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 مقدمه

الحمد لله رب العالمین والصالة والسالم علی نبینا محمد وعلی آله 

 أما بعد: وصحبه أجمعین.
 است، و هیچ عملی بدون توحید قابل قبول نیست، عملچون توحید اساس هر 

شود، و اگر کدام  صحیح میو همین توحید است که اگر درست گردد همة اعمال 

، عبادت گفته افتد، و عبادت نقص به آن پیش شود سائر اعمال از قبولیت می

شود اگر در آن توحید شامل نباشد، مثل که نماز بدون طهارت نماز گفته  نمی

گرداند، چنانکه  فاسد می و زمانی که شرک در عبادت داخل گردد عبادت را شود نمی

سازد، و سرکه عسل را، و مواد زهری زمانیکه در  وضویی طهارت را فاسد می بی

بود که رسول  . روی همین اساسبرد جسم را از بین می شود جسم انسان داخل می

سال در مکة مکرمه تنها و تنها مسائل توحید را به مردم بیان و  ۱۳، مدت خدا 

 ساخت. از شرک برحذر  و ایشان را شرح نمود

 بزن بیخی که آن را کفر شاخ است
 

 ببر شاخی که آن را شرک بار است 
 

 است خالص شرک کنی هرچه به ازخدا روی
 

 توحید محض، کز همه رودرخدا کنی 
 

» مسائل توحید از طریق سؤال و جواب«اگرچه قبال بنده کتابی را به عنوان 

ایجاب ردم توزیع گردید، با اینهم این موضوع میان مترجمه نمودم، و مجموعه از آن 

نماید که در آن چندین کتاب برشتة تحریر درآید، و بدسترس خوانندگان قرار  آن را می

تألیف » اهل سنت و جماعت ۀعقید«لذا الزم دیدم که رسالة را تحت نام  گیرد.

ند بخواهد اگر خداو ایشان خود تقدیم نمایم تادوستان و برادران نموده و به خدمت 

گاهی پیدا کنند. از خداوند بزرگ و توانا  ۀبوسیل این رساله به مسائل عقیدتی خود آ
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التجا دارم که این عمل ناچیز را قبول بارگاه خویش گرداند و به من توفیق مزید 

 .بمنك وکرمك یا أرحم الراحمین. عنایت فرماید
 دکتور نظام الدین نافع

 پاکستان –اسالم آباد 

یخ: او   هـ. ش. ۱۳۸۸ل سال تار

 میالدی ۲۰۰۹/ ۱۷/۴ مطابق با

 

 



		
	

	

 توحید

که هیچ معبودی جز معبود  دهم میگواهی  .»أشهد أن ال إله إال الله« الف:

 نیست. برحق

 يوحد الش«از مصدر  توحید:
ً
گرفته شده است، یعنی او را  »ء یوحده توحیدا

 یگانه دانست به یگانه دانستن کامل.

است از عقیده داشتن باینکه خداوند جل مجده در و در شرع، توحید، عبارت 

ذات و صفات خویش یگانه و یکتا است و هیچگونه شریک، همانند، و همتایی 

ندارد نه از کسی زاده شده و نه هم کسی از او زائیده شده است، باین دلیل که 

 فرماید: می

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ َحٌد  �َّ
َ
ُ ٱ  ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ   ٣لَۡم يُوَ�ۡ لَۡم يَِ�ۡ وَ   ٢ لصَّ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
نیاز  * خدا بی  خداوند، یکتا و یگانه استبگو: « .[سورة اإلخالص] ﴾٤ُكُفًوا أ

است * نه زاده و نه (هم) از کسی زاییده شده است * و برای او هیچ مانند و همتای 

 ».نیست

ُ ٱ ُهوَ ﴿ فرماید: و نیز می ِيٱ �َّ   .]۲۲شر: حال[	﴾ ُهَوۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  �َّ
 .»او است خداوندی که جز او معبودی نیست«

 انواع توحید
 توحید به سه نوع است:

 توحید ربوبیت -۱
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عبارت است از تصدیق و اقرار نمودن باینکه خداوند جل مجده پروردگار همة 

مالک  آفریدگار، خداوند موجودات است، و جز او تعالی پروردگاری وجود ندارد، و

و نفع  میراند کند و می رازق همة اشیاء است، و تنها خداوند است که زنده میو 

رساند، و تنها او است که دعا و تضرع بندة خود را اجابت  میبخشد، و ضرر  می

هیچ و صفت ربوبیت خاصة او است، و او است،  در یدکند، و زمام همة امور  می

 شرکتی ندارد. با او در صفاتش هیچ نوع کسی

 وحید اسماء و صفاتت -۲

باینکه خداوند متصف به تمام اسماء علیا و  کردن و اقرار تصدیقاز عبارت است 

و عیوب منزه و پاک است. بطور مثال: صفات نیک و کمال بوده، و از همه نواقص 

 خداوند بر همة چیزها عالم و دانا است، و بر همة اشیاء قادر و توانا است.

 توحید الوهیت -۳

ت که شخص اقرار و عقیده داشته باشد باینکه معبود حقیقی و ذاتیکه و آن اینس

است، و باید تنها و تنها ذات خداوند مورد  همانا ذات خداوندقابل عبادت است 

عبادت و پرستش قرار گیرد، و همة انواع عبادات، مانند: نماز، روزه، زکات، حج، 

محبت، و... و... مخصوص دعاء، نذر، ذبح، رجاء و امید، ترس و خوف، توکل و 

 ذات یگانة او باشد.

 عبده ورسوله« ب:
ً
بنده و  دهم که محمد  میگواهی  »أشهد أن محمدا

 فرستادة خدا است. 

بنده و فرستادة خداوند و خاتم  حضرت محمد  باینکهاقرار و تصدیق نمودن 

عوث پیامبران، و پیشوای جهان بشریت است که جهت هدایت و رهنمونی انسانها مب

 فرماید: گردیده است باین دلیل که خداوند می

﴿ ٓ ا ِ  إِ�َّ رَۡسۡلَ�َٰك ب
َ
 .]۱۱۹البقرة: [ ﴾�َِشٗ�� َونَِذيٗر�ۖ  ۡ�َقِّ ٱأ

 



 ٥   توحید

 .»بحق مژده دهنده، و بیم دهنده فرستادیمتو را  شك ما بي«
 فرماید: و نیز می

﴿ ِ رَۡسۡلَ�َٰك لِلنَّاِس رَُسوٗ�ۚ َوَ�َ�ٰ ب
َ
ِ ٱَوأ   .]۷۹النساء: [ ﴾٧٩َشِهيٗدا  �َّ

 .»بحیث رسول فرستادیم، و خداوند بحیث گواه بسنده استتو را  ما«

 





		
	

	

 شرک

اعتقاد به خدایان متعدد، انبازی برای خدا قایل شدن، شریک به خدا گرفتن، کفر و 

 اند. قرار داده پرستان و مشرکان برای خداوند عالم  انبازیکه بت

بوحدانیت، یا شریعت، یا نبوت، و یا  فرق شرک با کفر آنست که کفر، کافر شدن

، عبادت بت و . اما شرک، اعتقاد به خدایان متعددباشد میانکار از ضروریات دین 

 ک قرار دادن است.یغیره، و یا کسی را به خداوند در عبادت شر

 اقسام شرک
 شرک به سه نوع است:

 شرک اکبر. -۱

 شرک اصغر. -۲

 شرک خفی. -۳

 شرک اکبر -۱

گردد. چنانچه  سبب دخول همیشگی شخص به دوزخ می عمل را ضایع نموده و 

ْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ فرماید: خداوند می ا َ�نُوا ْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ ُ�وا َ�ۡ
َ
 ﴾٨٨َولَۡو أ

از ایشان نابود اند  آورند همۀ اعمالیکه انجام داده اگر ایشان شرک می« .]۸۸األنعام:[

  .»گردد می
ْ َمَ�ِٰجَد َ�َن لِۡلُمۡ�ِ  َما﴿ فرماید: و می ن َ�ۡعُمُروا

َ
ِ ٱ�َِ� أ َّ�  ٰٓ َ�ِٰهِديَن َ�َ

 ِ نُفِسِهم ب
َ
� ٱأ ۡعَ�ٰلُُهۡم َوِ�  لُۡ�ۡفرِ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
وَن  �َّارِ ٱأ  ﴾١٧ُهۡم َ�ِٰ�ُ
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برای مشرکان (مجاز) نیست که مساجد خدا را اعمار کنند در حالیکه « .]17التوبة:[

هایند که اعمال شان حبط شده است و ایشانند  همین اند. ایشان در کفر خویش گواه

  .»اند که در آتش همیشه
اگر کسی به شرک بمیرد گناهانش آمرزیده نمیشود و جنت بر وی حرام میگردد 

َ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: چنانچه می ن �ُۡ�ََك بِهِ  �َّ
َ
َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن  ۦَ� َ�ۡغفُِر أ

 ۚ آمرزد که باو شریک آورده شود و جز  خداوند هرگز این را نمی« .]۴۸: النساء[	﴾�ََشآُء

  .»آمرزد این (هرگناهی را) برای هر کسیکه بخواهد می
ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ فرماید: و نیز می ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب ُ ٱَ�َقۡد َحرََّم  �َّ َوٮُٰه  ۡ�َنَّةَ ٱَعلَۡيهِ  �َّ

ۡ
َوَمأ

ۖ ٱ ٰلِِمَ� ِمۡن  �َّاُر نَصارٖ َوَما لِل�َّ
َ
واقعیت امر اینست هر « .]۷۲المائدة: [	﴾٧٢أ

کسیکه بخدا شریک بیاورد خداوند بر او بهشت را حرام کرده است و جایش دوزخ 

خواستن چیزی  ،. از انواع شرک اکبر»ای نیست است، و برای ستمگاران یاری دهنده

و ذبح کردن  ،نذر نمودن به آنهاو  است و فریاد رسی از آنها،ها  بت ها و هاز مرد

 حیوان برایشان و مانند آن.

 شرک اصغر -۲

نامش باین اسم از نصوص قرآنی و احادیث نبوی ثابت شده است. مگر شرک  

دن به غیر نام اصغر از جنس شرک اکبر نیست مانند ریاکاری در اعمال و قسم یاد کر

 : (چیزی که خدا بخواهد و فالنی بخواهد) و مانند آن،خداوند و گفتۀ شخص

َخاُف َعلَيُْ�ُم «: فرماید است که می دلیلش این گفتۀ رسول خدا 
َ
ْخوََف َما أ

َ
أ

َ�اءُ  ْصَغَر، فَُسئَِل َ�نُْه  َ�َقاَل: الرِّ
َ
َْك األ من زیادتر چیزی که از آن در بارة « .»الرشِّ

ترسم شرک اصغر است، از رسول خدا از شرک اصغر سوال شد. فرمود: ریا  شما می

  ند امام احمد بن حنبل و طبرانی و بیهقی).. (مس»کاری است
رْشَكَ «و نیز فرمود: 

َ
ٍء ُدْوَن اِهللا َ�َقْد أ کسی که به چیزی غیر « »َمْن َحلََف �يَِشْ

 



 ٩   شرک

  .(مسند امام احمد حنبل) »از خداوند قسم یاد کند بتحقیق شرک آورده است

و «فرماید:  و نیز می
َ
رْشَكَ َمْن َحلََف بَِغِ� اِهللا َ�َقْد َ�َفَر أ

َ
کسیکه به غیر « »أ

. (سنن »نام خداوند قسم یاد کند به تحقیق کافر شده و یا مشرک گردیده است

  ترمذی و سنن ابوداود).

ُ وََشاَء فُالٌن، َولَِ�ْن قُولُوا: َما َشاَء «فرماید:  و نیز می ال َ�ُقولُوا َما َشاَء ا�َّ
بخواهد و فالنی بخواهد مگر  مگویید چیزی که خدا«. »ا�ُّ ُ�مَّ َشاَء فُالنٌ 

 . (سنن ابوداود). »بگویید: چیزیکه خدا بخواهد و سپس فالنی بخواهد

گردد و نه هم صاحبش به طور همیشگی  به این نوع از شرک، شخص مرتد نمی

 ماند مگر این عملش منافی توحید است. به دوزخ می

 شرک خفی -٣

ُ�ْم بَِما « رماید:ف است که می دلیل این شرک این گفتۀ رسول خدا  ْخرِبُ
ُ
َال أ

َ
أ

الِ  جَّ ْخوَُف َعلَيُْ�ْم ِعنِْدى ِمَن الَْمِسيِح ادلَّ
َ
: »ُهَو أ

َ
ال

َ
ق

َ
ی. ف

َ
َنا َبل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
ُْك «. ق الرشِّ

�ُِّن َصَالتَُه لَِما يََرى ِمْن َ�َظِر رَُجٍل إيَلْهِ  ْن َ�ُقوَم الرَُّجُل يَُص�ِّ َ�ُ�َ
َ
ىَِفُّ أ

ْ
آیا « .»اخل

ه چیزی که در مورد شما از مسیح دجال هم ترسناک تر است خبر ندهم؟ شما را ب

صحابه گفتند: بلی، ای رسول خدا، رسول خدا فرمود: شرک خفی آنست که مردی 

نماید، نماز خود را مزین میسازد به سبب اینکه شخصی به  خیزد و نماز اداء می می

 (مسند امام احمد حنبل).  »بیند وی می

را تنها به دو نوع تقسیم نماییم، شرک اکبر، و شرک اصغر. اما  جائز است که شرک

شرک خفی عام است و این هردو نوع شرک را شامل میشود و در شرک اکبر داخل 

پوشانند. ایشان  گردد مانند: شرک منافقان، زیرا که ایشان عقاید باطل خود را می می

در شرک اصغر نیز داخل نمایند. و  بگونۀ ریاکاری و ترس از جان خویش تظاهر می

 گردد مانند ریاء کاری چنانچه در احادیث قبلی از آن تذکر رفته است.  می

 



 عقیده اهل سنت و جماعت   ١٠

 التوفیق. يوالله ول

 



		
	

	

 فضیلت کلمۀ شهادت
 

 رسول الله« شهادت: ۀکلم
ً
 .»أشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا

  نیست. و محمد اللهبه اینکه هیچ معبود به حقي غیر از  دهم ميگواهي «

 ».استول خداوند رس

این کلمة مبارک فضایل زیادی دارد که اینک بگونة مختصر به شرح آن 

 پردازیم: می

 ) منزلت و مقام این دو کلمه۱
 این دو کلمه رکن اول از ارکان اسالم است.  

 [َعِن انلَّىِبِّ  :کند چنین روایت می از رسول خدا  بعبدالله بن عمر
داً رَُسوُل « مَخٍْس: قَاَل: بُِ�َ اإلِْسالُم ىلَعَ  ُه ، وأنَّ ُ�َمَّ َ إِالَّ اللَـّ

َ
ْن َال إهِل

َ
َشَهاَدِة أ

ـَحَراِم 
ْ
اَكِة، وََصْوِم َرَمَضاَن، وََحجِّ َ�يِْت اِهللا ال الةِ ، َو�ِيتَاِء الزَّ اِهللا، َو�ِقَاِم الصَّ

 .»]لَِمِن اْستََطاَع إيَِلِْه َسِبيالً 
اسالم بر پنج  یها اساس و پایه«فرمود: روایت شده است که  از رسول خدا 

 اللهگواهي دادن به اینکه هیچ معبود به حقي غیر از  چیز استوار گردیده است:

 ء نمودنادا، و بر پا داشتن نمازو  فرستاده خدا است. نیست. و اینکه محمد 

 )مادي و معنوي(خدا براي کسي که توانایي  ةحج خان ، وماه رمضان ةروز، و زکات

 .[بخاري و مسلم و ترمذي]» را داشته باشدآن 

کلمة توحید اساس دین، قلعة فوالدین دین اسالم است، و گفتن این کلمه اولین 

واجبی است بر بنده، و قبول شدن تمام اعمال وابسته بر نطق نمودن باین کلمه و 
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 .باشد میعمل کردن مطابق آن 

 ) معنای این کلمه2

عبود برحقی جز الله نیست، و جواز ندارد که معنای این کلمه این است که م 

آفریدگاری جز « »ال خالق إال الله« انسان در بدل این کلمه این الفاظ را بگوید:

هیچ موجودی جز الله نیست، یا  »ال موجود إال الله« یا بگوید: ».الله نیست

ار رازقی جز الله نیست. از این سبب که: کف »ال رازق إال الله« اینطور بگوید:

ای ننمود.  قریش منکر از خالق بودن الله نبودند، مگر این گفته برایشان هیچ فائده

ایشان را به توحید  دانستند از اینرو زمانیکه رسول خدا  ایشان معنای این گفته را می

یعني: جز الله معبود برحقی  »ال إله إال الله«دعوت نمود و برایشان گفت: بگویید: 

 نمودند.نیست، ایشان انکار 

 »ال إله إال الله« آور است که در زمانة ما مردمی هستند که برای ما بسیار تعجب
های داخل قبرها را  گویند، مگر همراه با خداوند غیر خدا از اولیاء الله و مرده را می

 سازند، و ادعای یکتاپرستی را هم دارند. هم به دعای خود شریک می

 شهادت ۀ) ارکان کلم3

اثبات: گفتن:  -۲ ».ال إله«نفی: گفتن:  -۱دارای دو رکن است:  کلمة شهادت 

نماید.  نفي الوهیت را از همة معبودان و خدایان بجز الله می »ال إله«پس  ».إال الله«

 نماید. اثبات الوهیت را براي خدای الشریک له می »إال الله«و 

 »ال اللهال إله إ«) فضیلت کلمة ۴
ادي است، و این کلمه به نزد خداوند مقام ارجمند و این کلمه داراي فضائل زی  

عالی دارد، کسیکه این کلمه را از صدق دل بگوید خداوند او را به جنت داخل 

د. و خون و مالش در دنیا محفوظ میمان گرداند، و اگر این کلمه را به دروغ بگوید می

 



 ١٣   فضیلت کلمۀ شهادت

 ، و حکمش حکم منافق است.حسابش بر خداوند 

وتاه و حروف کمی ترکیب یافته است. گفتن این کلمه در این کلمه از الفاظ ک

 سازد. های میزان را ثقیل می زبان، آسان و سهل است، اما پله

این کلمه فضائل عظیم و زیادی دارد، بعضی از فضائل این کلمه را ابن رجب / 

ذکر کرده است، و برای هر فضیلتی دلیلی » کلمة اخالص«در رسالة خویش بنام 

 ه است، از آنجمله:ارائه نمود

ال «این کلمه بهای جنت است، کسیکه آخر سخنش از دنیا باین کلمه ختم شود: 

یابد، و سبب آمرزش  به جنت داخل میگردد، و از دوزخ نجات می »إله إال الله

شود. گفتن این کلمه از بهترین حسنات یک بندة مسلمان بشمار  گناهانش می

شود. و این کلمه وسیلة از بین بردن  می آید، و سبب محو گردیدن گناهانش می

است که خداوند  گردد، و این کلمة ابت دعایش میحجاب میان شخص و میان اج

 †ای است که رسوالن خدا ترین کلمه داند، و این افضل گویندة او را صادق می
ترین ذکرها است، و این کلمه از افضلترین اعمال بنده بحساب  و از افضل اند، گفته

معادل آزاد ساختن برده است، و وسیلة و د، و ثواب آن بیشتر از همه ذکرها آی می

اش  حفظ برای گویندة خود از شیطان میگردد، و این کلمه امانی است برای گوینده

از وحشت و ترس روز محشر، و این کلمه شعار بندة مسلمان است، زمانیکه از قبر 

های جنت  کلمه اینست که دروازه شود. و از جمله فضائل این خویش برانگیخته می

گردد. و از هر دروازه ایکه بخواهد به جنت  بروی کسیکه این کلمه را بگوید باز می

تواند. و از فضائل این کلمه این است که گویندة این کلمه اگر نظر به  داخل شده می

تقصیر اعمالش به دوزخ داخل شود به برکت این کلمه بعد از عذاب، از دوزخ 

 یابد. مینجات 

 ) گواهی دادن به رسالت حضرت محمد5
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را  ایجاب ایمان به آنحضرت  ، گواهی دادن به رسالت حضرت محمد

های آنحضرت و اطاعتش  در چیزهایکه  نماید، و نیز ایجاب تصدیق نمودن گفته می

. و اینکه باشد میامر نموده و باز داشتن از چیزهاییکه آنحضرت نهی کرده است، 

مقدم  بر گفتة آنحضرت  -اگرچه دارای مقام رفیعی هم باشند -فردی گفتة هیچ 

 گردد. نمی

 ) کسیکه شهادت باین کلمه بدهد6

را بداند که جز الله معبودی برحق نیست،  اینو  کسیکه شهادت باین کلمه بدهد

بنده و رسول خدا  و خداوند یگانه و یکتا است، شریک و مانندی ندارد، و محمد 

بندة خدا و رسول او است، و او کلمة است که از جانب  ی است، و عیس

‘ القاء شده است، و روحی است که از جانب خداوند به مریم ‘ خداوند به مریم 

دمیده شده است، و اینکه جنت حق است، و دوزخ حق است، داخل جنت 

بروایت عباده بن صامت  گردد. چنانکه در همین رابطه حدیثی از آنحضرت  می

 ایت شده است.رو 

 



		
	

	

 »ال إله إال اهللا«شروط 

عبارت از اینها است: علمیکه منافی جهل باشد، یقینی  »ال إله إال الله«شروط 

که منافی شک باشد، اخالصی که منافی شرک باشد، صدق و راستی که منافی دروغ 

 باشد، محبتی که منافی عداوت باشد، و انقیادیکه منافی ترک باشد، و قبولی که منافی

 رد باشد، و کافر شدن به چیزهایی که بجز از خداوند عبادت شود.

شروط کلمة ها  اخالص هفت شرط ذکر نموده، و بعضیعلماء برای کلمة 

 اند: و آنها از این قرار اند. اخالص را هشت گفته

 ) علم۱
زمانیکه بنده بداند که خداوند معبود برحق است، و عبادت غیر خداوند باطل 

شود. چنانچه  باین گفته عمل کند عالم به معنای کلمه گفته می است، و مطابق

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� پس بدان که جز « .]۱۹محمد: [ ﴾�َّ

ِ ﴿ خداوند: ۀو فرمود». برحقی نیست خدا هیچ معبود َوُهۡم  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ َمن َشِهَد ب
مگر کسی به حق گواهی دهد در حالیکه ایشان « .]۸۶: الزخرف[ ﴾٨٦َ�ۡعلَُموَن 

 ». دانند می
ُه َدَخَل « فرماید: می و آنحضرت  َ إِالَّ اللَـّ نَُّه َال إِهلَ

َ
َمْن َماَت َوُهَو َ�ْعلَُم �

ـَجنَّةَ 
ْ
کسی که در حالی بمیرد که او بداند که بجز الله معبود برحقی نیست به . «»ال

 مسلم و مسند امام احمد بن حنبل).  (صحیح». گردد جنت داخل می

 ) یقین۲
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گوید که به قلب خود یقین و اعتقاد  واجب است بر کسی که کلمة شهادت را می

که اله و معبود بودن خداوند حق است، و اله  بودن آن را اینچنین داشته باشدصحت 

 :فرماید اساس است. چنانچه خداوند می و معبود بودن ماسوای خداوند باطل و بی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ُهۡم يُوقِنُوَن  �ِخَرةِ ٱيُۡؤِمُنوَن بَِما

و آنانیکه به آنچه به تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده « .]۴البقرة: [ ﴾٤

 ». آورند و به آخرت یقین دارند ایمان می
َمْن لَِقيَت ِمْن « :روایت کرده است ول خدا از رس و حدیثی که ابوهریره 

ْهُ ـْ َوَراِء َهَذا ال ُه ُمْستَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه، فَبرَشِّ َ إِالَّ اللَـّ ْن َال إِهلَ
َ
َحائِِط �َْشَهُد أ

ـَجنَّةِ 
ْ
کسی را که در عقب این دیوار دیدی که گواهی دهد که معبودی برحق « .»بِال

قلب خود بدان یقین داشته باشد او را به بهشت بشارت  جز الله نیست، در حالیکه به

 (صحیح مسلم).». بده

 ) قبول۳
این کلمه واجب است که هر چیزی را که این کلمه تقاضا دارد بر قلب  ۀبر گویند

ْ ﴿ فرماید: می خود قبول کند و به زبان خود بگوید چنانچه خداوند  َءاَمنَّا  قُولُوٓا
 ِ ِ ٱب نزَِل إِ  �َّ

ُ
بگویید: به خدا ایمان آوردیم و به چیزی که « .]۱۳۶البقرة: [ ﴾َ�َۡناَوَمآ أ

 ».به ما نازل شده است

 ) تسلیم و انقیاد۴
کند،  این کلمه باید منقاد به چیزی باشد که این کلمه بر آن داللت می ۀگویند

 فرماید: می  خداوند چنانچه

ۡسلََم وَۡجَههُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
ِ َوُهَو ُ�ِۡسنٞ  ۥأ   .]۱۲۵النساء: [ ﴾ِ�َّ

  ) صدق و راستی۵
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گویندة این کلمه باید با پروردگار خود در ایمان، عقیده، گفتار و دعوت خود 

َها﴿ :فرماید صادق باشد، چنانچه خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمنُواْ  �َّ ُقوا َ ٱ �َّ َوُ�ونُواْ  �َّ

ِٰد�ِ�َ ٱَمَع   ».ای مؤمنان، از خدا بترسید و با صادقان باشید« .]۱۱۹توبة: ال[ ﴾١١٩ ل�َّ

  ) اخالص۶
بر گویندة این کلمه الزم است که تمام گفتار و اعمالش خالص بمنظور رضای 

بوده و در عملش خوشنودی خداوند را طلب کند، و عملش خالی از  خداوند 

ٓ َومَ ﴿ :فرماید هرگونه ریاء و شبه باشد، چنانچه خداوند می ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ  ا
ُ
َ ٱأ َّ� 

مگر اینکه خدا را با کمال اخالص اند  مأمور نشده« .]۵البینة: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ 

  ».بپرستند
یرة  چنین آمده است: و در حدیث صحیحی از آنحضرت   عن أبي هر

ْسَعُد انلاِس �َِشَفاَعيِتْ َمْن قَ « أنه قال: عن النبي 
َ
اَل: َال إِهَل إالَّ اُهللا، َخالِصاً أ

فرمودند:  روایت شده که گفت: رسول خدا   ةاز ابوهریر .»ِمْن قَلِْبهِ 

 اللهُ « ترین مردم به شفاعت من کسی است که کلمة بخت نیک«
َّ
 ِإلَه إال

َ
را  »ال

 [صحیح بخاري و مسند احمد].». خالص از قلب خود بگوید

 محبت )۷
ید این کلمه را دوست داشته باشد و نیز چیزهایی را دوست گویندة این کلمه با

نماید، و  داشته باشد که این کلمه بر آنها داللت دارد، و این کلمه آنها را تقاضا می

باید خداوند و رسول او را دوست داشته باشد، و محبت ایشان را بر محبت هر 

َمن َ�تَِّخُذ ِمن  اِس �َّ ٱ َوِمنَ ﴿ فرماید: محبوبی مقدم نماید، چنانچه خداوند می
ِ ٱُدوِن  نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ

َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ

َ
 .]۱۶۵البقرة: [﴾َءاَمُنٓواْ أ

کنند و آنها را  بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می«
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به خدا، (از  محبت شان ایمان دارند، که يدارند. اّما آنها همچون خدا دوست می

  .»شان،) شدیدتر استیمشرکان نسبت به معبودها

 کافر شدن به معبودهای باطل )۸
بر گویندة این کلمه ضروری است که بر معبودهای که بجز خداوند عبادت 

ُ َو�َ « شوند کافر شود، چنانچه در حدیثی آمده است: می َ إِالَّ ا�َّ
َ

َفَر َمْن َقاَل َال إِهل
ُ وََدُمُه وَِحَسابُُه ىلَعَ ا�ِّ  ِ َحُرَم َماهلُ  رسول خدا  .»بَِما ُ�ْعبَُد ِمْن ُدوِن ا�َّ

هُ کسی که کلمة «فرماید:  می
َّ
 الل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
را بگوید و از چیزهای که بجز خداوند  ال

شوند منکر گردد، (خوردن) مال و (ریختاندن) خونش حرام است، و  عبادت می

 [صحیح مسلم].». اب آن بر خداوند استحس

 



		
	

	

 سؤال و جواب در مورد مسائل توحید

چهارگانه که دانستن آنها بر هر فرد مسلمان واجب است س: مسائل 

 هاست؟ کدام

و ، از شناخت خداوند و شناخت پیامبرش  عبارت و آن ،است اول: علمج: 

 با دالیل. است شناخت دین اسالم

 .به آن علم دوم: عمل کردن

 سوم: به سوی آن دعوت نمودن.

 صبر در برابر مشکالتی که در این راه پیش خواهد آمد. :چهارم

 س: دلیل این گفته چیست؟

�َ�ٰنَ ٱإِنَّ   ١ ۡلَعۡ�ِ ٱوَ ﴿ :فرماید می این فرموده خداوند متعال است کهج:  ِ�ۡ 
ِينَ ٱإِ�َّ  ٢لَِ� ُخۡ�ٍ  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمنُوا ِ  ل�َّ  ب

ْ َوتََواَصۡواْ  ۡ�َقِّ ٱَوتََواَصۡوا
 ِ ۡ�ِ ٱب ،  مگر ، که بیگمان انسان در زیان استزمانهبه  قسم« .]سورة العصر[ ﴾٣ لصَّ

 توصیهو همدیگر را به حق  اند، ردهوکارهای شایسته ک اند، کسانی که ایمان آورده

 ».صبر و ثبات) سفارش نمودند(به به  شکیبائی  و همدیگر رااند  کرده

 گفته است؟ هچدر فضائل این سوره  / س: امام شافعی

بندگان خود بر  این سوره از : اگر خداوند جزاستفرموده  / امام شافعیج: 

 کافی بود. هدایت شانسوره برای ود، همین نم چیزی دیگری نازل نمی
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آیا گفتار و عمل پیش از علم است، یا علم پیش از گفتار و عمل س: 

 است؟

 دلیل که خداوند فرموده است: باینگفتار و عمل است  ج: علم پیش از

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�  پس بدان که جز خدا هیچ معبود« .]۱۹محمد: [ ﴾�َّ

 ». برحقی نیست

 خداوند پیش از گفتار و عمل به علم شروع نموده است. (صحیح بخاری).

 ها است؟ جب است کدامکه تعلیم و عمل بآنها وا ةگان س: مسائل سه

و بدون  وپرورش داده و روزی داده اما بیهوده آفریدهاینکه خداوند ما را اول: ج: 

ما پیامبری فرستاده است که هر  و رهنمایي بلکه برای هدایت ،نگذاشته است تکلیف

کس از او پیروی کند داخل بهشت، و هر کس نافرمانی اش را کند وارد دوزخ خواهد 

 شد.

 ؟باشد می چیگفته ین س: دلیل ا

ٓ ﴿ :خداوندفرمودۀ  ج: این ا ٓ إَِ�ُۡ�ۡم رَُسوٗ� َ�ِٰهًدا َعلَۡيُ�ۡم َكَمآ  إِ�َّ رَۡسۡلَنا
َ
أ

ٓ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ�  رَۡسۡلَنا
َ
ۡخٗذا َو�ِيٗ�  لرَُّسوَل ٱفِرَۡعۡوُن  َ�َعَ�ٰ  ١٥أ

َ
َخۡذَ�ُٰه أ

َ
فَأ

فرستاده ایم  را ما به سوی شما پیامبریاي مردم!) حقا که «( .]۱۶-۱۵المزمل: [ ﴾١٦

 ولي، ه بودیمفرستاد را ه بسوی فرعون هم پیامبریچچنان، که بر شما گواه است

 ».سخت گرفتار کردیمآن پیامبر نافرمانی کرد، لذا او را  فرعون از
با او در عبادتش کسی شریک گردد،  که گردد نمی اینکه خداوند هرگز راضیدوم: 

 باشد، و یا نبی مرسل. خواه فرشتة مقرب

 س: دلیل این گفته چیست؟

 خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این
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نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱ َوأ ِ ٱِ�َّ َحٗدا  �َّ

َ
و مساجد از « .]۱۸الجن: [ ﴾١٨أ

 ».آن خدا است، پس با خداوند کسی دیگر را نیایش نکنید

ی بشناسد واز پیامبرش اطاعت کند هرگز را به یگانگ خدااینکه کسی که سوم: 

کنند  دشمنی می و تمخالف برای او جائز نیست که با کسانی که با خدا و رسولش

 .نزدیکترین خویشاوندانش باشند چه ازاگر ،نمایددوستی 

 س: دلیل این گفته چیست؟

 جل مجده است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این

﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� 

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َولَۡو َ�نُوٓا

يَ�ٰنَ ٱقُلُو�ِِهُم  يَّ  ۡ�ِ
َ
 .]۲۲ المجادلة:[ ﴾بُِروٖح ّمِۡنُهۖ  َدُهمَو�

یابی که (از یکسو) بخدا و روز آخرت ایمان داشته باشند  چنین) مردمی را نمی«(

و (از سوی دیگر) با کسانیکه به خداوند و پیامبرش سر ستیز دارند دوستی کنند اگر 

گران) پدران شان یا فرزندان شان، یا برادران شان، یا خویشاوندان شان  چه (این ستیزه

اوند در دلهایشان ایمان را جایگزین ساخته و ایشان را با باشند، اینهایند که خد

 ».روحی از نزد خودش تقویت بخشیده است

 معنی دارد؟ چیس: ملت ابراهیم حنیف 

ج: اینکه عبادت تنها مخصوص خداوند گردد، و دین خالص از آن خداوند 

دت خود ة بندگان خود را آفریده و آنها را به عباهم همین منظور به خداوندو  شود،

 .»دستور داده است

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

 خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیل آن این
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نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ جن و انس « .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ

 ».را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا پرستش کنند

 س: معنای عبادت کردن خداوند چیست؟

معنایش اینست که به یگانگی خداوند معتقد باشند، و اوامر و نواهیش را  ج:

 بپذیرند.

ین چیزی که خداوند بآن امر فرموده است   ؟باشد میچی س: بزرگتر

 ج: توحید یعنی یکتاپرستی.

 س: توحید چیست؟

و متصف نمودن خداوند به صفاتی  ،پرستیدنتوحید یعنی خدا را به یکتایی ج: 

ها توصیف نموده، و رسول خدا نیز او را به همان  را بآن صفت که خداوند خود

پاک گردانیدن خداوند از همة نقایص و و ها صفت کرده است، و منزه  صفت

 .به چیزهایکه مخلوق بآنها تشبیه شده است خداوند حوادث، و مشابهت نساختن

ین چیزی که خداوند از آن نهی فرموده است    ؟باشد میچی س: بزرگتر

 رک است.ج: ش

 ؟باشد میچی س: شرک 

خدا را در دعا شریک ساختن، و برای خداوند مثل  غیربا خداوند  شرك یعنیج: 

 و مانندی در عبادت با او پذیرفتن.

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

 خداوند است:فرمودۀ  دلیلش اینج: 
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ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ بِهِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا خداوند را عبادت « .]۳۶: النساء[ ﴾ا

 ».نمایید و با او کسی را در عبادت شریک نسازید

نَداٗدا﴿ خداوند:فرمودۀ  و این
َ
ِ أ َّ�ِ ْ برای خداوند « .]۲۲البقرة: [ ﴾فََ� َ�َۡعلُوا

 ».مثل و مانندی نگردانید

ها  ای که شناخت آنها بر انسان واجب است کدام گانه س: اصول سه

 است؟

-۳پروردگار است  ةشناخت اسالم که دین پسندید -۲روردگار شناخت پ -۱ج: 

 .شناخت پیامبرش حضرت محمد 

 س: پروردگار تو کیست؟

مرا و سایر جهانیان را آفریده و پرورش داده  که ذاتی است، آن الله پروردگارمج: 

  .است، او یگانه معبود من است که جز او هیچ معبودی ندارم

 ؟اشدب میدلیل این گفته چی س: 

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ خداوند جل مجده است:فرمودۀ  ج: دلیلش این  لَۡ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
  ».ستایش خدای را است، پروردگار عالمیان« .]۲الفاتحة: [ ﴾٢

در این جهان برای خودش عالمی است که  دیگری چیز هر ،پروردگار یاسوما

 از یك عالم هستم. ئیمن نیز جز

 چیزها شناختی؟ چی پروردگار خود را به س:

و  آفتابو  ،شب و روز مانند:و مخلوقاتش،  ها پروردگار خود را با نشانهج: 

داتی که در میان آسمانها و زمین وروی زمین وجود موجو و ،آسمان و زمین ،مهتاب

 ام. شناخته دارد،
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 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

 فرماید:  است که می خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این

ُۡل ٱَءاَ�ٰتِهِ  ِمنۡ وَ ﴿ ۡمُس ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  �َّ ۚ ٱوَ  لشَّ ۡمِس َوَ�  لَۡقَمُر ْ لِلشَّ َ� �َۡسُجُدوا
ِيٱ�  �لِۡلَقَمرِ وَ   .]۳۷فصلت: [ ﴾٣٧َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  �َّ

جده کنید و نه (هم) به های او شب و روز، آفتاب و ماه است، نه به آفتاب س از نشانه«

ماه، (بلکه) به خدای سجده کنید که آنها را آفریده است، اگر خاص او را 

 ».پرستید می

 :خداوندفرمودۀ  و این

ُ ٱَر�َُّ�ُم  إِنَّ ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
 ۡسَتَوىٰ ٱِ� ِستَّةِ �

ۡ ٱُ�ۡغِ�  ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ َل �َّ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ
 ِ ۡمرِه

َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ� األعراف: [ ﴾٥٤ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

د، حقا که پروردگار شما ذاتی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفری« .]۵۴

ای بر روز  همچون پرده قرار گرفت، شب را -داند چنانکه خود می –عرش  سپس بر

جوید، و آفتاب و ستارگان را که تحت فرمان  کشد، شب روز را به سرعت می می

با برکت است است،  او روایی خاص از آن اویند (آفرید). هان، آفرینش و فرمان

 ».خدایی که پروردگار جهانیان است

 ر کیست؟س: پروردگا

ج: پروردگار ذاتی است بلند مرتبه، مالک، آفریدگار همة موجودات از عدم، و 

 تنها اوست سزاوار و مستحق عبادت.

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

 است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این
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َها﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  ۡ�بُُدوا ِينَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ ُ�ۡم ِمن َ�ۡبلِ  �َّ

ِيٱ ٢١لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
َمآءَ ٱفَِ�ٰٗشا وَ  ۡ� نَزَل مَِن  لسَّ

َ
بَِناٗٓء َوأ

َمآءِ ٱ ۡخَرَج بِهِ  لسَّ
َ
نتُۡم  �ََّمَ�ٰتِ ٱِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 .]۲۲-۲۱البقرة: [ ﴾٢٢َ�ۡعلَُموَن 
ای مردم! پروردگار خویش را بپرستید، آنکه شما و کسانی را که پیش از شما «

بودند آفرید، تا باشد که پرهیزگار شوید، آنکه برای شما (روی زمین) را بساطی و 

ها را  آسمان را (همچون) سقفی ساخت، و آب را از آسمان فرود آورد، بوسیلة آن میوه

دانید به خداوند همتایانی  لیکه (حقیقت را) میبرای روزی شما برآورد. پس در حا

 .»نیاورید
 عبادت است. مستحقو شایسته  اء تنهاخالق این اشی

 س: عبادت چیست؟

و فروتنی و تذلل و نهایت دوستی و تعلق  خشوععبادت عبارت از نهایت ج: 

گیرد. به عبارت دیگر، عبادت اسم  برقرار نمودن برای کسیکه عبادت بوی صورت می

کردن آنها راضی و  عملمع برای همة چیزهای که خداوند آنها را دوست دارد و به جا

 خوشنود میگردد، خواه آنها اعمال ظاهری باشد و یا باطنی.

س: عبادتی که ما را خداوند به انجام دادن آن دستور داده است، چند نوع 

 است؟

رجاء و  س)(تر احسان، خوفو ایمان  م،اسال زیاد است، از آنجمله است:ج: 

 ، انابت و استعانت، استعاذتخشوعو  فروتني ,رغبت و هراستوکل،  و ، دعاء(امید)

 هایی که خداوندتذبح و نذر و دیگر عباد (فریادرسي)، و استغاثت جستن) (پناه

و تمامي این عبادتها  است، امر فرموده هاآن انجام دادن به بندگان خویش را
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 .ست و بسة ذات یگانه خداوند اویژ مخصوص و

 ؟باشد میها چی  س: دلیل این گفته

 است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱ َوأ ِ ٱِ�َّ َحٗدا  �َّ

َ
  .]۱۸الجن: [ ﴾١٨أ

 ».مساجد از آن خداست، پس با خداوند کسی دیگر را نیایش نکنید«
 :خداوندفرمودۀ  و این

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ بِهِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا خداوند را عبادت « .]۳۶النساء: [ ﴾ا

 ».نمایید و با او کسی را در عبادت شریک نسازید

را به غیر خداوند انجام دهد ها  چیزی از این عبادتس: حکم کسیکه 

 بیان نمایید؟

اگر  گردد، ها را بغیر خداوند انجام دهد مشرک و کافر می ج: کسیکه این عبادت

 چه نماز بخواند، و روزه بگیرد، و حج نماید و ادعای مسلمان بودن کند.

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

 است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این

ِ ٱيَۡدُع َمَع  َوَمن﴿ َما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  ۥإَِ�ًٰها َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُ  �َّ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�َّ
 یخداوند معبود دیگرو هر که با « .]۱۱۷المؤمنون: [ ﴾١١٧ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱۡفلُِح َ� �ُ  ۥإِنَّهُ 

) باین کار خو
ً
ش دلیلی ندارد، پس بیگمان حساب او نزد یرا بخواند و (مسلما

 ». شوند پروردگار او است، و هرگز کافران رستگار نمی

 شود؟ س: بکدام دلیل دعا عبادت گفته می

 : فرماید میج: باین دلیل که خداوند 
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ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  �َّ �َۡستَۡكِ�ُ
 (به دعا) : مراگفت تانپروردگار « .]۶۰المؤمن: [ ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 

ورزند به  ی! کسانی که از عبادت من تکّبر ماجابت کنمشما را بخوانید تا (دعای) 

ت وارد دوزخ می
ّ
 ».شوند! زودی با ذل

 ».دعا مغز عبادت است« .»ادلاعُء ُمخُّ الِعبادةِ «:  پیامبر خدافرمودۀ  و این

 ».دعا عبادت است. «»ادلاعُء ُهَو الِعبادةُ «:  رسول خدافرمودۀ  و این

 شود؟ س: بکدام دلیل خوف عبادت گفته می

 خداوند:فرمودۀ  ج: باین

ۡؤِمنَِ� فََ� َ�َ ﴿ از ایشان « .]۱۷۵آل عمران: [ ﴾١٧٥افُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

 ».مترسید بلکه از من بترسید اگر ایمان دارید

 ؟شود دت گفته میس: بکدام دلیل رجاء (امید) عبا

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  دلیلش این ج: فَۡلَيۡعَمۡل  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�  ۦٓ ٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ َ�مَ 

َ
پس هر که به « .]۱۱۰الکهف: [ ﴾١١٠أ

انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت  نیکولقای پروردگارش امید دارد، باید کاری 

  ».سازدپروردگارش شریك ن

 شود؟ بکدام دلیل توکل عبادت گفته میس: 

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ خداوند:فرمودۀ  ج: باین ۡؤمِنَِ�  �َّ ُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ المائدة: [ ﴾٢٣َ�َتَو�َّ

 ».بر خدا توکل ورزید اگر ایمان دارید« .]۲۳
ۡ َ�َ ﴿ د:خداونفرمودۀ  و این ِ ٱَوَمن َ�َتَو�َّ و « .]۳الطالق: [ ﴾ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ

 ».نماید خداوند برای او بسنده استهر که به خدا توکل 
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 شود؟ دام دلیل رغبت، ترس و خشوع عبادت گفته میروی کس: 

 فرماید: ج: باین دلیل که خداوند می

ْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿ ُهۡم َ�نُوا ْ َ�َا  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱإِ�َّ ۖ َوَ�نُوا َو�َۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗبا
و در کردند  می پیشدستی آنان  همواره در کارهای خیر« .]۹۰األنبیاء: [ ﴾٩٠َ�ِٰشعَِ� 

 .»و پیوسته برای ما (خاضع و) خاشع بودند ،خواندند حال بیم و امید ما را می

 شود؟ بکدام دلیل ترس عبادت گفته میس: 

 خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این

 ».از ایشان نترسید و از من بترسید« .]۱۵۰البقرة: [ ﴾ۡخَشۡوِ� ٱفََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ ﴿

 شود؟ عبادت گفته میبکدام دلیل رجوع و انابت س: 

 :الله فرمودۀ  ج: باین

﴿ ْ نِيُبوٓا
َ
ۡسلُِمواْ َ�ُ  َوأ

َ
و به پروردگار خویش رجوع « .]۵۴الزمر: [ ﴾ۥإَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ

 ».کنید، و به او تسلیم شوید

 س: بکدام دلیل یاری خواستن عبادت گفته میشود؟

  .]۵الفاتحة: [ ﴾٥�َۡسَتعُِ�  َ�ۡعُبُد �يَّاكَ  إِيَّاكَ ﴿ خداوند:فرمودۀ  ج: باین
 ».خواهیم کنیم و خاص از تو یاری می عبادت میتو را  خاص«

اگر یاری و مدد « .»ِإَذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاهللاِ « : رسول خدافرمودۀ  و این

 ». خواستی تنها از خداوند یاری و مدد بخواه می

 شود؟ س: بکدام دلیل پناه جستن عبادت گفته می

 : دلیلش این گفتة خداوند است:ج
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ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿
َ
برم  بگو: پناه می« .]۲-۱الناس: [ ﴾٢ �َّاِس ٱَملِِك  ١ �َّاِس ٱأ

 ».به پروردگار مردم و به پادشاه مردم

یادرسی عبادت گفته می  شود؟ س: بکدام دلیل فر

 فرماید: ج: باین دلیل که خداوند می

لٖۡف ّمَِن  ۡسَتَجاَب ٱفَ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم  إِذۡ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
لَُ�ۡم �

بیاد آرید که چون از پروردگار خود کمک « .]۹األنفال: [ ﴾٩ُمۡردِ�َِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ

یکهزار خواستید پس او (خواست) شما را پذیرفت و (گفت): من شما را به  می

 ».مکن فرشته ردیف شده کمک می

 شود؟ گفته می س: به چه دلیلی ذبح عبادت

 خداوند:فرمودۀ  ج: باین

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿  ﴾١٦٢ لَۡ�ٰلَِم�َ ٱإِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
  .]۱۶۲األنعام:[

زندگی من، و مرگ من (همه) من،  (ذبح و غیره) بگو: بیگمان نماز من، مناسک«

 ».برای خداوند پروردگار جهانیان است

لعنت کرده است . «»لََعَن اُهللا َمْن َذبََح ِلَغْ�ِ اهللاِ « : رسول خداۀ فرمود و این

 ».خداوند کسی را که بغیر نام خداوند ذبح نماید

 شود؟ س: بکدام دلیل نذر عبادت گفته می

 :خداوندج: باین گفتة 

ِ  يُوفُونَ ﴿ هُ  �َّۡذرِ ٱب نذر « .]۷ن: اإلنسا[ ﴾٧ُمۡسَتِطٗ��  ۥَو�ََخافُوَن يَوٗۡما َ�َن َ�ُّ

 ».ترسند آورند، و از روزی که مشقت آن فراگیر است می (های شان) را بجا می
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 س: اصل دوم اصول اسالم چیست؟

 با دالیلش. اسالمج: شناختن دین 

 س: دین اسالم چیست؟

، و او را یکتا و یگانه دانستن، و تابع شدن به خداوندج: دین اسالم تسلیم شدن به 

 .»لی فرمان بردن، و بیزاری جستن از شرک و اهل آنخداوند، و از او تعا

 ؟ند استس: مراتب دین اسالم چ

سه است: اسالم، ایمان و احسان. و هر مرتبه از خود ارکان  اسالمج:  مراتب دین 

 و اساساتی دارد.

 س: ارکان اسالم چند است؟

دی اینهاست: گواهی دادن باینکه جز خداوند معبوج: ارکان اسالم پنج است، و 

رسول خداست، برپا داشتن نماز، ادای زکات، گرفتن روزة  نیست، و محمد 

 رمضان و حج خانة خداست.

 س: دلیل گواهی دادن به یگانگی خداوند چیست؟

 خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این

ُ ٱ َشِهدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ� ْولُوا

ُ
ِ  ۡلعِۡلمِ ٱَوأ َ�ٓ  لۡقِۡسِط� ٱقَآ�َِمۢ� ب

دهد بر اینکه  خداوند گواهی می« .]۱۸آل عمران: [ ﴾١٨ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱإَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو 

اندوزند در حالیکه خداوند  جز او معبودی نیست، و فرشتگان و کسانیکه از علم بهره

 ».است به عدالت قایم است، و جز او معبودی نیست، و او عزیز و با حکمت

 را بیان کنید. »ال إله إال الله«س: معنای 

 ج: معنایش اینست: معبود برحقی جز خداوند یگانه و یکتا نیست.
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 چیست؟ »ال إله«س: مقصود از گفتن: 

 ج: مقصود از آن نفی نمودن تمام معبودهای باطل است.

 ؟باشد میچی  »إال الله«س: مقصود از 

ها برای خداوند است، خدایی که  دتعبا ۀج: مقصود از آن ثابت نمودن هم

 برایش شریکی در عبادت نیست، چنانکه برایش شریکی در ملکش نیست.

 ؟باشد میچی س: تفسیر و توضیح این گفته 

قَاَل  �ذۡ ﴿ خداوند جل مجده است:فرمودۀ  ج: تفسیر و توضیح این گفته،
�ِيهِ َوقَۡوِمهِ 

َ
ِيٱ إِ�َّ  ٢٦ا َ�ۡعُبُدوَن إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ  ۦٓ إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  �َّ
 ﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ۦوََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ� َعقِبِهِ  ٢٧َسَيۡهِديِن 

  .]۲۸-۲۶الزخرف: [
ۡهَل  قُۡل ﴿ خداوند:فرمودۀ  و این

َ
أ ِۢ بَۡيَننَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء ا َ�َعالَۡوا

�َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ 
َ
َ ٱَوَ�ۡيَنُ�ۡم � ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 
َ
ِۚ ٱأ ْ ٱفَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  �َّ ِ  ۡشَهُدوا نَّاب

َ
 .]۶۴عمران:آل[﴾٦٤ُمۡسلُِموَن  �

ه میان ما و شما مشترک است که: بغیر از بگو: ای اهل کتاب، بیایید به سخنی ک«

خدا کسی دیگر را نپرستیم، هیچ چیزی را با او شریک نیاوریم، بعضی از ما بعضی 

دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد، پس اگر اهل کتاب روی برتابند پس شما بگویید: 

 ».گواه باشید که ما مسلمانیم

 ؟چیست س: دلیل گواهی دادن به رسالت رسول خدا 

 است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص  لََقدۡ ﴿
َ
َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ
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 ِ  .]۱۲۸التوبة: [ ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعلَۡيُ�م ب
پیامبری آمده است: رنجهای شما بر او سخت  ، به شماحقا که از خود شما«

 ».(خیر) شما حریص است، و بر مؤمنان رؤوف (و) رحیم استاست، به 

دٞ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  و این َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
أ

ارِ ٱ محمد پیامبر خدا است، و آنانیکه با او هستند « .]۲۹الفتح: [ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

 ».و در میان خود شان مهربانند ،ر سخت و قویدر برابر کافران س

 ؟باشد میچی رسول خدا است  باینکه محمد  دادنس: معنای گواهی 

چیزهاییکه از جانب خداوند  در، تصدیق نمودنش خداج: فرمانبرداری از رسول 

بمایان خبر داده است، و دوری جستن و ترک نمودن چیزهاییکه رسول خدا ما را از 

ه است، و اینکه پرستش خداوند را در چیزهای نماییم که در شریعت آنها نهی نمود

 بیان شده است.

 ، زکات و تفسیر توحید چیست؟نمازس: دلیل فرض بودن 

ٓ ﴿ فرماید: خداوند است که میفرمودۀ  ج: این ْ  َوَما ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
َ ٱأ َّ� 

ْ ُحَنَفآَء َو�ُقِيُمو ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  لَٰوةَ ٱا ْ  لصَّ ۚ ٱَوُ�ۡؤتُوا َكٰوةَ  لَۡقّيَِمةِ ٱَوَ�ٰلَِك دِيُن  لزَّ
ند (و تکه خدا را با کمال اخالص بپرسنایبمگر اند  شدهنمأمور « .]۵البینة: [ ﴾٥

عقیده داشته باشند) که دین از (جانب) او است، و در عین حال از هر نوع انحرافی 

، و اینست دین صحیح و ادا کنند و زکات دهندبرکنار باشند، نماز را به تمام و کمال 

 ».استوار

 س: دلیل فرض بودن روزه چیست؟

َها﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: این ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َيامُ ٱَءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ  لّصِ
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ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  ای « .]۱۸۳البقرة: [ ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  �َّ

مؤمنان، روزه بر شما فرض شده همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض 

 ».شما پرهیزگار شویدگردیده بود، تا باشد که 

 س: دلیل فرضیت حج را بیان نمایید.

 است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  �ِيهِ ﴿ ِ َ�َ َ�َن ءَ  ۥَءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ  �َّاِس ٱاِمٗناۗ َوِ�َّ
َ ٱإَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيِت ٱِحجُّ   ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

  .]۹۷آل عمران: [ ﴾٩٧
برای خدا بر مردم حج خانة کعبه (فرض) است، (برای) کسیکه توان رفتن «

نیاز  شود واقعا که خداوند از همه جهانیان بی بسوی آن را دارد. و کسیکه کافر

 ».است

 دین چیست؟ مراتبس: مرتبة اول از 

 دین، اسالم است. مراتبج: مرتبة اول از 

 ؟باشد میس: دلیل این گفته چی 

 خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیل این گفته این

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ه دین در نزد خداوند حقا ک« .]۱۹آل عمران: [ ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ

 .»است اسالم
 است: خداوندفرمودۀ  و این

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ُم  امروز برای شما، دین شما را کامل نمودم و « .]۳المائدة: [ ﴾دِيٗنا
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 ». ] دین برای شما پسندیدم سالم را [به عنوانو انعمت خود را بر شما تمام کردم 
 :استخداوند فرمودۀ  و این

مَِن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَبۡتَِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿
 .]۸۵آل عمران: [ ﴾٨٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

و او در آخرت شود،  و کسیکه جز اسالم دینی را بجوید هرگز از وی پذیرفته نمی«

 ».از زیانکاران است

 دوم از مراتب دین اسالم چیست؟ ۀس: مرتب

 است. ایماندوم  ۀج: مرتب

 س: ایمان دارای چند شاخه است؟

ال إله إال «ها گفتن:  ایمان هفتاد و چند شاخه دارد، اعلی ترین این شاخهج: 

دن شاخة از ایمان ، و پایینترین آنها دور ساختن اذیت از راه است، و حیاء نمو»الله

 است.

 س: ارکان ایمان چند است؟

ها، ایمان به کتابهای آسمانی،  ، ایمان به فرشتهخداوندج: شش است: ایمان به 

 ایمان به رسوالن خدا، ایمان به روز آخرت، و ایمان به قدر (اندازه) خیر و شر آن.

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

 است: خداوند ۀج: دلیلش این فرمود

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  لِۡ�َّ ٱ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
 ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب   .]۱۷۷البقرة: [ ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
مغرب بگردانید مگر  روی خود را بسوی مشرق و کهنیکی (تنها) این نیست «
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نیکی (واقعی) از آن کسانی است که بخدا، روز جزاء، فرشتگان، کتاب و پیامبران 

 .»اند ایمان آورده

 س: دلیل قدر چیست؟

 خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیل قدر این

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ هر چیز را به اندازه « .]۴۹القمر: [ ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 ».ایم آفریده

 چیست؟ س: مرتبة سوم از مراتب اسالم

 است. یمستقل اسالم احسان است، و آن رکن مراتبج: مرتبة سوم از 

 س: احسان چیست؟

بینی  ج: احسان آنست که تو خداوند را بگونة عبادت نمایی که گویا او را می

 بیند. بینی مگر خداوند تو را می اگرچه تو او را نمی

 س: دلیل این گفته چیست؟

َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: خداوند است که میفرمودۀ  گفته این لیلج: د ِينَ ٱَمَع  �َّ َّ� 
ْ ٱ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ِۡسُنوَن  �َّ حقا که خداوند با پرهیزگاران و « .]۱۲۸النحل: [ ﴾١٢٨ُهم �ُّ

 ».نیکوکاران است
ۡ َ�َ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  و این ِ ٱ ٢١٧ لرَِّحيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱَوتََو�َّ يََرٮَٰك  ي�َّ

ِٰجِدينَ ٱَوَ�َقلَُّبَك ِ�  ٢١٨ِحَ� َ�ُقوُم  ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  ٢١٩ ل�َّ  ﴾٢٢٠ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
وقتیکه (برای تو را  بر خداوند عزیز و مهربان توکل کن، آنکه« .]۲۲۰-۲۱۷الشعراء: [

ا که کنندگان. حق در میان سجدهتو را  بیند، و (نیز) حرکات خیزی می عبادت) بر می

 ».او است شنوا ودانا
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ٖن َوَما َ�ۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن  َوَما﴿ خداوند است:فرمودۀ  و این
ۡ
تَُ�وُن ِ� َشأ

 .]۶۱یونس: [ ﴾َوَ� َ�ۡعَملُوَن مِۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� 
کنی و (شما) هیچ  رآن را تالوت نمیای) از ق ی و هیچ (آیهباش و به هیچ کاری نمی«

 ».بر شما گواه هستیم شوید کنید مگر آنکه چون به آن داخل می کاری را نمی

 را از حدیث بیان نمائید؟دین  ۀسه گان یل این مراتبس: دل

 فرماید:  می است که آنحضرت  جبرئیلج: دلیلش حدیث مشهور 

ْحُن « قال: َعْن ُعمَر بِن الخطاِب 
َ
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 روایت شده است که گفت: روزی، نزد پیامبر  از حضرت عمر بن خطاب

یدار شد، که لباسهایش بسیار سفید و نشسته بودیم، ناگهان مردی در برابر ما پد

بود، نه اثر (خستگی یا گرد و غبار) سفر بر وی هویدا بود، و نه  سیاه مویهایش بسیار

زانوهایش را بر دو  نشسته شناخت، تا اینکه خدمت پیامبر  هم کسی از ما او را می

! مرا : ای محمدودستهایش را بر رانهایش گذاشت و گفت ،تکیه داد زانوی پیامبر

دهی معبود   الم، آن است که شهادتاس«فرمودند:  ؛ پیامبراز اسالم خبر ده

و نماز را به پای داری و زکات  ،است خدا ، و محمد فرستادةجز الله نیست برحقی

؛ »و اگر توانستی حج کعبه را انجام دهی ،ی ماه رمضان را بگیری مال را بدهی و روزه

کند و خود  از او تعجب کردیم که سؤال می ما .! (درست است)گفت: راست گفتی

اینکه «رمودند: ف ؛ پیامبراز ایمان خبر ده مرا :گفت )دوباره(نماید.  تصدیق می

، و ایمان ، روز آخرتش، پیامبرانیشها  ، کتابایمان بیاوری به خداوند، فرشتگانش

 ؛ گفت: راست فرمودی! بعد پرسید: احسان»ششر ، خیر وقضا و قدر بیاوری به

گویی او ای خدا را بپرستی،  احسان آن است که به گونه«فرمودند:  چیست؟ پیامبر

 تو را م بینی، تو او را نمیبینی و اگر  می را
ً
 مرا از قیامت ؛ گفت: پس»بیند یاو حتما

؛ »سؤال شده از سؤال کننده داناتر نیستدر این مورد، «فرمودند:  پیامبر خبر ده.

اینکه بزاید کنیز مالک خود «فرمودند:  پیامبر ن خبر ده.های آ مرا از نشانه گفت:

های گوسفند چران در آبادی بر  ها و گرسنه و اینکه مشاهده کنی که پابرهنه ،را

  ،مدتی درنگ نمودیم ،رفت آن مرد سپس .»جویند یکدیگر سبقت می
ً
 پیامبر بعدا

دا و رسول او گفتم: خ »بود؟ دانی سؤال کننده، کی ای عمر! آیا می«فرمودند: 

 »آمده بود که بشما دین شما را تعلیم دهداو، جبرئیل بود، «رند، فرمودند: دانات
 .(صحیح مسلم)
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 س: اصل سوم اصول اسالم چیست؟

است، نام شان محمد پسر  ل سوم از اصول اسالم شناخت رسول خدا ج: اص

ش از نسل پسر هاشم، و هاشم از قبیلة قریش، و قری ،عبد الله پسر عبد المطلب

 .است -علیهما الصالة والسالم -ابراهیم عرب، و عرب از ذریة اسماعیل پسر 

 زمانیکه وفات نمود عمر گرامی شان چقدر بود؟ س: رسول خدا 

) سال بود که چهل ۶۳زمانیکه از دنیا رحلت نمود عمر شان (  ج: رسول خدا

یث نبی و رسول خدا ) سال دیگر را به ح۲۳سال آن را قبل از بعثت گذراندند و (

 ٱ﴿ . ایشان با خطابسپری نمودند
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب  .]۱العلق: [ ﴾١َخلََق  �َّ

َها﴿ نبی، و با خطاب ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱ َ�ٰٓ رسول برگزیده شدند. و محل  .]۱المدثر: [ ﴾١ لُۡمدَّ

 والدت شان شهر مکة معظمه بوده است.

 تاده است؟منظوری فرس س: خداوند رسول خود را به چی

کننده به سوی  دهنده از شرک، و دعوت ج: خداوند رسول خود را به حیث بیم

 توحید فرستاده است.

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

َها﴿ است: خداوندفرمودۀ  ج: دلیلش این ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱ َ�ٰٓ نِذۡر   ١ لُۡمدَّ

َ
 ٢ُ�ۡم فَأ

 ۡ  ٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ  ٥ ۡهُجرۡ ٱفَ  رُّۡجزَ لٱوَ  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ
یچیده، برخیز (و جهانیان ای روپوش بر خود پ« .]۷-۱المدثر: [ ﴾٧ ۡصِ�ۡ ٱَولَِرّ�َِك فَ 

های خود را پاکیزه ساز. و از پلیدی  م ده، و پروردگار خود را تعظیم کن،  و جامهرا) بی

تری (از آنچه داده ای) داشته بپرهیز، و (بر کسی) منت مگذار که چشمداشت بیش

 ».باشی، و برای پروردگارت شکیبابی کن
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نِذۡر ﴿ س: گفتة خداوند
َ
 ؟چی معنی دارد ﴾٢ُ�ۡم فَأ

مردم را از شرک بیم دهد، و به یگانگی و  پیامبر خدا که  اینستج: معنایش 

 توحید دعوت نماید.

ۡ ﴿ خداوند:فرمودۀ  س: این چی معنی  ﴾َ�َطّهِۡر  َو�َِيابََك  ٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

 ؟دارد
ج: معنایش این است که پروردگار خود را به یگانگی و یکتایی عظیم و بزرگ 

 بدان، و اعمال خود را از شرک پاک سازد.

 ؟چی معنی دارد ﴾٥ ۡهُجرۡ ٱفَ  لرُّۡجزَ ٱوَ ﴿ :خداوندفرمودۀ  س: این
 پرستان بیزاری نما. ها را ترک و از بت ج: معنایش اینست که بت

 پرستان به دعوت پرداخته است؟ با بت را رسول خدا  یمدت چی س:

پرستان در مکة معظمه به دعوت  را با بت سال) ۱۳مدت ( ج: آنحضرت 

پرداخته، و در خالل این مدت اسراء و معراج آنحضرت به آسمانها نیز صورت گرفته 

 است.

هجرت در نمازهای پنجگانه فرض گردید و سپس به  ایشانو در شب معراج به 

 مدینه منوره دستور داده شده است.

 ؟چی معنی داردس: هجرت 

سرزمینی که در آن اعمال شرکی صورت  ازج: هجرت نقل و انتقال نمودن 

 گیرد به سرزمین اسالم، و از دیار اهل بدعت به دیار اهل سنت. می
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س: حکم هجرت نمودن از سرزمین کفر به سرزمین اسالم را واضح 

 نمایید.

کنند فرض است که از  شرک زندگی می اهلمسلمانانی که در دیار ج: بر 

سرزمین اهل شرک به سرزمین اهل توحید هجرت نمایند و سرزمین اهل بدعت را 

سنت و جماعت زندگی نمایند حکم این هجرت تا  ترک دهند. و در سرزمین اهل

 روز قیامت باقی است.

 ؟باشد میچی س: دلیل فرضیت هجرت 

جرت را بر مسلمانان فرض گردانیده است این فرمودۀ خداوند ج: دلیلی که ه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿است:  ْ ُكنَّا  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱتََوفَّٮُٰهُم  �َّ ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا
َ
َظالِِ�ٓ أ

�ِض� ٱُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� 
َ
�ُض  ۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
� ْ ِ ٱقَالُوٓا ْ �ِيَهاۚ َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاجِ  �َّ ُروا

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
 لرَِّجالِ ٱِمَن  لُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ ٱإِ�َّ  ٩٧فَأ
ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ�  ٩٨َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَ� َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ�  لۡوِۡلَ�ٰنِ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱوَ 

ُ
فَأ

ُ ٱ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهمۚۡ  �َّ
َ
ُ ٱَوَ�َن  أ  .]۹۹-۹۷[النساء:  ﴾٩٩َ�ُفوًّا َ�ُفوٗر�  �َّ
قبض فرشتگان (قبض ارواح)، روح آنها را  چون ،اند کردهستم  آنهاییکه بر خود«

حالی بودید؟ (و چرا با اینکه مسلمان بودید،  ی: شما در چگویند می ، به آنهانندک می

ار جای داشتید؟!) گفتند: ما در سرزمین 
ّ

بودیم.  د ناتوان (و مظلوم)خودر صِف کف

 شما در آن هجرتنبود که  فراخ] گفتند: مگر سرزمین خدا،  آنها [فرشتگان

ناتوانان از مگر *  گاهی جای شان دوزخ است، و چه بد پناهآنها  پس ؟!کردید می

یابند. پس چنین  هم راهی را می ای دارند و نه کودکان که نه وسیلهمردان و زنان و 

ت که خداوند از ایشان عفو کند و خداوند عفو کننده و آمرزگار مردمی امید اس

 .»است
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ِينَ ٱ َ�ٰعَِبادِيَ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  و این َٰي  �َّ �ِ� َ�ِٰسَعةٞ فَإِ�َّ
َ
ْ إِنَّ أ َءاَمُنٓوا

ن من فراخ یمبیگمان زای بندگان مؤمن من، « .]۵۶العنکبوت: [ ﴾٥٦ ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 

 ».نیداست، پس خاص مرا پرستش ک

 س: سبب نزول هر دو آیه متذکره را بیان فرمایید.

که دستة از اهل مکه ایمان نیاوردند و از هجرت  اینستج: سبب نزول آیة اول 

مخالفت ورزیدند و بعضی از ایشان از اسالم برگشتند  نمودن همراه با آنحضرت 

یشان را نه و با مشرکان در روز جنگ بدر علیه مسلمانان جنگیدند، خداوند عذر ا

 پذیرفت و بایشان وعدة عذاب دوزخ را داد. 

اما سبب نزول آیة دوم اینست که دستة از مسلمانان بعد از مسلمان شدن در مکه 

مکرمه ماندند و بمدینة منوره هجرت نکردند خداوند ایشان را مسلمان نامیده و 

 ایشان را به هجرت کردن دعوت نمود.

 همیشه باقی است؟س: بکدام دلیل حکم هجرت برای 

َال َ�نَْقِطُع الِْهْجَرُة َحىتَّ َ�نَْقِطَع « است: رسول خدا فرمودۀ  ج: دلیلش این
حکم هجرت تا « .»َحىتَّ َ�ْطلَُع الشمُس ِمْن َمْغِر�ِها اتلَّو�َةُ اتلَّوَ�ُة، وَال تنقطُع 

ه آفتاب از وقتی باقی میماند که (دروازة) توبه باز باشد و توبه تا زمانی باقی است ک

 ».سمت مغرب طلوع نماید، (یعنی قیامت شود)

چیزها از  که به مدینة منوره مستقر شد به چیزمانی س: رسول خدا 

 مأمور گردید؟ جانب خداوند

در مدینة منوره مستقر گردید به انجام دادن شرایع  ج: زمانیکه رسول خدا 

 مسائل شرعی دستور داده شد.اسالم مانند: زکات، روزه، حج، اذان، جهاد و غیره از 
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بعد از هجرت از مکة معظمه در مدینة منوره چقدر  س: رسول خدا 

 مدت زندگی نمود؟

) سال زندگی ۱۰از مکة مکرمه به مدینة منوره  ( هجرتبعد از  ج: رسول خدا 

 نمود. 

مگر بعد از رحلت شان دین ایشان برای همیشه باقی است، رسول خدا در حیات 

ها  و از تمام بدی را به امت خویش توضیح و شرح نمودها  یر و خوبیخود تمام خ

 ایشان را برحذر ساخت.

به امت خویش توضیح و بیان نمود، و  هاییکه رسول خدا  س: خوبی

 است؟ چی چیزهابدی هاییکه ایشان را از آنها برحذر ساخت، 

خداوند آنها  خداوند، و تمام افعالی که یکتاییها عبارت از یگانگی و  ج: خوبی

ها عبارت از  شود، و بدی را دوست دارد، و به عمل نمودن آنها راضی و خوشنود می

اعمال شرکی و افعالیکه آنها را خداوند بد گفته است، و از انجام دادن آنها ناراض 

 . باشد میگردد،  می

را برای طائفة خاصی  آیا خداوند رسول خود حضرت محمد س: 

 ر عموم مردم؟فرستاده است، و یا ب

به عموم مردم فرستاده، و فرمانبرداری از  ج: خداوند حضرت محمد 

 را به تمام انس و جن فرض گردانیده است.  آنحضرت

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

َها  قُۡل ﴿ است: خداوند فرمودۀ  ج: دلیلش این ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱَ�ٰٓ َّ� 

بگو: ای مردم، من فرستادة خدایم بسوی همة « .]۱۵۸األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا

 ».شما
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 خداوند:فرمودۀ  و این

ۡ�َنآ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن  �ذۡ ﴿ نِّ ٱَ�َ   .]۲۹األحقاف: [ ﴾ۡلُقۡرَءانَ ٱ�َۡسَتِمُعوَن  ۡ�ِ
آور هنگامی را که گروهی از جن را بسوی تو متوجه ساختیم تا به قرآن و بیاد «

 ».را دهندگوش ف

س: آیا خداوند در زمان حیات رسول خویش دینش را کامل نمود و یا 

 بعد از وفات شان؟

ایکه  به گونه در وقت حیات رسول خود کامل نمود ج: خداوند دین خویش را

 .باشد میهیچ ضرورت به چیزی بعد از وفات شان ن

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :خداوند استفرمودۀ  ج: دلیلش این
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَو� امروز « .]۳المائدة: [ ﴾دِيٗنا

و اسالم را [به برای شما، دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم 

 ». ] دین برای شما پسندیدم عنوان

 وفات نموده است؟ یل رسول خدا س: بکدام دل

ّيُِتوَن  إِنََّك ﴿ خداوند:فرمودۀ  ج: باین ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَوَۡم  ٣٠َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
براستی که میمیری و « .]۳۱-۳۰الزمر: [ ﴾٣١ِعنَد َرّ�ُِ�ۡم َ�َۡتِصُموَن  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ

 در روز قیا
ً
مت به حضور پروردگار خود براستی که ایشان (نیز) میمیرند. و باز یقینا

 ».کنید دادخواهی می

 شوند؟ س: آیا انسانها بعد از مرگ از قبرهای خویش بر انگیخته می

 گرداند. زنده می شانج: بلی، خداوند آنها را بعد از مرگ 
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 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

يُدُ�ۡم ۞ِمۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُعِ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این
ۡخَرٰى 

ُ
در آن  و از خاک شما را آفریدیم« .]۵۵طه: [ ﴾٥٥َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً أ

 ».آوریم از آن بار دیگر شما را بیرون می وشما را بر میگردانیم، 
ُ ٱوَ ﴿ فرماید: و می �بَتَُ�م ّمَِن  �َّ

َ
�ِض ٱأ

َ
يُعِيُدُ�ۡم �ِيَها  ُ�مَّ  ١٧َ�بَاٗ�ا  ۡ�

و خداوند شما را بحیث رویدنی  از زمین « .]۱۸-۱۷[النوح:  ﴾١٨ۡم إِۡخَراٗجا َو�ُۡخرُِج�ُ 

 ».کند ای بیرون می گرداند، بار دیگر شما را بگونه رویانید، سپس شما را در آن باز می

گردند؟ و  س: آیا انسانها بعد از زنده شدن، از اعمال خویش محاسبه می

 بینند؟ آیا در برابر اعمال خویش جزا و پاداش می

گیرد، و به  شدن محاسبة اعمال شان صورت می زندهج: بلی، انسانها بعد از 

 بینند. جزا و پاداش میاند  اعمالیکه انجام داده

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

ِينَ ٱِ�َۡجزَِي ﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این ْ بَِما َعِملُواْ  �َّ َ�ٰٓـُٔوا
َ
أ

ِينَ ٱَوَ�ۡجزَِي  َّ�  
َ
ِ أ تا آنانی را که بدی کردند به « .]۳۱النجم: [ ﴾٣١ ۡ�ُۡسَ� ٱۡحَسُنواْ ب

 ».اساس اعمال شان مجازات کند و آنانی را که نیکویی کردند پاداش نیک دهد

 ؟باشد میچی کند  س: حکم کسیکه از زنده شدن بعد از مرگ انکار می

 ردد.گ نماید کافر می ج: کسیکه از زنده شدن بعد از مرگ انکار می

 چیست؟ دلیلشس: 

ِينَ ٱزََ�َم ﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این ْۚ قُۡل  �َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
َ�َفُرٓواْ أ
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ِ ٱبََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ   .]۷التغابن: [ ﴾٧�َِس�ٞ  �َّ
ته نخواهند شد، بگو: آری، و قسم به پروردگار من کافران پنداشتند هرگز بر انگیخ«

 بر انگیخته می
ً
گاه ساخته  شوید، پس به (حقیقت) آنچه انجام می که یقینا دادید آ

 ».شوید، و این (کار) بر خدا آسان است می

 فرستاده است؟ یمنظور  را به چی †س: خداوند انبیاء 

مؤمنان را به جنت بشارت منظور فرستاده است تا  باینرا  †خداوند انبیاء ج: 

 د و مشرکان را از آتش دوزخ بترسانند.نده

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیل این گفته این بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
ِ ٱيَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  �َّ ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ  ﴾١٦٥�ًزا َحِكيٗما َعزِ  �َّ

پیامبرانی (هم) مژدگانی دهنده و (هم) بیم دهندة فرستادیم تا برای « .]۱۶۵النساء: [

مردم بعد از ارسال پیامبران دلیلی بر خداوند نباشد، و خداوند عزیز و با حکمت 

 ».است

 س: اولین کسی که به حیث رسول خدا فرستاده شده کی بوده است؟

 .ج: حضرت نوح 

 ؟باشد میل این گفته چی دلیس: 

ٓ إَِ�ٰ ﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ۞إِ�َّا

ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱنُوٖح وَ  بسوی تو وحی فرستادیم، و  حقا که ما« .]۱۶۳النساء: [ ﴾ۦۚ مِۢن َ�ۡعِده

 ».طوریکه بسوی نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم
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نفرستاده  یس: آیا در دنیا امتی گذشته است که خداوند به آنها رسول

ننموده باشند و از عبادت  دعوت باشد که انسانها را به عبادت خداوند

 ها منع نکرده باشند؟ طاغوت

 است که خداوند بآنها رسولی نفرستاده باشد. نگذشتهج: در دنیا هیچ امتی 

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

ِن ﴿لش این فرمودۀ خداوند است: ج: دلی
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ْ ٱ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجتَنُِبوا  .]۳۶[النحل:  ﴾ل�َّ

را پرستش کنید و  و بیگمان در هر امتی رسولی (باین فرمان) فرستادیم که خدا«

 .»بپرهیزید از (عبادت) طاغوت

 ؟چیستس: طاغوت 

در پیروی نمودن از کسیکه  یاو در پرستش معبود  بندهطاغوت این است که  :ج

کند، از حد الزم  نماید، و یا در اطاعت کسیکه از وی اطاعت می از آن پیروی می

 تجاوز نماید.

 ها چند است؟ س: تعداد طاغوت

  :دنپنج قرار دار آنها این در رأس ولی زیادندطاغوتها تعداد ج: 

 شیطان لعین. -۱

 .ی که پرستیده شود واو از این عمل راضی باشدکس -۲

 دعوت دهد.خود  عبادتکسی که مردم را به  -۳

 از علم غیب را مدعی باشد. چیزیکسی که دانستن  -۴

 به غیر حکمی که خداوند نازل نموده حکم کند.و کسی که  -۵

ها انکار نماییم، و از آنها دوری  خداوند بما دستور داده که از همة این طاغوت
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 ، و از جملة مسلمانان باشیم.بجوییم

 ؟باشد میدلیل این گفته چی س: 

َ  ّ�ِيِن� ٱَ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿ خداوند است:فرمودۀ  ج: دلیلش این ِمَن  لرُّۡشدُ ٱقَد تَّبَ�َّ
ۚ ٱ ِ ِ  ۡلَ�ّ ُٰغوتِ ٱَ�َمن يَۡ�ُفۡر ب ِ  ل�َّ ِ ٱَوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَ�َقِد  �َّ  َ�  لُۡوۡ�َ�ٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱب
ُ ٱلََهاۗ وَ  نفَِصامَ ٱ در دین اکراهی نیست، بیشک « .]۲۵۶البقرة: [ ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيٌم  �َّ

تابد و به  میرهیابی از گمراهی جدا شده است، پس کسیکه از شیطان روی بر

  آورد خداوند ایمان می
ً
به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز  واقعا

 ».ناستگسستنی نیست، و خداوند شنوا و دا
ِن ﴿ خداوند است:فرمودۀ  و این

َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُُدوا َّ� 
ْ ٱوَ  ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا و بیگمان در هر امتی رسولی (باین فرمان) « .]۳۶النحل: [ ﴾ل�َّ

 ».بپرهیزید را پرستش کنید و از (عبادت) طاغوت فرستادیم که خدا
ۡهَل ﴿ خداوند است:دۀ فرمو و این

َ
أ ِۢ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ�َعالَۡوا

�َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ 
َ
َ ٱبَۡيَنَنا َوَ�يۡنَُ�ۡم � ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  �َّ
ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 

َ
ِۚ ٱأ ْ ٱاْ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُو �َّ ِ  ۡشَهُدوا نَّاب

َ
 .]۶۴عمران: آل[﴾٦٤ُمۡسلُِموَن  �

بگو: ای اهل کتاب، بیایید به سخنی که میان ما و شما مشترک است که: بغیر از «

خدا کسی دیگر را نپرستیم، هیچ چیزی را با او شریک نیاوریم، بعضی از ما بعضی 

د پس شما بگویید: دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد، پس اگر اهل کتاب روی برتابن

 ».گواه باشید که ما مسلمانیم
 

 ها است؟ س: ارکان ایمان کدام
های خداوند،  ارکان ایمان عبارت است از ایمان آوردن به خداوند، فرشتهج: 
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ایمان آوردن به قضا و قدر کتابهای خداوند، پیامبران خداوند، و روز آخرت، و 

 .(تقدیر و سرنوشت) و خیر و شر آن

 ؟باشد میین گفته چی دلیل اس: 
است که در آن آمده است: زمانیکه رسول  دلیل این گفته، حدیث جبریل ج: 

ِ َوَمَالئَِ�ِتِه، « از ایمان پرسیده شد. اینطور جواب دادند: خدا ْن تُْؤِمَن بِا�َّ
َ
أ

هِ  َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّ
ْ
وِم اآلِخِر، وتُؤِمَن بال

ْ
ه ایمان بیاوری به اینک« »وُ�تُِبِه ورُُسِلِه، وايل

هایش، پیامبرانش، روز آخرت، و ایمان بیاوری به قضا و   خداوند، فرشتگانش، کتاب

 [صحیح مسلم، ابوداود، ترمذی، و مسند امام احمد بن حنبل].». قدر، خیر و شرش

 س: ایمان به خداوند مشتمل به چیزها است؟

 مشتمل بر چهار چیز است:  ایمان به خداوند ج: 

کند:  به وجود خداوند این چیزها داللت می :ن به وجود خداوند ایما -أ

 فطرت، عقل، شریعت و حس.

 داللت نمودن فطرت بر وجود خداوند )۱

 هر انسانی را بر ایمان آوردن به خالقش خلق  باین 
ً
معنی است که خداوند فطرتا

ول نموده است بدون اینکه در مورد فکر کند و یا تعلیم حاصل نماید. چنانچه رس

ْو « فرماید: می خدا 
َ
بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه أ

َ
ِفْطَرِة، فَأ

ْ
ُ ىلَعَ ال َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ يُودلَ

َسانِهِ  ْو ُ�َمجِّ
َ
انِِه أ َ هیچ مولودی نیست مگر اینکه بر فطرت (اسالم) آفریده « .»ُ�نرَصِّ

». گردانند یپرست م شده است، پس پدر و مادرش او را یهودی و یا نصرانی و یا آتش

 [صحیح بخاری و مسلم].

 داللت عقل بر وجود خداوند  )۲

ها، و حال و آینده ناگزیر برایشان خالقی  این مخلوقات بزرگ و عظیم در گذشته
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تواند، و این هم  بوده که ایشان را آفریده است، زیرا که هیچ کس خود را آفریده نمی

 ممکن نیست که انسان به خودی خود پیدا شود.

یعت بر وجود خداوند  داللت )۳  شر

 بزرگترین و 
ً
تمام کتابهای آسمانی از وجود خداوند خبر داده است، مخصوصا

ترین این کتابها یعنی قرآن مجید. به همین منوال، تمام پیامبران خداوند از  افضل

 .خاصتا خاتم النبیین و امام المرسلین، حضرت محمداند  وجود خداوند خبر داده

 د خداوند داللت حس بر وجو  )۴

 حس بر وجود خداوند از دو نگاه داللت میکند: 

کنیم که دعاهایشان به اجابت  بینیم و مشاهده می ما بسیاری از مردم را می -۱

رسیده است، و مشکالت شان رفع گردیده است، و این خود دلیل قاطع بر 

 تواند. شده می وجود خداوند 

 اند، زمان شان مشاهده کرده معجزات انبیاء علیهم الصالة والسالم که مردم -۲

اینها دلیل قاطع بر وجود خدا بوده، و بر این  اند، و یا از معجزات شان شنیده

 .باشد میآفریدگار، مدبر و متصرف کائنات  داللت دارد که خداوند

  ایمان به ربوبیت خداوند  -ب

خداوند  بندة مسلمان ایمان دارد باینکه خداوند یگانة یکتا پروردگار او است، و

شریک و یاوری ندارد، و معنای رب آنست که خلق و آفرینش اشیاء و تصرف کائنات 

و مالکیت جهان و امور آنها از آن او است. پس آفریدگاری جز الله و مالک و 

َ� َ�ُ ﴿ فرماید: متصرف جز او نیست، چنانچه می
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
 .]۵۴األعراف: [ ﴾ۡ�

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ فرماید: و نیز مي». ی از آن او استآفرینش و فرمانروای« َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  لُۡمۡلُكۚ ٱ  .]۱۳فاطر: [ ﴾١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ�  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
این چنین است خداوند پروردگار شما پادشاهی از آن او است، و آنانیکه جز او را «

 ». چ چیزی نیستندکنند مالک هی نیایش می
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 ).ایمان به الوهیت خداوند یعنی (إله و معبود بودن الله -ج

خداوند یگانه و یکتا است، و خدای بر حق است، شریک و همتایی ندارد، زیرا 

آید. و اله یعنی معبود برحق بوده، و دارای محبت و  می »مألوه«معنای ه ب »إله«که 

 فرماید: عظمت است، چنانچه می

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو �َ�ٰ ﴿  .]۱۶۳البقرة: [ ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱُهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
و خدای شما خدایي یگانه است، جز او هیچ معبودي نیست، بخشایندة «

 ». مهربان است

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿ فرماید: و نیز می
َ
ْ ۡ�ُبُدوٱَ�َقاَل َ�َٰقۡوِم  ۦلََقۡد أ َ ٱ ا َما  �َّ

همانا نوح را به سوي قوم او فرستادیم، پس « .]۵۹األعراف: [ ﴾ۥٓ لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ 

 ».گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید، شما را جز او معبودی نیست
 :ایمان به اسماء و صفات خداوند  -د

خود (قرآن یعنی اثبات نمودن اسماء و صفاتی برای خداوند که خودش در کتاب 

مجید) برای خود ثابت نموده است، و یا در حدیث شریف این اسماء و صفات برای 

گردد  ای به خداوند ثابت می خداوند ثابت شده است. اسماء و صفات خداوند بگونه

  و تمثیل شدن به اشیاء نگردد. تکییفکه در ثبوت آنها تحریف، تعطیل، و 

را تغییر   صفات اللهصفتی از : یعنی اسمی اسماء خداوند و یا تحریف

 دادن.

 یعنی خداوند را به کیفیتی از کیفیات مثال زدن. تکییف:

: ذات و صفات خداوند را به ذات و صفات مخلوقی از مخلوقات خداوند تشبیه

 تشبیه نمودن.

 .خداوند را به ذوات االجسام مثل زدن و تمثیل:

اوند را معطل و یا انکار خدصفتی از صفات خداوند و یا همة صفات : و تعطیل
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 .است نمودن

که خود را وصف نموده است، و یا رسولش او را صفت  خداوند به همانگونة

، چنانچه قرآن مجید باشد مینموده است او را به همان صفات صفت نمودن 

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ فرماید: می ِميعُ ٱَ�ۡ هیچ « .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

 ».چیز شبیه و همانند او نیست، و او است شنوا و بینا

 هایی ایمان آوردن به خداوند را بیان نمایید؟  س: نتایج و خوبی

 : آوردن به خداوند  ایماننتایج و خوبیهاي ج: 

تحقق بخشیدن یگانگی و یکتایی برای خداوند بگونه ایکه قلب انسان جز  -۱

عنی که به غیر خداوند امید نبندد، و به خدا به چیز دیگری تعلق نگیرد. باینم

 نه هم از کسی خوف و هراس نماید، و نه هم غیر خداوند را عبادت نماید.

محبت کامل به خداوند داشتن، و خداوند را به مقتضای اسماء حسنی و  -۲

 اش تعظیم نمودن است. صفات علیاء

همه اوامرش را انجام داده، و از  ةتحقق بخشیدن عبادت خداوند، یعنی هم -۳

 نواهی اش خود را بازداشتن است.

 ؟باشد میس: ایمان به فرشته چگونه 

 :است قرارها از این  یمان به فرشتهج: ا

یف فرشته: -أ کنند و  که خداوند را عبادت میاند  ها مخلوق نورانی فرشته تعر

دهند، و متصف به صفات خداوند مانند ربوبیت و الوهیت  تمام اوامرش را انجام می

. خداوند ایشان را از نور آفریده است، و در سرشت شان اطاعت و تسلیم نیستند

شدن به اوامر خداوند جای داده شده است. و تعداد آنها آنقدر زیاد است که جز 

 داند. خداوند کسی تعداد آنها را نمی
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 ها مشتمل بر چهار چیز است: ایمان به فرشته -ب

 ها. ایمان داشتن به وجود فرشته -۱

دانیم مانند جبرئیل و  ها که نامهایشان را می تن به افرادی از فرشتهایمان داش -۲

دانیم بگونة  میکائیل و غیره، و آنهایی را از فرشتگان که نامهایشان را نمی

 اجمالی به آنها ایمان داریم.

ها به آنها موصوف بوده و ما بآنها علم  ایمان داشتن به صفاتی که فرشته -۳

 داریم.

الیکه آنها به انجام دادن آنها از جانب خداوند مأمور ایمان داشتن به اعم -۴

و مایان با آنها علم داریم مثل ملک الموت که در وقت فرارسیدن  اند، شده

 نماید. مرگ، قبض روح مردم را می

 را شرح دهید؟کتابهای آسمانی س: ایمان آوردن به 

 :اینگونه است آسمانی کتابهایبه  آوردن ایمان ج:

ی آسمانی، کتابهای است که از جانب خداوند بر پیامبران نازل مراد از کتابها

شده است، نزول این کتابها رحمتی است از جانب خداوند بر بندگانش و هدایتی 

 است که خداوند به منظور سعادت دنیا و آخرت بندگان خویش نازل نموده است.

 :نماید ضا میاقاز بندة مسلمان این چیزها را ت آسمانیایمان داشتن به کتابهای 

 ایمان داشتن به حقانیت نزول کتابهای آسمانی. -۱

دانیم، مانند: قرآن مجید  ایمان آوردن به نام همان کتابهای که نام آنها را می -۲

نازل شده است، و کتاب تورات که بر حضرت موسی  که بر رسول خدا 

 .نازل شده است 

به ما رسیده  تصدیق کردن قصص، و داستانهای که از طریق این کتابها -۳

است، و آن در صورتی است که قرآن مجید آن قصص را تأیید نماید، و نیز 

تصدیق نمودن اخبار و قصص که در کتابهای سابقه قبل از تغییر همان 

 



 ٥٣   سؤال و جواب در مورد مسائل توحید

 کتابها موجود است.

 عمل نمودن به احکامیکه در این کتابها آمده و منسوخ نگردیده است.  -۴

آن را بدانیم و یا  ی خواه حکمترضا و انقیاد مطلق به تمام احکام اله -۵

کتابهای آسمانی سابق به نزول قرآن عظیم الشان منسوخ شده  ندانیم. تمام

ٓ إَِ�َۡك ﴿ فرماید: ؛ چنانکه قرآن مجید میاست نَزۡ�َا
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ  ۡ�َقِّ ٱب

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن  و به « .]۴۸ئدة: الما[ ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ

نازل شده  های که تو کتاب را به راستی فرستادیم آنچه را پیش از آن از کتاب

 .»باشد میکند و بر آن نگهبان  بود تصدیق می

 س: فائدة ایمان آوردن به کتابهای آسمانی را بیان نمایید؟

 :از این قرار است فائدة ایمان آوردن به کتابهای آسمانیج: 

گاهی پیدا کردن  -1 به عنایتی که خداوند به بندگان خویش دارد، زیرا برای هر آ

 قومی کتابی جهت هدایت شان نازل فرموده است.
علم حاصل کردن به حکمت خداوند و شریعت وی که در هر قومی  -۲

ٖ ﴿ فرماید: شریعتی مناسب حال شان مشروع نموده است، چنانچه می
لُِ�ّ

ۚ  ةٗ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡعَ  به هر گروهی از شما « .]۴۸المائدة: [ ﴾َوِمۡنَهاٗجا

 ».شریعتی و راهی مقرر کردیم

 دهید؟ توضیحرا  †س: ایمان به پیامبران 

 :است چنیناین  †ایمان به پیامبران  ج:

گردد و مأمور به  رسول انسانی است که به او از جانب خداوند شریعتی وحی می

 شود. تبلیغ همان شریعت می

است. هیچ  و آخرشان حضرت محمد وح اول این پیامبران حضرت ن
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امتی بدون رسول نبوده، خداوند برای هر رسولی شریعت مستقل که به آن قوم خود را 

 دعوت نماید نازل نموده است.

و یا نبی است که خداوند او را به کتاب و شریعت رسولهای که پیش از وی 

د، را تجدید نمای شریعت رسوالن قبلیفرستاده شده بودند مأمور نموده است تا 

 فرماید: چنانچه خداوند می

ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجتَنُِبوا  ﴾ل�َّ
  .]۳۶النحل: [

و بیگمان در هر امتی رسولی (باین فرمان) فرستادیم که خدا را پرستش کنید و «

  .»از (عبادت) طاغوت بپرهیزید

ٍة إِ�َّ َخَ� �ِيَها نَِذيرٞ ﴿ فرماید: و نیز می مَّ
ُ
و هیچ « .]۲۴فاطر: [ ﴾٢٤�ن ّمِۡن أ

 ». گذشته است ةدهند بیم )میان آن(امتی نیست مگر اینکه در 
برایشان هیچ خصوصیاتی  اند، و مخلوق پیامبران بشر و از فرزندان آدم  ةهم

: است، و خصائص و عادات بشری مانند از پروردگاری و الوهیتی خداوند داده نشده

مردن، احتیاج به خوراک و آشامیدنی و غیره  شفقت، رحمت، صحت، ،مریضی

 چیزها دارند.

 گردد؟ شامل کدام امر می †س: ایمان آوردن به انبیاء 

 امور ذیل است: مشتمل †ایمان آوردن به انبیاء ج: 

داوند است. کسی ایمان داشتن باینکه رسالت شان حق بوده و از جانب خ -۱

بگردد گویا که کافر به رسالت  که کافر به رسالت یکتن از رسوالن الله 

بَۡت قَۡوُم نُوٍح ﴿ فرماید: شده است. چنانچه خداوند می †همة انبیاء َكذَّ
 . »قوم نوح پیامبران را تکذیب نمودند« .]۱۰۵الشعراء: [ ﴾١٠٥ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱ

دانیم مانند حضرت محمد،  ی شان را میایمان داشتن به رسوالنی که نامها -2
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. آنها رسولهای -علیهم الصالة والسالم -ابراهیم، موسی، عیسی و نوح 

دانیم بگونة اجمالی به  و آن عده از انبیاء که نامهای شان را نمی اند. اولوالعزم

رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن ﴿ فرماید: ایشان ایمان داریم چنانچه خداوند می
َ
َولََقۡد أ

ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ �َ  ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ  ﴾ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
همانا پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم که سرگذشت بعضی « .]۷۸المؤمن: [

 ».از آنها را به تو بیان کردیم و سرگذشت بعضی از آنها را به تو بیان نکردیم
 تصدیق نمودن اخبار شان. -۳

شریعت پیامبری که به ما مبعوث شده است، و ایشان  عمل نمودن به -4

 است. علیه الصالة والسالممحمدبن عبدالله 

ید؟ ایمان آوردن به رسول ۀس: فائد  های خدا را واضح ساز

 :ایمان آوردن به رسولهای خداوند  ۀفائدج: 

گاهی از رحمت، عنایت و لطف خداوند بر بندگانش، زیرا که خداوند  -۱ آ

جهت رهنمایی بندگان خویش فرستاده تا ایشان را به  رسولهای خود را

صراط مستقیم خداوند رهنمایی کنند و به ایشان چگونگی عبادت خدا را 

 بیان و توضیح نمایند.

 های عظیم و بزرگش. سپاسگزاری و شکر خداوند در برابر نعمت -۲

محبت رسولهای خداوند، احترام و تعظیم شان، ثناء و وصف شان در  -3

. زیرا که ایشان رسولهای باشد میناسب حال پیامبران چیزهایکه م

و به عبادت خداوند قیام نمودند و رسالت خدا را تبلیغ کرده و  اند، خداوند

 اند. بندگان خدا را نصیحت نموده

 س: ایمان به روز آخرت را توضیح فرمایید؟

 آخرت: روزایمان به  ج:
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خود برای حساب و پاداش  روز آخرت روز قیامت است، روزیکه مردم از قبرهای

نامند که این آخرین  شوند و این روز را از این جهت روز آخرت می برانگیخته می

 روزی است که بعد از آن روزی وجود ندارد.

 ؟باشد میس: ایمان داشتن به روز آخرت شامل کدام چیزها 

 این چیزها است: بر ایمان داشتن به روز آخرت مشتملج: 

ه شدن بعد از مرگ، زنده شدن بعد از مرگ حق و ثابت ایمان داشتن به زند -۱

 است، و ثبوت آن به قرآن و احادیث و اجماع مسلمانان شده است.

ایمان داشتن به حساب و پاداش گرفتن در روز آخرت. انسان از اعمال  -۲

بیند. و  خویش سؤال میگردد، و در برابر اعمال خود مکافات و مجازات می

 اجماع مسلمانان ثابت شده است. این به قرآن و احادیث و

ایمان داشتن به بهشت و دوزخ. بهشت و دوزخ مرجع آخری برای انسانها  -3

روند. ایمان  است، باینمعنی که مسلمانان به بهشت و کافران به دوزخ می

داشتن به روز آخرت انسان را به همه چیزهای که بعد از مرگ انسان صورت 

های  ) عذاب قبر و نعمت۲) فتنة قبر. ۱ سازد مانند: مند می میگیرد عقیده

 قبر که برای بندة مسلمان مهیا میگردد.

 س: فایدة ایمان آوردن به روز آخرت را بیان نمایید؟

 ایمان آوردن به روز آخرت: فایدةج: 

کند، و به گناه کردن راضی  کسیکه به روز آخرت ایمان دارد از گناه گریز می -۱

 وند و روز آخرت خوف دارد.گردد، زیرا که از عذاب خدا نمی

در انجام دادن عمل خیر رغبت دارد و در فرمانبرداری خداوند حریص  -۲

 .باشد می

شخص مسلمان اگر نقصان و خسارة در دنیا ببیند خود را تسلی میسازد،  -۳
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 آخرت و ثواب آنرا دارد. های زیرا که امید به نعمت

 س: ایمان آوردن به قدر را توضیح دهید؟

 در:ایمان به قج: 

اندازه گیری خداوند در کائنات مطابق آنچه که علم خداوند در ازل به اشیاء  قدر:

 نماید. و موجودات رفته است و حکمت ازلیش آنرا تقاضا می

 است؟  چی چیزهاایمان به قدر متقاضی س: 

 آنست اینها است: متقاضیاموریکه ایمان به قدر ج: 

بگونۀ تفصیلی و اجمالی علم ایمان داشتن باینکه خداوند به همۀ اشیاء  -۱

دارد. و علم خداوند در مورد اشیاء ازلی و ابدی است، خواه این چیزها به 

 گیرد، و یا به فعل خداوند. افعال بندگان تعلق می

 .)1(ایمان آوردن باینکه همۀ این چیزها در لوح محفوظ ثبت است -۲

به خواست و  آید، ایمان داشتن باینکه تمام چیزهای که در کائنات بوقوع می -۳

مشیت خداوند صورت میگرد. خواه آنها از افعال خداوند باشد یا از افعال 

ۗ ﴿ فرماید: بندگان چنانچه خداوند می  ﴾َوَر�َُّك َ�ۡلُُق َما �ََشآُء َوَ�ۡخَتاُر

نَّ ﴿ فرماید: د میچنانچه خداون -١
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ� َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ  ۡ�

ِ ٱَ�ٰلَِك َ�َ  آیا نمیدانی= = خداوند بآنچه در آسمانها و در زمین «  ]۷۰[الحج:  ﴾٧٠�َِس�ٞ  �َّ

و در ». اند، حقا که این برای خدا آسان است است میداند؟ بیگمان آنها همه در کتاب (ثبت)

چنین روایت شده است:  بصحیح مسلم حدیثی بروایت عبدالله بن عمرو بن العاص

 
َ

: َسِمْعت َرُسول
َ

ال
َ
ول: اللهِ  ق

ُ
َمَوات « َیق ْن َ�ْلُق السَّ

َ
ََالئِق َ�بْل أ

ْ
َكتََب ا�ُّ َمَقاِديَر اخل

ف َسنَة
ْ
ل
َ
رْض خِبَْمِسَ� أ

َ ْ
شنیدم که  گفت که از رسول خدا  بدالله بن عمروعب »َواأل

خداوند تقدیر خالیق را پنجاه هزار سال قبل از آفرنیش آسمانها و زمین نوشته «فرمود: 

 ».است
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 . »آفریند چیزی را که بخواهد و اختیار کند پروردگار تو می« .]۶۸القصص: [

ئنات بذات و صفات و حرکات خود، مخلوق ایمان داشتن به اینکه تمام کا -۴

ُ ٱ﴿ فرماید: خداوند است چنانچه می َّ�  ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

َ�ٰلُِق ُ�ّ
ءٖ َو�ِيٞل  خداوند آفریدگار همۀ چیزها است و « .]۶۲الزمر: [ ﴾٦٢َ�ۡ

 .»خداوند بر هر چیز کار ساز است

 ای دارد؟ فائده س: ایمان آوردن به قدر چه

 دارد، از آن جمله است: خوبیهای  یمان به قدر فائدهاج: 

کند، زیرا انسان  اعتماد نمودن به خداوند در وقتیکه از اسباب استفاده می -۱

داند که هر چیز به قدر و اندازة  تنها به اسباب اعتماد نمیکند بلکه اینرا می

 گیرد.  خداوند صورت می

ر پیدا نمیشود، زیرا که زمانیکه بنده به هدف خود برسد برایش عجب و کب -۲

وی حصول نعمت را از خداوند میداند و به این عقیده است که اسباب خیر 

و کامیابی بید خداوند است بناًء عجب برایش پیدا نمیشود. و عجب 

 کند. زمانیکه به بنده پیدا شود شکر گذاری در برابر نعمت را فراموش می

ا میداند که هر چیزی که در اطمینان و راحت قلبی برایش پیدا میشود، زیر -۳

عالم جریان پیدا میکند به قدرت خداوندی که پادشاهی آسمانها و زمین از 

 فرماید: پذیرد. چنانچه خداوند می آن اوست صورت می

ِصيَبةٖ ِ� ﴿ َصاَب ِمن مُّ
َ
ٓ أ �ِض ٱَما

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن  ۡ�

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

 ۚٓ َها
َ
أ َ�ۡ ن �َّ

َ
ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  َ�ۡبِل أ ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ�  ٢٢�َِس�ٞ  �َّ َ�َ ْ َسۡوا

ۡ
لَِّكۡيَ� تَأ

ُ ٱَ�ۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ وَ    .]۲۳-۲۲الحدید: [ ﴾٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخوٍر  �َّ
آنرا دهد مگر اینکه پیش از آنکه  هیچ مصیبتی در زمین و در وجود شما رخ نمی«

بیافرینم در کتابی (به ثبت رسیده) است. بیگمان اینکار برای خدا آسان است. برای 
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اینکه بر آنچه از دست میدهید اندوهگین نشوید و به آنچه به شما عطاء کرده است 

 .»دارد خوشحال نشوید و خداوند هیچ متکبر خود ستایی را دوست نمی

 





		
	

	

 قضاء و قدر

ل پیچیدة عقیده بوده، و بسیاری از مردم در این مسئلة قضاء و قدر از مسائچون 

و عدة  اند، مسئله به خطا و گمراهی رفته از طریق حق و صراط مستقیم عدول نموده

و دستة هر عمل  اند. زبان شکایات را باز نموده از تقدیر و سرنوشت خویش شاکی

ود را بریء نمایند و خ دهند به قضاء و قدر حواله می شنیع و زشتی را که انجام می

. لذا بنده الزم دیدم که در مسئلة قضاء و قدر معلومات بیشتری به پندارند الذمه می

تر  خوانندگان محترم و عزیز این رساله ارائه نمایم تا موضوع به شکل بهتر و روشن

 .ومن الله التوفیقتشریح گردد. 

 قضاء و قدر
بق به آنچه که در علم گیری خداوند در کائنات، مطا قدر عبارت است از اندازه

: در ازل گذشته و حکمتش آن را تقاضا نموده است. قال رسول الله  خداوند 

وِم اآلِخِر، وتُؤِمَن «
ْ

ِه َوَمَالئَِ�ِتِه، وُ�تُِبِه ورُُسِلِه، وايل ْن تُْؤِمَن بِاللَـّ
َ
اإليماُن أ

هِ  َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّ
ْ
 (صحیح مسلم). .»بال

هایش، پیامبرانش، روز آخرت،   وند، فرشتگانش، کتابایمان آنست که به خدا«

 .»و به قدر، خیر و شرش ایمان داشته باشی
حقیقت ایمان به قدر، خیر و شرش آنست که مایان به مراتب چهارگانة قدر ایمان 

 داشته باشیم، و مراتب قدر از این قرار است:

 علم -۱
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بر همة چیزهای گذشته، و علم آنست که یقین داشته باشی باینکه خداوند متعال 

حال و آینده علم دارد، و همچنین به چیزهاییکه تا بحال بوجود نیامده، و اگر بوجود 

داند و به آنها علم کامل  آید. خداوند همة این چیزها را می بیاید چگونه بوجود می

 دارد.

  نوشتن -۲

از حوادث نوشتن باینمعنی است بدانی که خداوند همة چیزهای را که در کائنات 

آید کوچک و بزرگ آنها را در لوح محفوظ نوشته کرده است. چنانچه  بوقوع می

نَّ ﴿ فرماید: می
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ� َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب�  ۡ�

ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  خداوند به آنچه در  آیا نمیدانی که« .]۷۰الحج: [ ﴾٧٠�َِس�ٞ  �َّ

 اینها در کتاب (ثبت)
ً
همانا این برای خدا  اند، آسمانها و زمین است میداند؟ واقعا

 .»آسان است
بر اینکه خداوند بر همة اشیاء علم دارد و اینکه آنها را این آیة مبارکه دلیلی است 

 قبال در لوح محفوظ نوشته کرده است.

  مشیئت -۳

روری است که اقرار نماید بر اینکه هیچ چیزی در بر هر فرد مسلمان الزم و ض

انجامد، خداوند  خداوند سبحانه و تعالی بوقوع نمی ارادةکائنات بدون خواست و 

 فرماید: می

﴿ ۗ   .]۶۸القصص: [ ﴾َوَر�َُّك َ�ۡلُُق َما �ََشآُء َو�َۡخَتاُر
 ».گزیند آفریند و بر می و پروردگار تو هر چه را بخواهد می«

ُ ٱَوَ�ۡفَعُل ﴿ فرماید: و نیز می آنچه خداوند « .]۲۷إبراهیم: [ ﴾٢٧َما �ََشآُء  �َّ

 ».دهد بخواهد انجام می
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ینش -۴  آفر

بر بندة مسلمان الزم است که اقرار نماید بر اینکه خداوند آفریدگار همة کائنات 

َرهُ ﴿ فرماید: و موجودات است؛ چنانچه می ءٖ َ�َقدَّ  ﴾٢يٗر� َ�ۡقدِ  ۥوََخلََق ُ�َّ َ�ۡ
 ».گیری کرد خداوند هر چیز را آفرید و آن را دقیقا اندازه« .]۲الفرقان: [

در آیات بسیاری از قرآن مجید از اندازه و تقدیر اشیاء بحث شده است، از 

 فرماید: آنجمله می

ُ ٱقَۡد َجَعَل ﴿ ءٖ قَۡدٗر�  �َّ ۡ�َ ِ
 .]۳الطالق: [ ﴾٣لُِ�ّ

 ».تعیین کرده است ۀهمانا خداوند برای هر چیز انداز«
 فرماید: و نیز مي

ٍء إِ�َّ ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنهُ ﴿ ُِ�ُ  ۥ�ن ّمِن َ�ۡ ۡعلُوٖ�  ۥٓ َوَما ُ�َ�ّ  ﴾٢١إِ�َّ بَِقَدرٖ مَّ
  .]۲۱الحجر: [

و هیچ چیزی نیست مگر (اینکه) خزائن آن نزد ما است، و ما آن را فرود «

  ».معینی ۀآوریم مگر بانداز نمی

ٍء ِعنَدهُ ﴿ فرماید: یو خداوند م و هر چیز « .]۸الرعد: [ ﴾٨بِِمۡقَداٍر  ۥَوُ�ُّ َ�ۡ

 ».نزد او بمقدار معینی است
ُ ٱقُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿ فرماید: و نیز می ِ ٱَ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ  �َّ َّ� 

 ِ
 : جز آنچه خداوند نصیب ما کرده بمابگو« .]۵۱التوبة: [ ﴾٥١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

 ».رسد او است کارسازما، و باید مؤمنان به خداوند توکل ورزند نمی
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ فرماید: و خداوند می بیگمان « .]۴۹القمر: [ ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 ».ما هر چیز را به اندازه آفریدیم
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بنام قدریه (منکران قدر) یاد هر کسیکه از قضاء و قدر خداوند انکار کند 

ای هستند که از  شود. این طائفه در صدر اسالم نیز وجود داشتند و امروز هم عده می

 نمایند. قضاء و قدر خداوند انکار می

َعِن اْبِن  در مورد منکران قدر چنین روایت شده است: از پیامبر اسالم 

اٍس  ِه  بَعبَّ
َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ىِت لَيَْس لَُهَما ىِف اإلِْسَالِم ِصنْفَ « :ق مَّ

ُ
اِن ِمْن أ

َقَدِر�َّةُ ـُ املْ  :نَِصيٌب 
ْ
روایت  ب(سنن الترمذی) از عبدالله بن عباس  »رِْجئَُة َوال

دو گروه از امتم هستند که سهمی در اسالم ندارند: «فرمودند:  شده که آنحضرت 

است، و بنده هیچ اختیاری از گویند: تمام افعال به تقدیر خدا  جبریها (کسانیکه می

 ».خود ندارد)، و قدریها (منکران قدر)

ِبیِّ  بَوَعِن اْبِن ُعَمَر  ىِت َخْسٌف َوَمْسٌخ وََذلَِك «: َعِن النَّ مَّ
ُ
يَُ�وُن ىِف أ

َقَدرِ 
ْ
�َِ� بِال ـُمَكذِّ

ْ
 (سنن أبي داود والترمذي) .»ىِف ال

شنیدم که  روایت شده است که از آنحضرت باز عبد الله بن عمر

در امت من خسف (فرو رفتن به زمین) و مسخ (تغییر صورت) «فرمود:  می

 . »، و آن برای تکذیب کنندگان به قدر استباشد می

ِبیِّ  :  َوَعْنُه َعِن النَّ
َ

ال
َ
ِة، إِْن َمرُِضوا فََال «ق مَّ

ُ
َقَدِر�َُّة َ�ُوُس َهِذهِ األ

ْ
ال

 (امام احمد حنبل، و سنن ابوداود). .»وُهمْ َ�ُعوُدوُهْم َو�ِْن َماتُوا فََال �َْشَهدُ 
قدریه «فرمود:  روایت شده که: آنحضرت  بعمر  بناز عبد الله 

پرست این امت است، اگر مریض گردیدند به عیادت شان نروید، و اگر  آتش

 .»به جنازة شان حاضر نگردید میرند می
گزارد، او  ثر مثبت میایمان به قضاء و قدر، خیر و شر آن در زندگی بندة مسلمان ا

گرداند، و بر خداوند توکل  در تمام کارهای خود اعتمادش را به خداوند مستحکم می

داند چیزیکه بوی نرسیده است  نماید، و به یقین کامل می و تفویض امرش را می
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 رسیدنی است.  نمی
ً
او تنها اسباب را مؤثر در رسد، و آنچه که باید بوی برسد حتما

گیرد، اما توکل خود را در رسیدن بمرام خویش  بلکه از اسباب کار می داند امور نمی

 نماید. به خداوند می

همچنین ایمان داشتن به قضاء و قدر برای بندة مؤمن آرامش خاطر ایجاد 

شود، از چیزی که بوی رسیده است راضی  کند، سکون و اطمینان برایش پیدا می می

گردد، به آیندة خود  ون و اندوهگین نمیگردد، در گذشته خویش محز و خوشنود می

داند که هر چیز به قضاء و قدر خداوند تعلق  کند. زیرا او به یقین می اطمینان پیدا می

، « فرماید: می دارد، چنانچه آنحضرت  ْمَرُه لُكَُّه َخْ�ٌ
َ
ْؤِمِن، إِنَّ أ ـُ ْمِر املْ

َ
َعَجبًا أل

َحٍد إِالَّ لِلُْمْؤِمِن،
َ
ُ، َو�ِْن  َولَيَْس َذاَك أل

َ
اُء َشَكَر فاََكَن َخْ�ًا هل َصاَ�تُْه رَسَّ

َ
إِْن أ

 ُ
َ

اُء َصرَبَ فاََكَن َخْ�ًا هل َصاَ�تُْه رَضَّ
َ
 (صحیح مسلم). .»أ

، و همة امرش بخیر او است، اگر برایش استآور  امر بندة مؤمن شگفت«

رسد صبر ای ب خیر او است، و اگر برایش بدی به کند، و این ای برسد شکر می خوشی

 .»کند، و این بخیر او است می
برایت از خیر و  ای برادر مسلمان! بر تو است که که به چیزهای که خداوند

به  شر مقدر نموده است راضی باشی تا در دنیا به راحت زندگی کنی، و در آخرت

جنت پروردگار خویش داخل گردی، و بر تو است که خدای خود را در هر حال 

ایی، و از اسباب و وسایل کار بگیری و غفلت و تنبلی را ترک حمد و ستایش نم

 دهی.

 قضاء و قدر ۀاهل سنت و جماعت دربار ۀعقید
عقیدة اهل سنت و جماعت در قضاء و قدر اینست که خداوند به بندگان خویش 

توان عبادت داده است، تا بندگان اعمال خود را درست نمایند. و به عبارت دیگر: 

ا اختیار داده که خودشان بعضی از اعمال را بر بعضی ترجیح دهند خداوند ایشان ر
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شود  دهند آن اعمال بایشان نسبت داده می از همین جهت وقتی اعمالی را انجام می

شود، اگر چه صدور آن اعمال به اراده و مشیئت خداوند  و افعال خود شان گفته می

تواند، و چیزی جز  شده نمی گیرد زیرا که معصیت خداوند به جبر و اکراه صورت می

آید حجت و برهان کامل از آن خداوند است، خداوند  ارادة خداوند بوجود نمی

کند، و دالئل  همیشه از استدالل مشرکان به قضاء و قدر در قرآن مجید یادآوری می

ِينَ ٱَسَيُقوُل ﴿ فرماید: چنانچه می نماید، میرد و از عمل کردشان انکار  را شان َّ� 
 َ�ۡ

َ
ُ ٱُ�واْ لَۡو َشآَء أ َّ�  � ءٖ ۡمَنا ِمن َ�ۡ ۡ�َنا َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ َ�ۡ

َ
 .]۱۴۸األنعام: [ ﴾َمآ أ

خواست ما به  گویند: اگر خداوند می آورند می زودی آنانکه (بخداوند) شرک میه ب«

ا حرام چیزی ر کردند) و نه (هم) آوردیم و نه پدران ما (این کار را می او شریک نمی

 ». گردانیدیم می
اینست استدالل مشرکان در بارة خواست و ارادة خداوند. و خداوند در جواب 

ةُ ٱقُۡل فَلِلَّهِ ﴿ فرماید: شان می ۖ ٱ ۡ�ُجَّ بگو: پس خدای را « .]۱۴۹األنعام: [ ﴾ۡلَ�ٰلَِغُة

خداوند خبر داد که دلیل و برهان از آن خداوند است، و اگر ». است دلیل رسا

 فرماید: نمود. و در جای دیگر چنین می است ایشان را هدایت میخو می
ِۡل َعلَۡيِهم ّمَِن ﴿ ّ�َ�ُ 

ۡ
ََّشأ َمآءِ ٱإِن � ۡعَ�ُٰقُهۡم لََها َ�ِٰضعَِ�  لسَّ

َ
َءايَٗة َ�َظلَّۡت أ

  .]۴الشعراء: [ ﴾٤
آوریم که در برابر آن گردنهای شان خم  ای فرود می اگر بخواهیم از آسمان نشانه«

  .»گردد
نمود مگر حکمت خداوند مقتضی  خواست ایشان را هدایت می خداوند اگر می

بخت و بدبخت، فاسق و پرهیزگار، کافر و مسلمان،  آنست که در مخلوقاتش نیک

 مشرک و موحد، عابد و غیر عابد بوده باشد.

کند که مردم  این مطابق حکمت و خواست خداوند است، و حکمتش تقاضا می

م شوند: دستة عمل اهل جنت را نمایند و به جنت داخل گردند، و به دو دسته تقسی
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دستة عمل اهل دوزخ را نمایند و به دوزخ داخل گردند و برای هریک از ایشان اراده و 

قدرت را داده است که با آن اعمال خود را انجام دهند، و مطابق همان قدرت و اراده 

ا اینهم همة شان تحت اراده و مکافات و مجازات شوند. ثواب و عقاب ببینند، ب

خواست خداوند بوده و برایشان اختیار و اراده داده شده است، مگر خواست و ارادة 

 فرماید: گیرد چنانچه خداوند میمیشان تحت خواست و ارادة خداوند صورت 

ن �َۡسَتقِيَم ﴿
َ
ن �ََشآَء  ٢٨لَِمن َشآَء مِنُ�ۡم أ

َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  لَۡ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

براي آنکسی از شما که بخواهد (در راه حق) پایداری کند، « .]۲۹-۲۸التکویر: [ ﴾٢٩

 ».خواهید (پایداری کنید) مگر آنکه خدای پروردگار جهانیان بخواهد و شما نمی
تان وجود دارد، با آنهم خواست و ارادة  برای شما خواست و اراده بر استقامت

 ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ ﴿ فرماید: رادة خداوند ارتباط دارد، چنانچه میشما به خواست و ا
ن �ََشآَء  ٥٥

َ
ٓ أ ۚ ٱَوَما يَۡذُكُروَن إِ�َّ ُ پس هر که بخواهد از آن « .]۵۶-۵۵المدثر: [ ﴾�َّ

 ».گیرد جز آنکه خدا بخواهد گیرد و هیچکسی پند نمی پند می
است، مگر ارادة شان تحت ارده و  خداوند برای بندگان خود اراده را ثابت نموده

، و بندگان به ارادة -و در آن خداوند حکمتی نهفته است – باشد میخواست خداوند 

گویند: نوشتة ازلی ما چنین  بینند، و در جواب کسانیکه می خود ثواب و  عذاب می

 کنیم: را بیان می رسول خدا فرمودۀ  بود. و ما مطابق نوشتة خود عمل نمودیم این
َنَِّة. َ�َقاَل رَُجٌل «

ْ
ْو ِمْن اجل

َ
َحٍد إِالَّ قَْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمْن انلَّاِر أ

َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

 ،ُ
َ

ٌ لَِما ُخِلَق هل ِه! قَاَل: َال، اْ�َملُوا فَلُكٌّ ُميرَسَّ َال َ�تَّلِكُ يَا رَُسوَل اللَـّ
َ
َقْوِم: أ

ْ
ِمْن ال

:
َ
ۡ�َطيٰ ﴿ ُ�مَّ قََرأ

َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  فَأ َق ب هُ  ٦ ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱوََصدَّ ُ ٰى  ۥفََسُنيَّ�ِ لِۡليُۡ�َ

ا َمۢن َ�َِل وَ  ٧ مَّ
َ
ِ  ٨ ۡسَتۡغَ�ٰ ٱَوأ َب ب هُ  ٩ ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�ذَّ ُ ٰى  ۥفََسنُيَّ�ِ  ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ

هیچ یکی از شما نیست مگر اینکه برای او جایی در دوزخ و یا در « .]۱۰-۵اللیل: [

پرسید: آیا بر نوشتة  ده است: مردی از میان مردم، از رسول خدا بهشت نوشته ش
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ها  فرمود: نه خیر، عمل کنید، هر یک از این نوشته خود اعتماد نکنیم؟ رسول خدا 

برای کسیکه در موردش نوشته شده آسان کننده برای چیزیکه در باره اش خلق شده 

اّما آن کس که (در راه «د: این آیه را تالوت فرمو گردد، سپس آنحضرت  است می

و (سخن) نیکو را تصدیق کرد، پس راه او را  گیرد هخدا) انفاق کند و پرهیزگاری پیش

نیاز  سازیم. اما کسی که بخل کرد و خود را بی بسرای آسایش (بهشت) هموار می

پنداشت و (سخن) نیکو را تکذیب کرد. پس راه او را به سرای دشواری (دوزخ) 

 ». مسازی هموار می
خداوند در این آیة مبارکه ثابت نمود که برای انسان عملی است، اینرو فرمود: 

اینها همه اعمال ». گیرد هاّما آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیزگاری پیش«

را برایش آسان  (بهشت) ] به آسایش [راه رسیدن«است، و سپس فرمود: 

جام دهد مانند پرهیزگاری، راستی، و یعنی وقتی عمل صالحی را ان».  گردانیم می

را برایش آسان  (بهشت) ] به آسایش [راه رسیدن«امثال آن، سپس فرمود: 

اینها ». نیاز پنداشت سپس فرمود: اما کسی که بخل کرد و خود را بی».  گردانیم می

پس راه او را به سرای دشواری (دوزخ) هموار «همه اعمال است، و فرمود: 

: زمانیکه عمل غیر صالحی را انجام دهد، مانند: بخل، دروغ و یعنی». سازیم می

 امثال آنها. 

شود او اوامر را  پس برای انسان عملی است، و عملش اینست که برایش امر می

خواست که عملی را  ، اگر خداوند میباشد میدهد. این به ارادة خداوند  انجام می

اوند بخواستی او را از آن عمل باز توانست، و اگر خد انجام ندادی انجام داده نمی

داد، مگر خداوند خواسته است و از آن  داشت و میان او و عملش مانع قرار می می

خداوند است، خواست عمومی ازینرو برای انجام دادن عمل برایش اختیار داد، اگر 

عمل شر را انجام دهد  اگر عمل خیری را انجام دهد پاداش وی خیر است، و

است، لیکن در انجام دادن عمل شر وعید داده است، و در آن خداوند مجازاتش شر 
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، و بر کسانیکه باشد میوعدة عذاب را داده است، گرچه خداوند قادر بر هدایت شان 

عمل خیر انجام دهند وعدة ثواب داده است گرچه خداوند قادر بر گمراهی شان 

را برای جنت آفریده و ای  . پس حکمت کامل از آن خدا است باینکه دستهباشد می

هدایت شان نموده و دلهای شان را برای هدایت آماده کرده است، و احسان خداوند 

شامل حال شان شده است باینکه ایشان را از فضل خویش محروم نساخته است، و 

کند گرچه خداند بر هدایت  ای برای دوزخ آفریده، ایشان را در دوزخ عذاب می دسته

داوند مانع میان ایشان و هدایت قرار داده است، و اسباب شان قادر است مگر خ

هدایت را برایشان مهیا نکرده است، و برایشان اختیار داده که خیر را بر شر ترجیح 

دهند. اگر ایشان عمل شر را انجام دهند و از اهل شر بگردند پروردگار شان آنها را 

نه ظلم. چنانکه نماید، و عذاب خداوند در بارة شان عدل است  عذاب می

َحٗدا ﴿ فرماید: می
َ
پروردگار تو بر هیچ فردی « .]۴۹الکهف: [ ﴾٤٩َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ

 ».کند ظلم نمی

 دو مثال در رابطه به مسئلة قضاء و قدر

 مثال اول

خطاکاری که بر گناه و معاصی بسیار جرئت داشت رفیقش در  برای شخص

از گناه خوف نداری؟ آیا به پروردگار خود  نمود گفت: آیا حالیکه او را نصیحت می

ده ساخته دانی که خداوند عذابی را که برای گنهگاران آما گردی؟ آیا نمی تایب نمی

خطاکار در جوابش گفت: مرا بگذار تا از  است بسیار سخت است؟ شخص

نمود،  خواست مرا هدایت می خواهم لذت بگیرم، اگر خداوند می چیزهای که می

نمود. رفیقش در حالیکه او را  داشت مرا گمراه نمی ارادة هدایت مرا میاگر خداوند 

گردد،  نمود برایش گفت: به همین عذرهای دروغین گناهانت زیاد می نصیحت می

گمراه نمود است، و نفس اماره تو را  گمراه نکرده است بلکه شیطانتو را  خداوند
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منقاد گردانیده است، چنانکه  بالسوء تو به پیروی کردن از شیطان خود را تسلیم و

ۡغوَِ�نَُّهۡم ﴿ گوید: شیطان پروردگار خود را مخاطب ساخته می
ُ
تَِك َ� قَاَل فَبِعِزَّ

ۡ�َعَِ� 
َ
ابلیس) گفت: «( .]۸۳-۸۲ص: [ ﴾٨٣ لُۡمۡخلَِص�َ ٱإِ�َّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم  ٨٢أ

ص تو از ایشان گردانم مگر بندگان مخل قسم به عزت تو که همة ایشان را گمراه می

 ». (که بر آنها سلطة ندارم)
 به طرف گناه دعوت نموده است و تو از وی پیروی کردی، و خداوندتو را  شیطان

بسوی هدایت دعوت نموده است او را نافرمانی نمودی، خداوند برای تو تو را 

 سعادت و راههای رسیدن بآن را بیان نموده و اسباب آن را برایت سهل و آسان ساخته

بآن ترغیب کرده است. و راههای شقاوت را نیز برایت توضیح داده تو را  است و

از رفتن به طرف شقاوت برحذر ساخته است، و از پیروی کردن از تو را  است، و

از آیندة خطرناک آن باخبر ساخته است تو را  و همنع نمودتو را  های شیطان وسوسه

هدایت را بر گمراهی، و بدبختی را بر مگر تو به پیروی کردن شیطان راضی شدی، و 

بختی بدل نمودی، خداوند برای تو اراده و اختیار ارزانی نمود، تا از آنها استفادة  نیک

مجبور به گناه نساخته است و از خیر باز نداشته است، تو را  درست و معقول نمایی و

رک دادی، بناء خودت به اختیار خود راه گمراهی را طی نموده و راه حق و صواب را ت

خود را مذمت کن، آیا نشنیدی که شیطان در روز قیامت به پیروان خود چنین 

ۡيَ�ٰنُ ٱَوقَاَل ﴿ گوید: می ا قُِ�َ  لشَّ ۡمرُ ٱلَمَّ
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ�  ۡ�َقِّ ٱوََعَدُ�ۡم وَۡعَد  �َّ

 ٓ ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ
َ
ن َدَعۡوتُُ�ۡم َووََعدتُُّ�ۡم فَأ

َ
 أ

ٓ  ۡسَتَجۡبُتمۡ ٱفَ  ا نُفَسُ�م� مَّ
َ
ْ أ ۠ ِ�� فََ� تَلُوُموِ� َولُوُمٓوا نَا

َ
نتُم  �

َ
ٓ أ بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَما

ۡ�ُتُموِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ  َ�ۡ
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱبُِمۡ�ِِ�َّ إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِما ِ�ٞم  ل�َّ

َ
لَُهۡم َعَذاٌب أ

گوید: همانا خداوند شما را وعده  ون کار تمام شود شیطان میچ« .]۲۲إبراهیم: [ ﴾٢٢

داد وعدة حق، و من به شما وعده دادم، و با شما تخلف ورزیدم، و من بر شما 
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تسلطی نداشتم، جز اینکه شما را دعوت کردم و شما (دعوت) مرا پذیرفتید و 

رس من خویشتن را مالمت کنید من فریاد رس شما نیستم و نه (هم) شما فریاد

 از اینکه پیش از این مرا (با خدا) انباز گرفتید بیزار هستم، بیگمان برای 
ً
هستید، واقعا

 ».ستمکاران عذابی است دردناک
توانم راهی را که من میروم ترک نمایم در  شخص خطاکار گفت: چگونه می

ر حالیکه خداوند آن را برایم مقدر ساخته است؟ و آیا امکان دارد که از قضاء و قد

کننده در جوابش گفت: بلی، میتوانی کارهایی را که  خداوند خارج شوم؟ نصیحت

انجام میدهی ترک نمایی، و از گناهان خویش توبه کنی و تو باین یقینا علم داشته 

باشی که همین توبة تو هم به قضاء و قدر خداوند صورت گرفته است. در این حالت 

ر خداوند رجوع نمودی، و این گفتة تو که تو از قضاء و قدر خداوند به قضاء و قد

گفتی گناهانی که من انجام میدهم قضاء و قدر خداوند در آن رفته است و خداوند 

مرا بآن مجبور نموده است و همین قضاء و قدر مانع میان من و عمل نیک من گردیده 

 دروغ بوده است. و اولین کسی که این گفته ات را دروغ می
ً
ت پندارد خود کامال

هستی. و این را میدانی که اگر تو اراده کنی که گناه ننمایی میتوانی که گناه نکنی، و 

توانی که اعمال خوب را انجام  اگر ارادة قطعی به انجام دادن کارهای خوب نمایی می

دهی، و رفتن به طرف گناه و معاصی به میل و محبت خودت صورت گرفته است و 

ست هم خودت و هم دیگران باین گفته علم دارند. از ارادة خودت سرچشمه گرفته ا

و این را نیز میدانی که این گفتة تو همة این چیزها به قضاء و قدر خداوند بسته است 

دهی. اگر کسی برایت ظلم کند و یا  ای است که در مقابل مالمتی خود ارائه می بهانه

اء و قدر خداوند شده بر حقوق تو تجاوز نماید. و بعد برایت بگوید: این کار به قض

کنی؟ و در برابرش احساساتی نمیشوی؟ و این را برایش  آیا عذرش را قبول می ،است

خطاکار گفت: بلی، این  شخص دهی؟ گویی که تو مرا مورد تمسخر قرار می نمی

کننده برایش گفت: چگونه تو حاضر هستی با  گفتة تو واقعیت دارد. نصیحت

 



 عقیده اهل سنت و جماعت   ٧٢

هایی فراوانی را ارزانی نموده است معاملة  به تو نعمتآفریده و تو را  پروردگاری که

انجام دهی در حالیکه تو راضی نیستی که مردم با تو همچنان معامله نمایند؟ اگر تو 

از گفتة قضاء و قدر این را اراده داری که خداوند به من علم دارد که من به حضورش 

راده را عطا نموده و شوم، و خداوند است که به من قدرت و ا در قیامت پیش می

توانایی بر افعالی که انجام میدهم نیز از جانب خداوند است و من از توان و قدرتی 

که خداوند بمن داده بود گناهانی را انجام دادم، و خداوند مرا در انجام دادن گناه 

مجبور نساخته است بلکه خودم به میل و ارادة خود  گناه نمودم، این گفتة تو صحیح 

و تو در واقع به حکمت کاملة خداوند که بر عمل بندگان خود دارد اقرار و است، 

 اعتراف نمودی.

 میعاد اجل و رزق -مثال دوم

اجل و رزق انسانها مانند سائر چیزها به قضاء و قدر ارتباط دارد، خداوند به 

گرداند و از کسی که بخواهد  کسی که از بندگان خویش بخواهد روزیش را فراخ می

َجلُُهۡم ﴿ فرماید: سازد، چنانچه می ش را تنگ میروزی
َ
ۖ فَإَِذا َجآَء أ َجٞل

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

َولُِ�ّ
ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡستَۡقِدُموَن 

ۡ
براي هر امتي میعادی « .]۳۴األعراف: [ ﴾٣٤َ� �َۡسَتأ

 ».توانند و نه هم تقدیم است، چون میعاد شان بسر رسید نه (آن را) تأخیر کرده می
ُ ٱ﴿ فرماید: می و ِ  لّرِۡزَق ٱيَبُۡسُط  �َّ  ﴾ۥٓۚ َوَ�ۡقِدُر َ�ُ  ۦلَِمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

خداوند به هر که از بندگان خود که بخواهد روزی را فراخ میکند، « .]۶۲العنکبوت: [

 ».کند و به هر که بخواهد تنگ می

 گردد و یا کمی عمر و رزق انسان میاسبابی که باعث زیادت 
و رزق از جملة چیزهایی است که خداوند مقدر نموده است، و به قضاء و  عمر

آید، با آنهم عمر و رزق مانند سایر چیزها دارای اسباب دینی،  قدر خداوند بوجود مي

. و این اسباب تابع قضاء و قدر خداوند بوده و هیچ باشد میو اسباب طبیعی و مادی 
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کند بلکه تابع قضاء و قدر  قت نمیسببی از اسباب بر قضاء و قدر خداوند سب

 .باشد میخداوند 

 ب دینیاسبا -١

عمر و رزق انسان تقوا و خدا ترسی بنده و  زیادتیاز جمله اسباب دینی برای 

مخصوصا نیکی نمودن به اقارب انسان  باشد مینیکوکاری به مخلوق خداوند 

ْن يُبَْسَط «فرمایند:  می چنانچه رسول الله 
َ
ُه أ ُ يِف  َمْن رَسَّ

َ
 هل

َ
و يُنَْسأ

َ
ُ ِرْزقُُه، أ

َ
هل

ثَِرهِ 
َ
کسی که دوست دارد خداوند در « .»، فَلْيَِصْل رمَِحَهُ -أی يُِطيَل يف ُ�ُمرِهِ -أ

. [صحیح »رزق وی فراخی کند و عمرش را طوالنی نماید رحم خویش را وصل کند

)]. زیرا که خداوند بندة ۲۵۵۷۹) وصحیح مسلم حدیث (۵۹۸۶بخاری، حدیث (

کند  دهد بناء کسی که رحم خویش را وصل می خویش را از جنس عملش پاداش می

نماید باین معنی که خداوند در رزقش برکت  خداوند رزق و اجلش را وصل می

کسی که قطع صلة رحم مینماید  ،میگزارد و عمرش را طوالنی میگرداند و عکس آن

کم و عمرش را کوتاه  خداوند در رزق و عمرش کوتاهی میاورد، یعنی رزق وی را

 فرماید: سازد. خداوند می می

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ  ﴾مِۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ  َوَ�ۡرزُۡقهُ  ٢َ�ۡرَٗجا  ۥَ�َۡعل �َّ
  .]۳-۲الطالق: [

و هر که از خداوند بترسد (خدا) برایش راه بیرون شدن از مشکل را فراهم «

 .»دهد نکند روزی می سازد. و او را از طریقی که گمان می

 ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخصو از اسباب دینی برای کوتاهی عمر، 

و او را در  باشد میگردد، و خداوند از عملکرد ظالم غافل ن باغی بزودی هالک می

 کند.  دنیا به کمی عمر مجازات می

از جملة اسباب دینی برای کمی رزق، معامالت حرام سودی، غش نمودن، 
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کند که این کارها رزقش  دن مال یتیم، و مال مردم به باطل است. انسان فکر میخور

گرداند از اینرو با جرأت تمام به این کارها مبادرت میورزد مگر خداوند به  را زیاد می

ُ ٱ َ�ۡمَحقُ ﴿ فرماید: سازد چنانچه می عکس عقیده اش روزی او را تنگ می ْ ٱ �َّ  لّرَِ�ٰوا
ٰ ٱَوُ�ۡرِ�  َدَ� سازد و صدقات را افزون  خداوند سود را نابود می« .]۲۷۶البقرة: [ ﴾ِت� لصَّ

 .»گرداند می
گرداند و برکت را از  معامالت ربوی عمر شخصی معامله کننده را کوتاه می

برد، اگر در ظاهر امر استفادة محدودی نماید مگر در نتیجه سبب کمی و  مالش می

های رزق را باز  دقه دهنده خداوند دروازهشود مثلیکه برای ص برکتی در مالش می بی

صدقه « .»َما َ�َقَص َماٌل ِمْن َصَدقَةٍ « فرمایند: می کند، چنانچه رسول الله  می

 . (صحیح مسلم).»کند مال صدقه دهنده را کم نمی

مال یتیم و اوقاف از جمله بزرگترین اسباب از  خوردنبهمین قسم غش، تزویر، 

 شود. د، و عالوه بر آن در روز قیامت انسان عذاب هم میگرد بین رفتن برکت مال می

 اسباب طبیعی -٢

از اسباب زیادتی و کوتاهی عمر طبیعی، صحتی و امراض است، تندرستی از 

شود همچنان که امراض به تمام انواع خود سبب  امراض سبب طوالنی شدن عمر می

 گردد. کوتاهی عمر می

مرتفع و هوادار و مقابل شعاع آفتاب قرار  بلند و جایخانة نشیمن انسان اگر در 

شود، و برعکس آن، جای  گیرد از جملة اسباب تندرستی و طول عمر صاحبش می

که مکان زیست از هوای آزاد و شعاع آفتاب برخوردار نباشد سبب کوتاهی عمر 

گردد، چنانکه امروز هم به مشاهده رسیده است. خود را نگاه کردن از چیزهای  می

و مهلک و از اسباب و وسائل جهت وقایة خود استفاده نمودن نیز در طول خطرناک 

عمر اثر آشکاری دارد، و خود را به هالکت واقع ساختن و از راههای خطرناک سیر و 
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 گردد و... و... . عبور نمودن سبب هالکت انسان می

 از اسباب مادی -٣

است، این  از اسباب مادی در حصول رزق و فراخی آن، کسب و کار مفید

تواند مناسب حال  اسباب زیاد بوده، و به اشکال گوناگونی وجود دارد، و هر فردی می

ِيٱ ُهوَ ﴿ فرماید: و موافق سلیقة خود به کاری بپردازد، چنانچه خداوند می َجَعَل  �َّ
�َض ٱلَُ�ُم 

َ
ْ ٱَذلُوٗ� فَ  ۡ� ْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ۡمُشوا  ﴾١٥ لنُُّشورُ ٱهِ �َ�ۡ  ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا

او است که زمین را برای شما (نرم و) هموار گردانیده، پس در نواحی « .]۱۵الملك: [

 .»آن بروید و از روزی که در آن (تعبئه شده) بخورید، و به سوی او است رستاخیز
گردد، مانند: زراعت و غیره، چنانکه  در این آیه همة اسباب مفید و نافع جمع می

 اید:فرم خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡخرَۡجَنا لَُ�م  �َّ

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َومِمَّ

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

�ِض� ٱّمَِن 
َ
ای که کمایی کرده اید و  ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه« .]۲۶۷[البقرة:  ﴾ۡ�

 .»از چیزهای که ما برای شما از زمین بیرون آورده ایم خرج کنید

مام این امور تابع به قضاء و قدر خداوند بوده و خداوند هر کار و اسباب آن را ت

مقدر ساخته است، اسباب و مسببات از قضاء و قدر خداوند محسوب میگردد. از 

 « برای رسول خدا چنین گفتند: اینرو، یاران رسول خدا 
َ

ْیت
َ
َرأ

َ
 الله! أ

َ
َیا َرُسول

 
ُ
اَوی ِبَها، َوت

َ
َتد

َ
 ن

ً
ْدِوَیة

َ
ِرهِ أ

َ
د

َ
ـِه وق

َّ
اِء الل

َ
ض

َ
ُردُّ ِمْن ق

َ
 ت

ْ
ْسَتْرِقی ِبَها، َهل

َ
ی ن

ً
ِقیَها، َوُرق تَّ

َ
ی ن

ً
ق

ا؟
ً
ْیئ

َ
:  ش

َ
ال

َ
ِ وقََدرِهِ «ق . وفي »إنَّها ِمْن قََدِر ا�ِّ «. وفي لفظ: »ِ�َ ِمْن قََضاِء ا�َّ

ـَهِ « روایة: ة که ما با آن خود ای رسول خدا، به ما خبر ده، ادوی« .»َذلَِك ِمْن قََدِر اللّ

های که ما  بریم، و دعاخوانی کنیم، و پناهگاههای که ما با آنها پناه می را تداوی می

نماییم، آیا اینها از قضاء و قدر خداوند چیزی را کم  خود را با آنها دعاء خوانی می

. و »فرمودند: اینها همه از جملة قضاء و قدر خداوند است مینمایند؟ آنحضرت 
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. »این از قدر خداوند است«. و در روایتی: »باشد میاینها از قدر خداوند «: دروایتی

 (مسند امام احمد و سنن ترمذی و ابن ماجه).

بهمین قسم دعاهای متنوع سبب بزرگی است برای رسیدن به مطلب و سالمتی از 

کند، خداوند به دعاء کردن امر فرموده، و  چیزیکه انسان از آن احساس خوف می

اجابت دعاء را نیز داده است. بناء دعاء، و اجابت دعاء همة آنها داخل قضاء و وعدة 

 .باشد میقدر خداوند 

به اسباب نافع و مفید، و کمک خواستن از  نمودنبه عمل  رسول خدا 

اْحرِْص ىلَعَ َما «فرماید:  خداوند، به هردوی آنها دستور داده است، چنانچه می
 َ�ْعَجزْ َ�نَْفُعَك، َواْستَِعْن بِ 

َ
ِ َوال بر چیزهای مفید حریص باش، و از خداوند «. »ا�َّ

 . (صحیح مسلم، کتاب القدر).»یاری و مدد بخواه و ناتوان مشو

حدیث مبارک ما را به حریص بودن به اسباب نافع و مفید و یاری خواستن از 

به یکی از شود، زیرا که انحراف  کند، و این استقامت در دین گفته می خداوند امر می

 گیرد: گانة ذیل صورت می امور سه

کند و یا  اینکه شخص برای بدست آوردن چیزهای مفید و نافع حرص نمی -۱

نماید و یا از آنها بکلی اعراض نموده به چیزهای که ضد آن است  تنبلی می

 ورزد.  اشتغال می

کند،  ورزد مگر اتکاء به نیروی خودش می به امور نافع و مفید اشتغال می -۲

توجه خویش را به اسباب مبذول  اندازد، و تمام به اسباب نظر می نهات

ُب األسباب قطع عالقه می می  کند. دارد، و از ُمَسبِّ

کند که به خداوند توکل  گیرد، و او فکر می از اسباب مفید و نافع کار نمی -۳

آید.  کرده است، در حالیکه توکل بعد از عمل نمودن به اسباب به وجود می

در حدیثی که گذشت راههای مفید و نافع را به  و، رسول خدا از اینر

 پیروان خویش بیان نموده است. 
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 وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم.والله أعلم، 

 





		
	

	

 آثار علمی مؤلف

 آثار چاپ شده -الف
 اذکار صالحین. -۱

 اساسات استراتیژی امریکا در قضیۀ افغانستان (ترجمه). -۲
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