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 بسم هللا الرمحن الرحیم

 پیشگفتار 
 یعقیده اساس و اپیهء دین است و بدون عقیدهء درست و صحیح منیتوان ادعای اسالم و مسلمانی کرد. علما

در خانه ها و مساجد  از آوان کودکی برای اطفال  در ادوار خمتلف اسالم ترکیز زایدی بر این علم داشتند و این علم
 داده می شد. اگر عقیده درست نباشد اعمال انسان هر چی نیکو ابشد منیتواند برای انسان نفع برساند.  تعلیم 

صل متفق هستند اما عمال ترکیز بیشرت علمای ما بر تفسری، در جمتمع ما اگرچه از نگاه فکری و نظری مهه بر این ا
 .حدیث، فقه و حتی علم کالم و فلسفه در مدارس بوده و حتی خطبای ما توجه خاصی به موضوع عقیده ندارند

بنابرین و اب درنظرداشت سطح دانش عوام الناس خواستم اب استفاده از ماه مبارک رمضان درس های خمتصر، آسان 
هم در عقیده داشته ابشم و آنرا از طریق صفحات اجتماعی به نشر برسامن ات خوانندگان عزیز بتوانند از طریق  و عام ف

 آن معلومات مهمی را که یک مسلمان ابید در مورد عقیده داشته ابشد به دست بیاورند.  

ع آوری منوده و به شکل  در نظر داشتم که بعد از نشر این موضوعات در ماه مبارک رمضان، مههء معلومات را مج
کتاب کوچک در خدمت خوانندگان بگذارم ات از آن در مطالعه، تعلیم اطفال و اعضای خانواده ها، شاگردان 
مکاتب، مدارس و منازگزاران در مساجد نیز استفاده منایند. از برادر عزیز سید خلیل جان تشکر می کنم که اب مجع  

ساخت و ابعث شد ات من نیز در این کار خری دست تر  و آسان    تر  ا سادهآوری و ترتیب این موضوعات کار بنده ر 
 به کار شوم و اوراق بدست داشته را به دسرتس مشا عزیزان قرار دهم.  

از هللا متعال خواهامن که این عمل کوچک و اندک بنده و دوستانی را که در هتیه آن مهکاری منوده اند به درگاه خود  
میزان حسنات ما بیافزاید و در آن برکت بیاندازد ات ابعث فهم و درک این موضوع مهم برای خوانندگان بپذیرد و به 
 عزیز گردد. 

 حممد حییی جمددی
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 امهیت دانسنت عقیده 

 
 تعریف عقیده: 

  ها، کتاب عقیده عبارت از امیان جازم به ربوبیت )پروردگار بودن(، الوهیت )معبود بودن(، امساء و صفات، مالئک،  
 ابشد. می  پیامربان هللا تعالی، روز آخرت و خری و شر قدر و هر آنچه از امور غیبی که اثبت گردیده است

 امهیت عقیده: 

است و به مهنی سبب  )بزرگرت( است، و این علم نسبت به علم فقه، فقه اکرب ها ترین علمعلم عقیده هبرتین و افضل 
انمید. نیاز بندگان به دانسنت و   عقیده نوشته بود »الفقه األکرب«موضوع را که در خود امام ابوحنیفه رمحه هللا کتاب

ات اینکه پروردگار، معبود و  عمل کردن به عقیده، ابالتر و مهمرت از هر نیاز و ضرورت دیگر است، زیرا امیان انسان 
 .  دگردی کامل مناشته ابشد  آفریدگار خودرا اب امساء و صفات و افعالش نشناسد و به آن امیان کامل ند

از سوی دیگر ممکن نیست عقل به تنهایی بتواند به این امساء، صفات، و افعال اهلی معرفت حاصل کند و به طور  
از این رو هللا تعالی پیامربان را مبعوث گردانید ات مسائل عقیده را به بندگان او برسانند،   .را درک منایدها  آن  مفصل

، مژده جنت و کامیابی دهند و کسانی گویندمی  د و به کسانی که به دعوت پیامربان لبیکبه سوی آن دعوت کنن
 ورزند، از عذاب آخرت خوف و بیم دهند.  را که به دعوت پیامربان اپسخ نگفته و اب آانن خمالفت می 
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لت از اول است، چون متام مطالب رسامتعال  اساس دعوت مههء پیامربان و خالصه رسالت شان، شناخت خداوند  
تواند مومن . مهنی است که بدون دانسنت عقیده و عمل به آن، انسان منیشودمی ات آخر، بر اساس این شناخت بنا 

. لذا شودمی   بسا اوقات شخص مسلمان به سبب جهل و اندانی عقیده از دین، بدون اینکه بداند، خارج  .ابشد
،    هاکتاب ،    ، مالئکخداوند متعالدانسنت عقیده بطور امجالی، مهچو امیان به هللا تعالی بشمول امساء و صفات  

 است. عنی آخرت و قدر، بر هر مسلمان فرض روز پیامربان، 

آید که رسول هللا صلی هللا  می   در صحیح خباری  .دانست که عقیده مهمرت و اولی تر از فرایض دیگر استد  یو اب
فلَیكن أوَّل ما تدعوهم إلیه أن یُوحدوا هللا  »مین فرستاد و فرمود:    رضی هللا عنه را بسویبن جبل  علیه وسلم معاذ  

هم أن هللا فَرض علیهم مخ  ، »اولنی چیزی که آانن را بسوی آن دعوت «س صلواتتعاىل، فإذا عَرفوا ذلك، فأْخربر
کنی ابید این ابشد که هللا تعالی را به یگانگی بشناسند، هرگاه این را دانستند، آانن را خرب بده که هللا تعالی پنج می

یت  که عقیده مهمرت از مناز است و قبول  شودمی وقت مناز را بر آانن فرض گردانیده است«. از این حدیث معلوم  
از   شودمی   مناز منحصر به درستی عقیده است و هیچ عملی در صورت درست نبودن عقیده که منجر به شرک

اگر  ترمجه: »و [65]الزمر: ﴾لَِئۡن َأۡشرَۡكَت لََیۡحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن ٱۡلََِٰسرِینَ ﴿. شودیجانب هللا تعالی پذیرفته من
 ابشی«. می د و از مجلهء زاینکاران گردمی  عملت ضایعشرک آوردی به یقنی که 

هللا جل جالله را شناخت و به مهنی سبب کسانی که خداوند عّز وجل را بیشرت و هبرت   توان منی چنانچه بدون عقیده
داشته می  و از هللا تعالی خوف  کنندمی  شناسند و از عقیده معلومات بیشرت دارند، بیشرت از مهه از شرع او پریویمی

 ﴿د: فرمایمی چنانچه هللا تعالی ،ابشند
 
َشى ٱَّللََّ ِمۡن ِعَباِدِه ٱۡلُعَلمَََٰٰٓؤُا 

َا ََيۡ ه از کست  ین نیترمجه: »جز ا [28]فاطر: ﴾ِإمنَّ
  ترسند«.می  خداوند، بندگان عاملش
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 ارکان عقیده

 
 ارکان امیان: 

د گرفنت  ایشناخت امیان کلی و امجالی به هر آنچه پیامرب صلی هللا علیه وسلم آورده است فرض عنی است، چنانچه 
. این اشیای کلی و امجالی را میتوان ارکان امیان نیز انمید. و این  ابشدمی   و شناخت امیان تفصیلی به آن فرض کفایی

 ارکان عبارت اند از: 

لمان ابید امیان جازم و قاطع به وجود هللا سبحانه و تعالی داشته ابشد. و به ربوبیت  امیان به هللا تعالی: مس  -1
 داشته ابشد. امیان )پروردگار بودن(، الوهیت )معبود بودن بر حق(، و به امساء و صفات خداوند متعال 

ئکی وجود دارند و آانن  که مالو معتقد ابشد  امیان به مالئکه: مسلمان ابید به وجود مالئکه امیان داشته ابشد  -2
مالئک بعضی از    .مشغول اند   او تعالی  و به عبادات خمتلف  ، از نور آفریده شده اندنیز خملوقات خداوند متعال بوده

وظیفه دارند ات عرش خداوند متعال را محل کنند، برخی آانن در جنت و برخ دیگر در جهنم و دوزخ وظیفه و  
 ئکه مسئولیت نوشنت اعمال انسان را به دوش دارند. مسئولیت دارند. چنانچه بعضی از مال

ی آمسانی که از جانب هللا تعالی برای هاکتاب   آمسانی: مسلمان ابید امیان جازم به موجودیتهای  کتاب امیان به    -3
هایی شامل قرآن کرمی، تورات، اجنیل، زبور و صحیفه   هاکتاب   هدایت بندگان فرستاده شده است، داشته ابشد. این

 انزل شده است. علیهم السالم بر برخی از پیامربان از جانب خداوند متعال است که 
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به  امیان به پیامربان و انبیاء علیهم السالم: مومن ابید معتقد ابشد که هللا تعالی تعدادی از بندگان خاص خودرا  -4
جهت دعوت به عبادت خداوند متعال فرستاده است و این پیامربان مهه راستگو و صادق  پیامربان و رسوالنعنوان 

  امانتداری کامل به بندگان او رسانیدند.اببودند و پیام خداوند متعال را 

امیان به روز آخرت: مومن مهچنان ابید به روز آخرت چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از آن خرب داده    -5
ابید بداند که زندگی دیگری بعد از مرگ وجود دارد، چنانچه عذاب قرب، حساب . مسلمان ان داشته ابشداست امی
 جنت و جهنم نیز وجود دارند.    ،و کتاب

ایبد به حکم  قدر: مومن ابید اعتقاد داشته ابشد که هر آنچه از خری و شر در دنیا اجنام میقضا و  امیان به    -6
شته شده است و ممکن نیست به انسان خری و ای شری برسد که هللا تعالی در تقدیر او  خداوند متعال در تقدیر نو 

 ننوشته است. 

آموختند کلمات ذیل بود که متأسفانه اکنون نه  ها از مجله اولنی اموری که اطفال، مسلمان می در گذشته  ایدداشت:
 :دانندیتنها اطفال بلکه بعضی بزرگان آنرا من

هللر، و » َن هللار تَ َعاىل، َواْلبَ ْعثر بَ ْعَد الْ آَمْنُت ِبر رر، َواْلَقْدرر َخْْيره َوَشررِّه مر  . «َمْوتر مالئكته، وَُكتُبره، َوَرُسْولره، َواْلیَ ْومر ااْلخر

 عالوه بر این، اطفال مسلمان ابید کلمات ذیل را نیز اید بگریند:

َفاتره  » َوصر أبمسائه  ُهَو  هللر َكَما  ِبر َوَأرَْكانرهآَمْنُت  ه  َأْحَكامر ْیَع  َجَر آورده «َوَقبرْلُت  »امیان  امساء و  .  متام  اب  به خداوند  ام 
 صفاتش و متامی احکام و فرمان خداوند جل جالله را قبول دارم«.
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 رکن اول 

 امیان به هللا تعالی 

 
 

امیان به هللا تعالی رکن اول امیان است و مسلمان ابید امیان جازم و قاطع به وجود هللا سبحانه و تعالی داشته ابشد.  
و صفات خداوند   )انم ها(  به ربوبیت )پروردگار بودن(، الوهیت )معبود بر حق بودن(، و به امساءمسلمان ابید  

 داشته ابشد. امیان جازم و بدون شک متعال 

ندارد. او تعالی در ذات، در افعال،    یکشر   گانه است وی  ابید به این معتقد ابشد که هللا تعالی در هر چیزمسلمان  
گانه است. او تعالی در هیچ چیز از امور  تدبری خملوقات  ی  صفات و در مستحق بودن به عبادت، یکتا و  در امساء و

تنها او فرمان   ند ویآفر ه تنها اومی ک د  یآگاه ابش» ترمجه:    [54]األعراف:  ﴾َأاَل َلُه ٱۡلَۡلُق َوٱأۡلَۡمُر  ﴿خود شریک ندارد  
َن ٱلسََّمآَِٰء ﴿ –.  «دهدمی ِلٍق َغرۡیُ ٱَّللَِّ یَ ۡرزُُقُكم مِّ   ای آ»ترمجه:  [3]فاطر:  ﴾َوٱأۡلَۡرضِِۚ اَلَٰٓ إِلَََٰه ِإالَّ ُهَوَۖ فََأَّنََّٰ تُ ۡؤَفُكونَ َهۡل ِمۡن خََٰ
 روزی بدهد؟ نیست معبودی برحق جز او، پس چگونه منحرف  نیه مشا را ازآمسان وزمکای وجود دارد  نندهیهللا آفر   جز
َآَٰ أَۡمرُهُۥَٰٓ ِإَذآَٰ أَرَاَد  ﴿یعنی هللا تعالی بر هر چیز قادر و تواان است.    ز قادر بر اوتعالی نیست،یچ چی. ه«ید؟گردمی ِإمنَّ
د موجود  یگو یه بشود، خطاب بدان مکزی را خبواهد  یچ  هرگاه هللا تعالی»،  [82]یس:  ﴾ا َأن یَ ُقوَل َلهُۥ ُكن فَ َیُكونُ     َشیۡ 

 . «شودمی  آن هم شو و

صفات   ن صفات را دارا است، و در امساء ویتر امل ک  ن امساء ویهللا تعالی هبرت که    مهچنان مسلمان ابید معتقد ابشد
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و هللا  »ترمجه:    [180]األعراف:  ﴾َوَّللَِّ ٱأۡلَمۡسَآَٰءُٱۡۡلُۡسََنَٰ َفٱۡدُعوُه هِبَاَۖ ﴿  د:فرمایمی   او تعالی  ندارد؛ چنانچه  یکخود شر 
 .  «د یها( او را به )دعا( خبواندارد، پس به آن )انم یکهای نانم

ه هللا تعالی دارای  کنیبر دو اصل بزرگ قامی و استوار است؛ اصل اول: ابه امساء و صفات خداوند متعال  اعتقاد  
مال نه کن صفاِت  یچ خملوقی در ایمال مطلق او تعالی دارد و هکه داللت بر  کی است  یو و صفات واالیکامسای ن

 . میباشد یکمانند  هللا متعال است، و نه اب ذات اقدسش در آن صفات شر 

اپک و    هری جهل و ظلم وغ  ،ب مانند خواب و انتوانیی ه هللا متعال مطلقا  از مهه صفات نقص و عکنیاصل دوم: ا
: دیفرمامیی  . او تعالستیز مثل او تعالی نیچ چیاست، و ه  ک، چنانچه هللا متعال از مشاهبت خملوقات اپمنزه است

ست، و او شنوای  یزی مانند او تعالی نیچ»ترمجه:    [11]الشورى:  ﴾ٱۡلَبِصریُ   َۖۖ َوُهَو ٱلسَِّمیعُ ٞ  لَۡیَس َكِمۡثِلِهۦ َشۡيء﴿
هیچ نوع شباهت در ذات، صفات و در حقوق اب خملوقات خود ندارد و نه کسی از    هللا تعالی  . پس«ناستیب

 خملوقات اب او شباهتی دارند. 

ا اعتقاد داشته به  های ه مستحق متامی عبادت کگانه ذات بر حقی است  یه هللا متعال  کنیمهچنان مسلمان ابید 
د مگر اینکه خود را از  توانمنی گز مومن شده  ندارد. و انسان هر   یکگانه است و شر ی، او می ابشد ظاهری و ابطنی  
ه بر او واجب است اجنام دهد. پس بنده کد و یکتا پرستی را  یند و در مقابل، انواع توحکخالص    کانواع خمتلف شر 

 او اجنام ندهد. و آنچه را روزانه در هر رکعت مناز ریچ عبادتی را برای غیگانه بداند، وهیابید او تعالی را در عبادت  
َك َنۡسَتِعنیُ ﴿  گویدمی خواند و  ود میخ َوِإایَّ َك نَ ۡعُبُد    ری ایم  وتنها از تو  یپرستمی   تنها ترا»ترمجه:    [5]الفاحتة:  ﴾ِإایَّ
عمال اثبت کند و بداند که سبب خلقت او اینست ات او تعالی را به تنهایی و یگانگی پرستش کند:    «میجوئمی
نَس ِإالَّ لَِیۡعُبُدونِ ﴿ را جز برای پرستش خود    هاانسان ها و  من جن »ترمجه:    [56]الذارایت:  ﴾َوَما َخَلۡقُت ٱۡۡلِنَّ َوٱۡۡلِ
 .«امدهیافر ین

َوَما َكاَن ﴿د انتوان و انچار سازد : توانمنیز اوتعالی را یچ چ یست و هیدشوار نزی برای او تعالی سخت و یچ چیه
ِت َواَل ِف ٱأۡلَۡرضِِۚ إِنَّهُۥ َكاَن َعِلیما َقِدیرا وََٰ ُ لُِیۡعِجزَهُۥ ِمن َشۡيء ِف ٱلسَّمََٰ ها ز چه در آمسان یچ چیه»ترمجه:    [44]فاطر:  ﴾ٱَّللَّ

های ن مهه نشانه ی. ا«است قدرمتند ار فرزانه ویرد، او تعالی بسکانتوان خنواهد   درمانده و، هللا متعال را نیوچه در زم
 . شودی و هر چه خنواهد اجنام من شودمی تعالی است؛ هرچه خبواهد اجنام  مال اوکقدرت و 

امربان مردم را بسوی آن  ی او تعالی وجود ندارد. و این مهان کلمهء توحیدی است که مههء پریحق غ چ معبودی بریه
ان هر یدرم»ترمجه:    [36]النحل:  ﴾َوَلَقۡد بَ َعۡثَنا ِف ُكلِّ أُمَّة رَُّسوال  َأِن ٱۡعُبُدوا ٱَّللََّ َوٱۡجَتِنُبوا ٱلطََُّٰغوَتَۖ ﴿رده اند:  کدعوت  

 .«اجتناب و دوری منائیدد واز طاغوت ینکه هللا تعالی را عبادت  کد  یامتی، پیامربی را فرستادمی، ات به مردم بگو 
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ست، زیرا او تعالی خالق و رازق  یس جز هللا تعالی سزاوار عبادت نک چیمعتقد ابشد که ه  ابیدبنابرین، مسلمان  
د یها ابی و یگانگی سزاوار عبادت است و مهه عبادتی و مدبّر است. او تعالی است که به تنها کاست و او مال

گردد. نه تنها اینکه مسلمان معرتف به یگانگی او تعالی ابشد بلکه به این هم امیان کامل    می شگاه او تعالی تقدیبه پ
، شودمی  زی که به جز از هللا تعالی عبادت و پرستشیست وهر چیق عبادت نیس جز او الک  چیداشته ابشد که ه

ِلَك ِبَِنَّ ٱَّللََّ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوَأنَّ َما  ﴿ابطل است.   ن بدان سبب  یا»ترمجه:    [62]اۡلج:  ﴾یَۡدُعوَن ِمن ُدونِِهۦ ُهَو ٱۡلبََِٰطلُ ذََٰ
 .«د آن ابطل استیپرستمی هر آنچه جز او را ه هللا تعالی حق است، وکاست،  

 خالصه: 

س  کچیگانه است. تنها او سزاوار و مستحق پرستش و عبادت است. هیصفات خود  هللا متعال در ذات، امساء و
ند و کد او را انتوان  توانمنیز یچ چ یاری قادر و تواان است. هکست. او تعالی برهر  یه و مانند او نیشب ز یچ چیدر ه

و گردد  می  ست. و هر آن چیزی که جبز از هللا تعالی عبادت و پرستشیزی بر او تعالی دشوار و مشکل نیچ چیه
  ، الیق عبادت نبوده و ابطل است.شودمیای از وی خواسته 
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 امیان به امساء و صفات هللا متعال 

 
امیان    و صفاتی است که در قرآن کرمی و سنت نبوی بیان شده است. مسلمان ابید)انم ها(  هللا متعال دارای امساء  

ابشد، ها  آن   ن امساء و صفات خداوند، بدون کمی و کاستی و بدون أتویل به گونهء که خمالف ظاهریبه متامی ا
دارد. پس به آن    یکهاى نو خداوند انم »ترمجه:    [180]األعراف:  ﴾َوَّللَِّ ٱأۡلَمۡسَآَٰءُٱۡۡلُۡسََنَٰ َفٱۡدُعوُه هِبَاَۖ ﴿داشته ابشد.  

 . «دیها[ او را به ]دعا[ خبوان]انم

و هرگز اند  ذکر شده  احادیثای در قرآن و ای در  ها  آن   اند؛ به این معنا که  امساء و صفات خداوند متعال توقیفی
کمی بیاورد. پس چیزی از امساء و صفات را برای خداوند نباید ها  آن   اضافه مناید و ای درها  آن   د درتوانمنیانسان  

مهچنان  .  اثبات کرد مگر آنکه خداوند برای خود و ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای او تعالی اثبات منوده ابشد 
، زیرا متامی امساء و صفاتی که در قرآن گرددنباید اسم و صفتی که در قرآن و سنت اثبت گردیده، از او تعالی نفی  

ه داللت بر  ک ی است  یو و صفات واالیکاست که هللا تعالی دارای امسای ناین  بیانگر  است  و سنت اثبت گردیده  
این امساء و صفات مهچنان  .  او تعالی نیست  یکمال شر کاِت  ن صفیچ خملوقی در ایمال مطلق او تعالی دارد و هک

و منزه   که اپری ب مانند خواب، انتوانی، جهل، ظلم وغیکه هللا متعال مطلقا  از مهه صفات نقص و ع  ندبیانگر این ا
 است. 
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اب  مشابه  مسلمان ابید معتقد ابشد که آنچه از امساء و صفات برای خداوند در قرآن و سنت اثبت شده است،  
شباهتی ندارد بلکه آنچه از صفات  ها  آن   یک از خملوقات هم اب  یک از خملوقات او تعالی نیست و هیچ  هیچصفات  

یک از خملوقاتش    ، به او تعالی اختصاص داشته و هیچاست   کمال که در نصوص صریح برای خداوند اثبت شده
هم بر صفات خداوند و هم بر صفات خملوقات  هایی وجود دارد که  در آن صفات شریک خداوند نیستند. و اگر انم 

مثال خداوند متعال قادر است و   ء. بگونهو بس  در اسم استها  آن   خداوند اطالق میشوند، این تنها اشرتاک
دارد مگر قدرت انسان هرگز مانند قدرت خداوند متعال نیست  و تواانیی انسان نیز در حمدودهء زندگی خود قدرت 

هر دو اب هم مشاهبت دارند. مهچنان هللا تعالی عامل )داان(، حّی )زنده(، مسیع )شنوا( و  ر  و در ظاهاگرچه در اسم  
بصری )بینا( است و بندگان هللا تعالی نیز از چننی صفاتی برخوردار اند مگر این به این معنا نیست که بندگان در 

 این صفات، العیاذ ابهلل، مانند پروردگار اند.

، رو و نفس دارد چنانچه هللا  یداو )هللا تعالی(  »نویسد:  می  "الفقه االکرب" در کتاب خود  امام ابو حنیفه رمحه هللا
ها آن   ، نفسیدتعالی در قرآن ذکر کرده است، و هر آنچه را که هللا تعالی در قرآن ذکر کرده است، مانند روی،  

است، زیرا در این صورت ما   قدرتش ای نعمتش  یدشهای بال کیف خداوند متعال است، و نباید گفت که  صفت 
سازمی و آن قول اهل قدر و اعتزال است، بلکه ید او تعالی صفت بال کیف صفتی از صفات هللا تعالی را ابطل می

 .«دنابشمی  او است، مهینطور غضب و رضایت هم دو صفتی از صفات بال کیف او تعالی

اید   : و راه جنات در اینست که انسان هللا تعالی را به صفاتیگویدمی   مذکور  شارح کتابرمحه هللا  مال علی القاری  
و در آن هیچ حتریف و تعطیل اند  و ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وی را به آن توصیف کرده او تعالی  کند که  

ت او تعالی اب نکند و نه چگونگی و مثال آنرا بیان کند، بلکه معتقد به امساء و صفات او ابشد و منکر از مشاهب
 بندگانش ابشد.

یعنی انسان آنچه را از صفات خداوند متعال در قرآن کرمی و ای سنت نبوی ذکر شده است ابید بدون چون و چرا  
متعال چه قسم است و ای رویش چه قسم است ید هللا بپذیرد و به آن امیان داشته ابشد و  از چگونگی آن که مثال 

بندگان بداند زیرا بندگان عاجزتر از این هستند که حقیقت و کیفیت صفات خداوند    نپرسد و نه آنرا مانند صفات
متعال را بدانند مهانطوری که عاجز اند ات حقیقت و کیفیت ذات خداوند متعال را درک منایند. بنابرین، انسان مؤمن  

  وقاتش نیست. زیرا خداوند متعال و روی خمل  یدو رو دارد اما مانند و مشابه اب    یدابید معتقد ابشد که او تعالی   
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َوُهَو ٱلسَِّمیعُ ﴿مثال است و هیچ چیزی مانند او نیست.  یگانه و بی  [11]الشورى:  ﴾ٱۡلَبِصریُ   لَۡیَس َكِمۡثِلِهۦ َشۡيءَۖ 
  .«ناستیست، و او شنوای بیزی مانند او تعالی نیچ» ترمجه:
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 رکن دوم  

 )مالئکه(امیان به فرشتگان  

 
ات    ده استیفرشتگان را از نور آفر متعال  ه خداوند  ک ن امر است  یم به اکفرشتگان ای مالئکه، اعتقاد حمان به  میا

دهند اجنام  را  تعالی  او  پرستش  و  یُ ۡؤَمُرونَ ﴿:  طاعت  َما  َویَ ۡفَعُلوَن  أََمرَُهۡم  َمآَٰ  ٱَّللََّ  یَ ۡعُصوَن  ترمجه:   [6]التحرمی:  ﴾الَّ 
. و در «دهندشوند اجنام می و هر چه امر می   کنندیمن  انفرمانی  کندمی امر  ها  آن   هر چه خداوند به  (ه کمالئ)»

ْن نُور....»حدیث آمده است:   . «اندده شدهیفرشتگان از نور آفر »}صحیح مسلم{،  «ُخلرَقتر املالئرَكة مر

شوند. تعدادشان چگاه خسته و ملول منییابشند و همیح خداوند متعال مشغول  یر و تسبکفرشتگان شب و روز به ذ 
لف فرموده است. در ارتباط اب امیان  کف خمتلفی میداند، و خداوند آاننرا به اعمال و وظاسی منیکرا جز پروردگار  

مانند  به مالئکه آایت بی وارد شده است،  ِمن  ﴿مشاری  إَِلۡیِه  أُنزَِل  ِبَآَٰ  ٱلرَُّسوُل  بِٱَّللَِّ َءاَمَن  َءاَمَن   ُكلٌّ 
َوٱۡلُمۡؤِمُنوَنِۚ رَّبِِّهۦ 

رسول )هللا( به آنچه از )سوی( پروردگارش بر او فرو فرستاده شده،  »ترمجه:    [285]البقرة:  ﴾َوَملَََِٰٰٓئَكِتِهۦ وَُكتُِبِهۦ َوُرُسِلِهۦ
 .«اندان آورده میانش اش و فرستادگ یهاتابکبه خداوند و فرشتگانش و  یکان آورده است و مؤمنان )هم(. هر میا

ان، اسالم و احسان میل علیه السالم از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم درابره ایه جرب ک است  ث مشهور آمده  یدر حد
امربانش و روز یش و پیهاتاب که به خدا و فرشتگانش و  کنیان فرمودند: امیاو صلی هللا علیه وسلم درابره ا  ود  یپرس

 ان و ابور داشته ابشی. میخوب و بد آن ار اعم از یآخرت وبه تقد

ه خداوند ک وجود بعضی از آانن  ای مالئک  سی از وجود  کد و اگر  گردیامل منکبنده  ان  میبدون امیان به مالئکه، ا
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ذ  قرآن کرمی  در  منکآنرا  منوده  شکر  بدون  شود  بِٱَّللَِّ  ﴿د:  گردمیافر  ک  ک ر  َیۡكُفۡر  َوُرُسِلِهۦ  َوَمن  وَُكتُِبِهۦ  َوَملَََِٰٰٓئَكِتِهۦ 
ا بَِعید   

َضلََٰاَلا َضلَّ  فَ َقۡد  فرشتگانش،  کهر  »ترمجه:    [ 136]النساء:  ﴾١٣٦َوٱۡلَیۡوِمٱأۡلَِٰٓخِر  هللا،  به  ش، یهاتاب کس 
 .  «ه به گمراهی دور و درازی مبتال شده استکافر شود بداند  کامت  یفرستادگانش و روز ق

برای  هللا متعال آانن را ه کمالئکه اقرار داشته ابشد و بداند که آانن خملوقات خداوند هستند  مسلمان ابید به وجود 
داده است.  ها  آن   ه خداوند بهکده است. و مسلمان ابید به آانن مهان مقام و منزلتی را قایل شود،  یپرستش خود آفر 
ی یه خداوند متعال تواانک  اریکگر دارند، و جز  یهای دتیگر مسؤلیام آور وحی اهلی و بعض دیبعضی از آانن پ 

دانند و بدون اجازه  منی  گری را ندارند. مالئک غیب رایار دکچ  یی هیتوااناست،  ده  یاجنام دادن آنرا به آانن خبش
 توانند.گران نفع و ضرری رسانیده مییخداوند متعال نه برای خودشان و نه برای د

ه هر روز  کچنان  . در حال سجده استای ستاده  یای اه فرشتهکنیت مگر اس ییک قدم هم خالی ن  جای  ، در آمسان 
یَْدُخُلُه »:  رسدامت نوبت به آانن منی یگر ات قیشوند و دت املعمور در آمسان هفتم داخل می یهفتاد هزار فرشته به ب

و    شودمی هر روز هفتاد هزار فرشته در آن داخل  »}متفق علیه{،    «ِفر ُكل یَ ْوٍم َسبْ ُعوَن أَلف َمَلٍك ال یَ ُعوُدوَن إَلیه
ه هفتاد هزار ۡلام دارد و هر ۡلام آنرا کشود میامت جهنم در حالی احضار  ی. در روز ق«رسدگر نوبت به آانن منیید

:  دیفرمامی   خداوندمتعالل ابشد لذا  کق جز برای مؤمنان واقعی مشیاین حقا  کد در یشند. شاکهفتاد هزار فرشته می
. و «داندسی( منیکان پروردگارت را جز او )ی)ومشار( سپاه»ترمجه:    [31]املدثر:  ﴾َوَما یَ ۡعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَوِۚ ﴿

َمَلك  »ح آمده است که:  یث صحیدر حد َوفیه  إرال  َقَدم  ع  َموضر فیها  َما   ، تَ ُئطَّ َأْن  َوُحقَّ  ماُء  السَّ َاو  َأطَّتر  ٌد  َساجر
ی هم خالی  هه بنالد، در مهه جای آن قدمگاکآمسان به انله درآمد و حق داشت  »{،  ی}مسند امحد و ترمذ  «رَاكرعٌ 

 . «وع استک ر ایای در حال سجده ه فرشتهکنیست مگر این

ه وسلم در  امرب صلی هللا علیی و پمی ر کیی که خداوند متعال در قرآن  بر مسلماانن این هم فرض است ات به مالئکه
 ن آانن سه مالئکه هستند: یان داشته ابشند و بزرگرت میا اند،حدیث ذکر منوده

 رساند. امربان علیهم السالم وحی را مییه به پک ل علیه السالم، او مهان روح القدس است  یاول: جرب 

 ابراند. ی خداوند متعال به او دستور دهد می یه هر جاک ل علیه السالم، وی مأمور ابران است،  یائیکدوم: م



15 

ایبد زندگی آخرت  ا اپاین مییه بعد از آن زندگی دن کدن در صور است  یل علیه السالم، او مأمور دمیسوم: اسراف
 .  شودمی آغاز 

یی که مسئولیت قبض روح را بدوش دارد یی بنام "عزرائیل" وجود ندارد و مالئکه اید آوریست که هیچ مالئکه   قابل
 انم دارد. "ملک املوت" 

ستند، و نه  یه به آب و غذا حمتاج نکاست  ده  یرا طوری آفر ها  آن   از ندارند. خداوند متعالیمالئکه به آب وغذا ن
 آورند.و نه فرزند می کنندمیازدواج 

  ک گری در آورند. و مهه مالئکه از مجله ملیل دکل اصلی، خود را به هر شکه جز شاند کمالئکه تواانئی داده شده
ه خداوند متعال آانن را بدان مأمور ساخته است کشوند ات اموری را  ند، سپس زنده میری مامت مییاملوت در روز ق

  اجنام دهند.
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 رکن سوم 

 های آمسانی امیان به كتاب

 
  ان است. هللا تعالی این میان اکن سوم از ار کالسالم انزل فرموده ر امربان علیهم  یه هللا متعال بر پ ک   هایی تاب کان به  میا

و احکام متعلق به امور است    امربان خود فرستادهیت بندگان خود بربعضی از پ یرا اب معجزاتی جهت هدا  هاکتاب 
ا و آخرت  یخوشبختی دنسعادت و    بیان منوده است ات اب پریوی از این احکام،ها  آن   دنیا و آخرت بندگان خودرا در

فرستاده شده است ات روش، برانمه و دستور العمل برای بندگان خداوند متعال ابشند   هاکتاب   نصیب شان گردد. این
چنانچه اختالفات و منازعات میان بندگان  منایند؛ مراجعهها آن  به و برای حل مهه مسائل و مشکالت زندگی شان 

َلَقۡد أَۡرَسۡلَنا ُرُسَلَنا بِٱۡلَبیِّنََِٰت َوأَنزَۡلَنا  ﴿:  دیفرمامی و فصل گردد. خداوند متعال    حل  هاکتاب   خداوند متعال توسط این 
  می ل روشن فرستادی ه پیامربان خودرا اب دالکبه راستی»ترمجه:    [25]اۡلدید:  ﴾َمَعُهُم ٱۡلِكتَََٰب َوٱۡلِمیزَاَن لَِیُقوَم ٱلنَّاُس بِٱۡلِقۡسطَِۖ 

به عدالت و انصاف عمل   )و )آمسانی( و میزان )عدالت( انزل کردمی، ات مردم به عدالت قیام کنندکتاب ها  آن  و اب
رِیَن َوُمنِذرِیَن َوأَنَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكتَََٰب بِٱۡۡلَقِّ     َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّة وََِٰحَدة فَ َبَعَث ٱللَُّهٱلنَِّبیِّ ﴿د:  فرمایمی  . و مهچنان «منایند( َن ُمَبشِّ
امربان را یامت )گروه( بودند، آنگاه خدا پ   یکمردم  »ترمجه:    [213]البقرة:  ﴾َم َبنۡیَ ٱلنَّاِس ِفیَما ٱۡخَتَلُفوا  ِفیهِِۚ لَِیۡحكُ 
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تاب )آمسانی( را به راستی فرو فرستاد ات در آنچه در آن اختالف دارند کخت و اب آانن  یدهنده بر انگمیآور و بمژده
 . «نندکم  کان مردم حیم

قی خداوند متعال، نور  یالم حقک ها  تاب کن  یه اکها داشته ابشد و ابید بداند  تاب ک  ان جازم به اینمیمسلمان ابید ا
 عدالت است. چنانچه  نیذکر شده است حق، راست و ع   هاکتاب   ه هر آنچه در اینکنیت هستند، و ایو هدا

و عمل به آن واجب است. مسلمان ابید امیان   هاکتاب  وی از احکام موجود در اینری مومن ابید معتقد ابشد که پ
ی آمسانی چون کالم خداوند متعال هستند خملوق نیستند زیرا کالم خداوند  هاکتاب به این حقیقت داشته ابشد که  

 . ابشدمی  های او تعالیمتعال از مجله صفت 

  د، خداوند متعال گردمیکفر انسان    و ای جزئی از آن، اگرچه یک کلمه نیز ابشد، ابعث  هاکتاب  انکار از این
َی َُّها ٱلَِّذیَن َءاَمُنوَٰٓا  َءاِمُنوا  بِٱَّللَِّ َوَرُسوِلِهۦ َوٱۡلِكتََٰبِ ﴿ :دیفرمامی ٱلَِّذيَٰٓ أَنَزَل ِمن قَ ۡبُلِۚ َوَمن   ٱلَِّذي نَ زََّل َعَلىَٰ َرُسوِلِهۦ َوٱۡلِكتََٰبِ  َيَََٰٰٓ

بِٱَّللَِّ   َوٱۡلَیۡومِ َیۡكُفۡر  َوُرُسِلِهۦ  وَُكتُِبِهۦ  ا  َوَملَََِٰٰٓئَكِتِهۦ  بَِعید   
َضلََٰاَلا َضلَّ  فَ َقۡد  به  »،  [136]النساء:  ﴾ٱأۡلَِٰٓخِر  مؤمنان!  ای 

د. وهر یان آور میرده است اکن انزل  یش از ایه پک  تابیکه بر رسولش فرو فرستاده و آن  ک   تابیکخداوند،رسول او وآن  
ه( به گمراهی دور و درازی ک  افر شود )بداندک امت  یش، پیامربانش، و روز قیتاهباک  فرشتگانش،ه به خداوند،  کسیک

 . «گرفتار شده است

 لی:یدو گونه است؛ اَجالی و تفص هاکتاب   امیان به این

الصالة و  هم  یامربانش علیی را بر پیهاتاب که خداوند متعال  که انسان ابید ابور داشته ابشد  کن است  ی ا  ان جمملمیا
 السالم انزل فرموده است. 

ا مفصلمیو  انم برده است، مانند ها  آن    ازمی ر که خداوند متعال در قرآن  ک  ییهاتاب که انسان به مهه  ک ست  نیا  ان 
ان  می انیو مهچن  ان و ابور داشته ابشد،میعلیهما السالم ا  م و موسییهای ابراهل، زبور، صحیفهیقرآن کرمی، تورات، اجن

ها و  ه انم کامربانش فرستاده است  یی دیگری نیز بر پ یهاتاب ک  ، هاکتاب ن  یه خداوند متعال عالوه از اک داشته ابشد  
داند. عالوه بر این، مسلمان ابید امیان داشته ابشد که قرآن کرمی را جز خداوند متعال کس دیگر منیها  آن   تعداد
و بعد از  قرآن کرمی تنها امیان به   ابشدمیهای دیگر و صحیفه   هاکتاب   کنندهء متامیی آمسانی و نسخ هاکتاب   آخرین
 الزمی نیست. ها آن  الزم بوده و عمل به هاکتاب آن  
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 منحیث آخرین کتاِب انزل شده امیان داشته ابشد. چنانچه ابید می ر کی آمسانی به قرآن  هاکتاب مسلمان ابید ازمجله  
آیتی که در قرآن کرمی ذکر شده است کالم خداوند متعال بوده و انکار از آن  امیان داشته ابشد که هر کلمه و هر  

های آمسانی گذشته تابکد. قرآن کرمی نسبت به  گردمی  که به هر شکلی از اشکال ابشد ابعث خروج انسان از دین
 از و برتری دارد، از مجله: ین امتیچند

یی است که هللا تعالی برای  ه در آن وجود دارد معجزهکایی ونی و علمکق  ی اب لفظ و معنا و متام حقامی ر کقرآن    -1
 عطا منوده است.   رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

، چنانچه اب رسول است  ن دادهایش را اپیهاتاب کله آن به نزول  یه خداوند بوسک تاب آمسانی است  کن  یقرآن آخر   -2
 است. دادهن ایامربانش اپیهللا صلی هللا علیه وسلم به بعثت پ

ف صورت گرفته است، خداوند متعال خود مسئولیت حفاظت قرآن  یحتر ها  آن   ه درکگر  یهای دتاب کبر خالف    -3
ل را به عهده گرفته است لذا ممکن نیست که در این کتاب اندک تغیری و حتریف یف و تبدی از هر گونه حتر می ر ک

یه وسلم انزل شده بود آن چنان امروز در دسرتس ما قرار صورت گرفته ابشد بلکه چنانچه بر رسول هللا صلی هللا عل
 .ابشدمی  دارد، هر نوع اعتقاد به حتریف و تغیری در قرآن کرمی خمالف و مغایر اب عقیدهء اسالمی

 های آمسانی گذشته است. تاب کش از خود و انسخ متام  یهای پتاب کننده  کق  ی تصدمی ر کقرآن   -4

پریوان پیامربانی که بر آانن انزل    توسط بعضی  هاکتاب   ابید مسلمان معتقد ابشد که اینی گذشته  هاکتاب   درابرهء
امربانش انزل فرموده  یه خداوند متعال به پکایبه حالت اصلی  هاکتاب یک از آن   شده بود حتریف شده است و هیچ

 بود ابقی منانده است.

های آمسانی گذشته آمده  تاب کست، و اما آنچه در   ذکر شده است الزامی امی ر کعمل کردن به هر آنچه در قرآن  
ه ابطل بوده، بلکه در زمان خودش حق و  کنیل ایاست نه به دل کعت ما ابشد خود به خود مرتو یاگر خمالف اب شر 

عت و کتاب ما  یاب شر  هاکتاب   را اینیم، ز یستیلف به عمل به آن نکن به دلیل اینکه ما میکقابل عمل بوده است، ل
های قرآنی و شریعت خود ما به آن عمل صورت  عت ما ابشند به حمتوای رهنمایییو اگر موافق شر  اند،منسوخ شده 

  گرید.می
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 رکن چهارم 

 امیان به پیامربان  

 
 . شودی امل منکان بنده مسلمان بدون آن  میه اک ان است  میان ششگانهء اکی از ار یکامربان علیهم السالم یان به پمیا

غ  یبرای تبل را امربان و رسوالنییه هللا متعال پک ن امر است  یامربان علیهم السالم عبارت از اعتقاد جازم به ایپان به میا
ه کسیک و   شودمیند رستگار ک  ویری و رسانیدن دین و دستورات خود بسوی بشر فرستاده است. هر آنکه از آانن پ

مسلمان ابید معتقد ابشد که این پیامربان و رسوالن آنچه از سوی د.  گردمی ل  یند خوار و ذلکانفرمانی و خمالفت  
اند. آانن در آنچه  رده کن وجه به مردم رسانیده و امانت را ادا  یتر امل کن و  یهللا تعالی بر ایشان انزل شده است به هبرت 

 اند. ردهکتمان نکل و  ی نیاورده و تبدیریای تغامر شده بودند ذره

ه هللا تعالی از آانن در قرآن کرمی انم برده است و ای نه، امیان داشته ابشد کسانیکمسلمان ابید به متامی پیامربان چه  
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رََٰهِ ُقوُلوَٰٓا  َءاَمنَّا بِٱَّللَِّ َوَمآَٰ أُنزَِل إِلَۡیَنا َوَمآَٰ أُنزَِل ِإَلََٰٰٓ  ﴿د:  فرمایمیامر منوده    هاانسان و آانن را تصدیق کند. هللا تعالی بر   َم    إِب ۡ
َق َویَ ۡعُقوَب َوٱأۡلَۡسَباِط َوَمآَٰ أُوِتَ ُموَسىَٰ َوِعیَسىَٰ َوَمآَٰ أُوِتَ ٱلنَِّبیُّوَن ِمن رَّهبِِّ  ُن  َوِإمۡسََِٰعیَل َوِإۡسحََٰ ۡنُهۡم َوََنۡ ۡم اَل نُ َفّرُِق َبنۡیَ َأَحد مِّ

م و یه به ابراهک ه به ما فرو فرستاده شده و آنچه  کد به هللا و به آنچه  ییبگو »ترمجه:    [136]البقرة:  ﴾َلهُۥ ُمۡسِلُمونَ 
ز( یسی داده شده و )نیه به موسی و عکعقوب فرو فرستاده شده و آنچه  یعقوب و نوادگان  یل و اسحاق و  یامساع
س از آانن تفاوتی  کچ  ی هنی. بمی اان آوردهمیامربان از سوی پروردگارشان داده شده است، ایگر( پیه به )دکآنچه  
 . «می. و فرمانربداِر او )هللا تعالی( هستمی ر گذامنی

ه از یک  کسیکرده است، و  کب  یذکامربان را تی متام پایند گو کب  یذکامرب را تیپ  یکه  کسیکبر اساس این آیت،
َیۡكُفُروَن بِٱَّللَِّ ِإنَّ ٱلَِّذیَن ﴿د: فرمایمی  رده است. هللا تعالیک   از متام احکام دین انفرمانی ایند گو ک  امرب انفرمانییحکم پ

ِلَك َسِبیال  َوُرُسِلِهۦ َویُرِیُدوَن َأن یُ َفرُِّقوا  َبنۡیَ ٱَّللَِّ َوُرُسِلِهۦ َویَ ُقوُلوَن نُ ۡؤِمُن بَِبۡعض َوَنۡكُفُر بَِبۡعض َویُرِی   *   ُدوَن َأن یَ تَِّخُذوا  َبنۡیَ ذََٰ
لِۡلكََٰ  َوأَۡعَتۡداَن  َحّقاِۚ  ِفُروَن  ٱۡلكََٰ ُهُم  مُِّهیناأُو لَََِٰٰٓئَك  َعَذااب  و »ترمجه:    [151- 150]النساء:  ﴾ِفرِیَن  به هللا  آانن  راستی  به 

ان  میند به برخی ایگو اندازند و مییان خدا و فرستادگانش جدائی بیخواهند در مورزند و می فر می کفرستادگانش  
افرند کقت  ین گروه در حقینند. ایبرگز ن )و آن( راهی  ی انی خواهند بم و میینکار می کگر( را انی و برخی )دمی آور می

 .«می اننده آماده ساخته کافران عذاب خوار  ک  و برای

ای مالئکه اند، چنانچه جربیل علیه   مسلمان ابید به این هم معتقد ابشد که پیامربان و رسوالن هللا سبحانه و تعالی
د:  فرمایمی   ای بشر و انسان اند. هللا تعالی  السالم فرستادهء هللا تعالی جهت رسانیدن وحی به پیامربان دیگر بود، و

ُ َیۡصَطِفي ِمَن ٱۡلَملَََِٰٰٓئَكِة ُرُسال َوِمَن ٱلنَّاسِِۚ ِإنَّ ٱَّللََّ مسَِیُعا َبِصری﴿ ز( یهللا تعالی از فرشتگان و )ن»ترمجه:  [75]اۡلج: ﴾ٱَّللَّ
 .«ناستیند، خداوند شنوای ب یگز از مردمان رسوالنی بر می

د و نبوت گردمیو رسول و ای پیامرب توسط او تعالی اختیار   شودمیابید دانست که نبوت از جانب هللا تعالی داده  
د:  فرمایمی  . هللا تعالیشودمیامرب  یار خود و طلب پید، و نه کسی اب اختیآثرت طاعت و عبادت بدست منیکاب  
َتِبَٰٓ إِلَۡیِه َمن َیَشآَٰءُ ﴿

ُ ََيۡ ند و هر یگز ه خبواهد برمیکس را  کهللا هر  »ترمجه:  [13]الشورى:  ﴾َویَ ۡهِديَٰٓ إِلَۡیِه َمن یُِنیبُ ٱَّللَّ
 .«کندمیت یش هدایهند، به سوی خو سوی او می  ه رو بهک س را  ک

پیامربان: مسلمان ابید به این امیان داشته ابشد که هدف اساسی و عمده از فرستادن پیامربان و    هدف از ارسال 
های هللا تعالی را از عبادت و بندگی خملوق جنات داده و آانن را بسوی پرستش خالق رسوالن اینست که آانن بنده

َوَمآَٰ أَۡرَسۡلنَََٰك ِإالَّ َرمۡحَة  ﴿د:  فرمایمی   یکتا و ترک عبادت معبودان دیگر جبز از خداوند متعال دعوت کنند. هللا تعالی
َلِمنیَ  َوَلَقۡد ﴿د:  فرمایمی. مهچنان  «می اان نفرستادهیه رمحت برای جهانیو تو را جز ما»ترمجه:    [107]األنبیاء:  ﴾لِّۡلعََٰ
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َوٱۡجَتِنُبوا ٱلطََُّٰغوَتَۖ  ٱۡعُبُدوا ٱَّللََّ  َأِن  أُمَّة رَُّسوال   امتی رسولی را  ی درمنیقیبه  »ترمجه:    [36]النحل:  ﴾بَ َعۡثَنا ِف ُكلِّ  ان هر 
. عالوه بر این، هدف از فرستادن آانن اینست که امور  «دیز ید و از طاغوت بپرهینک  خداوند را بندگی ه  ک   فرستادمی 

ها و صفات خداوند، شناخت فرشتگان و روز ند اب عقل خود درایبند مانند اسمتوانمنی  هاانسان غیبی و هنانی را که 
 .ابشدمی   هاانسان   های نفس ریه و تطه کیاصالح، تز ه را به بندگان بفهمانند. چنانچه هدف از ارسال آانن  ری آخرت وغ

امربان ورسوالن علیهم السالم  ین مهه پیمسلمان ابید معتقد به این حقیقت ابشد که اسالم داسالم دین مهه پیامربان:  
ۡسلََُٰم  ﴿:  دیفرمامی است. هللا متعال   ن )حق( نزد خداوند، یگمان دیب»ترمجه:    [19]آل عمران:  ﴾ِإنَّ ٱلدِّیَن ِعنَد ٱللَِّهٱۡۡلِ

 هللا دعوت ریپرستش غ  کتا پرستی و تر یک  علیهم السالم به سوی  اء و پیامربان ی. و به مهنی سبب مهه انب« اسالم است
د است اب هم متفق اند، چنان رسول  یه توحک شان اب هم متفاوت بود اما در اصل  ام کع و احیکردند، اگر چه شرا
گر مثل برادر  یدیکامربان ابیپ»{، ترمجه: یح خبار ی}صح «لرَعالَّتٍ  األَنْبرَیاءُإرْخَوةٌ »ند: یفرماوسلم می هللا صلی هللا علیه  

 . «اندمادری

امربان علیهم السالم انسان و بشر بودند و غیب یمسلمان ابید بداند و عقیده داشته ابشد که پ  پیامربان بشر بودند:
 هاانسان   پیامربان و رسوالن اهلی مانند دیگر  .ابشدمیهای خداوند متعال  ب از خصوصیتیدانستند، علم غرا منی
:  دیفرمامی شدند. هللا متعال شدند و خسته می ض می یخوابیدند، مر ردند، می کآشامیدند، ازداوج می خوردند، می می
ُكُلوَن ٱلطََّعاَم َومَیُۡشوَن ِف ٱأۡلَۡسَواقِ  َوَمآَٰ أَۡرَسۡلَنا قَ ۡبَلَك ِمَن ٱۡلُمۡرَسِلنَی ِإالََّٰٓ ﴿

ۡ
ُۡم لََیأ ش از تو  یو پ»ترمجه:  [20]الفرقان: ﴾ِإهنَّ

:  دیفرمامی. و  «رفتندخوردند و در ابزارها راه میمی  کها هم مانند مهه( خورا ه )آن ک مگر آنمیرسوالنی نفرستاد
ن قَ ۡبِلَك َوَجَعۡلنَ ﴿   میش از تو رسوالنی فرستاده ایو به راستی پ»،  [ 38]الرعد:  ﴾ا هَلُۡم أَۡزوََٰجا َوُذرِّیَّةِۚ َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا ُرُسال مِّ

 . «می و برای آانن مهسران و فرزندانی قرار داد

ب جز  یده است و از غین خود برگز یغ دیه آاننرا هللا تعالی جهت تبلک  پس آانن نیز انسان اند و یگانه فرق اینست
ِلُم ٱۡلَغۡیِب َفاَل یُۡظِهُر  ﴿د:  فرمایمی   . هللا تعالیدانندیگری را منیز دیرده است چکه هللا متعال آاننرا آگاه  کمهان چیزی عََٰ

ا ترمجه:    [27-26]اۡلن:  ﴾ِإالَّ َمِن ٱۡرَتَضىَٰ ِمن رَُّسول فَِإنَّهُۥ َیۡسُلُك ِمنا َبنۡیِ یََدۡیِه َوِمۡن َخۡلِفِهۦ َرَصد  *  َعَلىَٰ َغۡیِبهِٰٓۦَ َأَحد 
غ» داانی  و  ی)پروردگارم(  است،  بر غک ب  را  آگاه منی ی ب خو یسی  را  ک سازد مگر  ش  از رسوالنی  ه خود کسانی 

ۡثُلُكۡم یُوَحىََٰٰٓ ِإََلَّ ﴿  :دیفرمامی و    .«کندمی نگهبانی رهسپار ش و پشت سر او  یشاپیه او پکبپسندد.    َبَشر مِّ
َآَٰ أاََن۠ ُقۡل ِإمنَّ

ُُكۡم إِلََٰه وََِٰحدَۖ  َآَٰ ِإهلََٰ ه ک   شودمی   ه به من وحیکبگو: من فقط بشری مانند مشا هستم  »ترمجه:    [110]الكهف:  ﴾أمنَّ
 . «تاستیکمعبوداتن، معبود 

بودند:  پیامربان   اپک  عالوه بر این، مسلمان ابید به عصمت و اپکی پیامربان خداوند متعال امیان داشته  از گناه 
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ده است و آانن را از گناهان ین بندگان خودرا برگز یتر امل کن و یش هبرت یغ رسالت خو یابشد. زیرا که هللا متعال برای تبل
َی َُّها ٱلرَُّسوُل  ﴿: دیفرمامی  داشته است، چنانچه هللا تعالیب و نقصی دور یه معصوم قرار داده و از هرگونه عری بک ۞َيَََٰٰٓ

ُ یَ ۡعِصُمَك ِمَن ٱلنَّ  ای رسول! »ترمجه:    [67]املائدة:  ﴾اسِ  بَ لِّۡغ َمآَٰ أُنزَِل إِلَۡیَك ِمن رَّبَِّكَۖ َوِإن ملَّۡ تَ ۡفَعۡل َفَما بَ لَّۡغَت رَِسالََتهُۥِۚ َوٱَّللَّ
  ای نی رسالتش را نرسانده کار( را نکن  یسوی تو فرستاده شده است. اگر )اروردگارت به ه از )جانب( پکبرسان آنچه را  

 .«کندمی و خداوند ترا از )شر( مردم حفظ 

ها و پیامربان علیهم السالم معلوم نیست و بعضی رواایتی که درابرهء تعداد آانن تعداد دقیق رسول   تعداد پیامربان:
هایی دارد که تعداد مگر مسلمان ابید معتقد به این ابشد که هللا تعالی پیامربان و رسول  ابشدمی آمده است ضعیف
ست و پنج رسول و نبی در قرآن کرمی انم برده شده است و از تعداد زایدی  یداند و از آجنمله از بآانن را خود می

ُهۡم َعَلۡیَك ِمن قَ ۡبُل َوُرُسال ملَّۡ نَ ۡقُصۡصُهۡم  ﴿د:  فرمایمی  از آانن حکایت نشده است، چنانچه هللا تعالی َوُرُسال َقۡد َقَصۡصنََٰ
  م و رسوالنی ین داستان آانن را بر تو ابز گفتیش از ایه پک(  می و رسوالنی )فرستاد»ترمجه:    [164]النساء:  ﴾َعَلۡیَكِۚ 

بر بعض   امربان خودرایهللا تعالی بعضی پ. و مسلمان ابید معتقد ابشد که  «می ات آانن را بر تو ابز نگفته یاکه حک
امربان را  یو به راستی برخی از پ »ترمجه:    [55]اۡلسراء:  ﴾َن َعَلىَٰ بَ ۡعضَۖ    َلَقۡد َفضَّۡلَنا بَ ۡعَض ٱلنَِّبیِّ ﴿  استگر برتری دادهید

م،  یحضرت نوح، ابراه  ه عبارتند ازکالعزم هستند،    امربان اولویامربان، پین پی«. و هبرت می اگر( برتری دادهیبر برخ )د
َفٱۡصربۡ َكَما َصرَبَ أُو ُلوا   ﴿د:  فرمایمی  هللا تعالی  .مان حضرت حممد صلی هللا علیه وسلم امرب گرامی یسی و پیموسی، ع

 .«با ابشکیدند، شیبائی ورز کیالعزم ش امربان اولویه پکپس چنان»ترمجه:  [35]األحقاف: ﴾ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسلِ 

ان مهه پیامربان، حممد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  یمسلمان ابید به این نیز معتقد ابشد که از م  پیامربان:هبرتین  
سلم  و   امرب صلی هللا علیهیان، و سردار و سرور فرزندان آدم علیه السالم است. پیِن پیامربان و خامت آانن، امام متقیهبرت 
ْن َنِبر َویَ ْوَمئرٍذ آدم فمن سواء إال حتت  أان َسیِّرد َوَلد آَدم َیوم »ند: یفرمامی القرَیاَمة وبرَیدي لرَواء املد والو َفْخَر َوَما مر

امت من سردار مهه فرزندان آدم هستم و در دست  یدر روز ق»{، ترمجه:  ی}مسند امحد و ترمذ  «لوائي یوم القیامة
ر پرچم من است اعم از یه در ز کنیمگر است  یامربی نیچ پیامت هیست، در روز قیمن لوای محد است ولی فخر ن

 . «امربان یگر پیآدم و د

 .  شودمی آید، کافر  اگر کسی معتقد به این ابشد که بعد از پیامرب صلی هللا علیه وسلم پیامرب دیگر آمده است و ای می 

پیامربان:   های  بداند که هللا متعال  های پیامربان امیان داشته ابشد و  عالوه بر این مسلمان ابید به معجزهمعجزه 
ه بر صدق نبوت شان حجت و برهان آانن ابشند.  کنید منوده است ات ایاری اتئکامربانش را اب معجزات بزرگ و آشیپ
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ه  ری دن پرنده از ِگل و غیل شدن عصا به اژدها، و آفر ی، اپره شدن مهتاب، تبدمی ر کاز مجله معجزات پیامربان؛ قرآن  
 .  ابشدمی

ه صداقت نبوت را ک سی است  ک ل بر صدق  یرامت دلکل قاطع به صدق نبوت است و  یه دلپس معجزه خارق العاد
َن اْْلاَیتر َما »د:  فرمایمیابور داشته است. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم   َي مر ِّ إرالَّ َوَقْد أُْعطر ْن َنِبر َن اأْلَنْبرَیاءر مر َما مر

َا كَ  َوإرَّنَّ اْلَبَشُر،  َعَلْیهر  آَمَن  ثْ ُلُه  یَ ْوَم مر ََتبرًعا  َأْكثَ َرُهْم  َأُكوَن  َأْن  َفَأْرُجو   ،َّ إرِلر هللاُ  َأْوَحاُه  َوْحًیا  أُوتریُت  ي  الَّذر اَن 
 معجزاتی( داده ایه به او معجزه )کنیست مگر ایامربی نیچ پیه»ح مسلم{، ترمجه:  یوصح  یح خبار ی}صح«اْلقرَیاَمةر 
ه بر  ک است    (می ر که به من داده شده وحی )قرآن  کایآورند، و معجزهمیان  میله آن و امثال آن ایبوس  هاانسان ه  ک شده  

 شرتی داشته ابشم«.یوان بری امربان پیه از مهه پک دوارم  یمن فرود آمده است ام

عالوه بر این، مسلمان ابید معتقد ابشد که اکثر پیامربان دیگر به یک قوم خاص فرستاده شدند و گاهی بیشرت از 
ها  و جن   هاانسان یک قوم فرستاده شد اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای متام بشریت اعم از    یک پیامرب برای

 فرستاده شده است. 

و ابالخره ابید مسلمان معتقد ابشد که رسول هللا صلی هللا علیه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وفات کرده است:  
امانت به امت خود رسانید و در عقب اصحاب نیک خصلت و  وسلم بعد از این که دین را به شکل کامل و اب  

هدایت کننده بسوی خری گذاشت، از دنیای فانی رحلت منود. هر نوع اعتقاد به زنده بودن، حاضر بودن و دانسنت 
ها او صلی هللا علیه وسلم قرار داد و هر اضافه و غیب توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مغایرت اب رهنمایی

زایدت در دین بعد از آنچه او آورده است در حقیقت هتمت بر او صلی هللا علیه وسلم است که العیاذ ابهلل گوای  
 . کنندمیدین را کامل نرسانیده بود و اینک مردم خود آنرا اب اضافه کردن بعضی اشیای جدید پوره 

نیز از واجبات مسلماانن است اما در حمبت او صلی هللا علیه وسلم نباید غلو   حمبت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
و افراط صورت گرید و به او صفاتی داده شود که خود برای خود نداده بود و ای صفات خاص به هللا تعالی بوده  

}صحیح خباری{، ترمجه:    «ى اْبَن َمْریََ اَل تُْطُروِنر َكَما َأْطَرْت النََّصارَ »د:  فرمایمی   ابشد. پیامرب صلی هللا علیه وسلم
، و هر نوع افراط «ردندکش  ی علیهماالسالم را ستامی سی بن مر یان عیحیه مسکد، چنانینک ش نیش از حد ستایمرا ب»

سابقه پیامربان  های رساند چنانچه امت در حق رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وسلم العیاذ ابهلل انسان را به شرک می 
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و بزرگان خودرا از احرتام زاید به عبادت گرفته و مشرک شدند. لذا، مسلمان ابید معتقد ابشد که رسول هللا صلی  
کرد. او صلی هللا علیه وسلم غیب را می خوابید و نکاحمی نوشید،می خورد ومی هللا علیه وسلم انسان و بشر بود،

ه بود و نور نبود. چنانچه مسلمان ابید به این معتقد ابشد که رسول هللا صلی  منیدانست و مانند سایر بشر خلق شد
د به داد و فراید وی برسد و تنها کسی که میتوان از او طلب کمک کرد، مهاان خداوند متعال  توانمنی هللا علیه وسلم  

د و حاضر و انظر نیستند و نه است. و اخریا ابید دانست که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از این دنیا رحلت کردن
  قسم خوردن به اسم وی جایز است.
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 رکن پنجم  

 امیان به روز آخرت  

 
ه اب مرگ و زندگی  کگری است  یا و داخل شدن به زندگی دین زندگی دنایان به روز آخرت عبارت از اعتقاد به اپمیا

و سر اجنام   کندمیو بر براپ شدن حشر و حساب و کتاب عبور    شودمیآغاز  )بعد از مرگ و قبل از قیامت(  برزخ  
ان بنده  میه اکان است  میان  اکی از ار یکان به روز آخرت  می. اشودمی  به هبشت ای دوزخ منتهیهاانسان دن  یاب رس

َولََِٰكنَّ ٱۡلربَّ َمۡن  ﴿:  دیفرمامی . خداوند متعال  شودمی افر  ک ند  کار  که از آن انک سیکو    شودی امل منک مؤمن جز به آن  
امت یه به هللا متعال و روز قکسی هست  کار(  کو یکه نیکی)و نک بل»ترمجه:    [177]البقرة:  ﴾َءاَمَن بِٱَّللَِّ َوٱۡلَیۡوِمٱأۡلَِٰٓخرِ 

فرماید:  می   ان خرب دهمیرسول هللا صلی هللا علیه وسلم در اپسخ به سوال جربیل علیه السالم که مرا از ا  . و«ان آوردمیا
لَقَدرر َخْْيرهر َوَشرِّرهر » َن ِبر ر َوتُ ْؤمر هللر َوَمآلئرَكترهر وَُكتُبرهر َورُُسلرهر َواْلیَ ْومر اْلخر َن ِبر ه به کنیا»ح مسلم{، ترمجه:  ی}صح«َأْن تُ ْؤمر

ر،  یان داشته ابشی به تقدمی انیامربانش و به روز آخرت امیان داشته ابشی و مهچنیها و پتاب کخدا و فرشتگان و  
 خداوند متعال مقدر شده است«.  جانب و شری از  ریه هر خکنیی اعنی
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ه رسول هللا کامت،  یهای قه به مقدمات آن، مانند عالمات و نشانه ک ن است  یان به روز آخرت امیگری از ایخبش د
 ان داشته ابشیم. و این عالمات به دو قسم اند: میا ،صلی هللا علیه وسلم از آن خرب داده است

 عالمات کوچک:  -1

قیکه داللت بر نزدکهایی هستند  ها عالمات و نشانه این د است.  ایز این عالمات    البته تعداد  ،کنندمیامت  یی 
خیانت کردن در امانت، تزینی مساجد و افتخار به   از مجله بعثت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ها  آن   اری ازیبس
م شدن ک   های زمانی،شدن فاصله   یکنزد  ها، آن   شنتکهود و  یجنگ اب    ها، منزلبه بلند  ها  نینش  دسرتسی صحرا  آن، 

فتنه   اعمال نیکو،  قتل،  ایز   ها، ظاهر شدن  لذا خداوند متعال    ، حتقق ایفته اند  ثرت فسق و زانکشتار و  کد شدن 
 . «شد و مهتاب اپره شد یکنزدامت یق»ترمجه:  [1]القمر: ﴾ٱۡلَقَمرُ  ٱلسَّاَعُة َوٱنَشقَّ  ٱۡقرَتََبتِ ﴿: دیفرمامی

 عالمات بزرگ:  -2

امت را اعالن یه آغاز قک زنگ خطرند  ایشوند و گو امت ظاهر مییام قیش از قیی پکه اند ک ی هستند  یهانشانه ها این
خروج   نون ظاهر نشده است. از مجله:کاتها  آن   دام ازک چیه هک. ده عالمه بزرگ برای قیامت وجود دارد  کنندمی

جوج و مأجوج، پدید َيسی علیه السالم از آمسان، ظاهر شدن  یعلیه السالم، خروج دجال، نزول حضرت عمهدی 
د و مهه مردم  یآه از آمسان فرود می کبزرگی است   ه عبارت از دودک آمدن سه خسوف )آفتاب گرفتگی( پیهم، دخان  
ه مردم را به سوی شام سوق کن(  میعدن )  و خروج آتش بزرگی از  را در بر گرید، طلوع آفتاب از مغرب، خروج دابه، 

 امت است. ین عالمت از عالمات بزرگ قین آخر یدهد. امی

 انواع امیان به آخرت: 

 . لییان به روز آخرت دو نوع است، امجالی و تفصمیا

جا یکرا در  هاانسان  ه خداوند متعال در روز مشخصی متامیک م  یان و ابور داشته ابشمیه ا کن است  یان امجالی: امیا
 دهد، گروهی به هبشت و گروهی وارد دوزخ خواهند شد. هللا تعالیس را مطابق عملش اپداش می کرده و هر  کمجع  
ِت یَ ۡوم مَّۡعُلومِخرِیَن *  ُقۡل ِإنَّ ٱأۡلَوَِّلنَی َوٱأۡلَٰٓ ﴿ د:  فرمایمی گمان یبگو: ب»ترمجه:    [50-49]الواقعة:  ﴾َلَمۡجُموُعوَن ِإَلَٰ ِمیقََٰ
 .«شوند گرد آورده مینیان در موعِد روزی معین یان و پسینیشیپ
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 د:ری گل را در بر مییه امور ذک ه پس از مرگ خواهد آمد  ک التی است  ی ان به مهه تفصمیا اینلی: یان تفصمیا

 اول: فتنه قرب 

 .  شودمی امربش سوال ین و پیپروردگار، د ءه انسان پس از دفن شدن درابره کن است  یو آن عبارت از ا

 های آندوم: عذاب قرب و نعمت

های  ابغی از ابغ ایهای جهنم و   چاهی از چاهایه قرب  کنیهای آن واجب است و اان به عذاب قرب و نعمتمیا
ش آسانرت یبد مراحل بعدی براایه از آن جنات  کسیک منزل از منازل آخرت است،  نیه قرب اولکنی، و اابشدمی هبشت  

 خواهد شد.  

، چه در قرب  شودمی نعمت داده  ایند و  یب عذاب می ای)بعد از مرگ و قبل از براپیی قیامت(  برزخ  عامل  مرده در  
ن  یای شود به هر حال ا پرندهایدرنده    ک خورا ای غرق شود  ایگذاشته شود و چه نشود، حتی اگر انسان بسوزد  

او خواهد رسایعذاب   ٱلسَّاَعُة ﴿:  دیفرمامی متعال  د. هللا  ی نعمت به  تَ ُقوُم  َویَ ۡوَم   
َوَعِشّیاِۚ ُغُدّوا  َعَلۡیَها  یُ ۡعَرُضوَن  ٱلنَّاُر 

ه به هنگام صبح و شام بر کآتش )دوزخ آانن را فرا گرفت(  »ترمجه:    [46]غافر:  ﴾أَۡدِخُلوَٰٓا  َءاَل ِفۡرَعۡوَن َأَشدَّ ٱۡلَعَذابِ 
. و رسول هللا  «دین عذاب در آور یتر ان را به سختیم:( فرعونییشود، )گو امت بر اپ یه قکشوند و روزیآن عرضه می 

ْن َعَذابر اْلَقرْبر »:  د یفرمامی صلی هللا علیه وسلم   َعُكْم مر }صحیح مسلم{،  «َلْواَل َأْن اَل َتَدافَ ُنوا َلَدَعْوُت اَّللََّ َأْن یُْسمر
ه قسمتی از عذاب  ک  خواستمد حتما از خداوند می ینکمی   را رهاها  ردن مرده که دفن  کبود  منی   نیاگر ترس ا»ترمجه:  

 .«قرب را به مشا بشنواند

 سوم: دمیدن در صور 

، مگر کسانیکه خداوند  در دمیدن اولش متام خملوقاتدمد،  ل علیه السالم در آن می یه اسرافکصور شاخی است  
امت مهه یام قیده ات قیجهان را آفر   متعال  ه خداوندک   مریند، سپس در دمیدن دوم متام خملوقات از روزیمی  خبواهد،
ِت َوَمن ِف ٱأۡلَۡرِض ِإالَّ َمن َشآََٰء ٱَّللََُّۖ ُُثَّ نُِفَخ ﴿  :دیفرمامی  شوند. هللا تعالیزنده می وََٰ َونُِفَخ ِف ٱلصُّوِر َفَصِعَق َمن ِف ٱلسَّمََٰ

دمیده شود، کسانی که در آمسان و در زمنی   "صور"و در  »ترمجه:    [68]الزمر:  ﴾یَنظُُرونَ   ِفیِه أُۡخَرىَٰ َفِإَذا ُهۡم ِقَیام
به اپ خیزند )و( ها  آن   ه خداوند خواسته است. سپس دوابره در آن دمیده شود، انگهان کسیک مریند مگر  می  هستند

 .«نگرندمی
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 مرگ چهارم: زنده شدن بعد از 

از دمیدن دوم مهه   ان  یشگاه پروردگار جهانیدر پ  هاانسان . پس مهه  کندمیرا زنده    هاانسان خداوند متعال بعد 
 نیق یبگو: آری، سوگند به پروردگارم به »ترمجه:  [7]التغابن:  ﴾قُۡل بَ َلىَٰ َوَرّبِّ لَتُۡبَعثُنَّ ﴿د:فرمایمی  ستند. هللا تعالی یامی

 .«د شدیدوابره زنده خواه

 حساب و جزاء ،پنجم: حشر

به این و    اشته ابشد دنیقیان و  میبه حشر اجساد، سوال و جواب آانن و براپیی عدل در میانشان ا  مسلمان ابید
ند و اب عدل و انصاف ومطابق ری گمیشوند، و مورد سوال قرار  زنده و حشر میهاانسان ه اجساد  کمعتقد ابشد  

ُۡم فَ َلۡم نُ َغاِدۡر ِمۡنُهۡم َأَحد﴿  :دیفرما می شوند. خداوند متعال   جزا داده میایاعمالشان سزا    [47]الكهف:  ﴾َوَحَشۡرهنََٰ
 .«می نکسی از آانن را فرو گذار نک و  می ز یو آانن را برانگ»ترمجه: 

 وثر کششم: حوض  

   صلی هللا علیه وسلم نیز شامل این رکن است. و آن حوض بزرگی است کهربامیامیان به حوض کوثر ای حوض پ
ْيَُة َشْهٍر،  »امرب صلی هللا علیه وسلم فرمودند: یهرگز تشنه خنواهد شد. پ دیگربار از آن بنوشد یک سیک ي َمسر َحْوضر

، وَكریَزانُ  ْسكر َن اْلمر ، َوررحیُُه َأْطَیُب مر َن اللَََّبر نْ َها َفاَل َیْظَمأُ أَبًَداَماُؤُه أَبْ َیُض مر ، َمْن َشررَب مر َماءر }صحیح  «ُه َكُنُجومر السَّ
های آن به  وزهکو    ک و خوشبوتر از مشری دتر از شیآبش سف  ماه است، یکحوض من مسافت  »خباری{، ترمجه:  

 . «ه از آن بنوشد هر گز تشنه خنواهد شدکسیکاندازه ستارگان آمسان است،  

 هفتم: شفاعت 

ار  یستادن در آجنا بسیبت و سختی بر مردم فشار آورد، و از ماندن و ایه مصکروز بزرگ و دشوار هنگامیدر آن  
ه خداوند عادل از کنیند و ات اکشان در نزد پروردگارشان شفاعت  یسی براکه  کنیرد ات اکرجنور گردند تالش خواهند  

  کنند می   شانه خالیری ن امر خطیاز ا  العزم امربان اولو یه حتی پک نجاست  یشان خبشد، ا بت و عذاب جناتین مصیا
رسد و او در می  امربان حضرت حممد صلی هللا علیه وسلمیبه سرور و خامت پ موضوعه کنیخواهند، ات او معذرت می 

ه برای  ک  دهدشان اجازه می یم به ایخواهد و پروردگار عظو از پروردگارش اجازه شفاعت می   کندمی ر عرش سجده  یز 



29 

رده بود، در میان بندگان به که آانن را عاجز  ک   ییو ترس طاقت فرساخوف ه پس از آن کنیند ات اک  ق شفاعتیخال
 قضاوت و داوری بپردازد.

ُ َعَلْیهر َوَسلََّم فَ َیْشَفُع لریُ ْقَضى َبْْيَ  »  :دیفرمامی  امرب صلی هللا علیه وسلمیپ ٍد َصلَّى اَّللَّ َُحمَّ ي َحَّتَّ  ... ُثَّ ِبر اْْلَْلقر فَ َیْمشر
ُ َمَقاًما حَمُْموًدا حَیَْمُدُه َأْهُل اْْلَْمعر ُكلُُّهمْ  َْلَقةر اْلَبابر فَ یَ ْوَمئرٍذ یَ بْ َعثُُه اَّللَّ ...و سپس  »}صحیح خباری(، ترمجه:  «َيَُْخَذ ِبر

اش را در میان خداوند دادگریه کنیات ا کندمی شان شفاعت یخواهند، پس امی  کمکاز حممد صلی هللا علیه وسلم  
شان را به مقام حممودی یه خداوند اکآجناست   د، وری گه حلقه در را می کنیرود ات اشان می ی ند، پس اکخلق شروع  

 .«کنندمی ش یشان ستایه مهگان از اک   فرستدمی

 هشتم: میزان 

امت برای وزن  یخداوند متعال در روز قه کی است  یترازو میزان  ان آوردن به آن واجب است. میمیزان، حق است و ا
َوَنَضُع ﴿:  دیفرمامی  هللا تعالی   ه بندگان را مطابق اعمال شان اپداش دهد.کنیات ا  کندمیردن اعمال بندگان نصب  ک

 .  «میهنمی امت ترازوهای عدل را در میان یو در روز ق»ترمجه:  [47]األنبیاء: ﴾ٱۡلِقۡسَط لَِیۡوِم ٱۡلِقیَََٰمةِ  ٱۡلَموََٰزِینَ 

 هنم: صراط 

ا دار می به صراط  است  می ان  پلی  از  عبارت  آن  و  دوزخ نصب  ک  بر روی  وحشتنا ی، گذرگاهی بسشودمیه  و    کار 
  : دیفرمامی نند. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ک  د عبوریه مردم برای ورود به هبشت از روی آن ابکاست    کخطران

َراُط َبْْيَ  » پل صراط در وسط  »}صحیح مسلم{، ترمجه:    «َظْهَرْي َجَهنََّم َفَأُكوُن َأاَن َوأُمَِّتر َأوََّل َمْن ُيُریزُ َوُیْضَرُب الصِّر
 . «مینکه از آن عبور میک م بود  یسانی خواهک   نیمن و امتم اول  شودمیدوزخ نصب 

 دهم: قنطره 

ی است یستند و قنطره جایانند بر قنطره میکه مؤمنان هرگاه از پل عبور  کداشبته ابشد  ان  میامسلمان ابید    نیمهچن
ش  یه پکنی ستند ات ایابند در آجنا میاینند و از دوزخ جنات  که از پل صراط عبور  ک   مؤمنانی  ، دوزخ و هبشتنیدر ب

اجازه ها  آن   برای  شدند  که و اپیهر گاه تصف  .شان انتقام گرفته شود  گریدیکاز داخل شدن به هبشت برای آانن از  
َن النَّارر، فَ ُیْحَبُسوَن َعَلى قَ ْنَطَرٍة  »  ند:یفرمامی   امرب صلی هللا علیه وسلمیرسد. پدخول هبشت می  ُنوَن مر ََيُْلُص اْلُمْؤمر
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ُ َكاَنْت بَ یْ نَ ُهْم ِفر   ْن بَ ْعٍض، َمظَاِلر ْم مر هر َن ََلُْم ِفر ُدُخولر  َبْْيَ اْْلَنَّةر َوالنَّارر، فَ یُ َقصُّ لربَ ْعضر بُوا َونُ قُّوا أُذر نْ َیا، َحَّتَّ إرَذا ُهذِّر الدُّ
َْنزرلرهر َكاَن   ْنُه ِبر َْنزرلرهر ِفر اْْلَنَّةر مر هر أَلَحُدُهْم َأْهَدى ِبر ٍد برَیدر ي نَ ْفُس حمَُمَّ نْ َیااْْلَنَّةر، فَ َو الَّذر }صحیح خباری{، ترمجه:   «ِفر الدُّ

ا  یه در دنک  شوند ات ظلم و ستمی  هبشت و دوزخ نگهداشته می نیبند در فاصله بایی می ه از دوزخ خالصک مؤمنان  »
دند به آانن اجازه یه گردیشدند و تصف  کگر انتقام گرفته شود، هر گاه اپیدیکشان از  ی آانن وجود داشته برانیب

اش در هبشت را از دام آانن راه خانهک ه جان حممد در دست اوست هر  ک   ، قسم به ذاتیشودمی دخول هبشت داده 
 .«داندا هبرت مییاش در دنراه خانه

 زدهم: هبشت و دوزخای

چگاه  یه هر دو وجود دارد و هکنیه هبشت و دوزخ حق است، و اکداشته ابشد    نیقیان و  میابندهء مسلمان ابید  
های هبشت جاودانی است، ه برای مهیشه ابقی خواهند ماند. نعمت کرفت، بل خنواهند  نیانبود خنواهند شد و از ب

د او مهیشه در دوزخ خواهد ماند نه فنا  یم ماندن دائم در دوزخ را صادر فرماکه خداوند حکسیکبرای هر  چنانچه  
 شدنی است و نه عذاب از او منقطع خواهد شد. 

. «زگاران یا شده است برای پرهیمه»ترمجه:    [133]آل عمران:  ﴾ۡلُمتَِّقنیَ أُِعدَّۡت لِ ﴿  د:فرمایمی   هللا تعالی درابرهء هبشت
ِفرِینَ ﴿ :دیفرمامیو درابرهء جهنم    . «افران ک   ا شده است براییمه»ترمجه:  [131]آل عمران:   ﴾أُِعدَّۡت لِۡلكََٰ
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 ششم رکن 

 امیان به قضا و قدر  

 
مت او تعالی  کمتعال بنابر تقاضای علم و ح  ائنات بوسیله خداوندک  ریزی برایقضاء و قدر عبارت از ترسیم و برانمه 

ه او تعالی بر هر چیزی تواانست و هر چه خبواهد اجنام  ک د زیرا گردمی ه این امر به قدرت ذات تواانی او بر کاست.  
 دهد.  می

ِإانَّ ﴿د:  فرمایمی، خداوند متعال  شودیه امیان جز اب آن متحقق منکان ششگانه امیان است  کی از ار کی  امیان به تقدیر 
ُه ِبَقَدر ی الزم )و از روی حساب و نظام( گمان ما هر چیزی را به اندازهبی»ترمجه    [49]القمر:  ﴾ُكلَّ َشۡيٍء َخَلۡقنََٰ

وسلم  «امی آفریده علیه  هللا  صلی  هللا  رسول  و  اْلَعْجُز  »د:  فرمایمی.  َحَّتَّ  برَقَدٍر  َشْىٍء  اْلَكیُس ُكلُّ  َأور  َواْلَكیُس 
 . «ی و انتوانیکای زیر  ]صحیح مسلم[ »مهه چیز در تقدیر نوشته شده است حتی انتوانی و زیرکی«َواْلَعْجزُ 

 : شود یامل َّنکمیان به تقدیر جز ِب حتقق چهار چیز ا

أمََلۡ تَ ۡعَلۡم َأنَّ ٱَّللََّ یَ ۡعَلُم َما ِف  ﴿د:  فرمایمی  ه بر هر چیز احاطه دارد. هللا تعالیکاول: امیان داشنت به علم ازلی خداوند  
ِلَك ِف ِكتََٰبٍِۚ  ه در آمسان و زمنی ک ه خداوند آنچه را  ک  ایآای ندانسته»ترمجه:    [70]اۡلج:  ﴾ٱلسََّمآَِٰء َوٱأۡلَۡرضِِۚ ِإنَّ ذََٰ
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 . « تابی )نوشته( استکگمان )مهه( این در  داند؟ بیاست می

مَّا فَ رَّۡطَنا ﴿د:  فرمایمی   داشنت به اینکه هر آنچه ابید اجنام بیابد در لوح حمفوظ نوشته شده است، هللا تعالیدوم: امیان  
. و رسول هللا  «امی رده کتاب )لوح حمفوظ( فرو گذار نکهیچ چیزی را در  » ترمجه:    [38]األنعام:  ﴾ِف ٱۡلِكتََِٰب ِمن َشۡيءِۚ 

وسلم   علیه  هللا  أَْلَف  »د:  فرمایمیصلی  َْي  َْمسر خبر َواأَلْرَض  َمَواتر  السَّ َيُْلَق  َأْن  قَ ْبَل  اْْلَالَئرقر  یَر  َمَقادر  ُ اَّللَّ َكَتَب 
خملوقات را  ها و زمنی را بیافریند تقدیر  ه آمسان کخداوند پنجاه هزار سال پیش از آن»  ]صحیح مسلم[، ترمجه:«َسَنةٍ 

 . «نوشته است

 د:فرمایمیو قدرتش فراگری است لذا    کندمیه هر چه خبواهد اجراء  کسوم: امیان داشنت به ارادهء خداوند متعال  
َلِمنیَ ﴿ ُ َربُّ ٱۡلعََٰ که خداوند،  ید خبواهید جز چیزهائی را  توانمنی ترمجه: »مشا    [29]التكویر:  ﴾َوَما َتَشآَُٰءوَن ِإالََّٰٓ َأن َیَشآََٰء ٱَّللَّ

 . خبواهد« پروردگار جهانیان 

ِلُق ُكلِّ ﴿د: فرمایمی ه آفریدگار مهه چیز در جهان خداوند متعال است، هللا تعالیکچهارم: امیان داشنت به این ُ خََٰ ٱَّللَّ
 .«نگهبان استخداوند آفریننده مهه چیز است و او بر مهه چیز »، [62]الزمر: ﴾َشۡيءَۖ َوُهَو َعَلىَٰ ُكلِّ َشۡيء وَِكیل

 انواع و اقسام تقدیر:

 تقدیر انواع و اقسام خمتلف دارد:  

ها ه خداوند متعال پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آمسان ک تقدیر عمومی: این مهان تقدیر برای مهه کائنات است    -1
 و زمنی آنرا نوشته است. 

نوشته شده    ه از ۡلظه دمیدن روح ات اپاین عمر برای انسان ک تقدیر عمری: و آن تقدیر مهه آن مراحلی است    -2
 است. 

گرید و این هر سال در شب قدر  سال اجنام می که در طول یک تقدیر ساالنه: و آن تقدیر مهه آن چیزی است    -3
ار استواری کهر  »ترمجه:    [4]الدخان:  ﴾لُّ أَۡمٍر َحِكیمٍ ِفیَها یُ ۡفَرُق كُ ﴿د:  فرمایمی . خداوند متعال  شودمی مشخص  

 .«ایبددرآن شب فیصله می 

ه در هر روز اعم از عزت، ذلت، خبشش، ابزداشنت، مریاندن و  کتقدیر روزانه: و این تقدیر مهان اعمالی است   -4
ن ُلهُۥ َمن ِف   َ َیسۡ ﴿گرید. ردن و غریه اجنام میکزنده  

ۡ
ِت َوٱأۡلَۡرضِِۚ ُكلَّ یَ ۡوٍم ُهَو ِف َشأ وََٰ هر  »ترمجه:  [29]الرمحن: ﴾ٱلسَّمََٰ



33 

 . «اری استک خواهد. هر روزی او در  ها و زمنی است، از او )استعانت( می ه در آمسان ک س  ک

پروردگار و اختیاردار مهه چیز فقط خداوند متعال است، او پیش   ،پس مسلمان ابید امیان داشته ابشد که آفریدگار 
ار، مهه چیز را نوشته و  که بندگانش رستگار خواهند بود و ای زاینکه آانن را بیافریند اجل، روزی، اعمال و اینکاز آن

ام خنواهد شد.  ، و آنچه او خنواهد اجنشودمیدر لوح حمفوظ ثبت گردانیده است. آنچه خداوند متعال خبواهد مهان 
گرفت ه اجنام نگرفته و اگر اجنام می ک نون اجنام گرفته و هر آنچه در آینده اجنام خواهد گرفت و آنچه  کاو هر آنچه ات
ه خبواهد  ک سی را  ک و هر    کندمیسی را خبواهد گمراه  ک داند، او بر هر چیزی تواانست و هر  بود مهه را میچگونه می

 مناید. راهنمایی می

توانند عمل ه هر آنچه خداوند به آانن تواانیی خبشیده میکمگر اب وجود این، بندگان از خود اراده و قدرت دارند،  
ه خداوند خبواهد. مسلمان ابید معتقد ابشد که  کند چیزی را که خبواهند اجنام دهند مگر اینتوان منینند، مگر آانن ک

ه عمل را بوجود ک هستند  ها  آن   فقط خداوند است اما در حقیقتردار آانن  کخالق و آفریدگار بندگان، افعال و  
رده در برابر خداوند دلیل و ک  که تر ک  ب شده ای واجبیکه مرتک  د خباطر حرامیتوانمنی  سیک  آورند، پس هیچمی
انن متام  ارش را بر آکای داشته ابشد، زیرا خداوند راه هر گونه گریز و هبانه جویی را بر آانن بسته و صحبت آشهبانه 
 رده است. ک

ها و ها به قضاء وقدر استدالل شود و گفته شود، تقدیر چننی بوده است، اما در عیبه در مصیبتکجایز است  
رد، لذا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند: ک  اریکتقدیر را هبانه قرار داد و هر    توان منیها و گناهان هرگز  انرسائی

َن اْْلَنَّةر » یئَ ُتَك مر ى َأْخَرَجْتَك َخطر  فَ َقاَل َلُه آَدُم  حَتَاجَّ آَدُم َوُموَسى َفَحجَّ آَدُم ُموَسى فَ َقاَل َلُه ُموَسى أَْنَت آَدُم الَّذر
َوبرَكالَ  برررَساَلترهر   ُ اَّللَّ اْصَطَفاَك  ي  الَّذر ُموَسى  آَدُم أَْنَت  َفَحجَّ  ُأْخَلَق  َأْن  قَ ْبَل  َعَليَّ  َر  قُدِّر َقْد  َأْمٍر  َعَلى  تَ ُلوُمِنر  ُثَّ  هر  مر

 موسی فرمود: تو مهان آدم هستی  ردند، کاب هم مناظره    -علیهما السالم-موسی و آدم  »]صحیح مسلم[،  «ُموَسى
خداوند ترا به رسالت برگزیده و اب تو سخن  ه  ک   ه گناهت ترا از هبشت راند، آدم به او فرمود: تو مهان موسی هستیک

نی؟ پس آدم بر موسی  که پیش از آفرینش من در تقدیرم نوشته شده مرا مالمت میک  گفته است، آنگاه خباطر چیزی
 غالب شد«. 

 انواع افعال انسان: 
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 آفریند بر دو قسم است: ه خداوند در جهان می ک  افعالی

سی در آن اراده و اختیاری ندارد، فقط اب  که هیچکدهد دگانش اجنام میه خداوند خودش در میان بنکاول: افعالی
ُ َخَلَقُكۡم َوَما  ﴿ردن، مریاندن، بیماری و تندرستی و غریه.  کگرید، مانند زنده  خداوند اجنام می و ارادهء  مشیئت   َوٱَّللَّ
 . «دهید، آفریده استمی ه خداوند مشا و آنچه را اجنام کحال آن»ترمجه:  [96]الصافات: ﴾تَ ۡعَمُلونَ 

گرید. خداوند دهند و این افعال اب اراده و اختیار خود آانن اجنام میه خود خملوقات دارای اراده اجنام میکدوم: افعالی
پس هر  »،  [29]الكهف:  ﴾َفَمن َشآََٰء فَ ۡلُیۡؤِمن َوَمن َشآََٰء فَ ۡلَیۡكُفۡرِۚ ﴿متعال اختیار اینگونه اعمال را به آانن داده است.  

 .«افر شود ک ه خبواهد  ک س  که خبواهد امیان بیاورد و هر  ک س  ک

وهش خواهند شد و خداوند هرگز  کشان ستایش و در برابر اعمال بدشان ن کبه مهنی سبب بندگان خباطر افعال نی
]ق:  ﴾َوَمآَٰ أاََن۠ ِبظَلََّٰم لِّۡلَعِبیدِ ﴿ه بنده در آن صاحب اختیار ابشد.  کرد مگر در افعالیکسی را عقاب و سرزنش خنواهد  ک

 . «و من به بندگان ستمگر نیستم»ترمجه:  [29

مقدر شده ابید صرب مناید و ها  مقتضای امیان به قضاء و قدر اینست که آنچه برای انسان از مشکالت و مصیبت 
ه این قضاء و قدر اهلی است لذا به آن راضی و خوشنود ابشد، و یقنی داشته  ک ند، ویقنی داشته ابشد  کداد و فراید ن

ند جبز آن را اجنام دهند که  توانمنیه اگر متامی دنیا اب هم یکجا شوند و خبواهند به او نفع و ضرری برسانند  کابشد  
َا َأَصاَبَك َِلْ  »د:  فرمایمی  علیه وسلم خداوند متعال در تقدیر این شخص نوشته است. رسول هللا صلی هللا َواعَلَم َأَّنَّ

یَبكَ  َا َأْخطََأَك َِلْ یُكْن لریصر َئَك َوَأَّنَّ سته نرسد و آنچه به تو  تواننمی ه آنچه به تو رسیدهکو بدان  »ترمجه:  «یُكْن لریْخطر
 .«سته برسدتواننمینرسیده

 رضایت به قضا و قدر:

مسلمان ابید به قضاء و قدر راضی ابشد زیرا این رضایت در حقیقت رضایت به ربوبیت پروردگار است و بر هر  
ه به تقدیر و قضای خداوند راضی ابشد، زیرا هر فعل و قضای خداوند سراتسر خری و عدالت و کمؤمن الزم است  

سته توانمنی  ه به او نرسیدهکفع شود و آنچه  سته دتوان  منی  ه آنچه به او رسیدهک ه مطمئن ابشد  کسیکمت است.  کح
 شوند. اش از گرفتگی و آشفتگی در امان می ماند و زندگیمی  ک، حریت و سرگردانی اپکبرسد، قلبش از ش

، کندمی اش مشخص است، نه ترس از مرگ عمرش را زایده عمرش مشرده شده و روزی که یقنی داشته ابشد  کسیک
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ه به او برسد  ک  افزاید؛ مهه چیز نوشته شده و تعینی شده است، و هر دشواری و مصیبتیمیاش  و نه خبل بر روزی 
طلبد و به آنچه خداوند برایش مقدر فرموده راضی و خوشنود و مهواره از گناهانش پوزش و آمرزش می  کندمی صرب 
های زندگی  الت و دشواریکر مشو از سوی دیگر ب  کندمی  سو از پروردگارش فرمانربداریکد، بنابر این از یگردمی

ُ ِبُكلِّ َشۡيٍء َعلِ ﴿.  کندمی  صرب پیشه ِ  َوَمن یُ ۡؤِمنا بِٱَّللَِّ یَ ۡهِد قَ ۡلَبهُۥِۚ َوٱَّللَّ ]التغابن:  ﴾یمَمآَٰ َأَصاَب ِمن مُِّصیَبٍة ِإالَّ ِبِِۡذِن ٱَّللَّ
، کند می   آورد )خداوند نیز( دلش را هدایته به خدا امیان  کسی ک رسد و  منی م خداکهیچ مصیبتی جز به ح»ترمجه:    [11

 .« و خداوند به مهه چیز داانست

را مانند دعاء، صدقه، تداوی و    در این شکی نیست که هللا تعالی تقدیر مهه را نوشته است مگر او تعالی اسبابی
رسول هللا   خداوند است.ها جزو تقدیر  ، زیرا مهه این کندمی ه این قضا و قدر را عوض  کاحتیاط نیز مقدر فرموده  

عل وسلم  یصلى هللا  َعاءُ »:  دیفرمامی ه  الدُّ إرال  اْلَقَدَر  یَ ُردُّ  ترمجه:  «ال  بدل کرده  »،  چیزی  دیگر  دعا  جبز  را  تقدیر 
الرَّبِّر »آید که  می  . و درحدیث دیگری«دتوانمنی َغَضَب  َلُتْطفرُئ  الصََّدَقَة  صدقه غضب پروردگار را  » ، ترمجه:  «إرنَّ 

 . «سازدمی  خاموش

عالوه بر این مومن ابید معتقد ابشد که قضا و قدر راز خداوند در خملوقاتش است منحصر به خبش پنهان و پوشیده 
اند، مثل گمراه گردیداند، و خداوند بشر را هرگز به آن مطلع منس منیکآن است. حقیقت آنرا جز خداوند هیچ

فرماید: ردن، ابزداشنت وغریه. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می کردن، مریاندن، عطاء  ک ردن، زنده  ک  ردن، هدایت ک
فامسكوا» القدر  ذكر  هر گاه صحبت از قضاء و قدر به میان آمد زابن خود را  »]صحیح مسلم[، ترمجه:  «إذا 

 . «نگهدارید

تواند چاره  ه انسان میکچاره دارد    ه ظاهرا  کنوع آن  ک ی  آید دو نوع است: ه برای انسان پیش میک  حاالت و وقایعی 
 . شودمی ای ندارد بنابر این در برابر آن بدون داد و فراید تسلیمه هیچ چارهکند، نوع دوم آنک  جویی

آن از  آنرا میکه مشکخداوند متعال پیش  این نیست ل و مصیبتی رخ دهد  این سخن  اما معنای  ه چون  ک  داند، 
ه اسباب ک ل به این دلیل پیش آمده  که مشکل و مصیبت گرفتار منوده، بلک به مشدانسته لذا خود او را  خداوند می 

ه ک  از اسبابی  ه مثال  کل ای مصیبت خود شخص ابشد،  کپیدایش آن مهیا شده است، اگر علت پدید آمدن مش
ار نگرفته اینجا ک  از آن   -ه دینش به استفاده از اسباب امر منودهکاب این-ل ابز دارد  کتوانسته او را از وقوع در مشمی
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ای نداشته و ، اما اگر چارهاست  ردهکار نگرفته و از خودش محایت نک  ه از اسباب طبیعیک خودش مالمت است  
 ل را نداشته اینجا معذور است. کتواانیی دفع مش

 ه جزئی از آن است؛ اما اگر بنا بر قضاء وکل نیست، بلکپس استفاده از اسباب به هیچ وجه منافی تقدیر و تو 
 ه به آن راضی بوده و تسلیم ابشیم. کلی پیش آمد واجب است  ک قدر اهلی مش

 رد. کرد و تقدیر را اب تقدیر دفع  که واقع شود ابید مهیشه از اسباب مشروع استفاده  کو اما قبل از این

ر شده  کشریعت منابشد و اگر کسی از آن انکار کند در حقیقت از اصلی از اصول می قضا و قدر از ارکان امیان 
  د.گردمی  افرک و  
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 ال هللا إله إمعنا و مفهوم ال  

 
کلمه "ال اله اال هللا" اساس دین و کلید هبشت است، این کلمه شعار مسلماانن است که در هر اذان و هر تشهد 

و از جایگاه واال و فضایل بی مشار برخوردار است. اما آای کافی است که انسان این کلمه مهم را    شودمیخوانده  
نیز بداند و بداند که این کلمه منحصر به نطق به زابن نبوده  و بس و ای اینکه معنا و مفهوم آنرا د یاور فقط به زابن ب

ء آن ه، و در غری آن، سودی برای گویندایدرا رعایت منها  آن   معانی و واجباتی دارد که ابید  بلکه احکام، شروط،
 خنواهد داشت.  

مکلف است که معنی و دارد، و هر مسلمان  می  ابشد که هدف خلقت را بیان می  این کلمه دارای معنای عظیم
اعمال و اقوالی که خمالف آن است خودداری مناید، آنگاه انسان به    از  کند، و  درک  هدف این کلمه را به خوبی

 منوده است.  کلمه را واقعا ادا  ایبد و حق اینمی رستگاری و خوشبختی جاودانه دست

دردانک   واقعا  مسلماانن    می ابشدآنچه که  از  تعداد زایدی  را  -اینست که  این کلمه  ابر  آنکه روزانه چندین  اب 
این د  ن. اگر پرسیده شو انداما ات کنون حقیقت، معنا و مفهوم آنرا درست درک نکرده  - شنوندخوانند و ای میمی

کلمه چه معنی دارد؟ تعداد زایدی از آانن جواب خواهند داد که معبودی نیست جبز هللا، هرگاه توضیح بیشرت خواسته 
معبود است نه خالق،   : یعنی خالقی نیست جبز هللا! اما این تفسری اندرست است؛ زیرا )إله( به معنیدگوینمی  شود



38 

، در این مورد ابشدمی و مشرکنی قریش به این امیان داشتند که یگانه خالق، مالک و روزی دهنده هللا جل جالله  
ِت َوٱأۡلَۡرَض لََیُقوُلنَّ ٱَّللَُِّۚ َولَِئن َسأَۡلَتُهم مَّۡن  ﴿د:  فرمایمی متعال    خداوند وََٰ   و اگر از » ترمجه:    [25]لقمان:  ﴾َخَلَق ٱلسَّمََٰ

، اما کفر مشرکنی آن زمان در این  «و زمنی را؟ البته بگویند هللا آفریدها  بپرسی که کی خلق کرد آمسان   "کفار " ها  آن 
َذا َلَشۡيٌء ُعَجاب﴿گفتند:  دادند و می در عبادت اب هللا شریک قرار می ها  آن   بود که اَۖ ِإنَّ هََٰ ا وََِٰحد  ]ص:  ﴾َأَجَعَل ٱأۡلَٰٓهِلََة ِإهلََٰ

و اکنون در این عصر نیز    .«آای معبودان متعدد را یک معبود گردانید؟ هر آئینه این چیزیست عجیب»ترمجه:    [5
 تعداد زایدی ازغری مسلماانن عنی مهنی عقیده را دارند. 

که معنای این کلمه اینست که "هیچ معبود بر حق نیست جبز هللا"، اما در عنی    دانندمی و عدهء دیگر از مسلماانن  
که خمصوص خداوند  و مهینطور اعمال خمتلفی را    کنندمی  طلبند و به انم غری هللا نذرها تقدمی می  مددها  حال از مرده

ات هنوز معنای واقعی ال إله إال هللا  ها آن  ل چننی افراد این است کهدهند. مشک متعال است، برای خملوقات اجنام می 
 اند. را درک نکرده

معنی "ال اله اال هللا"این است که "معبودی بر حق به جز هللا و جود ندارد" و ای به عباره دیگر "هیچ ذات شایسته  
ایت قرآن کرمی توضیح داده شده است، هللا  و سزاوار عبادت جبز هللا تعالی نیست". و این معنی در تعداد زاید از آ

هُ ﴿د:  فرمایمی  جل جالله و پروردگار تو حکم منود که عبادت  »ترمجه:    [23]اۡلسراء:  ﴾َوَقَضىَٰ رَبَُّك َأالَّ تَ ۡعُبُدوَٰٓا  ِإالََّٰٓ ِإایَّ
نَس ِإالَّ  ﴿ د:  فرمایمی و   «مکنید مگر خاص، خودش را َوٱۡۡلِ و  »ترمجه:    [56]الذارایت:  ﴾لَِیۡعُبُدونِ َوَما َخَلۡقُت ٱۡۡلِنَّ 

. و به مهنی جهت مهه مسلماانن در هر مناز خود اب «را مگر برای اینکه مرا عبادت کنندهاانسان ها و  نیافریدم جن
َك نَ ۡعُبُد  ﴿:  گویندمی   سپارند که به معنی ال اله اال هللا عمل کنند وقتی کهمی  هللا تعالی تعهد َك َنۡسَتِعنیُ ِإایَّ ]الفاحتة: ﴾َوِإایَّ

 .«طلبیممی کنیم و تنها از تو مددمی  تنها ترا عبادت»ترمجه:  [5

ای اجنام دادن چند    گویندمیات اینجا خیلی واضح است، مگر آای عبادت تنها نطق و ای به زابن راندن این کلمه را  
، ترسیدن متعال   گفتارها مانند دعاء، توکل، مناز، نذر، حمبت اب هللاشعایر تعبدی را؟ خنری، عبادت شامل متام کردارها و  

 گرید. می  ابشد که مورد رضایت هللا متعال قرارمی از وی و غریه اعمال و گفتارهایی

رساند این است که جبز هللا متعال هیچ ذات مستحق عبادت نیست،  می   پس خمتصرا پیام و مفهومی را که کلمهء طیبه 
 ابشد.می  ی که برای غری هللا اجنام داده شود ابطلو هر عبادت

مسلمان واقعی آن است که کلمهء طیبه را به زابن خبواند و به قلب بپذیرد و در جامهء عمل آنرا اثبت سازد طوری 
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اجتناب   کندمی   که از معنی آن ابخرب ابشد، به مفهوم آن یقنی کامل داشته ابشد و از اعمال شرکی که کلمه را نقض
 رزد.و 

 شروط قبولی کلمه: 

 پس برای قبول شدن این کلمهء مهم شروط ذیل الزمی است:

بدان که هیچ »ترمجه:    [19]حممد:  ﴾فَٱۡعَلۡم أَنَّهُۥ اَلَٰٓ إِلَََٰه ِإالَّ ٱَّللَُّ ﴿د:  فرمایمی   دانسنت معنی ال اله اال هللا؛ هللا متعال  -1
َمْن َماَت َوُهَو یَ ْعَلُم أَنَُّه اَل إرَلَه إرالَّ  »د: فرمایمی و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم «  معبود بر حق نیست جبز خداوند

َدَخَل اْْلَنَّةَ   ،ُ هر کس ِبرید در حالیکه معنی ال اله اال هللا را درک کرده ابشد داخل  » }صحیح مسلم{، ترمجه:  «اَّللَّ
 که انسان معنای آن را بداند.  شودمی که ال اله اال هللا وقتی پذیرفته  شودمی  . از این معلوم«شودمی  هبشت

انسان ابید قلبا به این کلمه یقنی قطعی داشته ابشد و هیچ گونه شک و تردید در این مورد نداشته ابشد. رسول    -2
َوَأِنِّر »د:  فرمایمی   هللا صلی هللا علیه وسلم  ُ اَّللَّ إرالَّ  إرَلَه  اَل  َأْن  ،   َأْشَهُد  َشاكٍِّ َغْْيَ  َعْبٌد  هبررَما  اَّللََّ  یَ ْلَقى  اَل  اَّللَّر،  َرُسوُل 

اْْلَنَّةر  َعنر  دهم بر اینکه معبودی بر حق به جز هللا وجود ندارد، و من می   گواهی»}صحیح مسلم{،  «فَ ُیْحَجَب 
حالیکه شکی به آن نداشته ابشد،  ای که هللا متعال را اب این دو کلمه مالقات کند در  فرستادهء او هستم، هر بنده

یقنی نیز شرط ال اله اال هللا قرار داده شده است و تنها خواندن آن   . طبق این حدیث«شودمی  پس در جنت داخل
 بدون یقنی فایده ندارد.

 آن روی  قبول کند و از  کندمیعالوه بر این انسان ابید هر آنچه را که معنا و مفهوم ال اله اال هللا به آن داللت    -3
و به آن یقنی دارند، اما آنچه را که این کلمه   دانندمیگردان نباشد، زیرا کسانی وجود دارند که معنای کلمه طیبه را 

ُهُم ٱۡلِكتَََٰب یَ ۡعرُِفونَهُۥ َكَما ﴿فرموده است: ها آن  ند، هللا متعال در موردپذیر یمن کندمی به آن داللت  یَ ۡعرُِفوَن ٱلَِّذیَن َءاتَ ۡینََٰ
یَ ۡعَلُمونَ  َوُهۡم  ٱۡۡلَقَّ  لََیۡكُتُموَن  ۡنُهۡم  مِّ َفرِیقا  َوِإنَّ   

َنآََٰءُهۡمَۖ آانن کتاب )آمسانی( کسانی »ترمجه:    [146]البقرة:  ﴾أَب ۡ به  که 
ن شناسند، و مهاان گروهی از آانچنانکه فرزندان خود را می  شناسند،( را می صلی هللا علیه وسلم   ای ما و )پیامربداده

 «.کنندمیحق را کتمان  دانندمی کهدر حالی

َوأَنِیُبوَٰٓا  ِإَلَٰ رَبُِّكۡم َوَأۡسِلُموا  ﴿د:  فرمایمی؛ هللا  کندمیاپبندی و تسلیم شدن به آنچه که این کلمه بر آن داللت    -4
. پس اگر کسی معنی ال «اتن ابز گردید و در برابر او تسلیم شوید  و به سوی پروردگار » ترمجه:    [54]الزمر:  ﴾َلهُۥ
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اله اال هللا را بداند و آن را بپذیرد اما به مفهوم آن عمل نکند و به احکام خداوند متعال در سایر امور دین و دنیا 
، کنندمی   خوانند اما حکم به طاغوتمی  رساند. مانند کسانیکه کلمهمنی  تسلیم نشود، کلمه برای چننی شخص نفع 

 سازند وغریه.  می پذیرند، احکام و حدود را معطل منی  قواننی خداوند متعال را

راستی و صداقت: صدق و راستی این است که قلب اب زابن مهآهنگ ابشد، نه مانند منافقنی که علنا  اسالم را   -5
آنچه را اب زابن اعالن می  اما  قلب می  هایشان کردند  پیامرب صلی هللا علیه و سلم گفتند در    هایشان موجود نبود. 

َحرَّ »د:  فرمایمی إرالَّ  قَ ْلبرهر  ْن  مر ْدًقا  صر اَّللَّر  َرُسوُل  ًدا  حمَُمَّ َوَأنَّ   ،ُ اَّللَّ إرالَّ  إرَلَه  اَل  َأْن  َیْشَهُد  َأَحٍد  ْن  مر َعَلى  َما   ُ اَّللَّ َمُه 
هر کس از صدق دل شهادت دهد که جبز هللا متعال معبود بر حق نیست و حممد صلی »}خباری ومسلم{،  «النَّارر 

 . «اندگردمی  هللا علیه و سلم بنده و فرستادهء اوست خداوند جهنم را بر او حرام

ابشد؛ پیامرب صلی هللا علیه وسلم می   اخالص: و آن عبارت از تصفیه و اپک کردن عمل از هر گونه شرک و رای  -6
إرلَ »فرموده است:   اَل  َقال:  َمْن  القرَیاَمةر،  یَ ْوَم  برَشَفاعرِت  النَّاسر  هَأْسعُد  نَ ْفسر أو  قَ ْلبره  ْن  مر َخالًصا  هللاُ  إالَّ  }صحیح «َه 

 . «خوشنودترین شخص به شفاعت من کسی است که ال اله اال هللا را اب اخالص قلبی بگوید»خباری{، 

ِ  ﴿د: فرمایمی  کلمه؛ هللا متعالاین   حمبت داشنت اب -7 و کسانی  » ترمجه:  [165]البقرة: ﴾َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوَٰٓا  َأَشدُّ ُحّبا َّللَِّّ
 . «که امیان آوردند هللا را بیشرت از هر چیزی دوست دارند

این مهه شروط ال اله اال هللا هستند که کلمه مسلمان ابید مهیشه موافق اب آن ابشد و در غری آن تنها به زابن آوردن  
  رساند.منی آن و ادعای مسلمان بودن هیچ نفعی برای انسان 
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 های امیان  شکننده نواقض ای

 
دین اسالم   انسان،   ابشدمیازآنچه که گذشت دانستیم که کلمهء طیبه کلید دخول در  و بدون آن ممکن نیست 

مهتا وجود ندارد و  شود. مسلمان ابید گواهی دهد که هیچ معبود و اله بر حق جبز از هللا یکتا و بیمسلمان مشرده  
اینکه حممد صلی هللا علیه وسلم پیامرب و فرستاده خداوند متعال است. وقتی بنده بر این دو شهادت از صمیم قلب 

 . شودمی ته گواهی داد مسلمان گف

و دانستیم که مسلمان واقعی آن است که کلمهء طیبه را به زابن خبواند و به قلب بپذیرد و در جامهء عمل آنرا پیاده 
سازد طوری که از معنی آن ابخرب ابشد، به مفهوم آن یقنی کامل داشته ابشد و از اعمالی که این کلمه را نقض 

  ء خباطری است که هر عملی که شکنندهء این کلمه ابشد انسان را از دایرهشکناند اجتناب ورزد. این می و کندمی
و ادعا کند  ، از پدر پدر مسلمان ابشدسازد هر چندبه زابن کلمه خبواند، مناز اداء کند، روزه بگریدمی اسالم خارج

 که مسلمان است. 

دیگر مسلمان است و ای اگر شخصی  یکبار کلمه خواند    که اگر شخصی  کنندمی   برخالف آنچه اکثر مردم گمان 
عبادات، نواقض  سایر  خواند او مسلمان است و ممکن نیست که کافر شود، امیان نیز مانند وضوء و مناز و  می   مناز

دیگر مهچو وضو و عبادات  های  های امیان بیشرت، دقیق تر و خطرانکرت از شکنندهه  دارد بلکه شکنندها  و شکننده
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 است.  مناز 

وط کلمه طیبه را جبا نیاورد، واجبات آنرا ادا نکند و به آن ابور نداشته ابشد چننی شخص کافر اگر شخصی شر 
 مطلق است، اما اگر اب مهچو عقیده تظاهر به اسالم منود و ادعای مسلمانی کرد، وی منافق است. 

آورده نساخت و ای  اما کسیکه شروط و واجبات کلمهء طیبه را عملی و براپ منود، مگر یکی از این شروط را بر 
و ای به آن معتقد نبود، در حالی که قبال مسلمان بود، چننی شخص کافر و از دین اسالم مرتد    واجبات را ادانکرده

 د. گردمی

اسالم، تذکر و برحذرداشنت خودم و برادران و خواهران های  قابل ذکر است که هدف از نوشنت نواقض ای شکننده 
، و نباید از آن تکفری اشخاص ای جهات معینی فهمیده شود، زیرا تکفری  ابشدمی ها  آن   مسلمامن از واقع شدن به
هر شخصی را بدون حتقق ایفنت شروط و ضوابط تکفری و    توان منی دارد که  خاص خودرا  شروط، ضوابط و موانعی  

سخ و رابنی )نه علمای  نبودن موانع آن، تکفری منود. عالوه بر آن، تکفری کردن کار هر شخص نیست بلکه علمای را
. و به مهنی  کنندمی  ای جهتی  سلطان و درابری( اب سنجیدن متامی امور، حکم بر کافر و مرتد بودن شخص معینی

ی هاکتابو خبشی از    اند،اسالم زاید امهیت دادههای  غرض، علمای اسالم در طول اتریخ به بیان نواقض ای شکننده
های گوانگون کفر و انواع اعتقادی، گفتاری و کرداری و در آن صورتاند  داده  فقه را به بیان احکام مرتد اختصاص 
از این زمینه به هاکتاب   تریناند. مفصل ذکر کرده   شودمیدایرهء اسالم    آن را که ابعث خروج مسلمان  یی که در 

آمده،   در  نوشتههاکتاب نگارش  است که علمای حنفی  و صورت یی  انواع  و  برمشرده و های  اند  را  گوانگون کفر 
 اند.توضیح داده

 های امیان:تعداد شکننده 

اند زاید است که ذکر تعداد آن ممکن نیست مگر  گردمیامیان که مسلمان را از دایرهء اسالم خارج  های  شکننده
 اصول و ضوابط کلی و جامعی دارد که آنرا میتوان در نقاط ذیل خالصه کرد: 

 ملحد شدن، به گونهء که وجود خداوند متعال را انکار کند:احلاد ای  -شکنندهء اول

اگر کسی از وجود هللا تعالی انکار کند و ای معتقد به این ابشد که هللا تعالی خالق کائنات نیست بلکه طبیعت خالق  
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آغاز و بدایتی ندارند، در این صورت این شخص   مهیشگی اند،اشیاء است و ای هم ابور داشته ابشد که خملوقات 
 ابشد. می  ملحد و خارج از ملت

 شریک آوردن به خداوند متعال:  -شکنندهء دوم  

. مانند اینکه عبادتی را جبای اینکه  شودمی   اگر انسان به شکلی از اشکال به خداوند شریک بیاورد از ملت خارج
دهد. مثل اینکه به غری هللا دعا کند، ذبح و نذر کند، ازغری هللا در  می  امبرای هللا تعالی اجنام دهد به غری هللا اجن

 اموری که بندگان قادر به اجنام آن نیستند، استعانت و کمک خبواهد و ای به آن پناه بربد.  

ز یی ا طلب رفع حاجات و مشکالت از غری هللا )برابر است که این غری هللا پیامرب ابشد، ای شخص نیکو و ای ولی
 .  شودمی  اولیاء هللا( شامل این نوع شرک

عالوه بر این اگر کسی به بتی و ای شخصی چنان احرتام و تعظیم قایل ابشد که به گمان وی آن شخص ای بت  
ایبد، می   ابرد، مریض شفامی   داند، ای به حکم وی ابران می   تواند در امور کون تصرف کند، ای آن شخص غیب رامی

وغریه معتقداتی که در زمان ما رایج  کندمی دهد، زاین و ضرر را از انسان دفعمی  سر و مالآن شخص فرزند و مه
 د.  گردمی  کافرمرتکب آن  است اینهمه ابعث خروج انسان از ملت گردیده و 

عالوه بر این شرک خیلی خطرانک اینست که حاکم و ای قاضی خالف آنچه که هللا متعال انزل فرموده است حکم 
اینست که قاتل ابید قصاص شود، اگر حاکم و ای اپرملان قانونی را تصویب کند که  متعال کند. مثال حکم خداوند 

قاتل بر اساس قانون چننی حکم کند، در    ابالیسال شود، و ای قاضی    20قاتل ابید جمازات به عمر ابد ای مثال  
حقیقت کسانیکه این حکم خداوند متعال را تغیری دادند و ای قاضی ای که به آن حکم کرد به خداوند شریک آورده 

ِفُرونَ ﴿  د:فرمایمی  است. خداوند متعال ُ َفُأو لَََِٰٰٓئَك ُهُم ٱۡلكََٰ ُكم ِبَآَٰ أَنَزَل ٱَّللَّ
س ک و هر  » ترمجه:  [44دة: ]املائ﴾َوَمن ملَّۡ حَیۡ

 . « افرندکها  نیند، اکم نکرده است حکبه آنچه خداوند انزل  

مهچنان انسانی که بزرگان و پیشوااین خودرا خواه قومی ابشند ای مذهبی در امور حالل و حرام بغری از خداوند متعال 
انسان به جای قانون خداوند متعال قانون شوند. مثال اینگونه شرک اینست که  می   کافر  کنندمی  اطاعت و پریوی

بشری خمالف قانون خداوند را اب رغبت و حمبت قلبی داور و حاکم قرار دهد و آن حکم را عادل و آن حمکمه را 
انمد و می   عدالت بداند و مسائل خودرا به آجنا برای حل و فصل بربد. هللا تعالی این چننی داور و حاکم را طاغوت
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ُۡم َءاَمُنوا  ِبَآَٰ أُنزَِل إَِلۡیَك َوَمآَٰ أُنزَِل ِمن قَ ۡبِلَك یُرِیُدوَن َأنأَ ﴿د:  فرمایمی یَ َتَحاَكُموَٰٓا  ِإَل ٱلطََُّٰغوِت    مَلۡ تَ َر ِإَل ٱلَِّذیَن یَ ۡزُعُموَن َأهنَّ
به آنچه بر تو انزل شده و به    کنندمی بینی کسانی که ادعا  آای منی » ترمجه:    [60]النساء:  ﴾َوَقۡد أُِمُروَٰٓا  َأن َیۡكُفُروا  ِبِهۦَۖ 

ها آن   خواهند که داوری را به پیش طاغوت بربند، در حالی که بهاند، و میآنچه پیش از تو انزل شده امیان آورده
 .«دستور داده شده است ات به طاغوت کفر بورزند

حرام، و حرام آشکار را حالل فرمانربداری و اطاعت از علمای سو و فرمانروااین طاغوت صفتی که حالل آشکار را  
ٱَّتََُّذوَٰٓا  َأۡحَباَرُهۡم َورُۡهبَََٰنُهۡم أَۡراَباب مِّن ُدوِن ٱَّللَِّ ﴿د:  فرمایمی  دهند از مجله شرک به خداوند متعال است. هللا تعالیقرار می

ا وََِٰحداَۖ  احبار و راهبان )علمای( شان را به جاى  »ترمجه:    [31وبة:  ]الت﴾َوٱۡلَمِسیَحٱۡبَن َمۡرمَیَ َوَمآَٰ أُِمُروَٰٓا  ِإالَّ لَِیۡعُبُدوَٰٓا  ِإهلََٰ
ه  کاند مگر آنافتهیه فرمان نکاند[ حال آن گرفته ی ]را به خدامی ح بن مر یز[ مسیاند. و ]ن گرفته ی خداوند، به خدا

 . «نندکگانه را بندگى  یمعبود 

 ادعای صفات خدایی: -شکنندهء سوم

. مثال کسی از شودمی صفات خمصوص خداوند متعال را برای خود ادعا کند کافر ها و  بعضی از ویژگی  اگر کسی
را زنده کند و ای  ها  تواند مردهادعا کند که او می ای  ادعای علم غیب کند،    ایمردم خبواهد که وی را عبادت کنند،  

شخص ادعا کننده   ها،صورتداند. در این  می  دهد و ای ادعا کند که او غیب رامی  را شفاها  ادعا کند که مریض
 د.گردمی  کافر و خارج از ملت

 ادعا َّنودن پیامربی:  -شکنندهء چهارم

  کندکه بر او کتابی مهچو قرآن انزل شده است و ای بر وی وحی انزل   ادعا است،ای اگر کسی ادعا کند که او پیامرب
َوَمۡن َأۡظَلُم ممَِّن ٱۡفرَتَىَٰ َعَلى ٱَّللَِّ َكِذاب  َأۡو قَاَل أُوِحَي ﴿د:  فرمایمی  . هللا متعالشودمی   کافراین چننی شخص  ،  شودمی

و کیست ستمگرتر از کسی که بر  » ترمجه:    [93]األنعام:  ﴾ِإََلَّ َومَلۡ یُوَح إِلَۡیِه َشۡيء َوَمن َقاَل َسأُنزُِل ِمۡثَل َمآَٰ أَنَزَل ٱَّللَُّ  
نکه به او چیزی وحی نشده است، و کسی که بگوید: من نیز  هللا دروغ بندد، ای بگوید به من وحی شده حال آ
 مانند آنچه هللا انزل کرده است انزل خواهم کرد«. 

 صلی هللا علیه وسلم:  شکنندهء پنجم: انکار و تکذیب هللا جل جالله  ای پیامرب او

مانند   ؛شودمی  امجاع علما کافرصلی هللا علیه وسلم را تکذیب کند، به    ای پیامرب او  کسیکه هللا سبحانه و تعالی
مانند انکار منودن فرضیت   انکار کند؛  شودمی  اینکه از امری از امورات قطعی و یقینی که ازضرورایت دین مشرده
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 مناز، زکات، حرام بودن سود، زان و ایخوردن گوشت خوک. 

. و مهچنان انکار  شودمی   فر مشردهچنانچه انکار از امساء و صفات هللا تعالی بدون وجود شبههء جهل و أتویل نیز ک
حرف و ای آیت و ای سورتی از قرآن کرمی، ادعای وجود اختالف و تناقض و حتریف در قرآن کرمی، انکار از سنت  

شدن پس از مرگ و حماسبه و جزا، کافر نگفنت کفار مانند یهود،    رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، انکار منودن زنده 
 . شودمی پرستان کفر مشردهو بت  ملحدین نصارا، جموس،

بودن آن اب دلیل قطعی اثبت است، بدون وجود شبهه و أتویل نیز در این ابب   مشردن اموری که حرام چنانچه حالل 
صلی هللا علیه وسلم برای متام بشریت   شدن اینکه رسالت پیامربمنودن مدعیان نبوت، مدعی    . تصدیقشودمیداخل  

بسنت به ام املؤمننی عائشه صدیقه رضی هللا عنها به آنچه که هللا متعال او را در قرآن کرمی از  عام نبوده است، هتمت  
بسنت به سایر امهات مومننی مهسران پیامرب صلی هللا علیه وسلم  مهچننی هتمت  ، وه استآن اپک و مربا اعالن منود
 نیز از مجله این امور است. 

این شک، عبارت از آن شکی است که در خمالفت و تضاد   امور دین:داشنت در امری از  شک  -شکنندهء ششم
مانند اینکه شخصی در  د؛گردمی  اب امری ابشد که تصدیق آن بر بنده واجب است و ابعث خروج انسان از ملت

وسلم به مردم رسیده شک مناید.    صلی هللا علیه  صدق و راست بودن اخباری که از جانب هللا متعال و پیامرب او
کردن در ثبوت قرآنکرمی    شدن پس از مرگ، شککردن در زنده  داشنت در کفر کافران و مشرکان، شک    ال: شک مث

 بودن آن از هرگونه حتریف و تبدیل وغریه. و حمفوظ 

 ورزیدن ِب اسالم:هللا علیه وسلم و دمشنی او صلی  ورزیدن ِب هللا جل جالله و پیامرب  دمشنی -شکنندهء هفتم 

مسلمان واجب است ات اب هللا جل جالله، رسول او حممد صلی هللا علیه وسلم و دین اسالم حمبت داشته ابشد.  بر  
مانند اینکه شخصی به هللا تعالی،   اند؛گردمیچننی شخص را کافر و از ملت اسالم خارج ها و دمشنی کردن اب این

صلی هللا علیه   د. چنانچه دمشنی اب اصحاب پیامربرسول هللا صلی هللا علیه وسلم و دین مقدس اسالم دشنام بده
ابشد. چنانچه داشنت چننی  میها  دادن ایشان بطور عموم و تکفری منودن آانن نیز از مجله این شکننده  وسلم، دشنام 

 ابشد. می عقیده درابرهء صحابه ایی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آانن را بشارت به جنت داده است نیز کفر
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کنندگان شریعت اسالمی و  کنندگان احادیث صحیح، محل  عالوه بر این، دمشنی اب امامان دین، راواین و نقل  
آموزانند )نه خباطر مشکل شخصی اب آانن(  می  تکذیب ایشان به وجه عموم فقط به دلیل اینکه آانن دین را به مردم

 به مردم هستند.  ها آن  ورثهء انبیاء و رسانندگان پیام ابشد. زیرا این طبقه از مردمان می ها از مجله مهنی شکننده

 کردن به ذات اَلی، آایت و رسول او صلی هللا علیه وسلم:  استهزاء و مسخره  -شکنندهء هشتم

کفر است، زیرا اب حمبت و تعظیمی که    هللا علیه وسلماو صلی  کردن به ذات اهلی، آایت و رسول  استهزاء و مسخره
مشردن یکی از شعایر ایشان بر بنده واجب است، در تضاد قرار دارد. مثال: اهانت به کتاب هللا، سبکدر قبال  

 دین اسالم و مقدسات آن وغریه. 

 گرفنت از مؤمنان: دوستی ِب کفار و فاصله  -شکنندهء هنم

کمک کردن و مساعدت    بودن به آن،موافقت اب عقاید و ابورهای آانن و راضی  ها،آن   داشنت کفار، دینمانند دوست
فار  کبودن از اعمال کفری و شرکی که  مسلماانن، جاسوسی به نفع کفار علیه مسلماانن، و راضی  مقابلآانن در  
 آورند. شان به عمل میدر اعیاد 

کردن و کنندگان شریعت اسالمی، از مجله علما، دعوتگران، افراد صاحل و نیکو، و تنگجنگ و دمشنی اب محل
بر آانن به قصد اینکه مانع پیشرفت دعوت اسالمی و حتت فشار قراردادن آانن گردد نیز ابعث کفر  فشارآوردن  

کردن، سعی و تالش به   د. چنانچه هر نوع فعالیت علیه اسالم و مسلماانن و ستیزه اب آانن، اب توهنیگردمی انسان 
مسلماانن مسلط گردند نیز ابعث از بنی رفنت رساندن کفار ات بر  ساخنت آانن، کمک کردن و ایری  خاطر ضعیف

 د.گردمی امیان فرد

 گردانی و متنفرشدن از آئْي و برانمهء اسالم:شکنندهء دهم: روی

هللا علیه وسلم روگردانی کند و احکام اهلی را به این ابور قبول او صلی  کسی که از اطاعت خداوند متعال و پیامرب
 د. از مجله این امور، ترک مناز در نزد برخی از علماءگردمی زم نیست کافر نکند که عمل کردن به آن واجب و ال

  ابشد زیرا مناز ستون دین است و ترک مطلق آن ترک دین است.می
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 های اسالم مراتب نواقض و ای شکننده

 
دین خارج گردانیده و مستقیما انسان را از  ها  و ای نواقض امیان مراتب خمتلف دارد، بعضی از این شکنندهها  شکننده
 کنیم: می را حبثها سازد و بعض دیگر چننی نیست. در ذیل خمتصرا این صورت کافر می 

 : شودمی شکنندهء که منجر به کفر بواح ای علنی-مرتبه اول

این شکننده ایی است که مرتکب آن بدون جهل، اندانی، أتویل، انچاری و ای عذر دیگری به آن ابور مند است و  
جل جالله    است، به غری هللا اجنام دهد، ای هللا متعال  دهد؛ مانند کسی که عباداتی را که خمصوص هللا  می  آنرا اجنامای  

دهد، ای به امور دین مانند مناز، روزه، زکات، ریش و غریه استهزا و مسخره هللا علیه وسلم را دشنام  او صلی    و رسول
 شخصی که از امور قطعی و یقینی که از ضرورایت حتمی دین است است، ای  کند، ای کسی که منکر قرآن و سنت 

 انکار  کند. 

ایی که بر حافظان قرآن متسخر کردند در حالیکه مهرکاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در هللا تعال درابرهء عده
-65]التوبة:  ﴾اَل تَ ۡعَتِذُروا  َقۡد َكَفۡرمُت بَ ۡعَد ِإمیََِٰنُكۡمِۚ   ٦٥َتۡسَتۡهزُِءونَ ُقۡل أَبِٱَّللَِّ َوَءایََِٰتِهۦ َوَرُسوِلِهۦ ُكنُتۡم  ﴿د:  یجنگ بودند مى فرما

فر کانتان  میه پس از اکد، به یقینیاور ید؟ عذر نیردکشخند مىیت او و رسولش ر ای به خدا و آایبگو: آ»ترمجه:    [66
 .  «دیردکشه  یپ
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 د: و این شکننده به دو قسم است:گردیَّن شکنندهء که منجر به کفر ظاهر و بواح-مرتبه دوم

که ظاهرا شکننده و ای انقض امیان است مگر  احتمال معذور پنداشنت   شودمی  قسم اول: شخصی که مرتکب عملی
ای جهل    ای مثل أتویلبه سبب جرب و اکراه، از دست دادن عقل، وجود شبهه که  مانند شخصی    رود؛می   آن شخص

ابشد. اینعده از اشخاص نیاز دارند که حجت بر آانن قامی گردد و موضوع اب دالیل می  معتقد به عمل و ای اجنام آن 
برایشان بیان گردد، اگر موضوع را دانستند و اب وجود آن بر عقیده و ابور ای عمل خود اصرار کردند در آن صورت 

 شوند.می از دین خارج پنداشته

توان گفت که صاحب آن مرتکب عمل کفری شده است، نه اینکه مرتد شده است ات آنکه  و در این نوع کفر می 
 اب از رسیدن حجت و دلیل بر عمل خود اصرار و اپفشاری کند. 

هایی است که در حکم آن علمای اسالم اختالف کرده اند؛ مانند حکم ترک کنندهء مناز شکننده  قسم دوم از این
عده ایی از علماء به این نظر اند که اگر   .پروایی و تنبلی، بدون آنکه فرض بودن مناز را انکار کند ز روی بی که از ا

، اما بعضی دیگر به این نظر هستند که کسی که  شودمیشخصی مناز را حتی از روی تنبلی و کسالت ترک کند کافر 
خواند، فاسق است و خواند و گاهی منی از می، کافر است، و کسی که گاهی منکندمیمناز را بطور مطلق ترک  

 د.  گردی من د. چنانچه رأی دیگری نیز وجود دارد که حتی اگر مطلقا مناز را ترک کند کافرگردی حمکوم به کفر من

کار دارد،   و  دهد و کسی که اب سحر سرآموزد و به دیگران تعلیم میعلما در مورد کافربودن کسی که سحر را می
اختالف نظر دارند. نظر متوسط بعضی علماء اینست که اگر سحرکننده اعمال شرکی دیگری مانند کمک خواسنت 

مشردن اموری که هللا تعالی به تعظیم   گرفنت و سبک   کردن و نذر  به وسیله ذبحها  آن   جسنت به  ها، تقرب از شیطان 
 .  شودمی  ین شخص کافرو توقری آن دستور داده است را در عمل سحر خود مرتکب شود ا

د گردمی یکی از فرایض مانند زکات، روزه و حج را ترک کند، کافر  اند که اگر مسلمانی بعضی از علما به این نظر
بودن آن نباشد و اگر منکر ات آنکه منکر فرض   شودیمگر رأی راجح اینست که  که اب ترک منودن این فرایض کافر من

  .شودمی ، در چننی حالت کافر - اتفاق علماء به  -بودن آن بود  وجوب و فرض 
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 والء و براء 
 )دوستی و دمشنی خباطر خداوند متعال( 

 
یعنی اینکه مسلمان ابید اب اهل اسالم دوستی و اب دمشنان    ؛ابشدمی  والء و براء   ء مسلمان از مجله اصول عقیده

که ابید ابراهیم علیه السالم را در عداوت و دمشنی اب دمشنان کند می اسالم دمشنی مناید. هللا تعالی به مؤمنان امر  
َكاَنۡت َلُكۡم أُۡسَوٌة َحَسَنة ِفَٰٓ  َقۡد  ﴿د: فرمایمی الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهند، چنانچه ها آن  اسالم و بیزاری از

رََِٰهیَم َوٱلَِّذیَن َمَعهُۥَٰٓ ِإۡذ قَاُلوا  ِلَقۡوِمِهۡم ِإانَّ بُ َرءَََُٰٰٓؤا  ِمنُكۡم َوممَّا تَ ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللَِّ  َوُة َوٱۡلَبۡغَضآَٰءُ إِب ۡ  َكَفۡراَن ِبُكۡم َوبََدا بَ ۡیَنَنا َوبَ ۡیَنُكُم ٱۡلَعدََٰ
ا َحّتََّٰ  به یقنی برای مشا در ابراهیم و کسانیکه اب او هستند سرمشق  »ترمجه:    [4]املمتحنة:  ﴾ تُ ۡؤِمُنوا  بِٱَّللَِّ َوۡحَدهُۥَٰٓ أَبَد 

ورزمی پرستید بیزار هستیم. به مشا کفر می گاه که به قوم خود گفتند ما از مشا و آنچه به جای خدا می نیکوست؛ آن 
 ء مهیشگی پدیدار شده ات وقتیکه فقط به خدا امیان آورید«.و میان ما و مشا دمشنی و کینه 

ها آن   د که تنها خداوند، پیامربش و مؤمنان ایور و دوستفرمایمی و در آایت دیگری، هللا متعال به مؤمنان ارشاد
ُ َوَرُسولُهُۥ َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوا   ﴿د:  فرمایمی  دوستی منایند؛ چنانچهها  آن   هستند، یعنی تنها اب َا َولِیُُّكُم ٱَّللَّ َوَمن یَ َتَولَّ    ...ِإمنَّ

ِلُبونَ  تنها خدا و پیغمرب او و مؤمنان »ترمجه:    [56-55]املائدة:  ﴾ٱَّللََّ َوَرُسوَلهُۥ َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوا  َفِإنَّ ِحۡزَب ٱَّللَِّ ُهُم ٱۡلغََٰ
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هللا  ء حزبس که خدا و پیغمرب او و مؤمنان را به دوستی و ایری بپذیرد )از زمرهایور و دوست مشایند ..... * هرک
. و این آایت و آایت دیگری در قرآن کرمی، عقیدهء والء یعنی دوستی اب  «هللا پریوز است  تردید حزباست و( بی 

براء یعنی دمشنی اب دمشنان اسالم را به  . و آایت دیگری در قرآنکرمی، عقیدهء کندمی هللا، پیامربش و مؤمنان را اثبت 
َرىََٰٰٓ ﴿د: فرمایمی رساند؛ چنانچه هللا تعالی به مسلماانن امر منودهاثبات می  َی َُّها ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا  اَل تَ تَِّخُذوا  ٱۡلَیُهوَد َوٱلنَّصََٰ َيَََٰٰٓ

نُكمۡ   ِإنَّ ٱَّللََّ اَل یَ ۡهِدي ٱۡلَقۡومَ   َأۡولَِیآََٰءَۘ بَ ۡعُضُهۡم َأۡولَِیآَٰءُ بَ ۡعضِۚ َوَمن یَ َتَوهلَُّم مِّ
ای  »ترمجه:    [51]املائدة:  ﴾ٱلظََِّٰلِمنیَ   َفِإنَّهُۥ ِمۡنُهۡم 

دوستان بعضی دیگرند. هرکس ها  آن   اید! یهود و نصاری را دوستان )خود( مگریید، بعضی ازامیان آورده   کسانیکه
 .«منایدخدا گروه ستمگران را راه منیرا به دوستی گرید، از آانن خواهد بود. آری ها آن  از مشا

 هر مسلمان مامور  این است عقیدهء والء و براء ای دوستی خباطر خداوند متعال و دمشنی خباطر او تعالی. بنابر این،
است که بعد از حمبت خداوند متعال و رسول او صلی هللا علیه وسلم حمبت اولیاء و دوستان خداوند متعال و دمشنی 

 را بر خود واجب بگرداند.  ها آن  مشنان کردن اب د

و در آایت دیگری خداوند متعال بر عقیدهء براء أتکید منوده و کفار را دمشن خود و دمشن مسلماانن معرفی کرده و  
برحذر آانن  اب  دوستی  از  را  و می  مؤمنان  وَ ﴿د:  فرمایمیدارد  َعُدوِّي  تَ تَِّخُذوا   اَل  َءاَمُنوا   ٱلَِّذیَن  َی َُّها  َعُدوَُّكۡم  َيَََٰٰٓ

. نه تنها  «اید، دمشن من و دمشن خوداتن را به دوستی مگرییدای کسانیکه امیان آورده»ترمجه:    [1]املمتحنة:  ﴾َأۡولَِیآَٰءَ 
افراد خانوادهء شان هم ابشند    ترینکفار دور و بیگانه بلکه مؤمنان از حمبت و دوستی ابدمشنان اسالم که از نزدیک

تعالیمنع شده عَ ﴿د:فرمایمی  اند. هللا  ٱۡسَتَحبُّوا ٱۡلُكۡفَر  ِإِن  َأۡولَِیآََٰء  َنُكۡم  َوِإۡخوََٰ َءاابَٰٓءَُكۡم  تَ تَِّخُذوَٰٓا   اَل  َءاَمُنوا   ٱلَِّذیَن  َی َُّها  َلى َيَََٰٰٓ
میََٰنِِۚ  اتن کفر را بر امیان ترجیح دهند  ن ن و برادرااتاید اگر پدران آوردهای کسانیکه امیان  »ترمجه:    [23]التوبة:  ﴾ٱۡۡلِ

د که ممکن نیست امیان به خداوند و رسول او فرمایمی  . بلکه فراتر از این، هللا تعالی«)آانن را( به دوستی مگریید
ٱأۡلَِٰٓخِر    ُد قَ ۡوما یُ ۡؤِمُنوَن بِٱَّللَِّ َوٱۡلَیۡومِ الَّ تَِ ﴿  صلی هللا علیه وسلم مهراه اب دوستی اب کفار در دل مسلمان یکجا شود:

هَنُۡم َأۡو َعشِ  َنآََٰءُهۡم َأۡو ِإۡخوََٰ قومی را »ترمجه:    [22]اجملادلة:  ﴾ریهََتُۡمِۚ یُ َوآَٰدُّوَن َمۡن َحآَٰدَّ ٱَّللََّ َوَرُسوَلهُۥ َوَلۡو َكانُ وَٰٓا  َءاابََٰٓءُهۡم َأۡو أَب ۡ
اند، داشته ابشند، کسانی را دوست داشته بشند که اب خدا و رسول او خمالفت کرده   نیابیکه به خدا و روز آخرت امیان 

 . «ن ابشدن ای قوم و قبیلهء آانشاشان ای برادران ای پسران  ن شاهرچند پدران 

که موضوع دوستی و دمشنی در راه خداوند متعال از مهمرتین موضوعات عقیده   شودمی   ر معلومکت فوق الذ ایاز آ
ابشد مگر متأسفانه بسیاری از مردم حتی کسانیکه نسبتی به علم و دعوت دارند برای این اصل عقیده  می   اسالمی

و مصاحل دنیوی و    که در دوستی اب کفار قرار دارند  شودمی   امهیتی را که شااین آن است قایل نیستند و عمال دیده
که دمشنی، غلظت و شدت شان اب   شودمی  شخصی خودرا بر احکام شرعی فوق ترجیح میدهند. برعکس، دیده
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حمَُّمَّد رَُّسوُل  ﴿د:  فرمایمی  مسلماانن بیشرت شده است و این متاما در خمالفت اب این قول خداوند متعال قرار دارد که
ِِۚ َوٱلَِّذیَن َمَعهُۥَٰٓ َأِشدَّ  و هستند حممد پیامرب خداست و کسانیکه اب ا»ترمجه:    [29]الفتح:  ﴾آَٰءُ َعَلى ٱۡلُكفَّاِر ُرمَحَآَٰءُ بَ ۡیَنُهۡمَۖ ٱَّللَّ

و اصل اخوت و برادری که در قرآن ذکر گردیده است رو به زوال بوده   « یگر مهرابن اندبر کافران سختگری، اب مهد
متعال  خداوند  است.  خود گرفته  به  اب کفار  برادری  و  دوستی  را  آن  جای  ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ﴿د:  فرمایمی   و  َا  ِإمنَّ

 .« مؤمنان برادر یکدیگر اند»ترمجه:  [10]اۡلجرات: ﴾ِإۡخَوة

ظ نسب و وطن از هم دور  ازتعلیمات قرآن و سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اینست که اگرچه مسلماانن از ۡلا 
شند، در دین و عقیده اب هم برادرند و ابید دوستی و حمبت در میان شان مانند دوستی و حمبت میان برادران نسبی اب

میََِٰن َواَل  َوٱلَِّذیَن  ﴿  د:فرمایمی ابشد، خداوند متعال   نَِنا ٱلَِّذیَن َسَبُقواَن بِٱۡۡلِ ۡخوََٰ َجآَُٰءو ِمنا بَ ۡعِدِهۡم یَ ُقوُلوَن رَب ََّنا ٱۡغِفۡر لََنا َوۡلِِ
َعۡل ِف قُ ُلوبَِنا ِغاّل لِّلَِّذیَن َءاَمُنوا  رَب ََّنآَٰ إِنََّك َرُءوف رَِّحیمٌ  و کسانیکه بعد ازآانن )صحابه(  »ترمجه:    [10]اۡلشر:  ﴾١٠َتۡ

 هایاند ببخشای و در دل ما که در امیان آوردن بر ما پیشی گرفته   : پروردگارا! بر ما و بر آن برادران گویندمی اند،  آمده 
 .  «ای قرار مده. پروردگارا! به راستی که تو رؤوف و مهرابن هستیاند کینه ما نسبت به کسانیکه امیان آورده

 دوستی ِب کفار: های صورت

 کنیم:می در اینجا اشارهها آن  زایدی دارد که از آجنمله به بعضی ازهای دوستی اب کفار صورت 

مهکاری و مساعدت کفار علیه مسلماانن: و این از خطرانکرتین انواع دوستی اب کفار هست که نه تنها شامل   -1
  گرید. هللا تعالی می  عنی حال دمشنی و عداوت اب مسلماانن را نیز در برد بلکه در  گردمی  دوستی و حمبت اب آانن 

َرىََٰٰٓ َأۡولَِیآََٰءَۘ بَ ۡعُضُهۡم َأۡولَِیآَٰءُ بَ ۡعضِۚ وَ ﴿د: فرمایمی َی َُّها ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا  اَل تَ تَِّخُذوا  ٱۡلَیُهوَد َوٱلنَّصََٰ نُكۡم َفِإنَّهُۥ ِمۡنُهۡم  ِإنَّ َيَََٰٰٓ  َمن یَ َتَوهلَُّم مِّ
اید! یهود و نصاری را دوستان )خود(  ای کسانیکه امیان آورده»ترمجه:    [51]املائدة:  ﴾ٱلظََِّٰلِمنیَ   ٱَّللََّ اَل یَ ۡهِدي ٱۡلَقۡومَ 
را به دوستی گرید، از آانن خواهد بود. آری ها  آن   دوستان بعضی دیگرند. هرکس از مشاها  آن   مگریید، بعضی از

 .«منایدمنیخدا گروه ستمگران را راه 

در زشتی این خصلت کافی است که به این شدت در حتذیر خداوندی در آیت فوق دقت کرد که حتی مسلمااننی 
 دارد. می  گریند از زمرهء آانن حمسوبمی  را که کفار را جبای برادران مسلمان خود دوست

که ابعث اطالع از امورات پنهانی  ها  آن   هایی بهدرخواست کمک از کفار، اعتماد منودن به آانن و سپردن پست  -2
َی َُّها ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا  اَل ﴿د:  فرمایمی ز و طرف مشورت قرار دادن: خداوند متعال  را حمرم را ها  آن   مسلماانن است و َيَََٰٰٓ
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ُلوَنُكۡم َخَبال
ۡ
ِفي ُصُدورُُهۡم َأۡكرَبُِۚ َقۡد  ا َودُّوا  َما َعِنتُّۡم َقۡد  ٞ  تَ تَِّخُذوا  ِبطَانَة مِّن ُدوِنُكۡم اَل ََي

ِهِهۡم َوَما َُّتۡ وََٰ بََدِت ٱۡلَبۡغَضآَٰءُ ِمۡن أَف ۡ
اید، از غری خوداتن کسی ای کسانی که امیان آورده  »ترمجه:    [118]آل عمران:  ﴾بَ یَّنَّا َلُكُم ٱأۡلَٰٓیََٰتَِۖ ِإن ُكنُتۡم تَ ۡعِقُلونَ 

آرزو دارند که در رنج بیافتید. دمشنی از    ،کنندیا کواتهی مناز هیچ شر در حق مشها  آن   را مهراز و دوست نگریید.
ها را  های شان پنهان دارند بزرگرت است. در حقیقت ما نشانه شان آشکار است؛ و آنچه در سینه ۡلن و سخنان 

 . «برای مشا بیان کردمی، اگر تعقل کنید

ای مؤمنان را  دهد که چقدر بغض و کینهمی مقابل مسلماانن خربدر این آایت هللا تعالی از هنان و اسرار کافران در 
که به  هاست و این ل دارند و سعی و تالش دامیی شان در حق مؤمنان، مکر و خیانت و ضرر رساندن به آن در د

سود  ها آن  نند و از اعتماد مسلماانن نسبت به خود در جهت ضرر رساندن بهضرر برساها آن  ء ممکن بههر وسیله 
از وی در امور    شودمیجویند. به عمر بن الطاب رضی هللا عنه گفته شد که نویسندهء مسیحی وجود دارد که  می

ء خالفت استفاده کرد، در جواب به پیشنهاد کننده گفت: تو را چه شده است، خدا تو را بکشد! مگر فرموده 
نشنیده را  عامل  َأۡولَِیآَٰءُ َيََََٰٰٓ ﴿د:  فرمایمی یی که    پروردگار  بَ ۡعُضُهۡم  َأۡولَِیآََٰءَۘ  َرىََٰٰٓ  َوٱلنَّصََٰ ٱۡلَیُهوَد  تَ تَِّخُذوا   اَل  َءاَمُنوا   ٱلَِّذیَن  ی َُّها 

ها آن   اید،یهود و نصاری را دوستان )خود( مگریید، بعضی ازای کسانیکه امیان آورده»ترمجه:    [51]املائدة:  ﴾بَ ۡعضِۚ 
ش و : دینش برای خود گویدمی   آای او را به دوستی گرفتی؟ پیشنهاد کنندهپرسد که  می   .و«دوستان بعضی دیگرند

منوده است اکرام مکن،    هایی را که خداوند پست د: آن فرمایمی  . عمر رضی هللا عنهابشدمی اش برای ما  نویسندگی
داوند دورشان منوده است به آانن  که خ  شان کرده است عزت مده و بعد از آن که خداوند ذلیلو آانن را بعد از آن 

 نزدیک مشو.  

در روایت دیگری میاید که در راه غزوه بدر مشرکی به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پیشنهاد کمک کرد، در جوابش  
 .«کنیمبرگرد که ما هرگز از مشرک درخواست کمک منی »ترمجه:  «ارجع فلن أستعْي ِبشرك»فرمود: 

د که سپردن کارهای مسلماانن به کافران و کمک طلبیدن از آانن در  گردمیما روشن  اب توجه به این نصوص برای
امور مسلماانن حرام است. این در حالی است که آانن به جمرد مامور و مهکار ابشند نه اینکه آمر و ابدار ابشند و  

وامر و نواهی آانن ابشند. این در صورتی است که کافر  مسلماانن مهچو مزدوران شان مکلف به پذیرفنت متامی ا
به ها ابشد که در این صورت معاش خور و جریه خور مسلمان ابشد نه اینکه مسلمان معاش خور و دست بنی کافر 

 ابشد.می   طریق اولی در خمالفت اب این اصل شرعی و عقیدوی قرار داشته و حرام

مدح، توصیف و ستایش کردن کفار خباطر متدن و پیشرفت شان در امور دینی بدون درنظرداشت عقاید فاسد    -3
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 شان نیز از مجله اموری است که اب این اصل عقیدوی در تعارض قرار دارد و دوستی اب آانن پنداشتهو دین ابطل 
َیا لَِنۡفِتَنُهۡم ِفیهِِۚ َورِۡزُق رَبَِّك  َواَل مَتُدَّنَّ َعۡیَنۡیَك  ﴿د:  فرمایمی   . هللا تعالیشودمی ۡنُهۡم َزۡهرََة ٱۡۡلََیوَِٰةٱلدُّن ۡ ِإَلَٰ َما َمتَّۡعَنا ِبهِٰٓۦَ أَۡزوََٰجا مِّ

َقىَٰ  امی ات آانن را  مند ساختههایی از آانن را از آن هبرهو به زینت زندگی دنیا که گروه »ترمجه:    [131]طه:  ﴾َخرۡی َوأَب ۡ
 . «بیازماییم چشم مدوز. و روزی پروردگارت هبرت و ماندگارتر استدر آن 

های اما این به آن معنی نیست که مسلماانن متوسل به اسباب پیشرفت و ترقی در فراگریی علوم و فنون در رشته
د: فرمایمی جا که  آن   را به آن تشویق فرموده است؛ها  آن   خمتلف سیاسی، نظامی و اقتصادی نشوند؛ چون خداوند

 . «و )برای مبارزه اب کفار( هرچه در توان دارید آماده کنید»ترمجه:    [60]األنفال:  ﴾َوأَِعدُّوا  هَلُم مَّا ٱۡسَتَطۡعُتم مِّن قُ وَّة﴿

های مشارکت کردن در اعیاد کفار، ای کمک کردن آانن در براپ کردن چننی حمافل و تربیک گفنت آانن به مناسبت  -4
رود. هللا تعالی در صفات بندگان می حضور ایفنت در اینگونه حمافل نیز از مجله دوستی اب کفار بشماردینی شان و 
ن سلف صاحل مانند جماهد، ربیع بن یثر مفسر کو ا   [72]الفرقان:  ﴾َوٱلَِّذیَن اَل َیۡشَهُدوَن ٱلزُّورَ ﴿د:  فرمایمی مومن خود  

چننی تفسری کرده اندکه از مجله صفات بندگان   آیه کرمیه راأنس، عکرمه، قاضی ابو یعلی و ضحاک و غریه این  
 شوند.در اعیاد کافران حاضر منی ها آن  رمحان این است که

برای خود و ای فرزندان خود از مجله اظهار  ها  کافران و انتخاب منودن این انمهای  تقلید کردن و پسندیدن انم  -5
از یکسو حمبت اب کفار و از سوی دیگر عدم رغبت ها  ا این انم گذاری رود؛ زیر حمبت و دوستی اب کفار به مشار می 

که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در انمگذاری اطفال به آانن تشویق و ترغیب ابشد مییی     اسالمیهای  در انم
اسالمی و پیوسنت  اند. و این موضوع به نوبهء خویش آهسته آهسته ابعث جدا شدن این اشخاص از جامعه  منوده

 ابالی شخص گذاشته شده است. ها آن  که انم  شودمی یی  به جوامع کفری

رود. خداوند متعال بندگان می   طلب خبشش و مغفرت از خداوند بر کافران نیز ازمجلهء دوستی آانن بشمار  -6
َما َكاَن لِلنَِّبِّ َوٱلَِّذیَن َءاَمُنوَٰٓا  َأن َیۡسَتۡغِفُروا   ﴿د:  فرمایمی مومن خودرا از طلب مغفرت برای کفار منع منوده است: چنانچه  

ُۡم َأصۡ  َ هَلُۡم َأهنَّ ُب ٱۡۡلَِحیمِ لِۡلُمۡشرِِكنَی َوَلۡو َكانُ وَٰٓا  أُو َل قُ ۡرََبَٰ ِمنا بَ ۡعِد َما تَ َبنیَّ بر پیامرب و کسانیکه »ترمجه:    [113]التوبة:  ﴾حََٰ
که بر ایشان آشکار گردیدکه آانن اهل دوزخ اند طلب  سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آن   اند،امیان آورده

 کفار متضمن دوستی. این منع خباطری وارد شده است که طلب خبشش برای«آمرزشکنند، هرچند خویشاوند ابشند
 معتقدند. ها آن  و صحیح دانسنت آن چیزی است کهها آن 
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های خاص آانن نیز از مجله صورت های  ر در پوشیدن لباس، صحبت کردن و غریه عادت تقلید منودن از کفا  -7
برَقْوم»د:  فرمایمی. پیامرب صلی هللا علیه وسلم  ابشدمیدوستی اب کفار   َتَشبََّه  نْ ُهمْ   ٍٍ َمْن  مر داود{، ترمجه:  }ابو «فَ ُهَو 

هاست  ین در هر آنچه مربوط به خصوصیات آن بنابرا. « ز آانن استای شبیه کند اهرکس خود را به گروه و دسته»
ن ریش، دراز کردن آید؛ مانند تراشیدهای آانن به حساب میهای اخالقی که جزو ویژگیاز عادات، عبادات و نشانه 

ی بروت )سبیل(، سخن گفنت اب زابن آانن بدون ضرورت خبصوص اب اطفال خود، تقلید و مشاهبت آانن در چگونگ
 .ابشدمیحرام بوده و دلیل حمبت و دوستی اب آانن ها آن  پوشیدن لباس، خوردن غذا و آشامیدن شبیه

 :دوستی ِب مسلماانن و مومنان 

چنانچه دوستی اب کفار خمالف اب عقیدهء براء )بیزاری از کفار( بوده و از بندهء مومن مطلوب است، به مهنی شکل  
ابشد. امیان مومن بدون مجلهء عقیدهء والء )دوستی و حمبت( بوده و مطلوب می دوستی اب مسلماانن و مومنان از  

 .دگردیاین دو کامل من

امیان ما می انبیاء، صدیقنی، شهداء و صاۡلنی جزو  مانند  ابشد. در حمبت بندگان مؤمن، خملص خداوند متعال 
هللا علیه وسلم را از جان، اوالد، او صلی    ید مومنپیشاپیش این مردمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قرار دارد که اب

پدر، مادر و متام مردم بیشرت دوست داشته ابشد. مهسران رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مادران مؤمنان هستند پس 
حمبت آانن و اهلبیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز بر مومن واجب است. حمبت و دوستی اب صحابه کرام  

لفای راشدین، عشرهء مبشره به جنت، مهاجرین و انصار، اهل بدر و اصحاب بیعت رضوان سپس متامی خبصوص خ
اول اسالم( و گذشتگان    اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سپس اتبعنی اهل قرون اب فضیلت )سه قرن  و 

ت و دوستی اب رسول هللا صلی هللا علیه  ء چهارگانه نیز از تکمیل کنندگان حمبشان چون ائمهنیکوی این امت، امامان 
میََِٰن ﴿فرماید:  ابشد. هللا تعالی می وسلم می  نَِنا ٱلَِّذیَن َسَبُقواَن بِٱۡۡلِ ۡخوََٰ َوٱلَِّذیَن َجآَُٰءو ِمنا بَ ۡعِدِهۡم یَ ُقولُوَن رَب ََّنا ٱۡغِفۡر لََنا َوۡلِِ

َعۡل ِف قُ ُلوبَِنا ِغاّل لِّلَِّذیَن   وکسانیکه بعد از آانن )صحابه( »ترمجه:  [10]اۡلشر:  ﴾ َءاَمُنوا  رَب ََّنآَٰ إِنََّك َرُءوف رَِّحیمٌ َواَل َتۡ
های ما  اند ببخشای و در دل ما که در امیان بر ما پیشی گرفته : پروردگارا! بر ما و بر آن برادران گویندمی   اند،آمده 

آورده امیان  به کسانیکه  راستیای  اند کینه نسبت  پروردگارا!  مهرابنی  مگذار.  و  رؤوف  تو  مؤمنی «که  هیچ  پس   .
امت را دمشن منی  این  پندارد، بلکه تنها اهل نفاق، گمراهان و دمشنان اسالم چون اصحاب، سلف و پیشگامان 

 .ها و خوارج اب آانن دمشنی دارندرافضی 
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رود که شخص عامل، متقی، پرهیزکار و نیکوکار او می دوستی اب اولیاء خداوند متعال و هر آنکه گمان نیک در حق 
در حدیث قدسی میاید که خداوند متعال مسلماانن را ازدمشنی اب آانن برحذر  .است نیز بر مسلماانن واجب است

حْلَْربر »فرماید:  دارد و میمی  ند، ابک  یه اب دوست من دمشنیکسک»}البخاری{،  «َمْن َعاَدى ِلر َولریًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه ِبر
زَنُونَ ﴿فرماید:  . و هللا تعالی می «نمکی اعالم جنگ م  او ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا   *    َأاَلَٰٓ ِإنَّ َأۡولَِیآََٰء ٱَّللَِّ اَل َخۡوٌف َعَلۡیِهۡم َواَل ُهۡم حَیۡ

دنیا و عذاب هان! بیگمان دوستان خداوند ترسی بر آانن )از خواری در  »ترمجه:    [63-62]یونس:  ﴾وََكانُوا  یَ تَُّقونَ 
اند و  ند* )دوستان خداوند( کسانی اند که امیان آوردهگردی در آخرت( نیست و )بر از دست رفنت دنیا( غمگنی من

 «.اندتقوا پیشه کرده 

انسان   اب  و حمبت خداوند  دوستی  مردمان ابعث  این  و حمبت  وسلم   د، رسول هللا صلیگردمیدوستی  علیه  هللا 
َا تُ َناُل َواَلیَُة اَّللَّر برَذلركَ َمْن َأَحبَّ  »فرماید:  می َّنَّ ، َوَلْن ُيَرَد  ِفر اَّللَّر، َوأَبْ َغَض ِفر اَّللَّر، َوَواىَل ِفر اَّللَّر، َوَعاَدى ِفر اَّللَّر، َفإر

میَانر َوإرْن َكثُ َرْت َصاَلتُُه َوَصْوُمُه َحَّتَّ َیُكوَن َكَذلرَك. َوَقْد َصاَرْت َعامَُّة مُ  نْ َیا،  َعْبٌد َطْعَم اْْلر َؤاَخاةر النَّاسر َعَلى َأْمرر الدُّ
ي َعَلى َأْهلرهر َشْیئاً  ند، و خباطر خداوند ک  کسی که خباطر خداوند دوستی»ٍر{، ترمجه:  ی}روایت ابُن َجرِ «َوَذلرَك اَل ُُيْدر

کار خود  این    بغض و خشم کند، و خباطر خداوند دوستی و مواالت مناید، و خباطر خداوند دمشنی کند، یقینا اب
اش زاید شود ات این  ایبد اگرچه منازها و روزهمنی  دوستی خداوند را بدست میاورد، و بنده مؤمن هرگز لذت امیان را در

فایده آن  از  و  دنیا شده  به خاطر  تنها  مردم  اکثر  برادری  و  روابط  در حقیقت،  نباشد.  افراد چننی  این  برای  ای 
 «. رسدمنی

ها و آن   کنندمی   ند کسانی هستند که اب اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دمشنیبدترین مردم در دمشنی ابخداو 
اَّللََّ »فرماید:  دانند در حالیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می ها را فاقد عدالت می دهند وآن را مورد دشنام قرار می 

ُذوُهْم َغَرًضا ب َ  ي أَبْ َغَضُهْم َوَمْن آَذاُهْم اَّللََّ ِفر َأْصَحاِبر اَل تَ تَّخر ُهْم َوَمْن أَبْ َغَضُهْم َفبربُ ْغضر ُهْم فَبرُحِبِّر َأَحب َّ ي َفَمْن َأَحب َّ ْعدر
َيَُْخَذهُ  َأْن  ُك  یُوشر اَّللََّ  آَذى  َوَمْن  اَّللََّ  آَذى  فَ َقْد  آَذاِنر  آَذاِنر َوَمْن  در مورد اصحاب و »}ترمذی{، ترمجه:    «فَ َقْد 

های زشت( هدف قرار ندهید. پس کسیکه آانن را عد از من آانن را )ابدشنام و حرفبرتسید؛ بران من از خدا  ای
دارد. و کسی که اب آانن بغض و عداوت کند، چون  دوست بدارد، به خاطر دوست داشنِت من، دوست شان می

کسیکه مرا بیازارد خدا    . هر کس آانن را بیازارد مرا آزرده است وکندمی مرا دوست ندارد، اب آانن بغض و عداوت 
 «. را آزرده است. و در آن صورت نزدیک است مورد مؤاخذه و عذاب خدا واقع گردد
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ترین زوجات رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را که در اپکدامنی از آن اینست که انسان گمراه دوست داشتنی  ینو بدتر 
فحشاء کنند که آنگاه بدون شک خارج از ملت شده و در  وی آایت قرآنی انزل شده است، العیاذ ابهلل، متهم به  

 ماند. کفر او هیچ شک و تردیدی ابقی منی


