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 مقدمه

ه ونستعينُه  ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من إن احلمدَ هللا نحمدُ

ضل له، ومن يُضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد  هيده اهللاُ فال مُ

 أن حممداً عبده ورسوله.

﴿                       ﴾  :102[آل عمران.[ 

﴿                                

                             ﴾ 

 ].1[النساء: 

﴿                                    

                 ﴾  :71 -70[األحزاب.[ 

 حممد صلی اهللا عليه وسلم، ورش يهد يوخري اهلد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، أما بعد:

 فی النار. و بعد: ة، وكل ضاللةضالل األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة

فرموده است.  نعمتي است كه خداوند متعال به بندگان مؤمنش عنايت ترين بزرگايمان 
دهد و قلب مؤمن قـرار مـي هءت كه خداوند متعـال در قلب بنداين ايمـان، همان نوري اس

صورت  كند. در اينر ميمؤمن را با محبت به خداوند و تعلق و (احساس) وابستگي به او پ
و رسد كه در آن از تعلق و وابستگي به اين دنياي فاني بااليي مي ي همؤمن به درج ي هبند

شود كه خداوند متعال براي هايي مييابد و توجهش معطوف به نعمتفريبنده رهايي مي
 بندگان مؤمن خود آماده كرده است.

شود و به در ايمان به خداوند متعال است كه انسان به زندگي پاك و حقيقي نائل مي
راه ايمان  رسد. هيچ راهي براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت جزسعادت دنيا و آخرت مي



 هاي مؤمنان اصول ايمان و ويژگي   4

بوستانِ پيروزمندان، برچسب قلوب، پاكي درون و نور  وجود ندارد و اين راه اهل بهشت،
 هاي آنان است.صورت

 سرايد:شاعر چه زيبا مي و
ــود   ــر چــرخ كب ــم كــه زي ــت آن غــالم هم 

 

 هرچــه رنــگ تعلــق پــذيرد آزادســت     زِ 
 

نده را به پروردگارش كند زيرا بايمان نعمتي است كه نعمت ديگري با آن برابري نمي
ا در پي دارد. مندي خداوند متعال و كاالي ارزشمند بهشت رگرداند و رضايتنزديك مي

كه خداوند متعال را مالقات كند و تا زماني ه ايمان را طي ميرا كهكسي پس خوش به حال 
 كند، به آن التزام دارد.مي



 

 

 عقايد كلي دين

 فرمايد:خداوند متعال مي

﴿                                   

                                

﴾ 136: ة[البقر.[ 

و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و  بگوييد ما به خدا«
از سوى  داده شده و به آنچه به همه پيامبران و عيسى اسباط نازل آمده و به آنچه به موسى
و در برابر گذاريم  از ايشان فرق نمىيك  هيچ ميان ،ايم پروردگارشان داده شده ايمان آورده

  .»او تسليم هستيم
كلي آمده و اين اصول را به كريم آيات زيادي در مورد تشريح اين اصول در قرآن 

هاي او، احوال بيان كرده است. همچنين اسماء و صفات خداوند متعال، افعال و نعمتتفصيل 
و  و چگونگي روز قيامت و حساب و كتاب و عدل و بزرگي آن، پاداش و مجازات، اوضاع

 كردند و كتبِهايشان و آنچه به آن دعوت ميها و هدايت، ويژگي†احوال ساير پيامبران 
 كند. شان را به تفصيل بيان مي و حقايق سودمند و انواع هدايتها  آن

اشاره شده به ظاهر و باطن، جمع نموده و هر دو  ي همتعال در اين آيه بين دو مسئل خداوند
خن زبان و اقرار و اعتراف به آن و همچنين محقق ساختن تمام اين دارد: قول و سمي را بيان

اصول در قلب از يك طرف و فروتني و گردن نهادن در ظاهر و باطن و اخالص كامل براي 
 در حقوق دين از طرف ديگر. خداوند متعال

آرامش و ايمان، نور و يقين و هدايت، پرستش و  ها را ازاين عقايد صحيح و سودمند قلب
كند و باعث پناه بردن و بازگشت و توبه به سوي او در همه حال، پر مي بادت خداوند متعالع
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شناخت او، تسكين و  ي هو امور مهم، آرامش يافتن بوسيل )يا و ... بال(به او در وقايع نازل شده
 طمأنينه با ذكر و ياد او و حمد و ثناي اوست.

كامل و كمك خواستن بنده از او در  و اعتماد ايمان موجب تقويت توكل بر خداوند
بنده ضعيف شد و قدرتش در برخورد  ي هشود. هرگاه كه ارادو دنيوي ميتمام اعمال ديني 

با امور مهم سست شد، ايمانِ صادق با تقويت قلب و سپس اعضاء و جوارحش به او كمك 
ثل دژي بسيار را احاطه كند، چنين ايماني م ي هكند و در صورتي كه خوف و ترس، بندمي

و در  يابددر اين هنگام قلبش آرامش ميتواند به آن پناه ببرد و محكم خواهد بود كه بنده مي
 گيرد.دلش آرام مي

﴿                              

                                  

     ﴾  :174 -173[آل عمران.[ 

شما گرد  )جنگ با(مردم به ايشان گفتند مردمان براى  )برخى از(همان كسانى كه «
ما را بس است  افزود و گفتند خداشان  ايمان بر )ولى اين سخن(بترسيد ها  آن اند پس از آمده

بازگشتند در  )از ميدان نبرد( پس با نعمت و بخششى از جانب خدا ،است حمايتگرىو نيكو 
 را پيروى كردند و خداوند هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود و همچنان خشنودى خدا كهيحال

 .» يم استداراى بخششى عظ
اين ايمان راستين و يقين صحيح، صاحب خود را به سمت عزت و قوت و شجاعت قولي 

اين زماني كه بنده يقين پيدا كرد كه خداوند متعال نافع بوده و  بر دهد. بناو عملي سوق مي
كند و مانع در عين حال ضرر رسيدن به دست اوست و هم اوست كه چيزي را عطا مي

عزتمند گرداند عزيز  شود و به يقين بداند كه هركه را خداوندهد مياعطاي هرچه بخوا
پناه ببرد، خوار و ذليل است و تمام مخلوقات در مقابل  است و هركه به غير خداوند

توانند نفع و ضرري برسانند، در اين هنگام است كه كه نمي چيزندمتعال فقير و بي خداوند
شود و ديگر از و پناه بردن به او  مي ه خداوند متعالاين ايمان موجب قدرت يافتن توكل ب
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به كسي اميد ندارد و فقط فضل و بزرگي را از  كسي ترس ندارد و به غير از خداوند متعال
شود (و تنها خواهد. بنده به كمك چنين ايماني از بندگي مخلوقات رها ميخداوند متعال مي

ب نفع و دوري از ضرر متوجه احدي از و قلب او در طل نهد)بندگي خالق را گردن مي
شود و سرپرست او در او مي ي هخداوند متعال مولي و ياري دهندشود، بلكه بندگان او نمي

كند و امورش را مياو را كفايت  پس خداوند متعالشود. مي رساندن نفع و دوركردن ضررها
 كه چنين ايماني را گرداند كه اين كار را براي كسيمي تسهيل و آسان ي هبرايش بگون

گردد كه مؤمني چنان قوت قلب و شجاعتي حاصل مي دهد. براي چنين فردندارد، انجام نمي
ها همه از ثمرات ايمان آيد و اينبراي كسي كه به اين درجه نرسيده باشد، بدست نمي

 صحيح است.
-ت و رنجها و آسان شدن مشكالاز ثمرات ديگر ايمان، آرامشِ بنده در برخورد با سختي

 هاست.

﴿          ﴾  :11[التغابن.[ 

به ثبات و آرامش، و خوشنودي (و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد ، خدا دل او را «
 .» گرداند رهنمود مي )رساند و به قضا و قدر الهي مي

-است و مي ألانب خداونداست كه مي داند اگر به مصيبتي دچار شود، از ج ي هو او، بند

اين راضي و  بر بنــا داند آنچه از مصيبت به او رسيده است، در هر حالي به او مي رسيد،
-دهنده بر او آسـان ميهـاي تكـانگردد و مصيبتتقديرهاي دردنـاك و دشـوار مي تسليمِ

صيبت) (در صورت صبر بر م شود كهصـادر مي ها از طرف خداوندرا كه اين سختيشود، چـ
 رساند.او را به ثواب و پاداش مي

﴿                         ﴾ 

 ].104[النساء: 
درد  ،كشيد گونه كه شما درد مى همان نيز تان) (دشمنانكشيد آنان  اگر شما درد مى«
 .»اميد ندارندها  آن نكه شما چيزهايى از خدا اميد داريد كهكشند و حال آ مى
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اين نزد مؤمنان صادق، هنگاميكه در معرض اتفاقات ناگوار قرار گرفتند، صبر و  بر بنا
(حتي در آن  ثبات و سكون و آرامش و در عين حال انجام واجبات و حقوق خداوند متعال

-گونه نيستند يافت نميد كساني كه اينشود كه يك صدم آن هم نزديده مي ي هحين) بگون

 شود و اين به خاطر نيروي ايمان و يقين است.
از ثمرات ديگر ايمان راستين، زياد شدن شوق و رغبت در انجام كارهاي خير و نيكو و 

كند و ازدياد اعمال صالح است و بنده را به سمت مهرباني و دلسوزي بر بندگان دعوت مي
 محرك) ايمان و اميد به حصول پاداش فراوان از خداوند متعال است. اين به خاطر انگيزه (و

از ديگر ثمرات ايمان، جلوگيري از اعمال بد و ناشايست است، چه در ظاهر نمايان و چه 
 شود از هر مخلوق رذيل و پستي دوري گزيند.در باطن مخفي باشد. و باعث مي

﴿                                     

                           ﴾  :3-2[األنفال.[ 

گردد و  هراسان ميهايشان  دل ا برده شود،مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت نام خد«
افزايد، و بر پروردگار خود  ميشان  ايمان شود ، بر كه آيات او بر آنان خوانده مي هنگامي

خوانند و از آنچه بديشان عطاء  آنان كسانيند كه نماز را چنان كه بايد مي . *كنند توكّل مي
 .»بخشند مي ،ايم كرده

و  ألني و انجام حقوق و واجبات خداونده اعمال قلبي و بداين آيه ثمرات ايمان از جمل
 كند.حقوق بندگان را ذكر مي

تواند شود بدون ايمان، به اين اخالق پسنديده رسيد؟ آيـا چيزي غير از ايمـان ميآيا مي
اخالق انسان را از رفتن به بيراهه و هالكت حفظ كند؟ چه چيزي جز از دست دادن روح 

گري، شهوات حيواني، خُلق و خوي درندگي و دن اخالق به ماديايمان سبب كشيده ش
 شود؟ هالكت شدن مي

روي) چيزي هست كه باعث اداي امانات و ايمان (از كج ي هآيا غير از عامل بازدارند
دهنده  تكان تواند در رويارويي با امورانجام واجبات گردد؟ آيا جز با نيروي ايمان، قلب مي
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 گيرد؟ها آرام نسان در مقابله با دشواريگردد و درون اثابت
گردد و انسان به قانع مي  ألآيا در صورتيكه ايمان نباشد درون انسان به رزق خداوند

بنده  ،ايمان ي هشود؟ و آيا جز به وسيلنائل ميدر اين دنيا  زندگي پاك و راحت (از گناهان)
د خداوند متعال و بندگان زرسد و نصدق در اقوال و افعال و معامالت مي ي هبه درج
 شود؟دار، شريف و بزرگـوار و معتبر شنـاخته ميبعنوان فردي امـانت ألخداوند

بدون ايمان بر آن بنا گردد، شكست  كه اين امور آشكاراين هر بنيان و اساسي  بر بنا
 خورده خواهد بود و هر پيشرفت مادي كه ايمان همراهش نباشد، ساقط و نابود است.

هايش به بنده  يد كه ايمان، صبر را در برابر قضاي الهي و شكر را در برابر نعمتآگاه باش
شود كه فرد نسبت به بندگان خدا دلسوز شود و به تمام اخالق نيكو بخشد و باعث ميمي

آراسته و از تمام اخالق زشت رها گردد. مصداق آن در هر كس كه داراي چنين ايماني 
گونه نيست. اگر فردي داراي اين صفات  ن را ندارد ايناست، وجود دارد و كسي كه آ

ملتزم به اسالم نيست، آن صفات را از دين اسالم گرفته است و رنگ و در حالي كه  باشد،
-بويي غير ديني به آن داده است. درصورتيكه كسي اين حرف را قبول ندارد، اگر راست مي

ه سمت هر آنچه خير بوده و استوارتر كه دين ب گويد مثالي خارج از اين اصل بياورد، چرا
 كند.است دعوت مي

﴿                           

   ﴾  :77[الحج.[ 

ارتان را بپرستيد و كار ايد ركوع و سجود كنيد و پروردگ اى كسانى كه ايمان آورده«
 .»خوب انجام دهيد باشد كه رستگار شويد

﴿                              

   ﴾  :104[آل عمران.[ 
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دارند و از  به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وا )گروهى (مردم راو بايد از ميان شما «
 .» دارند و آنان همان رستگارانند زشتى باز

از ثمرات ايمان اين است كه به عدل و قسط در تمام معامالت و اداي حقوق مختلف بين 
كند.آيا ينهي مها  آن كند و از ظلم در جان و مال و ناموس مردم و تمام حقوقمردم امر مي

 اصالح اين امور جز با عدل و قسط و دادي كه روح و قوام دين است، سازگار است؟

﴿                        

            ﴾  :8[النحل.[ 

دهد و از  خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى حقيقت در«
 .»دهد باشد كه پند گيريد به شما اندرز مى ،دارد مى كار زشت و ناپسند و ستم باز

﴿                               

   ﴾  :135[النساء.[ 

ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر  اى كسانى كه ايمان آورده«
يكى از دو (باشد اگر  )شما(پدر و مادر و خويشاوندان  )به زيان(چند به زيان خودتان يا 

 .»سزاوارتر است )از شما( يازمند باشد باز خدا به آن دوتوانگر يا ن )طرف دعوا

ها هنگاميكه عدل در تمام احكام شرعي متعلق به قراردادها، معامالت، مبادالت و شركت
ند به تفصيل ا در تعاملها  آن و حقوق ارث و ميراث بين زن و مرد و نزديكان و كسانيكه با

امور و جلب  ي هيت عدل و نظم و اصالح كنندنها اين احكام را در ،اين بر آمده است، بنا
 دهد.ها و مفـاسد قـرار ميضرر و زيـان ي همنافع و دفع كنند ي هكنند

اين ايمان صحيح كه شامل اصول ايمان و حقايق آن است، متضمن خضوع كامل براي 
ب و است. و اين نهايت اصالح قل و توبه و بازگشت به سوي او در تمام حاالت خداوند متعال

روح است و در آن خلوص در عبادت و انواع احسان و نيكي كه فقط براي خداوند متعال 
هايي كه خداوند متعال نازل كرده است و كتاب شود. در آن ايمان به تماماست، وارد مي
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-پيام †ها نازل شده و رسوالنتمام رسوالني كه فرستاده است و تمام حقايقي كه در كتاب

 شود.هاي سالم با آن متفق است، وارد ميو نيز فطرت سليم و عقل اند،آور آن بوده
قلوب و دينِ عقل صحيح و نقل صريح و آشكار است.  ي هكننداين دين، دينِ پاك

 ديني و فاسد شدن اخالق بيزار و مبري است.ها و الحاد و بيپرستيدينيكه ازبت
ها ها و زيانتمام خبائث و ناپاكي ها و منافع و تحريمديني كه با مباح نمودن تمام پاكي

-آمده است و به هر امر معروف و نيكو و خيري چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ عقل امر مي

 كند.كند و از هر امر منكر و ظلم و ستمي نهي مي
ها و سعي براي جلب هر نوع منفعت ديني و دنياييِ كمك ديني كه اصالح قلوب و بدن

 دارد. كننده به دين را در پي
ديني كه از سوي خداوند عزيز حميد نازل شده و هيچ باطلي نه در قبل و نه در بعد به 

 ي هدي آمده است كه هيچ باطل كننددهد و از طرف خداوند حكيم و حميخود راه نمي
تواند اصلي از اصولش را نقض و يا (حتي) خبر از كاستي آن توسط عقل دهد، بلكه نمي
تواند تفصيل و شرح (به تنهايي) نمي دهند و عقلآن شهادت ميهاي صحيح به صحت عقل

 (كامل) آن را دريابد.
و تمام برگزيدگان و علماي رباني و امامان و  †انبياء و رسوالن ي هاسالم دين هم

بوده است. پس تمام مشركان و  هاي راهنما (به سوي هدايت)گر و چراغهدايت پيشوايان
شان رو به پستي  شان) مريض است و اخالق شان (و قلب قلانكاركنندگان و كسانيكه ع

شان را از دست  اند) دينگري عليه آنان طغيان نموده (و اسير آن شدهنهاده و دنيا و مادي
 اند.اند و آن را رها كردهداده

گردد مند ميكسي كه حقيقتاً به خداوند متعال ايمان دارد با عبادت كردن او متنعم و بهره
-رسد، بطور كامل بهرهاميد به پاداش عمل خود، از سهم و نصيبي هم كه از دنيا به او مي و با

شود، چرا كه او آن را از راه حالل بدست آورده است و در جايي كه بايد آن را قرار مند مي
بتواند) انجام دهد و از آن (دهد، قرار داده است، به اين نيت كه واجبات و تكاليف خود را 
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 دت پروردگارش كمك بگيرد.در عبا
مؤمن كه ويژگي او تواضع در برابر خلق و حق است، در هر كجا كه باشد از حق پيروي 

 شود.ميشان  ، با در نظر گرفتن مراتبألكند و مشغول نصيحت كردن بندگان خداوندمي
حق كه ويژگي او تكبر در برابر حق و خلق است، نسبت به خود مغرور  ي هاما انكاركنند

 دهد.شود و به نصيحت كسي اهميت نمييم
اش اش نيكو، ويژگيمؤمن، قلبي سالم از غل و غش و كينه دارد و زبانش صادق، معامله

حلم و بردباري، وقار و آرامش، صبر و مهرباني و ثبات و وفاداري است و جز براي خداوند 
ل و خوار كردن خود و رويش از توجه و تذل گردد. قلبمتعال براي كسي خوار و ذليل نمي

براي كسي غير از پروردگارش مصون و حفظ شده است. در انجام كارهاي خود هم سعي 
-كند دست به اسباب مفيد گرفته و از آن كمك بگيرد و هم بر خداوند متعال توكل ميمي

نيز، با قدرت و قوت  ألخداوند گيرد.كند و به او اعتماد دارد و در تمام امور از او كمك مي
توكل و اعتماد و اميد وي به پروردگارش، انجام كارهاي خوب را برايش آسان و از انجام و 

 گرداند. كارهاي ناپسند او را دور مي
-شود، با شكرگزاري آن را ميهاي آن به او داده ميها و خوشيهرگاه كه دنيا و نعمت

-ره به خود او برميبا كه خيرش دو ي هكند، بگوندمند آن را مصرف ميگيرد و در راهي سو

رسد، با صبر و احتساب اجر و پاداشش، با آن ها به او ميگردد و هرگاه مصيبت و سختي
كند و اميد به گشايش و فرجي از سوي خداوند متعال براي از بين رفتن آن برخورد مي

كه بدست آورده بزرگتر  ي هخير و پاداش و آرامش و طمأنينگرفتاري دارد. پس عوض و 
 هايي است كه نصيبش شده است. آنچه كه از دست داده يا سختي است از

خويي و اخالق درست و آداب هاي زيبا از جمله عقايد راستين و نرمپس اين خصلت
ها را به كسي غير از مؤمن داد؟ و توان اين صفتآيد. آيا ميسالم از طريق ايمان بدست مي

عقايد و اخالقش،  ي هن است كه به واسطاي از بزرگترين داليل بر حق بودن دين(اسالم)
صاحبان عقل و خرَد و افرادي كه به دنبال برهان و دليل هستند و كسانيكه با بصيرت و آگاه 
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روند و كساني جز افراد پستي كه گمـراهي را بر هـدايت و بدبختي را هستند به سوي آن مي
 كنند.انـد، از آن دوري نمـيبر خوشبختي ترجيح داده

ويژگي )هاي وعده داده شدهبراي رسيدن به خوشبختي و نعمت(ومندي و اشتياق آرز
هايشان با معرفت و محبت كه قلبمؤمنان برگزيده و پيروان صادق و نيكوكار است، كساني

ست و و آشنا و ستايش او مأنوس ألشان به ذكر خداوند خداوند متعال زنده است و زبان
گذرد و با اين ايمان حقيقي با مردم با ت در راه خدا ميشان به طاعت و عبادت و خدم اوقات

را از تمام اخالق پست منع ها  آن كنند. اين ايمانمهرباني و نرمي و نصيحت صحيح رفتار مي
 گرداند.را تشويق به آراسته شدن به اخالق نيكو ميها  آن كند ومي

اي نفاق كجاست؟ ايمان اما ايمان صحيح نزد رياكاران و افراد متملق و چاپلوس و دار
كند، كجاست؟ ايمان كسي كه به فسق و گناه و سركشي و بدبختي تشويق و دعوت مي

-گردانند و از طاعت و عبادت او كناره و محبت او روي ألكساني كه از شناخت خداوند

كنند، كجاست؟ ايمان كسي كه قلبش از تعلق و وابستگي (به غير خدا) و محبت و گيري مي
الي شده است، رس و اميد نسبت به مخلوقين پر و از تعلق به پروردگار عالميان ختعظيم و ت

چينان كجـاست؟ ايمـان نندگان و لعنت كنندگان، دروغگويان و سخنزكجاست؟ ايمان طعنه
كنند و اهل غل و غش هستند، كجاست؟ كاري ميرباخوارها و كسـاني كه در معامله فريب

آن نيست، بلكه ايمان آن است كه در قلب جاي گيرد و راستي و آرزو كردن و تمناي  ايمان،
درستي آن در اعمال فرد معلوم گردد و امتحاني است كه با آن دروغگو و راستگو از هم 

 شوند.شناخته مي
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باشد و هيچ برتري و ترين درجه ميترين مرتبه و كاملايمان بزرگترين خصلت و شريف
شود. به همين دليل است كه خداوند داشي بدون وجود ايمان و رعايت حقوق آن داده نميپا

ترين بندگان خود، همچون نوح و ابراهيم و متعال در مورد هر يك از بهترين و برگزيده
 فرمايد:موسي و هـارون و اليـاس و سايـر انبيـاء را مدح كرده و مـي

﴿           ﴾  :81[الصافات.[ 

 »او از بندگان مؤمن و با ايمان ما بود.«
 بود.ها  آن ها و دوري ازبدست آوردن خيرات و زدودن بديشان  ايمان ي هاين نتيج بر بنا

 خداوند متعال در آيات زير رستگاري و ورود به بهشت را به وجود ايمان ربط داده است:

﴿                    ﴾ :11-10[المؤمنون.[ 

 »مانند برند و در آنجا جاودان مى بهشت را به ارث مىكه  همانان آنانند كه خود وارثانند«

﴿       ﴾ 223: ة[البقر.[ 

 »مؤمنان را مژده ده«

﴿                         

  ﴾  :63 -62[يونس.[ 

همانان كه  شوند گين مى آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوه«
 .»اند ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيده

﴿                     ﴾  :38[الحج.[ 

كند زيرا خدا هيچ خيانتكار ناسپاسى  اند دفاع مى قطعا خداوند از كسانى كه ايمان آورده«
 .»را دوست ندارد
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﴿       ﴾  :19[األنفال.[ 

 » .ست كه با مؤمنان استا و خدا«
نصوص ديگري نيز در كتاب  و سنت وجود دارد كه بر برتري ايمان و مؤمنان و اينكه 

خواهد خود كه مي ي هكنند. پس بـر بندد، داللت ميو نيكي در ايمـان وجود دار تمـام خير
را براي  را نجات دهد و به كمال برسد و رستگار شود، واجب است كه تمام توان خود

اي كه آن را در علم و عمل و شناخت و در تمام بدست آوردن ايمان انجام دهد، بگونه
 فرمايد:مـي اوصـاف و احـوال آن بدست آورد. همـانگونه كه پيـامبر

هللا وأدناها إماطة األذی عن  إله إّال  اإليمان بضع وسبعون شعبة، أعالها قول ال«
 .!*0F"»نالطريق والحياء شعبة من اإليما

ترين آن برداشتن اله االاهللا و پايين ايمان هفتاد و چند شعبه است كه باالترين آن گفتن ال«
 »از ايمان است. ي هشود و حيا شعبميها  آن چيزي است از راه مردم كه سبب اذيت

 <هايي از زبان وصف نموده كه خداوند متعال و رسولشجا) سخن پس ايمان را (در اين
كه حتي  بندگان خدا را ذكر نموده، احسانيارند و بدنبال آن نيكي و احسان به آن را دوست د

تواند برداشتن مانعي از سر راه باشد و سپس اعمال قلوب كه اصل و اساسش حيا است. هر مي
مزين و آراسته باشد، قلبش رنگ معرفت و محبت و ترس  ألكس به ويژگي حيا از خداوند

 گيرد.به خداوند متعال به خود مي و اميد و اظهار دوستي نسبت
باشد، حقيقت اين است كه ايمان، اسم جـامع و كـاملي براي تمام اجزا و شرايع ديـن مي

ود  به عبارت شحال چه دستورات ظاهري و چه باطني و نيز شـامل اقـوال زبـاني و قلبـي مي
 -3خواندن اذكار و ادعيه قولِ زبان مثل  -2عملِ جوارح مثل جهاد  -1: تر ايمان شاملساده
و هركس اين  .باشدمثل حيا مي عملِ قلب -4 و ألقلب مانند شناخت و معرفت خداوند قولِ

و كساني است كه را بطور احسن انجام دهد جزها  آن موارد را در خود داشته باشد و
نش مادر ايها را دارد. اما هركس كه از لحاظ علمي، عملي و معرفتي نقصي ترين ايمان كامل

                                           
 .)٤٧و  ٥٤( مسلم  صحيح -١
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 باشد، اينگونه نخواهد بود.
است كه در علوم  كسيها  آن ترينمردم از نظر ايمان در درجات متفاوتي هستند. كامل

رسيده است و احسان  ي هاليقين و حق اليقين و در اعمال خود به درج علم ي هايماني به درج
اقب اوست را آورد كه حضور خدا و اينكه كسي مررا به جا  مي ألآنگونه بندگي خداوند

 كند.درك مي
 فرمايد:مي <پيامبر

 .)1F1(»أكمل املؤمنني إيامناً أحسنهم خلقاً «

 »از نظر داشتن اخالق نيكو است.ها  آن ترين مؤمنان از نظر ايمان، بهترينكامل«
در معرض رفتارهاي بد همچون شهوات و نيات بد و انجام  كه پس اگر مؤمن هنگامي

گيرد، ايمانش تغيير نكرد، پس او مؤمن واقعي نفس قرار ميامري مخالف ايمان و موافق 
 است.

﴿                            
                ﴾ 15:[الحجرات.[ 

اند و سپس هرگز شك  ايمان آورده اند كه به خدا و پيامبر او در حقيقت مؤمنان كسانى«
اند  آنان (در ايمان  جهاد كرده شان در راه خدا اند و با مال و جان و ترديدي به خود راه نداده

 .»درست و راستگويند )خود
ابطه كرده، صله با تو قطع ركه  اي كمال ايمان اين است كه با كسيهاين از نشانه بر بنا

كه به تو ظلمي رواداشته،  ز چيزي منع كرده، ببخشي و از كسيكه تو را ا رحم كني و به كسي
درگذري. همچنين دادن محبوب نفس در راه خدا كه همان مال است دليلي بر وجود ايمان 

بر (ان و دليل صدقه بره«يعني  »برهان قةو الصد«فرمايد: مي <است. همانگونه كه رسول اهللا

                                           
 .است گفته يحآن را صح يو آلبان ياحمد، ابوداوود، ترمذ -1
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 .)2F1(»وجود ايمان) است
 و همچنين جايگاه صبر نيز در ايمان مانند جايگاه سر در بدن است.

 نمايد:از ديگر عالمات ايمان مواردي است كه خداوند متعال در اين آيات ذكر مي

﴿                                     

                                 

                    ﴾  :4 -2[األنفال.[ 

بترسد و چون آيات او بر آنان هايشان  دل اند كه چون خدا ياد شود مؤمنان همان كسانى«
همانان كه نماز را به پا  * كنند بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مىشان  ايمان خوانده شود بر

هستند و  حقيقي مؤمنانآنان * كنند ايم انفاق مى دارند و از آنچه به ايشان روزى داده مى
 »باشند. داراي درجات عالي، مغفرت الهي، و روزي پاك و فراوان، در پيشگاه خداي خود مي

-تي ذكري از خداوند متعال برده مياند كه وقگونه وصف شدهدر اين آيات مؤمنين اين

 شود ولرزد و دچار خشوع و خضوع و ذلت در برابر خدا ميميها  آن هايشود، قلب
كنند و از عذاب او شكند و گناهان را ترك ميدر برابر بزرگي خداوند متعال ميشان  قلب
 شود:با ذكر او آرام ميها  آن ترسند و قلبمي

                                           
كنـد و لفظـش   روايــت مـي   قسمتي از حديثي است كه امـام مسلم در صحيحش از ابي مالك اشعري  -1

يامن واحلمدهللا متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمدهللا متآلن أو متأل ما بـني السـموات ر شطر اإلالطهو«اينگونه است: 

واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب ضياء والقرآن حجة لک أو عليک، كل الناس يغدو فبائع نفسـه 

 .»فمعتقها أو موبقها
ها كند و سبحان اهللا و الحمدهللا ميان آسمانميطهارت نيمي از ايمان است، الحمدهللا ترازوي اعمال را پر «

ضياء: نوري اسـت كـه بـا حـرارت     (كنند، نماز نور است و صدقه برهان و صبر روشنايي و زمين را پر مي
طلبد) و قرآن دليلـي بـه نفـع يـا دليـل و حجتـي عليـه        همراه است، زيرا صبر انرژي و نيروي زيادي را مي

كنند خود را (در برابر خدا و پاداش و عذاب او) مورد معامله قرار ز ميمردم كه روز را آغا ست. همهءتو
 »برند.رهانند و يا خود را به هالكت ميدهند، حال يا آن را از آتش دوزخ ميمي
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﴿                          ﴾  :28[الرعد.[ 

گيرد آگاه باش كه با ياد  به ياد خدا آرام مىهايشان  دل اند و يمان آوردهكه اهمان كسانى«
 .»يابد ها آرامش مىخدا دل

﴿                           ﴾  :2[األنفال.[ 

بيفزايد و بر پروردگار خود توكل شان  ايمان چون آيات او بر آنان خوانده شود بر«
 .» كنند مى

از لحاظ علمي و بينش و آگاهي و تمايل و رغبت به امور خير و ها  آن همچنين ايمان
كند و اين ايمان رشد ميشان  قلب اين ايمان در بر كند. بنادوري از شر، پيشرفت و ترقي مي

 ه است:ترين داليل و براهين شكل گرفتاز روي بزرگترين و مستحكم

﴿                           ﴾ 16 عمران: [آل.[ 

پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه «
 .»دار

﴿                           ﴾  :193[آل عمران.[ 

خواند كه به پروردگار خود ايمان  پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى«
 .»آوريد پس ايمان آورديم

﴿             ﴾  :13[الجن.[ 

 .»دايت را شنيديم بدان گرويديمو ما چون ه«
شود و اد ميسنت) اين ايمـان زي(برحسب ايمان فرد، در هنگـام تالوت قـرآن و حكمت 

ترين داليل و براهين ايمان است، چراكه اين ايمان ناشي از بزرگ ي هاين بزرگترين نتيج
ه ناشي از عادت است و با بينش و دانايي همراه بوده و همچون ايمان افراد ضعيف االيمان ك

ها و خياالت مختلف و تقليد و تابع اتفاقات باشد، نيست. چنين ايماني، ايماني است كه شبهه
 دارد، بلكه با پيشرفت و رشد روزافزون همراه است.و متفاوت آن را به لرزه وا نمي
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ترين مردم كسي است چنين ايماني با محقق شدن توكل بر خدا همراه است، لذا با ايمان
كند، خصوصاً توكل عالي و كاملي كه باعث اعتماد كامل ه بيشتر از همه بر خدا توكل ميك

-مي ألبه خداوند متعال در بدست آوردن محبت و رضايت او و دفع خشم و غضب خداوند

 داند:ايمان مي ي هكه خداوند متعال توكل را الزم شود و به همين خاطر است

﴿              ﴾ 23: ة[المائد.[ 

 .»و اگر مؤمنيد به خدا توكل كنيد«
اوامري است كه خداوند به  ي هيابي كه اجرا كننددر حالي مي اين مؤمن حقيقي را بر بنا

آن امر كرده و بر كار خود اطمينان و به پروردگار خود اعتماد دارد و آشفتگي و به هم 
خواهد، نرسد گونه كه ميكند و اگر به مراد خود آناضطراب نميخوردن كارش او را دچار 

شود. خداوند محققاً قلب چنين فردي را هدايت كرده است و او نيز با ياد ناراحت نمي
 پروردگارش آرام، و راضي به رضاي اوست و امور خود را به او سپرده است.

﴿          ﴾  :11[التغابن.[ 

به ثبات و آرامش، و خوشنودي (و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد ، خدا دل او را «
 .» گرداند رهنمود مي )رساند و به قضا و قدر الهي مي

 و او اين سخن باري تعالي را محقق نموده است:

﴿                               

﴾  :70[الحج.[ 

در كتابى  )ها (همهداند اين اى كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى آيا ندانسته«
 .»اين بر خدا آسان است است قطعاً)(مندرج

﴿                  ﴾  :23[الحديد.[ 

، آنچه به شما داده است)گين نشويد و به (سببشما رفته اندوه آنچه از دست تا بر«
 .»شادمانى نكنيد 
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 كند:او ميتسليم كند راضي شده و امور خود را و به اينكه پروردگارش او را كفايت مي

﴿             ﴾  :3[الطالق.[ 

 بسنده را او خدا) گذارد وا بدو را خود بار و كار و( كند توكّل خداوند بر هركس«
 ».است

﴿ ي هدر آي        ﴾ اند كه نماز را بطور مؤمنان واقعي به اين وصف شده

دارند و پـا مي كنند، يعني چه از لحاظ ظاهر و چه از لحـاظ باطن آن را بركامل اقامه مي

﴿       ﴾ كه در آن نيكي نسبت به بندگان خدا كنند، زكاتيزكات را پرداخت مي

 دارد كه هر دويپا مي ايمانش، نماز و زكات را بر ي هد دارد. پس فرد با توجه به درجوجو
ين خداوند ترين عباداتند. همچنترين و عظيمترين و مهماز نظر پاداش و سود از بزرگها  آن

 گونه وصف كرده است:متعال در آيات زير مؤمنان را اين

﴿                          

                          

                                  

                             

       ﴾  :10 -1[المؤمنون.[ 

و آنان كه از  *همانان كه در نمازشان فروتنند *  به راستى كه مؤمنان رستگارشدند«
و كسانى كه عورت خود را حفظ   * پردازند و آنان كه زكات مى* گردانند روي گيبيهود

اند كه در اين صورت بر  كه به دست آوردهشان يا كنيزانىمگر در مورد همسران*  كنند مي
و آنان  *پس هر كه فراتر از اين جويد آنان از حد درگذرندگانند  * آنان نكوهشى نيست

  * نمايند هايشان مواظبت مىو آنان كه بر نماز *كنند  ها و پيمان خود را رعايت مىكه امانت
 .»تحقّان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستندآنان مس
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هاي بزرگ كه در اين آيات آمده است باعث كامل شدن و محقق شدن ايمان اين صفت
اين مؤمنان رستگاري كه اهل  بر بندي مردم است. بناشود و اين ميزاني براي درجهمي

آن و خشوعي كه اصل و كساني هستند كه ظاهر و باطن نماز را با مراعات حقوق  فردوسند
دهند و زبان خود را از كالم گناه و ناسزا و كالم دارند و زكات ميلُب آن است، اقامه مي

 ابتدا نسبت به سخن لغو و ألكنند، به همين خاطرست كه خداوندبيهوده و باطل حفظ مي
م خداوند اين اين كال بر دهد. بناتر است وسپس موارد ديگر هشدار مياهميتبيهوده كه كم 

 كند كهگردانند، بر اين داللت ميندارد، روي ي هز سخن لغو كه هيچ فايداها  آن متعال كه
اند. شان را از ارتكاب به گناه حفظ كردهسخن حرام را ترك و حفاظت از اندام جنسيها  آن

از ها و نزديك نشدن به اعمال زشت و مقدمات آن تماماً منجر به حفظ اين اندام حفظ چشم
 فرمايد:گونه كه خداوند متعال ميشود. همانارتكاب به گناه مي

﴿                                

   ﴾  :30[النور.[ 

تر است  هند و پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزهبه مردان با ايمان بگو ديده فرو ن«
 .» آگاه است ،كنند به آنچه مىوند زيرا خدا

داري وصف كرده است كه شامل تمام بند بودن به عهد و پيمان و امانترا به پايها  آن و
و بين خود ها  آن اين بر ها و اماناتي است كه بين بندگان با پروردگارشان است. بناپيمان

اين  بر اند و بناپروردگارشان پيمان سمع (گوش به فرمان بودن) و اطاعت و التزام بسته
 گونه وصف كرده است:را با اين عهد و پيمان اينها  آن خداوند متعال

﴿                          ﴾ 7: ة[المائد.[ 

آن متعهد  )پيمانى را كه شما را به (انجام )و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و (نيز«
 .»گردانيده به ياد آوريد آنگاه كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم
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اند كه امانات را كه بين خودشان و مردم است پيمان بستههمچنين در مورد عهد و اماناتي
مؤمن  ي هكه عالمت ايمان اين است كه بندفرمايد مي <اين پيامبر  بر ش برگردانند و بنابه اهل

 فرمايند: مي نسبت به خون و جان و مال مردم، امين و مورد اعتماد باشد. رسول اهللا
 .)3F1(»املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس علی دمائهم وأمواهلم«
ي است كه مردم از دست و زبانش در سالمت (و به دور از اذيت)  باشند و مسلمان كس«

 »مؤمن كسي است كه مردم او را نسبت به جان و مالشان امين و مورد اعتماد بدانند.
 فرمايد:همچنين مي

 .)4F2(»يأمن جاره بوائقه اليؤمن من ال«

 ».اش از آزار و اذيتش در امان نباشد، ايمان نداردكسي كه همسايه«
 كند.و منافق را ضد آن ويژگي توصيف مي

به تمامي حقي كه خداوند ها  آن كند كهخداوند متعال مؤمنين را اينگونه توصيف مي
 آورند:نازل فرموده، ايمان مي †متعال از طريق رسوالنش

﴿                                    

                                    ﴾ 

 ].285: ة[البقر

است ايمان آورده  بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده )، محمدخدا(فرستاده «
اند (و  ها و فرستادگانش ايمان آورده، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتاب است

،  شنيديم و گردن نهاديم ) و گفتند: گذاريم از فرستادگانش فرق نمىيك هيچ گفتند:) (ميان
 ». ) و فرجام به سوى تو است پروردگارا، آمرزش تو را (خواستاريم

                                           
 گويد: حديث صحيح است. و آلباني مي 105و 7/0/3و نسائي  1651ترمذي  -١

 .46و مسلم 10/443 يبخار -2
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كه توصيف شد، كسي است كه طالب و خواهان رضايت خداوند پس مؤمن همچنان
 †هاي الهي و پيامبرانبرو هدايت او در هرجايي است. و به تمام كتامتعال است و دنباله

در تمــام كـارها  و پيامبرش ألايمان آورده است و خود را ملتزم به اطاعت از خداوند
هايي كه كرده ببخشد و را در مورد كوتاهيخواهد كه او داند و از خداوند متعـال ميمـي

 هرگاه گناهي از او سر زد، او را مورد عفو قرار داده و از او درگذرد.
-را در تمام امور خود حاكم مي و رسولش ألز صفات مؤمنين اين است كه خداوندا

 كنند:

﴿                         

             ﴾  :65[النساء.[ 

آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه  ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى«
هايشان  دل اى در كه كردهف است داور گردانند سپس از حكمىاختال ي هيميان آنان ما

 ».نكنند و كامال سر تسليم فرود آورند )احساس ناراحتى (و ترديد

﴿                                

                                   

                       ﴾  :62[النور.[ 

كه با اند و هنگامى ايمان آورده شو پيامبر اند كه به خدا جز اين نيست كه مؤمنان كسانى«
كه از روند در حقيقت كسانى نمى ،او بر سر كارى اجتماع كردند تا از وى كسب اجازه نكنند

كنند آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند پس چون براى برخى از  تو كسب اجازه مى
زه ده و برايشان آمرزش كارهايشان از تو اجازه خواستند به هر كس از آنان كه خواستى اجا

 ».بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است

﴿                                 

        ﴾  :51[النور.[ 
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شان داورى كند تنها اين مؤمنان وقتى به سوى خداو پيامبرش خوانده شوند تا ميانگفتار «
 ».گويند شنيديم و اطاعت كرديم اينانند كه رستگارند است كه مى

﴿                                     

   ﴾  :59[النساء.[ 

پس هر گاه در امرى (دينى) اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد «
 .»تر است فرجام خدا و (سنت) پيامبر (او) عرضه بداريد اين بهتر و نيك آن را به (كتاب)

 كند تا از رسول خداكند و تالش ميمي پس مؤمن دينش را براي خداوند متعال خالص
دهد، پيروي كند و در قول و سخن و حكم دادن، نظر كسي را مقدم بر نظر ايشان قرار نمي

-براي او مشخص شد، هرگز آن را با چيز ديگري عوض نمي بلكه هرگاه سنت رسول اهللا

خت او نيز كامل و قوي رسيدن به اين دو اصل، يقين و عرفان و شنا ي هوجه به درجكند و با ت
 شود.مي

هاي مؤمنان اين است كه نسبت به همديگر محبت، دوستي و مواالت و همچنين از ويژگي
 فرمايد:گونه كه خداوند متعال ميرحم و عاطفه دارند. همان

﴿                         

                               

   ﴾ ]71: بةالتو.[ 

دارند و از  يده وا مىو مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسند«
دهند و از خدا و پيامبرش  كنند و زكات مى دارند و نماز را بر پا مى كارهاى ناپسند باز مى

شان قرار خواهد داد كه خدا توانا و به زودى مشمول رحمت ابرند آنانند كه خد فرمان مى
 .»حكيم است

﴿                                 

﴾ ]55 :ةاملائد.[ 
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او و مؤمناني يار و ياور شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي  تنها خدا و پيغمبرِ«
 »كنندآورند و زكات مال به در ميمي

﴿                             

                      ﴾  :10[الحشر.[ 

گويند پروردگارا بر ما  اند (و) مى كه بعد از آنان (مهاجران و انصار) آمدهو (نيز) كسانى«
هايمان نسبت به مان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلو بر آن برادران

ف و ؤراستى كه تو ربمگذار پروردگارا  ي هكين)اند (هيچ گونه كه ايمان آوردهكسانى
 .»مهربانى

 فرمايد:نيز مي پيامبر

 .!*5F"»سهاليؤمن أحدكم حتی حيب ألخيه ما حيب لنف«

دارد، براي يك از شما كامل نيست تا اينكه آنچه را براي خود دوست ميايمان هيچ«
 »برادرش نيز دوست داشته باشد.

هاي ديگري همچون خويشاوندي، همسايگي ويا حق هر چقدر عالوه بر برادر بودن نسبت
گيرد تا در قرار ميو حقوقي در ميان باشد، اين مفهوم نيز مورد تأكيد بيشتري (از سوي اسالم)

نيز در حديث صحيحي  <ي صورت گيرد. همچنانكه رسول اهللاآن احسان و نيكوكاري بيشتر
 فرمايد:مي

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه «

  .)6F2(»ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت

                                           
 .٤٥سلم و م ٥٧و  ١/٥٦ یبخار -١

 .٤٨و مسلم ١٠/٤٤٥ یبخار -٢
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اش را گرامي بدارد، هركس به خدا و كس به خدا و آخرت ايمان دارد بايد همسايههر«
آخرت ايمان دارد بايد مهمانش را گرامي بدارد و هركس به خدا و آخرت ايمان دارد بايد 

 »سخن خيري بزند و يا اينكه ساكت باشد.
 فرمايد:و مي

  .)7F1(»من غشنا فليس منّا«

 »ش كند از ما نيست.هركس با ما در معامله غل و غ«
 فرمايد: و مي

 .)8F2(»الدين النصيحة .. هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«
و امامـان (و   دين نصيحت و خيرخـواهي اسـت..... نسـبت بـه خداونـد متعـال و رسـولش       «

 » حاكمان) مسلمانان و عموم مسلمانان.

و نصيحت براي كتاب او در  نصيحت براي خداوند متعال در بندگي و عبوديت اوست.«
تعالي  و و نصيحت براي رسول او سبحانه باشد.يادگيري و فهم و عمل و دعوت به آن مي

صيحت و ن باشد.مي < احوال آنحضرتدرتالش براي پيروي از سخنان و افعال و تمامي 
شان نياييبه مصالح ديني و دها  آن ارشاد و راهنمايي مردم در ي همسلمانان و عام ي هبراي ائم
 دادنشان بر انجام كارهاي خير و پرواي خداوند را داشتن و در حد توان بازداشتنو ياري

را ها  آن قبلي ي هگونه كه خداوند متعال در آيباشد، همانمي از تجاوز و ستمكاريها  آن
 .»كنندتوصيف نمود كه به كارهاي نيك امر كرده و از منكر نهي مي

در حديث صحيح  بزرگ مؤمنان همان است كه پيامبر و مفاخرهاي پسنديده از ويژگي
 اند:فرموده

                                           
 .١٠١مسلم  -١

 .٥٥مسلم  -٢
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ثالث من كن فيه وجد فيهن حالوة اإليامن أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن «

 أنقذه اهللا منه كام يكره أن يقذف يف أنالكفر بعد  حيب املرء الحيبه إال هللا وأن يكره أن يعود يف

 .)9F1(»النار
چشد: اينكه چيز وجود دارد كه اگر در هركس موجود باشد شيريني ايمان را ميسه «

را از هركس ديگري بيشتر دوست داشته باشد و اينكه فقط به خاطر  خداوند متعال و رسولش
كه از رفتن به درون آتش كراهت  ي ها دوست داشته باشد و به اندازخداوند متعال كسي ر

شتن به كفر پس از اينكه خداوند او را هدايت و نجات داد، دارد، به همان اندازه از برگ
 »كراهت و تنفر داشته باشد.

و بايد  باشدمي در محبت خداوند متعال و رسولش پس رسيدن به ايمان و شيريني آن،
ها نيز بايد تابع اين اين محبت نسبت به هر چه غير آن است مقدم دانسته شودو ساير محبت

دوست  دوست مي دارد، ألاين انسان مؤمن بايد آنچه را كه خداوند بر ابن (نوع)محبت باشد.
محبت او  توان گفت)(مي و هرگاه اين نوع محبت در انسان مؤمن به وجود آمد، داشته باشد.

 چرخد.مي ألحول محبت خداوند
دوست داشته باشند، دوست ها  آن و اعمال و اشخاصي را كه و رسولش ألپس خداوند

د. شور او از كفر كه ضد ايمان است بيشتر از تنفر او نسبت به رفتن در آتش ميدارد و تنفمي
 فرمايد:است كه مي <و اين مانند همان حديث پيامبر

  .)10F2(»السالم نبياً وباهللا رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد عليه الصالة  ذاق طعم اإليامن من ريض«

به عنوان  <به عنوان دينش و به محمد ه اسالمكه به خداوند بعنوان پروردگارش و بكسي«
 »چشد.پيامبرش راضي شد، طعم ايمان را مي

 فرمايد:مي پيامبر

                                           
 .٤٣و مسلم  ١/٧٢ یبخار -١

 .٣٤ مسلم -٢
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تتبعوا عوراهتم، فإنه من  يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه ال تغتابوا املسلمني وال«

  .)11F1(»تهيتبع عورة أخيه يتبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف بي

جاي نگرفته، غيبت مسلمانان را تان  قلب ايد و ايمان دركه با زبان ايمان آوردهاي كساني«
نباشيد، چرا كه هركس به دنبال عيب برادر خود ها  آن نكنيد و به دنبال عيوب و نقاط ضعف

 هايشهاي او خواهد بود و هركس كه خداوند متعال به دنبال عيبباشد، خداوند دنبال عيب
 »خود باشد. ي هكند، هر چند كه در كنج خانمي باشد، رسوايش

را نسبت به قبول ها  آن هاياز عالمات ديگر اهل ايمان اين است كه خداوند متعال سينه
برداري به دستورات دين گردن نهد. كند تا از روي اختيار و با عالقه و فرماناسالم گشاده مي

-يابد و كارهاي خود را با داليل محكم و آشكار انجام مييبا اين ايمان اطمينان مها  آن نفس

 كنند، در حاليكه نوراني هستند.دهند و در بين مردم رفت و آمد مي

﴿                  ﴾  :22[الزمر.[ 

برخوردار از ) گشاده و (در نتيجه اسالم )اش را براى (پذيرش پس آيا كسى كه خدا سينه«
 )».دل استباشد (همانند فرد تاريك نورى از جانب پروردگارش مى

﴿               ﴾  :125[األنعام.[ 

 .» گشايد پذيرش اسالم مى رايدلش را ب ،پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد«
يدن به ايمان، راحت و آسان شدن انجام عبادات و لذت بردن از تحمل مشقّات عالمت رس

ها و تصديق و قبول ها به خاطر بدست آوردن رضايت پروردگار زمين و آسمانو سختي
 ات و عمل به مقتضيات آن يقين است.ئيكامل جز

آن فرمايد: ايمان آرزو كردن و تمناي مي :به همين خاطر است كه امام حسن بصري
 كند. بناگيرد و اعمال جوارح آن را تصديق مينيست، بلكه چيزي است كه در قلب قرار مي

                                           
 .آلبانی آن را صحيح گفته استامحد و ابوداوود و  -١
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 ي هن را به حد يقين و درجاين از آشكارترين عالمات ايمان اين است كه صاحبان ايما بر
 فرمايد:گونه كه خداوند متعال ميرساند. همانصديقين مي

﴿                 ﴾  :19[الحديد.[ 

 » ند.انينآنان راست،اند وى ايمان آورده كه به خداو پيامبرانو كسانى«
 كرد و مقام عظيم و وااليهاي بهشت را ذكر ميارتفاع و بلندي اتاق كه پيامبرهنگامي

به  ها منازلي است كه فقط پيامبرانآيا اين !ياران)گفتند: يا رسول اهللا(فرمود، را بيان ميها  آن
كه جانم در ؟ فرمودند: خير، بلكه قسم به كسيرسدرسند و كس ديگري به آن نميآن مي

ايمان بياورند و رسوالنِ او را تصديق كنند به اين منازل  ألكه به خداونددست اوست، كساني
 5831و مسلم  6/320بخاري رسند. مي

-آن بندگان خاص خود را مي ي هبوسيل ألاز صديق بودن كه خداونداين اين درجه  بر بنا

 ستايد، در واقع تكميل كردن مراتب ايمان در علم و عمل و دعوت به سوي آن است.
اعمال صالحي است كه تصديق هاي محقق شدن ايمان در فرد، انجام همچنين از نشانه

زير آمده  ي هع گناهاني كه در آيفجور و انواآن ايمان است و نيز فرد از فسق و  ي هكنند
 شود:است، پاك مي

﴿                         ﴾  :األنعام]

82.[ 
ان اند آنان راست ايمنى و ايش كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالودهكسانى«

 .»يافتگانند راه

﴿                            ﴾ ة[البقر :

278.[ 
پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده  ايد، از خدا كه ايمان آوردهاى كسانى«
 .»واگذاريد را است
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در جاي صحيح ها در مصارف شرعي و ز موجبات ايمان مصرف كردن اموال و داراييا
اند. آن را مشخص نموده <حدودي است كه خداوند متعال و رسولش ي هخود و در راه اقام
 فرمايد:خداوند متعال مي

﴿                               

                                  

            ﴾  :41[األنفال.[ 

كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى و بدانيد «
خود  ي هبند ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر و يتيمان و بينوايان و در راه )خويشاوندان (او

 ») نازل كرديم ايمان داريد.در روز جدايى (حق از باطل

﴿                                 

                            ﴾  :2[النور.[ 

بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه «
 .»نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد دين خدا )داريد در (كار

﴿          ﴾  :3[النور.[ 

 .» حرام گرديده است )بر مؤمنان اين (امر«
رد و بنده غير از اين آيات در كتاب و سنت داليل ديگري براي توصيف مؤمنان وجود دا

كه به اين صفات متصف و آراسته شود. در كل هرگاه رسد، مگر زمانيحقيقت ايمان نمي به
ايد، اين كارها را انجام دهيد و از اين كه ايمان آوردهفرمايد: اي كسانيمي ألكه خداوند

از  كارها پرهيز كنيد در واقع انجام به اين امر و دوري از آن موردي كه از آن نهي شده،
ايمان است و بايد رعايت شود تا ايمان كامل گردد. پس از اين طريق و موارد ديگر  ي هجمل

نجات و  ي هو وسيل آن را سعادت نام نهاده ألكه خداوندشود، همان ايمانييمان شناخته ميا
اين ما هم از خداوند متعال اين ايمان كامل را  بر داند. بنارستگاري و رسيدن به مطلوب مي
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شود و هاي ما به سمت شناخت و محبت به سوي او در تمام امور ميث هدايت قلبكه باع
شود، مي ألباعث ذكر او با زبان و ستايش او و انجام اعمال بدني در طاعت خداوند

 خواستاريم.

﴿                               

   ﴾  :9[يونس.[ 

آنان شان  ايمان اند پروردگارشان به پاس كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهكسانى«
آنان نهرها روان خواهد بود  )نعمت كه از زير (پاى )(پر ناز وهاى  باغ كند به را هدايت مى

 ).» (در خواهند آمد

  العزة عام يصفون >بك ربسبحان ر

 املرسلني وسالم عىل

 العاملني>هللا رب احلمدو
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