نسانا[ �وما تَشَاءونَ إِالَّ أَنْ يشَاء اللَّه� :فرمايدي مچنانكه 
  .)اهدمگر آنكه خدا �وtا 4ي توانيد �واهيد، ( 

 ]٢٧:راهيماب[ �ويفْعلُ اللَّه ما يشَاء� :فرمايدي چنG م و هم

  . )دهدي ه �واهد، ا�ام مچهر  ،و خداوند(
موجودات است خالق و آفريننده Eامي متعال تنها كه خداوند  ـ ا�ان به اين ٤

: رمايدفي خداوند مچنانكه و او بر هر چيز تواناست، . و غl از او، همه $لوق اند

�ءقُ كُلِّ شَيخَال اللَّه�   
  .   )١٦: رعد[
  .)خداوند آفريننده همه چيز است(

  ]٢:فرقان[  �وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَدره تَقْديرًا�: فرمايدي م نيزو 
حد و قدر آنها را معG بايد ي گاه چنانكه م و همه چيز را آفريده است، آن(

  ).كرده است
$لوق، رازي است كه فقط در دست خدا مي باشد كه رنوشت ايد دانست كه  سب

  .نه پيام;ي و نه فرشته مقربي و نه كس ديگر از آن اط
ع دارد
و از آ�ا كه مومن، خداي خود را با صفات كمال توصيف مي 4ايد، ا�ان دارد 

د اگر چه او به حكمت برخي از كارهاي خدا پي ن;. كه هر كار او خا� از حكمت نيست

  . اع(اضي ندارد و آنرا Sساب ناداني خود مي گذارد
  :سوء استفاده از سونوشتج ـ 

با اراده، توانائي و اختيار كه گفتيم ا�ان به قضا و قدر هيچ منافاتي همانطور 
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  .چنانكه واقعيت و شريعت، هر دو بر اين د�لت مي كنند. ندارد انسان در ا�ام كارها

فَمنْ شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه �: بنده مي فرمايدت در مورد خواست عياما شر
  �مĤبا
راه رضاي او را  -برگردد   به سوي پروردگارش س �واهد مي تواند پس هر ك(

  ).-در پيش گlد

اللَّه نَفْسا إِالَ وسعها لَها  يكَلِّفالَ �: فرمايدي م اش ييقدرت و توانا برايو 
هلَيعو تبا كَستمبا اكْتَس٢٨٦:بقره[ �ا م[  

آنچه كار  -هر كس - .توانش مكّلف 4ىسازد) به اندازه(هيچ كس را جز  ،خداوند(
خود ا�ام داده و هر كس مرتكب گناهي شود، به زيان ا�ام دهد، به سود  ينيك

  ).خود كرده است
ن، داراي قدرت و اراده اي است كه بوسيله آداند كه ي م كسيهر  :يتاما واقع

و مي داند كه ف
ن كار را با اراده يا بي . كارهائي ا�ام مي دهد و يا ترك مي 4ايد
و� لرزيدن، بدون اراده . مثً
 راه رفv، با اراده ا�ام مي گlد. اراده ا�ام داده است

چنانكه . بدون مشيت خدا �قق 4ي يابد. البته اراده و مشيت بنده. روي مي دهد

  ]٣٠:نسانا[ �وما تَشَاءونَ إِالَّ أَنْ يشَاء اللَّه إِنَّ اللَّه�:دفرمايي خداوند م
  .)كه خدا �واهد مگر آن tا 4ي توانيد �واهيد،و (

 از آن خداست و در ±لكت او بدون علم اراده اش كاري ا�ام هسhهمه زيرا 
  .kواهد گرفت

را  خدااوامر يا نواهي دهد كه ي ا�ان به قدر و سرنوشت به بنده اجازه 4پس 
  :ترك كند و اين استد�ل به چند دليل باطل است ،سرنوشتبهانه به 

منْكُم منْ أَحد إِالَّ قَد كُتب مقْعده منَ النَّارِ  ما«: فرمود � خداـ رسول  ١
: رسولَ اهللاِ ؟ قَالَ أَالَ نَتَّكلُ يا: فَقَالَ رجلٌ منَ اْلقَومِ. ومقْعده منَ اْلجنَّةِ 

  .متفق عليه    ....»خُلقَ لَه اعملُوا فَكُلُّ ميسرٌ لما ،الَ
مردي از ميان  .در دوزخ يا بهشت نوشته شده استجايگاه يكايك tا : تر3ه

بلكه عمل 4ائيد چرا . خl: كنيم؟ فرمودنعمل را ترك ننماييم و آيا توكل : گفت آنها
  .زي توفيق مي يابد كه برايش نوشته شده استكه هر كس بر ا�ام چي

ترك آن به دليل استناد به و از فرمود امر  ،به ا�ام عمل � خداپس رسول 
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  .سرنوشت، بازداشت
بيش از توانائي اش و او را  فرمودهامر و نهي اش ـ خداوند متعال به بنده  ٢

  ]١٦: تغابن[ �استَطَعتُمفَاتَّقُوا اللَّه ما �: فرمايدي مچنانكه . مكلف نساخته است

  .)ب(سيد توانيد از خداي مكه  -حّدي -پس تا (
در كارهايش ¨بور باشد و از طر´ خداوند او را مكلف به ا�ام و اگر بنده 

بنابراين، اگر كسي از . ندادن برخي امور بنمايد، اين تكليف، طاقت فرسا و باطل است
  .�ام دهد، معذور tرده مي شودروي ناداني يا فراموشي و اجبار، گناهي ا

همانطوركه شرح آن گذشت قضا و قدر رازي پنهان نزد خدا است و كسي از ـ  ٣
  .آن سر در 4ي آورد، مگر بعد از وقوع آن

بنابراين، به . و استناد به چيزي كه هنوز اتفاق نيفتاده كاري عبث و بيهوده است
در سرنوشت من نوشته شده  اين عمل: كسي كه مرتكب گناهي مي شود و مي گويد

پس وقh ! از كجا مي دانسh كه اين عمل برايت نوشته شده بود؟: است، بايد گفت
كه 4ي دانسh و از طر´ قدرت و اختيار داشh و خl و شر و در برابرت قرار داشت، 
اگر گناهي را انتخاب كردي و آنرا بر طاعت ترجيح دادي، خودت مقصر مي باشي و 

  .آن گناه را �مل كb بايد كيفر
اگر بر كسي كه به استناد قضا و قدر، واجبات شرعي را ترك مي كند و  -٤

مرتكب گناه مي شود، شخص ديگري ستم روا بدارد و مال او را بستاند و به او هتك 
زيرا ستمي كه به تو كرده ام به اقتضاي . مرا سرزنش مكن: حرمت كند، آنگاه بگويد

پس چگونه ظلم و ستمي را كه به . ينًا از او kواهد پذيرفتيق. سرنوشت بوده است
اما خود به استناد قضا و قدر در حق . استناد قضا و قدر بر او رفته است 4ي پذيرد

  .خدا ستم روا مي دارد

� � � �  

  
  

  :سرنوشتد ـ آثار ا�ان به 
ب مي سرنوشت ع
وه بر اينكه جزئي از عقيده است كه ا�ان به آن واجا�ان به 

باشد و ركb از اركان ا�ان است كه منكر آن كافر مي شود، در زندگي انسان آثار مثبت 
  : از 3له. فراوان دارد

به عمل و سعي و را در دنيا وادار است كه فرد اي  بزرگ(ين انگيزه ،ـ سرنوشت ١
همچنG بزرگ(ين مشوق مومن در ا�ام . ت
ش در اه جلب خشنودي خدا مي 4ايد

  . هاي بزرگ مي باشد و باعث استقامت و پايداريش مي گرددكار
موظف اند تا در كارها از ابزار و اسباب، استفاده كنند مؤمنان گفتb است كه 

و� توكلشان به خدا باشد و ا�ان داشته باشند كه اسباب نتيجه �ش kواهد بود، 
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  . خدا آفريده استمگر اينكه خدا �واهد چرا كه هم اسباب و هم نتايج آنها را 

وأَحب إِلَي اهللا  المؤْمنُ الْقَوِي خَيرٌ(( :مي فرمايد �چنانكه رسول خدا 
فينِ الضَّعؤْمنَ الْمي كُلٍّ ،مفرٌ وا ،خَيكنْفَعا يلَي مع رِصنْ  ،حتَعاسو

فَعلْت لَكَانَ كَذَا  ىأَنِّ وإِنْ أَصابك شَيء فَال تَقُلْ لَو نْ،زَاهللاِ والَ تَعجبِ
 .))نَّ لَو تَفْتَح عملَ  الشَيطاَنَإِفَ ،و لَكنْ قُلْ قَدر اهللاُ  وما شَاء فَعلَ ،وكَذَا

  .رواه مسلم
به( و نزد خدا Wبوب تر است و هر دو داراي خl  ز مؤمن ضعيفامؤمن قوي 

كمك نيز از خدا  و ،رساند حريص باشو افزود به چيزي كه به تو نفع مي . مي باشند

رسيد نگو اگر چنG 4ي كردم، چنان 4ي تو ه ب مصيبh و عاجز مباش و اگر ه�وا
زيرا كه كلمه اگر دهان . بلكه بگو سرنوشت چنG بود و خدا نيز چنG مي خواست. شد

  .شيطان را باز مي كند
lاتي بوجود بياورند، بنابراين وقh مسلمانان خواستند توسط جهاد در دنيا تغي

تقدير : اسباب و ابزار �زم براي جهاد را فراهم كردند و توكل بر خدا 4ودند و گفتند

خدا چنG است كه مسلمانان پlوز شوند و كافران شكست �ورند و نيز به اين گفته 
. اكتفا نكردند و از جهاد و آمادگي براي آن و حضور در ميادين ن;د دست نكشيدند

با توكل به خدا از اسباب، استفاده كردند و خداوند نيز آنها را پlوز گردانيد و بلكه 
  .بوسيله آنها اس
م را سر بلند كرد

تك; و پي مي برد و قدر و منزلت خود به انسان است كه سرنوشت به ـ از ا�ان  ٢
. آگاهي نداردخود  آيندهچون از سرنوشت و  .گذاردمي غرور و خود خواهي را كنار 

در نتيجه، خود را عاجز و ناتوان دانسته و هميشه خود را نيازمند خداوند متعال مي 
  . داند

طبيعت انسان چنG است كه اگر خlي به او برسد مغرور و متك; مي شود و ـ  ٣
مگر كسي كه ا�ان به . اگر مصيبh به او روي آورد ناله و زاري سر مي دهد

  .ر چه بر او مي گذرد در تقديرش نوشته شده استسرنوشت داشته باشد و بداند كه ه
هر كس به سرنوشت، ا�ان نداشته باشد، : بنابراين، يكي از گذشتگان نيك مي گويد

  . زندگي اش نا مبارك خواهد بود
سرنوشت باعث از بG رفv بسياري از بيماري هاي اجتماعي مانند حسد ـ ا�ان به  ٤

و . برتري ها از سوي خداوند متعال مي باشدچون مومن مي داند كه اين . مي شود

زيرا اين كار در واقع اع(اض . او آنها را مقدر 4وده است، بر ديگران حسد 4ي ورزد
  .به سرنوشت است
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برابر مشك
ت، شجاع و اراده اش را قوي در انسان را  ،ـ ا�ان به قضا و قدر ٥
ن از مرگ 4ي ترسد و يقG چو. مي كند و در ميدان جهاد او را ثابت قدم مي سازد

دارد كه برايش اجلي تعيG شده كه نه يك Ìظه زود و نه يك Ìظه دير فرا مي 
  .رسد

همG عقيدة مسلمانان صدر اس
م بود كه آنها را در جنگ و جهاد ثابت قدم 
. نگه مي داشت و بدون توجه به تعداد و توان نظامي دtن، شگفتيها مي آفريدند

  .تد هيچ مصيبh به انسان 4ي رسد، مگر آنچه برايش نوشته شده باشدچرا كه يقG داش
مي را  يا�انحقايق مؤمن انواع وجود در  ،ا�ان به قضا و قدرهمچنG ـ  ٦

اسباب به خدا اعتماد و  استفاده ازبا  .طلبدي پس او هميشه از خدا ياري م .كارد
استقامت در  برايو  ي داندم خدا خود را نيازمند چنG هميشه كند، و همي توكل م

  .ي طلبدحق، از او كمك و ياري مراه 
 ومي كند  يمهربانبا آنها به ديگران را دوست دارد، و همچنG نيكي و سخاوت 

  .د ي سازمطرف را برشان  نيازهاي
داعي ا� اهللا در مقابل ا�ان به قضا و قدر اين است كه فوايد از يكي ديگر ـ  ٧

و از م
مت هيچ م
مت . كارا دعوت خود را اع
م مي داردكافران و ستمگران، آش
. و حقيقت ا�ان و واجبات آن را براي مردم شرح مي دهد. كننده اي باكي ندارد

و . همچنان كه حقيقت كفر و نفاق را بيان مي كند و مردم را از آن بر حذر مي دارد

و از اين رهگذر هنگام . سخن حق مي گويد و بر خدا توكل مي 4ايد ،رانگستمدر برا 
چون يقG دارد كه عمر و روزي انسان . برخورد با مشك
ت و موانع، شكيبائي مي كند

  .در دست خدا است نه كسي ديگر، هر چند كه آن شخص، قوي باشد
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