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 مترجم ي همقدم

 وبه نستعین وصلی الله علی محمد وآله وصحبه أجمعین.

ي از اهل علم را ا هبران، عدهر دوره و زماني پس از پیام سپاس خدایي را که در

ند به سوی هدایت خداوندی دعوت کنند. ا هگزیند تا کساني را که گمراه شد برمی

مردگان را ـ   قرآن  کنند، با کتاب خدا ـ ها بر اذیت و آزار مردم صبر و شکیبایي می آن

بخشند. چه  بصیرت می و کنند، و با نور الهی، نابینایان را روشنایی زنده می

ند و چه بسیار ا هشان کرد ند و اینان زندها ههایي که به دست شیطان کشته شد انسان

ها که  اند. چه آثار خوبي از آن گمراهان و گم شدگاني که راه هدایت را از آنان آموخته

 .ها چه تأثیر بد مردم بر آن و هبر روح و جان مردم اثر گذاشت

افراط و غلوکنندگان، و تأویل جاهالن و نادانان را از کتاب  آنان تحریف و تبدیل

اند و ریسمان فتنه  های بدعت را برافراشته کنند. وای بر آنان که پرچم خدا برطرف می

با آن مخالف  اندازند و ها که در کتاب خدا اختالف می اند، آن را بر دوش گرفته

، در خدا، و در کتاب خدا، به دور کنند. بر خدا هستند و بر جدایي از قرآن اجماع می

گاهي و معرفت سخن می گویند، و  گویند، با زبان قرآن و مانند قرآن سخن می از آ

 بریم. ي گمراهان به خدا پناه می فتنه فریبند. پس، از نادانان را با مثل ومانندها می

کند به  ي اهل سنت و جماعت را بیان می کتاب حاضر که به طور خالصه عقیده

 شود. رسی زباناِن جهان تقدیم میفا

ها و کمبودها را نادیده انگارند و  امید است که خوانندگان محترم، کاستي

  ي اهل سنت و جماعت را از ضمیر پاك خود بیاموزند. عقیده
 ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. محمد وآله وصحبه یالله وسلم عل یوصل

 یإسحق دبیر 

یاض   ق .هـ١٤١٩شعبان  -ر





 
 
 

 قدیمت

نبي بعده وعلی آله وصحبه، أما  الحمد لله وحده والصالة والسالم علی من ال

 : بعد
را که در  شبزرگ شیخ محمد بن صالح العثیمین را دیدم و مطالب ءعالمه ءنوشته

اهل سنت و  ءو مشتمل بود بر بیان عقیده ،عین اختصار بسیار مهم بود خواندم

و نیز ایمان بـه فرشتگان و  او، ا و صفاتاسم و توحیدجماعت در باب توحید خدا 

 ها و پیامبران و روز آخرت و قضا و قدر. کتاب

ر، موفق عمل کرده است؛ چنان که مسایل وذکممطالب  یبردم که در گردآور یپ

ها، روزآخرت، و قضا و قدر را به  خدا، فرشتگان، پیامبران، کتاب مورد نیاز در باره

مفید مربوط به این عقاید را بر آن افزوده در حالی  مطالببیان کرده، همچنین  یخوب

 دیگر نباشد ءکه ممکن است در کتب عقیده

ند، و فواید این کتاب و 
ُ
خدا او را پاداش نیك دهد، و علم و هدایت به او عطا ک

کنندگان به  شدگان و دعوت او را به همگان برساند، و ما را از هدایت یها سایر کتاب

 .بصیرت بگرداند م و دانش وحق به وسیله عل یسو

یب ه سمیع قر
َّ
 .إن

 نبینا محمد وآله وصحبه یالله وسلم عل یوصل

 :یقاله مملیه الفقیر إلی الله تعال

 عبدالعزیز بن عبدالله بن باز سامحه الله،

 الرئیس العام إلدارات البحوث العلمیه واإلفتاء

 والدعوه واإلرشاد





 
 
 

 مؤلف ي مقدمه

 علی الظالمین، الحمد لله رب العالمین 
َّ
والعاقبة للمتقین وال عدوان إال

یك له، الملك الحق المبین، وأشهد أنَّ   الله وحده ال شر
َّ
وأشهد أن ال إله إال

 عبده ورسوله خاتم النبیین وإمام المتقین، صل
ً
آله  یالله علیه وعل یمحمدا

 أما بعد:. یوم الدین یوأصحابـه ومن تبعهم بإحسان إل

او حق فرستاد. برای هدایت به دین را  صامبر خود محمد خداوند متعال پی

او و از طریق بندگان. همـه  یبرا یو پیشوا، و حجت جهانیان یبرااست  یرحمت

آداب برجسته و  ،اخالق شایسته ،کردار نیك ،فرستادن قرآن و سنت، عقاید صحیح

در آن نهفته  احوال بندگان در دین و دنیا یرا بیان کرده است که صالح و درست یعال

 .است

رها کرد که شب آن همانند روز  یامت خود را بر راه مستقیم صپس پیامبر 

 شود. یاز آن راه منحرف نم یبجز گمراهان کس وآشکار و واضح است،  ،روشن

 اهنمودند، آن یپیروو کسانی از امت پیامبر همین راه را به نیکی صحابه و تابعین 

 ها را پاسخ گفتند و بهترین انسان صالله  لخدا و رسو یکه نداکسانی هستند 

آداب ، اخالق ،عبادت ،عقیده هدر ساح یکه بر شریعت وکسانی هستند ، هستند

 ی هستندپایدار ماندند و به سنت او چنگ زدند و تمسك ورزیدند، پس آنها رستگاران

 رساند تا برپا ها ضرر و زیان نمی به آنهیچ کس و مخالفت اند  که همیشه بر حق

 .خواهند بود برحق پایدارشدن روز قیامت آن 

ها را که با قرآن و سنت تایید شده است دنبال  ما نیز ـ الحمد لله ـ راه و روش آن

گوییم، و از خداوند خواستاریم تا  هایش شکر و سپاس می کنیم وخدا را بر نعمت می



 ی اهل سنت و جماعت عقیده   ٦

بر را رحمت خود  ،ثابت قدم نگه داردما و مسلمانان را با قول ثابت در دنیا و آخرت 

 ده است.ناو بسیار بخش را کهد؛ چفرست ما فرو

ـ باره این موضوع مردم در وجود اختالف نظر باجهت اهمیت این موضوع ـ به 

ـ ایمان به اهل سنت و جماعت  ءـ عقیده ما ءهدوست داشتم به طور مختصر عقید

 نگارش در آورم.به  ها، پیامبران، روز آخرت و قضا و قدر را خدا، فرشتگان، کتاب

و سودمند  خود یمورد رضا و خشنود خالصانهاز خداوند متعال خواهانم آن را 

 برای بندگان خود قرار دهد.



 
 
 

 ما ي هعقید

 (ارکان عقیده)
 ،روز آخرت ،پیامبران خدا ها، کتاب ،فرشتـگان، : ایمان به خداي ما عقیده -١

 .است خیر و شرو قضا و قدر 

 (تفصیل ایمان به خدا)
ماِلك و  ،خالق تربیت کننده،؛ یعنی، او یتعال به خدایآوریم  مین ایما -٢

 .تمام کارهاست ءتدبیرکننده

و  بر حق؛ یعنی اوست پروردگار بزرگوار خداوندالوهیت به آوریم  میایمان  -٣

 .باطل است هر خدایی غیر از او

و  ،نیك یها یعنی، نامتعالی؛  باری یها صفتو  ها به نامآوریم  میایمان  -٤

 .مخصوص اوست و کامل، یعال یها صفت

، یاین که: خدا یکتاست و در پروردگاریکتایی او، یعنی آوریم به  ایمان می -٥

 ندارد. یها هیچ شریک ها و صفت نام

َ�َٰ�ٰتِ ٱ رَّبُّ ﴿فرماید:  باری تعالی می �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ۡ�ُبۡدهُ ٱَوَما بَيَۡنُهَما فَ  ۡ�

ا  ۥُم َ�ُ َهۡل َ�ۡعلَ  ۦۚ لِعَِ�َٰدتِهِ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ   .]٦٥[مریم:  ﴾٦٥َسِمّيٗ
 ؛همان پروردگار آسمانها و زمین، و آنچه میان آن دو قرار دارد! او را پرستش کن«

 .»یابی؟! و در راه عبادتش شکیبا باش! آیا مثل و مانندی برای او می

ُ ٱ﴿ آوریم به این که: ایمان می -٦ ۚ ٱ ۡلَ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ ُخُذهُ  ۡلَقيُّوُم
ۡ
 ۥَ� تَأ

 ُ َّ� ۚ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِيٱَمن ذَا  ۡ� �َۡشَفُع  �َّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ُ�ِ  ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ ِعنَدهُ 
َ
 يُطونَ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �



 ی اهل سنت و جماعت عقیده   ٨

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ ٱوَِسَع ُكۡرِسيُُّه  إِ�َّ بَِما َشآَء �َضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
َوَ�  ۡ�

  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥ لَۡعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱِحۡفُظُهَماۚ وَُهَو  ۥوُدهُ  ُٔ َ� 
نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات خویش  بحق هیچ معبودی«

و را هیچگاه خواب سبك و سنگینی ا ؛هستند است، و موجودات دیگر، قائم به او

) آنچه در آسمانها و ؛ماند ای از تدبیر جهان هستی، غافل نمی (و لحظه ؛گیرد فرانمی

کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت  ؛آنچه در زمین است، از آن اوست

کنندگان، برای آنها که شایسته شفاعتند، از مالکیت  کند؟! (بنابراین، شفاعت شفاعت

ا در پیش روی آنها (بندگان) و پشت سرشان است کاهد.) آنچه ر مطلقه او نمی

گاه  ؛داند می (و گذشته و آینده، در پیشگاه علم او، یکسان است.) و کسی از علم او آ

گاه است ؛گردد نمی و علم و  ؛جز به مقداری که او بخواهد. (اوست که به همه چیز آ

او، آسمانها  شعرپایان و نامحدود اوست.)  دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی

کند.  و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین)، او را خسته نمی ؛و زمین را دربرگرفته

 ».بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست

ُ ٱ ُهوَ ﴿ :آوریم به این که ایمان می -٧ ِيٱ �َّ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  �َّ
َ�َٰدةِ� ٱوَ  ُ ٱ ُهوَ  ٢٢ لرَِّحيمُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱُهَو  لشَّ ِيٱ �َّ  لَۡملُِك ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  �َّ
وُس ٱ َ�ٰمُ ٱ ۡلُقدُّ ۚ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤمِنُ ٱ لسَّ ُ ِ ٱُسۡبَ�َٰن  لُۡمَتَكّ�ِ َّ� 

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ُ ٱ ُهوَ  ٢٣َ�مَّ ۖ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ ۡسَمآءُ ٱَ�ُ  لُۡمَصّوُِر
َ
� ٱ ۡ�  ۡ�ُۡسَ�ٰ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 ﴾٢٤ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

  .]٢٤-٢٢الحشر:[
او خدائي است که معبودي بحق جز او نیست، داناي آشکار و نهان است، و او «

او خدائي است که معبودي جز او نیست، حاکم و مالك  رحمان و رحیم است.

بخش است، و  کند، امنیت ، از هر عیب منزه است، به کسي ستم نمياصلي اوست



 ٩   ی ما عقیده

نافذ خود هر  ءناپذیر است که با اراده مراقب (همه چیز) است، او قدرتمندي شکست

عظمت است، خداوند منزه است از آنچه شریك  ءکند، و شایسته امري را اصالح مي

سابقه، و صورتگري  اي بي او خداوندي است خالق، آفریننده دهند. براي او قرار مي

نظیر، براي او نامهاي نیك است، و آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او  بي

 .»گویند، و او عزیز و حکیم است مي

َ�ۡلُُق َما ﴿ بـه این که: برای اوسـت ملك آسمانها و زمینآوریم  ایمان می -٨
 َ ۚ َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب لَِمن � ُكورَ ٱَشآُء �ََشآُء وۡ  ٤٩ �ُّ

َ
يَُزوُِّجُهۡم  أ

الشوری: [ ﴾٥٠َعلِيٞم قَِديرٞ  ۥُذۡكَراٗنا �َ�ٰٗثاۖ َوَ�ۡجَعُل َمن �ََشآُء َعقِيًماۚ إِنَّهُ 

٥٠-٤٩[.  
بخشد و به هرکس  به هر کس اراده کند دختر می ؛آفریند هرچه را بخواهد می«

کند و  یرا برای آنان جمع م -دوهر -یا (اگر بخواهد) پسر و دختر . بخواهد پسر

 .»زیرا که او دانا و قادر است ؛گذارد هرکس را بخواهد عقیم می

ءۖٞ َوُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :آوریم به اینکه ایمان می -٩ ِميعُ ٱَ�ۡ  ١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَمَقاِ�ُد  ۥَ�ُ  �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ إِنَّهُ لَِمن �ََشآُء َو�َ  لّرِۡزَق ٱيَبُۡسُط  ۡ�  ۥۡقِدُر

ٍء َعلِيٞم   .]١٢-١١الشوری: [ ﴾١٢بُِ�ّلِ َ�ۡ
هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست! کلیدهای آسمانها و زمین از آن  «

او به  ؛سازد دهد یا محدود می روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می ؛اوست

 .»همه چیز داناست

�ِض ٱن َدآبَّةٖ ِ� ۞َوَما مِ ﴿ :به این کهآوریم  ایمان می -١٠
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  ۡ� َّ� 

بِٖ�  ٞ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ   .]٦هود: [ ﴾٦رِزُۡ�َها َوَ�ۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡستَۡوَدَ�َهاۚ ُ�ّ
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ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست! او قرارگاه و  هیچ جنبنده«

کتاب آشکاری ثبت است! (در لوح  درها  این همه ؛داند محل نقل و انتقالش را می

 .»در کتاب علم خدا) ،محفوظ

َ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ :به این کهآوریم  ایمان می -١١
ِ ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ّ�َ

َوَما �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ�  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لۡ
�ِض ٱِت ُظلَُ�ٰ 

َ
بِٖ�  ۡ�  ﴾٥٩َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

  .]٥٩األنعام:[
داند. او آنچه را در  و جز او، کسی آنها را نمی ؛کلیدهای غیب، تنها نزد اوست«

گاه  هیچ برگی (از درختی) نمی ؛داند خشکی و دریاست می افتد، مگر اینکه از آن آ

  و نه هیچ دانه ؛است
َ
ر و خشکی وجود دارد، جز ای در تاریکیهای زمین، و نه هیچ ت

 .»اینکه در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است

َ ٱ إِنَّ ﴿ :به این کهآوریم  ایمان می -١٢ اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ۡلَغۡيَث ٱَوُ�َ�ّ
رَۡحاِم� ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ� 

َ
اَذا ۡ� تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي  َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 
َ
ّيِ أ

َ
َ ٱَ�ۡفُسۢ بِأ   .]٣٤لقمان: [ ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�ۢ  �َّ

گاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل « آ

داند فردا  داند، و هیچ کس نمی ها(ی مادران) است می کند، و آنچه را که در رحم می

میرد؟ خداوند عالم و  داند در چه سرزمینی می آورد، و هیچ کس نمی ه دست میچه ب

گاه است!  .»آ

، و هر زمان، ا هر چیزگوید ب سخن میتعالی  به اینکه: باریآوریم  ایمان می -١٣

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿ :و هرگونه که بخواهد  .]١٦٤النساء: [ ﴾١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  �َّ
 (و خداوند با موسی «

ً
(این آیه صفت فت. سخن گدون واسطه) بو  حقیقتا

 .»رساند (مترجم) کالم برای خدا چنانکه به جالل خدا الیق است می
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ا﴿  .]١٤٣األعراف: [ ﴾ۥَر�ُّهُ  ۥَجآَء ُموَ�ٰ لِِميَ�ٰتَِنا َوَ�ََّمهُ  َولَمَّ
 .»و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت«

ورِ ٱِمن َجانِِب  َوَ�َٰديَۡ�ٰهُ ﴿ ۡ�َمنِ ٱ لطُّ
َ
ا  ۡ� ۡ�َ�ُٰه َ�ِّيٗ  .]٥٢مریم: [ ﴾٥٢َوقَرَّ

او را (به خود) نزدیك  و ؛ما او را از طرف راست (کوه) طور فراخواندیم«

 .»و با او سخن گفتیم ؛ساختیم

 ﴾مَِداٗدا ّلَِ�َِ�ِٰت َرّ�ِ  ۡ�َۡحرُ ٱلَّۡو َ�َن  قُل﴿ :آوریم به اینکه ایمان می -١٤
  .]١٠٩هف: الک[

بگو: اگر دریاها برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان «

 .»گیرد. پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد می

َما ِ�  َولَوۡ ﴿ َّ�
َ
�ِض ٱ�

َ
ۡقَ�ٰٞم وَ  ۡ�

َ
هُ  ۡ�َۡحرُ ٱِمن َشَجَرٍ� أ ِ  ۥَ�ُمدُّ َسۡبَعُة  ۦمِۢن َ�ۡعِده

ا نَفَِدۡت َ�ِ  ۡ�ُرٖ مَّ
َ
ِۚ ٱَ�ُٰت � َ ٱإِنَّ  �َّ  .]٢٧لقمان: [ ﴾٢٧َعزِ�ٌز َحِكيٞم  �َّ

و اگر همه درختان روی زمین قلم شود، و دریا برای آن مرکب گردد، و هفت «

 ؛گیرد شود ولی کلمات خدا پایان نمی همه تمام میها  این دریاچه به آن افزوده شود،

 .»خداوند عزیز و حکیم است

ترین کلمات و  که: کلمات و سخنان خدا کامل به اینآوریم  ایمان می -١٥

سخنان است، صادق در اخبار، عادل در احکام، و نیکو در گفتار؛ چنان که 

ۡت ﴿ فرماید: میتعالی  باری  .]١١٥[األنعام: ﴾َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ  َوَ�مَّ
  .»و کالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام رسید«

ۡصَدُق ِمَن ﴿ د:فرمای و می
َ
ِ ٱَوَمۡن أ   .]٨٧النساء: [ ﴾٨٧َحِديٗثا  �َّ

 .»و کیست که از خداوند، راستگوتر باشد؟«

 یآن از رو دراست،  یتعال آوریم که قرآن کریم، کالم خدای ایمان می -١٦

، سپس فرو فرستاده ؛حقیقت، سخن گفته است و آن را به سوی جبریـل
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 :فرماید میکه  نازل کرده است؛ چنان صجبـریل آن را بر قلـب رسول الله 

َ�ُ  قُۡل ﴿ ِ  لُۡقُدِس ٱُروُح  ۥنَزَّ ّ�َِك ب   .]١٠٢النحل: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱِمن رَّ
 .»آن را از جانب پروردگارت بحق نازل کرده) ؛(جبریلبگو، روح القدس «

وحُ ٱبِهِ  نََزَل  ١٩٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ�ِ�ُل رَّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ :فرماید و می  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ ِم�ُ ۡ� َ�َ

بِٖ�  بِلَِسانٍ  ١٩٤ لُۡمنِذرِ�نَ ٱقَۡلبَِك ِ�َُكوَن مَِن  ٖ مُّ   .]١٩٥-١٩٢الشعراء: [ ﴾١٩٥َعَرِ�ّ
 مُ «

ً
 این (قرآن) از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است! روح االمین سلما

آن را به  بر قلب (پاك) تو، تا از انذارکنندگان باشی! آن را نازل کرده است )؛جبریل(

  .»زبان عربی آشکار (نازل کرد)!

که: خدای بزرگوار، به ذات و صفت خود، بر خلقش  به اینآوریم  ایمان می -١٧

  .]٢٥٥البقرة: [ ﴾٢٥٥ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعِ�ُّ ٱَوُهَو ﴿ :فرماید برتری دارد؛ چنان که می
 .»تعظمت اس و با بلندمرتبه او (خداوند) باال و«

ِ  لَۡقاهِرُ ٱَو َوهُ ﴿ :فرماید و می  ﴾١٨ ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡ�َِكيمُ ٱوَُهَو  ۦۚ فَۡوَق ِعَبادِه
  .]١٨األنعام:[

گاه! ؛غالب استفوق و خود، اوست که بر بندگان «  .»و اوست حکیم آ

َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق ﴿ او: آوریم به اینکه ایمان می -١٧ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ ُ�مَّ  ۡ�

َ
ِ� ِستَّةِ �

ۖ ٱيَُدبُِّر  ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱ ۡمَر
َ
  .]٣یونس: [ ﴾ۡ�

سپس  ؛پروردگار شما، خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید«

 .»قرار گرفت، و به تدبیر کار (جهان) پرداخت عرشبر 

و و برتری بر آن با ذات مقدس خود، خاص و 
ُ
قرار گرفتِن خدا بر عرش، عل

س بجز خدا چگونگی آن را هیچکو شایسته جالل و عظمت خداوندی است 

 داند. نمی
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قرار با خلق خود است، و بر عرش  یتعال به این که: خدایآوریم  ایمان می -١٨

بیند  ها را می آن یشنود، کارها را می شانداند، گفتار ها را می ، احوال آندارد

دهد، هرکس  کند؛ فقیر را رزق و روزی می ها را تدبیر می و امور و شؤون آن

ك و سلطنت میرا بخواهد عز
ْ
گیرد، به  بخشد، و از هرکه بخواهد می ِت ُمل

بخشد، و هرکه را خواهد خوار و ذلیل  هرکه بخواهد عزت و اقتدار می

 گرداند، هر خیر و نیکی، به دست اوست، و تنها او بر هر چیز تواناست. می

 با آفریدگانش همراهاستو آن ذاتی که دارای چنین مرتبه و مقام 
ً
 ، او حقیقتا

 :فرماید رش خود قرار دارد؛ چنان که میـاست، با آنکه در حقیقت باالی آنها بر ع

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ ٱَ�ۡ   .]١١الشوری: [ ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
 .»انند او نیست و او شنوا و بیناستهیچ چیز هم «

یند: خدا در همه گو پذیریم که می گروه حلولیه مانند جهمیه را نمی ءو ما عقیده

بر این باوریم که » خدا با خلقش در زمین است«گویند:  چیز حل شده است؛ که می

 ییها هرکس این چنین بیندیشد، کافر و گمراه است؛ زیرا خداوند را به نقائص و عیب

 او نیست. ءتوصیف کرده است که شایسته

ند خبر داده است که: خداو ص اللهبه آن چه رسول آوریم  ایمان می -١٩

 یگاه که یك سوِم شب، باق آید آن متعال، هر شب به آسماِن دنیا فرود می

من يدعو� فأستجيب هل، من �سأل� « :فرماید مانده باشد و می
 [متفق علیه]. »فأعطيه، من �ستغفر� فأغفر هل

کند تا او را اجابت کنم، و چه کسی از من پرسشی دارد تا به  چه کسی مرا دعا می

 خواهد تا گناهان او را ببخشایم. ، چه کسی از من آمرزش میاو عطا نمایم
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و حکم  )1(روز قیامت برای فصلتعالی  آوریم که: خداوند باری ایمان می -٢٠

ۖ ﴿ :فرماید که می آید؛ چنان کردن بین بندگان می ٓ ِت  َ�َّ �ُض ٱإَِذا ُدكَّ
َ
�ۡ 

ا  ا َدّ�ٗ ا َصفّٗ  لَۡملَُك ٱوََجآَء َر�َُّك وَ   ٢١َدّ�ٗ يَۡوَم�ِذِۢ  وَِجآْيءَ  ٢٢ا َصّفٗ
ُر  �َ�ٰنُ ٱِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َتَذكَّ ِ�ۡ  ُ�َ ٰ َّ�

َ
  .]٢٣-٢١الفجر: [ ﴾٢٣ ّ�ِۡكَرىٰ ٱَو�

پندارند، در آن هنگام که زمین سخت در  مي(دنیاطلبان)، و چنان نیست که آنها «

رشتگان صف هم کوبیده شود. و خداوند براي فصل قضاوت بین خالیق بیاید، و ف

کنند (آري) در آن روز انسان  در صف حاضر شوند. و در آن روز جهنم را حاضر مي

 .»شود، اما این تذکر چه سودي براي او دارد متذکر مي

اٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿ :آوریم به این که: خداوند ایمان می -٢١ و « .]١٦البروج: [ ﴾١٦َ�عَّ

 .»دهد خواهد انجام مي آنچه را مي

 دو نوع اراده دارد: تعالی  که: بارییم آور ایمان می -٢٢

و  )2(باید واقع گردد اراده کونی (متعلق به کائنات): این که مراد و خواست او -الف

گردد) برای او محبوب  واقع می کونی ءچیزی که طبق اراده الزم نیست که آن مراد (آن

 :فرماید یو این نوع اراده را مشیت نیز گوید، چنان که م و دوست داشتنی باشد؛

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ ْ ٱَما  �َّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�َتَتلُوا   .]٢٥٣البقرة: [ ﴾٢٥٣َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد  �َّ
خواهد،  ولی خداوند، آنچه را می ؛کردند خواست، با هم پیکار نمی اگر خدا می«

 .»کند) کس را به قبول چیزی مجبور نمی دهد (و هیچ (از روی حکمت) انجام می

ُ ٱإِن َ�َن ﴿ :فرماید یو م ن ُ�ۡغوَِ�ُ�مۚۡ  �َّ
َ
  .]٣٤هود: [ ﴾يُرِ�ُد أ

 ) جدا کردن حق از باطل.١(

) یعنی تقدیر و سرنوشتی که خداوند بر بندگان خود تعیین کرده است و ناگزیر باید این سرنوشـت و تقـدیر ٢(

 دهد. مترجم. واقع گردد. مانند حوادث و رویدادهایی که در جهان هستی رخ می
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هرگاه خدا بخواهد شما را (بخاطر گناهانتان) گمراه سازد، و من بخواهم شما را «

 .»اندرز دهم، اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت! او پروردگار شماست

نیست که مراد وی طبق این  ): و حتمیی(متعلق به اوامر و نواه یاراده شرع -ب

 :فرماید که می چنان ؛)١(جا محبوب است اراده واقع گردد، ولی مراد خداوند در این

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�مۡ  �َّ
َ
  .]٢٧النساء: [ ﴾يُرِ�ُد أ

 .»دببخشخواهد شما را  و خدا می«

بر آوریم به اینکه: مراد و خواست خدا چه کونی و چه شرعی  ایمان می -٢٣

 حکمت اوست. ساسا

 پس، 
ً
مکلف به آن بندگانش را خداوند وقوع هر چیزی را که اراده کرده و یا شرعا

بریم، و یا عقل و فهم بآن پی حکمت به  مااوست، چه  طبق، ها آن ءنموده باشد، همه

لَۡيَس ﴿ :فرماید ما از درك آن قاصر باشد؛ چنان که می
َ
ُ ٱ� ۡحَ�ِم  �َّ

َ
 لَۡ�ِٰكِم�َ ٱبِأ

  .]٨ین: الت[ ﴾٨
 .»آیا خداوند بهترین حکم کنندگان و داوران نیست؟!«

ۡحَسُن ِمَن ﴿ فرماید: و می
َ
ِ ٱَوَمۡن أ   .]٥٠المائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما لَِّقۡو�ٖ يُوقُِنوَن  �َّ

 [و چه کسی بهتر از خدا، برای کسانی که یقین دارند ُحکم فرماست؟]. 

دوستان خدا او  وست دارد وخود را د دوستانآوریم که: خداوند،  ایمان می -٢٤

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ :فرماید دوست دارند؛ چنانکه می را  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ
ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم    .]٣١آل عمران: [ ﴾�َّ

دارید، از من پیروی کنید! تا خدا (نیز) شما را  بگو: اگر خدا را دوست می«

 .»دوست بدارد

محبوب است یعنی خدا آن را دوست دارد، با این حال الزم نیست که واقع گردد مثل شـخص کـافر؛  )١(

 خدا دوست دارد که او مسلمان باشـد ولی مسلمان نیست مترجم.
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ِ� فََسوَۡف يَ ﴿ فرماید: و می
ۡ
ُ ٱأ   .]٥٤المائدة: [ ﴾ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ  �َّ

آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست  خداوند جمعیتی را می«

 .»دارند

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: و می ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ   .]١٤٦آل عمران: [ ﴾١٤٦ ل�َّ
 .»دارد و خداوند، صابران را دوست می«

قۡ ﴿ فرماید: میو 
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا   .]٩الحجرات: [ ﴾٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

 .»دارد و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می«

ْۚ إِنَّ ﴿ فرماید: و می ۡحِسُنٓوا
َ
َ ٱَوأ   .]١٩٥البقرة: [ ﴾١٩٥ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

 .»دارد کاران را دوست مینیکونیکی کنید که خداوند «

آن چه از کردار و گفتار، حکم  یتعال آوریم به این که خدای ایمان می -٢٥

فرموده، به آن راضی و خشنود است و آن چه از آن نهی کرده، آنرا بد 

ْ فَإِنَّ  إِن﴿ :فرماید بیند؛ چنانکه می می َ ٱتَۡ�ُفُروا َغِ�ٌّ َعنُ�ۡمۖ َوَ�  �َّ
ۖ ٱيَۡرَ�ٰ لِعَِبادِهِ    .]٧الزمر: [ ﴾�ن �َۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُ�ۡمۗ  لُۡ�ۡفَر

 نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش اگر کفران کنید، خداوند از شما بی«

 .»پسندد! و اگر شکر او را بجا آورید آن را برای شما می ؛پسندد نمی

ُ ٱَوَ�ِٰ�ن َكرِهَ ﴿ فرماید: و می ْ ٱُهۡم َو�ِيَل َ�َثبَّطَ  �بَِعاَ�ُهمۡ ٱ �َّ َمَع  ۡ�ُعُدوا
  .]٤٦التوبة: [ ﴾٤٦ ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱ

از این رو (توفیقش را از آنان سلب  ؛ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت«

کودکان و » ( قاعدین«با «ه آنان گفته شد: و ب ؛و) آنها را (از جهاد) باز داشت ؛کرد

 .»نید!پیران و بیماران) بنشی
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ین که خدا از کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح و آوریم به ا ایمان می -٢٦

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ :فرماید نیك انجام دادند، راضی و خشنود است؛ چنان که می َّ� 
 .]٨البینة: [ ﴾٨ ۥَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َّهُ 

قام واال و هم خدا از آنها خشنود است، و (هم) آنها از خدا خشنودند. و این (م«

 .»نظیر) براي کسي است که از پروردگارش بترسد پاداشهاي مهم و بی

قاب [و که سزاوار عِ  بر کسانی یتعال آوریم به این که خدای ایمان می -٢٧

گیرد؛ چنانکه  عذاب] هستند، مانند کافران و غیر آنها، خشم و غضب می

آنِّ�َ ٱ﴿ :فرماید می ِ  لظَّ ِ ٱب � ٱَظنَّ  �َّ وۡءِ وۡءِ� ٱۡيِهۡم َدآ�َِرةُ َعلَ  لسَّ وََغِضَب  لسَّ
ُ ٱ   .]٦الفتح: [ َعلَۡيِهمۡ  �َّ

حوادث ناگواری (برای مؤمنان انتظار و  که به خدا بد گمان بودند و آنانی«

 .»شود! خداوند بر آنان غضب کرده کشند) تنها بر خودشان نازل می می

ِ ﴿ فرماید: می و َح ب ن َ�َ ِ ٱ� َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن َصۡدرٗ  ۡلُ�ۡفرِ ٱَوَ�ِٰ�ن مَّ َّ� 
  .]١٠٦النحل: [ ﴾١٠٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

 ؛اند، غضب خدا بر آنهاست ری، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشودهآ«

 .»و عذاب عظیمی در انتظارشان

ی آراسته به عظمت و بزرگی و ا هدارای چهرکه خدا  به اینآوریم  ایمان می -٢٨

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱوَۡجُه َرّ�َِك ُذو  َوَ�ۡبَ�ٰ ﴿ :احسان استانعام و  ِ�ۡ ٢٧﴾ 
  .]٢٧الرحمن: [

(در این آیه صفت وجه:  ماند! ذوالجالل و گرامی باقی می وجه خداوندو تنها «

ند ک میپروردگار) بدون تشبیه و چگونگی برای خداوند عز وجل ثابت  و چهره (روی

 .». مترجمنه الیق است)که به جالل و عظمت او سبحا
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دارای دو دست گرامی و عظیم و بزرگ آوریم به این که خداوند  ایمان می -٢٩

ۚ ﴿ :فرماید است چنان که می  ﴾بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء
  .]٦٤المائدة: [

 .»بخشد هرگونه بخواهد، می ؛بلکه هر دو دست او، گشاده است«

ْ قَ  َوَما﴿ :فرماید می َ ٱَدُروا َّ�  ِ �ُض ٱوَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
يَوَۡم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ۡ�

َ�َٰ�ُٰت ٱوَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  لسَّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
  .]٦٧الزمر: [

ن در روز آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمی«

خداوند منزه و بلندمقام است  ؛قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست او

 .»پندارند هایی که برای او می از شریکي

دو چشم حقیقی است؛  یتعال آوریم به این که برای خدای ایمان می -٣٠

ۡ�ُينَِنا َووَۡحيَِنا لُۡفۡلَك ٱ ۡصَنعِ ٱوَ ﴿ :فرماید که می چنان
َ
  .]٣٧هود: [ ﴾بِأ

 .»وحی ما و زیر نظر ما بساز باو کشتی را «

حجابه انلور لو كشفه ألحرقت « :فرماید می صاللهو چنانکه رسول 
 [الدارمي].  »سبحات وجهه ما انت� إيله برصه من خلقه

حجاب خدا نور است، اگر آن را ظاهر و آشکار کند جالل و عظمت و «

 ».سوزاند میه چشمش به آن رسد ش، (تمامی) آن آفریدگانش را کا هروشنایی چهر

ند که چشمان خدای متعال دوتاست؛ 
َ
اهل سنت وجماعت، همگی بر این قول

إنَّه أعور، و�نَّ ر��م «: فرماید می  )١(در باره َدجال ص اللهچنان که رسول 
@[متفق علیه]. »بأعور

اب و بسیار دروغگو که در آخرالزمان ظهور کند و مـردم را بفریبـد. فرهنـگ فارسـی ١(
ّ

) مردی کذ

 معین ـ ویراستار.
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تعالی چنین نیست،  دجال یك چشم دارد و چشم دیگرش کور است و خدای«

 ».دو چشم داردبلکه 

بَۡ�ٰرُ ٱتُۡدرُِ�ُه  �َّ ﴿ :آوریم به این که ایمان می -٣١
َ
ۖ ٱَوُهَو يُۡدرُِك  ۡ� بَۡ�َٰر

َ
َوُهَو  ۡ�

  .]١٠٣األنعام: [ ﴾١٠٣ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَِّطيُف ٱ
 و ؛(لیکن در آخرت مؤمنان او را خواهند دید) بینند نمی (در دنیا)او را  ها، چشم«

و بخشنده (انواع نعمتها، و با خبر از دقایق موجودات،) و ا ؛بیند او همه چشمها را می

گاه (از همه) چیز است  .»و آ

آوریم به این که مؤمنان، در روز قیامت خدا را خواهند دید؛ چنان  ایمان می -٣٢

ٞ ﴿ :فرماید که می ةٌ  وُُجوه ٞ  ٢٢يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  [القیامة: ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

٢٣-٢٢[.  
و (و با شادابي) به  .(اهل سعادت) شاداب و مسرور است صورتهايدر آن روز «

 .»نگرد روردگارش ميپ

 یها ندارد، زیرا که صفت یآوریم به این که خداوند، مثل و مانند ایمان می -٣٣

ۖ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ :او کامل است ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ  ﴾١١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
  .]١١الشوری: [

 .»نیست و او شنوا و بیناستهیچ چیز همانند او  «

ُخُذهُ ﴿ :به این کهآوریم  ایمان می -٣٤
ۡ
ۚ  ۥَ� تَأ   .]٢٥٥البقرة: [ ﴾ ِسنَةٞ َوَ� نَۡومٞ

 .»گیرد نمی هیچگاه خواب سبك و سنگینی او را فرا«

 برای این که زندگی و قیومیت (تدبیر عالم) خدا در بلندترین درجه کمال است.

کند؛ زیرا عادل است، و  چ کس ظلم نمیبه این که به هیآوریم  ایمان می -٣٥

گاه و مراقب   آ
ً
این که از اعمال و کردار بندگانش غافل نیست؛ زیرا او کامال

 .استبر آفریدگانش 
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ها و زمین است،  به این که خداوند، از آن چه در آسمانآوریم  ایمان می -٣٦

ٓ ﴿ :عاجز و ناتوان نیست؛ زیرا او در علم و قدرت خود کامل است َما  إِ�َّ
ۡمُرهُ 

َ
َراَد َشۡ�  ۥٓ أ

َ
ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إِذَآ أ

َ
  .]٨٢یس: [ ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكوُن  ۥا أ

موجود «گوید:  فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن می«

 .»شود درنگ موجود می ، آن نیز بی»باش!

قوت او شود چرا که نیرو و  و این که هیچ خستگی و فرسودگی بر او وارد نمی

َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلَۡقَنا  َولََقدۡ ﴿ :فرماید که می کامل است؛ چنان �َض ٱوَ  لسَّ
َ
َوَما بَۡيَنُهَما  ۡ�

َنا ِمن لُُّغوٖب  يَّاٖ� َوَما َمسَّ
َ
  .]٣٨ق: [ ﴾٣٨ِ� ِستَّةِ �

و  ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز (شش دوران«

رنج و سختی به ما نرسید! (با این حال چگونه ) آفریدیم، و هیچ گونه مرحله

زیرا   معاد است  کننده اثبات  کریمه  آیه. (؟!)کردن مردگان برای ما مشکل است زنده

، نشود  و مانده  آنها خسته  فرینشاز آ و  قادر بوده  آسمانها و زمین  بر آفرینش  که  کسي

 .») است نیز توانا  مردگان  کردن  زنده بر  اولي  طریق  به

رسول  ،چه خداوند برای خود ثابت کرد بودن آن به درستآوریم  ایمان می -٣٧

های  ها و صفت است، از نام تصدیق کرده اثباتبرای او  ص للها

لیکن از دو امر نادرست به شدت دوری کرده، آن را انکار تعالی  باری

 کنیم: می

با قلب یا زبان کسی (شباهت دادن و مانند کردن). این که یعنی اول ـ همانندی: 

 های مخلوقات است. های خداوند همانند صفت صفت که خود بگوید

های  این که با قلب یا زبان خود بگوید صفت .چگونگییعنی دوم ـ کیفیت: 

 خداوند چنین و چنان است.
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، از خدا نفی و صیا رسول خودش، از به آن چه خدا آوریم  ایمان می -٣٨

ند و این که آن نفی و دوری، شامل اثباِت ا هانکار کرده و از او دور دانست

شده برای خداوند است)، و آن چه خدا و  یهای نف کمال ضد آن (صفت

 و ساکت ند، ما نیز در باره آن خاموشا هدر آن سکوت کرد صرسولش 

 مانیم. می

یم که پیروی از این راه و روش، بر ما فرض و واجب ا هبر این باور و عقید -٣٩

پذیریم؛ زیرا آن چه خدا ثابت کرده، یا آن را از خود نفی است و باید آن را ب

 یتعال کرده، خبری است که از سوی خود بر ما وحی نموده است، و خدای

گا تر است. کیست که در گفتارش از  هدر باره خود، از هرکِس دیگر داناتر و آ

خدا راستگوتر است؟ و کیست که نیکوتر از خداوند سخن گوید؛ و 

 لم او نتوانند رسید.بندگانش به ع

خدا ثابت کرده و یا از او نفی نموده است خبری  برای ص اللهآن چه رسول 

است که در باره خدا گفته است و خبر داده است؛ و او از هر بنده، به خدای یکتا 

گا عالم شیوا و راستگوترین و ترین مردم  هخیر خواتر است، و او  هتر، داناتر وآ

 انسان هاست. ترین سخن

راستی و بیان است، و هیچ  وکامل و صدق  دانش ص رسولشدر کالم خدا و 

 عذری در رد کردن یا شك کردن در آن نیست.

*** 

 





 
 
 

 فصل
 (قاعده شناخت صفات خداوند متعال)

، چه به یتعال ت باریادر حقیقت، دلیل و استناد ما در همه آن چه از صف -٤٠

ی بیان کردیم، بر صورت مشروح، چه مختصر، و چه به طور اثبات یا نف

و گذشتگان و پیشینیان صالح و  صقرآن کریم و سنت پیامبر اساس 

 نیکوکار، و اماماِن اهل سنت و جماعت بوده است.

یم که باید کالم صریح و آشکار قرآن و سنت را بر ظاهر و ا هبر این عقید -٤١

شایسته و سزاوار آن معنی باشد.  یتعال حقیقت آن حمل کرد، چنان که باری

را تأویل کرده و به آن چه خدا و  یتعال ت باریاصفگمراهانی که راه از و 

 جوییم. عمل نکردند، برائت و دوری می خواستند می صش رسول

له
ّ

را تعطیل کرده و تعالی  که صفات باری کسانی )1(و همچنین خود را از راه ُمعط

، کند ت نمیاثبا یتعال آن معنا و مفهومی که در آن صفات است آن را برای باری

 جوییم. برائت می

و و زیاده روی کرده،  وهمچنین از راه کسانی
ُ
ل

ُ
آن را به و که در آن صفات، غ

کنند،  کنند و یا برای آن چگونگی و کیفیتی ثابت می صفات مخلوقات تشبیه می

 جوییم. برائت و دوری می

 ما یقین داریم که آن چه در قرآن و سنت آمده حق و حقیقت است، و در آن -٤٢

فََ� ﴿ :فرماید میتعالی  که باری ندارد؛ چنانهیچ اختالف و نقصی وجود 
َ
 أ

های مذهبی که منکر صفات بـاری تعـالی  هب تعطیل ؛ در اصطالح اهل سنت فرقه) پیروان مذ١(

 اند. فرهنـگ فارسی عمید ـ ویراستار. کرده بوده، و از خداوند نفی اسما و صفات می
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ِ ٱَولَۡو َ�َن مِۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ۡلُقۡرَءانَۚ ٱَ�َتَدبَُّروَن  ْ �ِيهِ  �َّ  ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا
 .]٨٢النساء: [ ﴾٨٢َكثِٗ�� 

فراوانی در آن  اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود، اختالف آیا درباره قرآن نمی«

 .»یافتند می

آن برخی دیگر  از شود که برخی زیرا تناقض و اختالف در اخبار، موجب آن می

رد نماید و این امر (که برخی از آیات و احادیث برخی دیگر آنرا تکذیب و رد را 

 نماید) در اقوال خدا و رسولش مستحیل و ناممکن است.

تناقض و اختالف وجود  ص پیامبرهرکس ادعا کند که در قرآن و سنت  -٤٣

توبه  دو بای ،کند میاو ب و گمراهِی قلبد او، دارد، داللت بر قصد و نیت 

 کرده، به سوی خدای متعال باز گردد و از گمراهی و جهالت، دوری جوید.

اختالف و تناقض  صو سنت پیامبر هرکس به فکرش چنین آید که در قرآن 

یا از و از کمی دانش و معرفت اوست، وجود دارد، از چند حال خارج نیست: یا 

 صعدم فهم و ادراك اوست، و یا از کم فکری و نیندیشیدن در قرآن و سنت پیامبر 
در آموختن علم و معرفت صحیح  چنین فردی دباشد؛ پس بای و معانی آن می

و با اندیشه و تدبر در آیات قرآن و معانی آن تالش نماید تا حقیقت و یقین  ،بکوشد

آن که  روشن شود، و اگر نتوانست حقیقت را بداند، چنین مسایلی را به عالم برای او

جا و تأمل جاهالنه در باره آن دوری جوید (و  واگذاشته و از تصور بیخداوند است 

ٞ ّمِۡن ﴿ :گویند که به آن ایمان آورده) و چنان گوید که صاحبان علم راستین می ّ�ُ
 ۗ   .]٧آل عمران: [ ﴾ِعنِد َرّ�َِنا

 .»چرا که) همه از سوی پروردگار ما استآن ایمان آوردیم ( ءهمه ما به«

 هیچ تناقض و اختالفی وجود ندارد. صبداند که در قرآن و سنت پیامبر

*** 



 
 
 

 فصل
 (ایمان به فرشتگان)

ۡكَرُموَن ﴿ :آوریم به فرشتگان خدا و این که ایمان می -٤٤  َ�  ٢٦ِعَبادٞ مُّ
ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  ِ َوهُ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه

َ
  .]٢٧-٢٦األنبیاء: [ ﴾٢٧َ�ۡعَملُوَن  ۦم بِأ

و  ؛گیرند هرگز در سخن بر او پیشی نمی. آنها (فرشتگان) بندگان شایسته اویند«

 .»کنند (پیوسته) به فرمان او عمل می

ها را آفریده و آنان نیز به عبادت خدا برخاسته و به طاعت او عمل  خداوند، آن

وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ ﴿ :ایدفرم ند؛ چنان که میا هکرد وَن  ۦَ� �َۡسَتۡكِ�ُ َوَ� �َۡسَتۡحِ�ُ
َۡل ٱ �َُسّبُِحونَ  ١٩ وَن  �ََّهارَ ٱوَ  �َّ   .]٢٠-١٩األنبیاء: [ ﴾٢٠َ� َ�ۡفُ�ُ

. شوند ورزند، و هرگز خسته نمی از عبادتش استکبار نمی گاه هیچ(فرشتگان) «

 .»گردند میو سست ن ؛گویند (تمام) شب و روز را تسبیح می

بینیم و ممکن است  خداوند، فرشتگان را از ما پنهان کرده، ما آنان را نمی

چنانکه رسول  ؛آشکار نماید ندگانش ظاهر وها را برای برخی از ب خداوند، آن

 ءاش دید که ششصد بال داشت و تمامی کرانه را بر صورت حقیقی ؛جبریل صللها

به چهره انسـانی درآمد و با مریم، مادر  ؛پوشانــده بود و همچنین جبریل آسمان را

آمد، و صحابه  صگفتگو کرد، و نیز به صورت مردی نزد رسول الله  إ یعیس

 ی ازکه هیچ اثریکسی او را نشناخت، در حالو  نشسته بودند صبا رسول اکرم 

 صخدارسول بود، نزد  سیاه شیسفر بر او نبود، و لباس سفیدی بر تن داشت، و مو
 صنهاد و دو دست بر ران پیامبر اکرم  صو بر زانـوی رسول الله نشست، زان
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حضرت به گفتگو نشست. رسول اکرم پس از رفتِن آن مرد، صحابه را  آن اگذاشته، ب

 .بود ؛خبر دادند که او جبریل
که  ؛ند: همانند جبریلا هکه فرشتگان به اعمالی گماشته شدآوریم  ایمان می -٤٥

میکاییل مأمور به نزول باران، و شته شده است. به نزول وحی بر پیامبران گما

در شیپور به هنگام برانگیخته شدن مردم در روز ن مأمور دمید و اسرافیل

ل به قبِض روح، هنگام مردن است. و . قیامت است
َّ
ك الموت موک

َ
و مل

لند به کوـف
َّ
خداوند مالك را دربان جهنم قرار داده ها،  هرشتگاِن کوه موک

 است.

به که در شکم مادرانشان  هستند هایی  چهبر جنین و ب هستنـد که مأمور فرشتـگانی

مأمور به نگهداری از بنی آدم و دفاع از ایشان ، فرشتگانی هستند که برند سر می

 هستند.

ند، و برای هر ا هنیز فرشتگان دیگری به نوشتن اعمال و کردار بنی آدم گماشته شد

وََعِن  ۡ�َِم�ِ ٱَعِن ﴿ :فرماید داوند میفردی دو فرشته قرار داده شده است؛ خ
َمالِ ٱ يۡهِ َر�ِيٌب َعتِيٞد   ١٧قَعِيٞد  لّشِ ا يَۡلفُِظ مِن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ   .]١٨-١٧ق: [ ﴾١٨مَّ

 و(برای اعمال نیك)  راست ، طرف(به خاطر بیاورید) هنگامی را که دو فرشته«

انسان هیچ  .دارند را دریافت میمالزم انسانند اعمال او  (برای اعمال بد) چپفرشته 

جام ای مراقب و آماده برای ان آورد مگر اینکه همان دم، فرشته سخنی را بر زبان نمی

 .»ماموریت (و ضبط آن) است

ها را برای سؤال و پرسش از مردگان، در  د که خداوند، آنی هستنفرشتگان دیگر

او را مورد  و شوند می دو فرشته بر مرده وارد .ها قرار داده است هنگام دفن آن

چه گویند: معبود تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو  بازخواست قرار داده و می

ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿ :پس است؟ کسی ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱِ�  �َّابِِت ٱ لَۡقۡولِ ٱَءاَمُنوا ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰوة ُّ� 

ُ ٱَوُ�ِضلُّ  �ِخَرةِ� ٱَوِ�  ٰلِِمَ�ۚ ٱ �َّ ُ ٱُل َوَ�ۡفعَ  ل�َّ   .]٢٧إبراهیم: [ ﴾٢٧َما �ََشآُء  �َّ



 ٢٧   فصل (ایمان به فرشتگان)

خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار «

سازد، (و  هم در این جهان، و هم در سرای دیگر! و ستمگران را گمراه می ؛دارد می

بداند)  خداوند هر کار را بخواهد (و مصلحت ؛گیرد) لطف خود را از آنها برمی

 .»دهد! انجام می

فند به بهشتیان؛ خداوند میدیگر فرشتگان
ّ
يَۡدُخلُوَن ﴿ فرماید: ی هستند که مکل

ِ بَاٖب 
ُ�ۡمۚ فَنِۡعَم ُ�ۡقَ�   ٢٣َعلَۡيِهم ّمِن ُ�ّ ارِ ٱَسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�م بَِما َصَ�ۡ َّ� ٢٤﴾ 

  .]٢٤-٢٣الرعد: [
گویند:) سالم بر شما بخاطر  می (و به آنان. گردند از هر دری بر آنان وارد می«

 .»صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام آن سرا(ی جاویدان)

إنَّ بيت املعمور يف السماء « به ما خبر داده است که: ص رسول اکرم
: يص� فيه، لك يوم سبعون ألف ملك ثم ال يعودون ـ و� روايةـ يدخله، 

 [متفق علیه]. »إيله آخر ما عليهم

. هر روز هفتاد هزار فرشته در آن داخل استدر آسمان  )1(وربیت المعم

 گردند. خوانند، سپس به آن خانه باز نمی شوند، و در روایتی در آن نماز می می

*** 

ای کـه تمـامی  اند در آسمان هفـتم برابـر کعبـه اسـت ؛ یعنـی خانـه ) خانه یا مسجدی که گفته١(

 ها در آن است. فرمان

                                                 





 
 
 

 فصل
 که بر پیامبران نازل شده است)ی(ایمان به کتابهائ

هایی فرستاده  تعالی بر پیامبران خود کتاب آوریم به این که خدای ایمان می -٤٦

آن  ءحجت و دلیلی باشد برای جهانیان تا به آن عمل کنند و به وسیله تا

 ها، به جهانیان، حکمت آموزند، و آنان را پاکیزه نمایند. کتاب

چنان که  ؛آوریم که خداوند بر هر پیامبری کتابی نازل فرموده ایمان می -٤٧

ِ  لََقدۡ ﴿ :فرماید می رَۡسۡلَنا رُُسلََنا ب
َ
نَزۡ�َ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱأ

َ
 لِۡكَ�َٰب ٱا َمَعُهُم َوأ

ِ  �َّاُس ٱِ�َُقوَم  لِۡمَ�انَ ٱوَ    .]٢٥الحدید: [ ﴾لۡقِۡسِط� ٱب
فرستادیم، و های آشکار  و شریعتروشن و معجزات ما رسوالن خود را با دالیل «

و میزان (شناسایی حق از  که دارای احکام و شرایع است) با آنها کتاب (آسمانی

 .»کردیم تا مردم قیام به عدالت کنندباطل و قوانین عادالنه) نازل 

 باشد، عبارتند از: ها که بر ما ظاهر و آشکار می [شماری] از آن کتاب -٤٨

نازل فرموده است و آن بزرگترین کتابهای بنی اسراییل  ؛یتورات که بر موس - أ

ۚ َ�ُۡ�ُم بَِها ﴿ :است ِينَ ٱ �َّبِيُّونَ ٱ�ِيَها ُهٗدى َونُورٞ ِينَ  �َّ ْ لِ�َّ ۡسلَُموا
َ
 أ

ٰنِيُّونَ ٱَهاُدواْ وَ  َّ� ۡحَبارُ ٱوَ  لرَّ
َ
ْ ٱبَِما  ۡ� ِ ٱمِن كَِ�ِٰب  ۡسُتۡحفُِظوا َوَ�نُواْ َعلَۡيهِ  �َّ

 ۚ   .]٤٤المائدة: [ ﴾ُشَهَدآَء
و پیامبران، که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند، با آن  ؛در آن، هدایت و نور بود«

دانشمندان به این کتاب که به آنها و (همچنین) علما و  ؛کردند برای یهود حکم می

 .»نمودند سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوری می

ِ�يَل ٱَوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ﴿ فرماید: و می ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ  ۡ�ِ �ِيهِ ُهٗدى َونُورٞ َوُمَصّدِ
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  .]٤٦المائدة: [ ﴾٤٦وَُهٗدى َوَموِۡعَظٗة لِّۡلُمتَّقَِ�  �َّۡوَرٮٰةِ ٱِمَن 
و (این کتاب آسمانی  ؛و انجیل را به او دادیم که در آن، هدایت و نور بود« ـب 

ای برای  و هدایت و موعظه ؛کرد نیز) تورات را، که قبل از آن بود، تصدیق می

 .»پرهیزگاران بود

ِحلَّ لَُ�م َ�ۡعَض ﴿
ُ
ِيٱَوِ�  .]٥٠آل عمران: [ ﴾ُحّرَِم َعلَۡيُ�مۚۡ  �َّ

ز چیزهایی را که (بر اثر ظلم و گناه،) بر شما حرام شده، ای ا ام) تا پاره و (آمده«

 .»(مانند گوشت بعضی از چهارپایان و ماهیها،) حالل کنم

 عطا شده بود. ؛داوودپیامبر ج ـ زبور که به 

 داده شده بود. إ یوسد ـ صحف که به ابراهیم و م

اِس ُهٗدى ّلِلنَّ ﴿ :شد نازل ص هـ ـ قرآن کریم که بر خاتم پیامبران محمد
  .]١٨٥البقرة: [ ﴾لُۡفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱَوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن 

و معیارهای سنجش حق و باطل  های هدایت قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه«

 .»است

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ﴿ :فرماید می  ﴾َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ�  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُمَصّدِ
  .]٤٨المائدة:[

 .»کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست ن را تصدیق میکتب پیشی«

های آسمانی گذشته قرار  را ناسخ و محو کننده تمامی کتاب داوند، قرآنـپس، خ

إِنَّا َ�ُۡن ﴿ :داِر حفظ آن از عبث و تحریف و دست بردن در آن شده است داده و عهده
ۡ�َا    .]٩الحجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱنَزَّ
 .»و ما بطور قطع نگهدار آنیم ؛ما قرآن را نازل کردیم«

زیرا این قرآن تا روز قیامت باقی است و آن هم حجت و برهان بر تمامی جهانیان 

 است.



 ٣١   ران نازل شده است)فصل (ایمان به کتابهائیکه بر پیامب

های پیشین، هر کدام برای دوره و زمانی معین و معلوم بوده است که با  اما کتاب

ی، آن چه از تحریف و تبدیل نزول کتاب دیگری، صالحیتش پایان یافته و کتاب بعد

های سابق،  و نقص و زیادت در آن بـوده بیان کرده است، به همین سبب کتاب

ها وجود  و تحریف و تبدیل و نقص و زیادت در آن صون از خطا و اشتباه نبودهمَ 

ِينَ ٱ ّمِنَ ﴿ :فرماید خداوند می داشته است. ْ ُ�َّرِفُوَن  �َّ َعن  ۡلَ�ِمَ ٱَهاُدوا
َواضِ    .]٤٦النساء: [ ﴾ۦعِهِ مَّ
 .»کنند را از جای خود، تحریف می (خدا)  بعضی از یهود، سخنان«

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن  فََوۡ�لٞ ﴿ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد  لِۡكَ�َٰب ٱلِّ�َّ
َ
ِ ٱبِ� َّ� 

ْ بِهِ  وا   ۦلِيَۡشَ�ُ
َ
ا َكَتَبۡت � َُّهم ّمِمَّ ا َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل

 .]٧٩البقرة: [ ﴾٧٩يَۡ�ِسُبوَن 
این، «گویند:  نویسند، سپس می ای با دست خود می پس وای بر آنها که نوشته«

دست  تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با ؛از طرف خداست.

 .»آورند! دست می و وای بر آنان از آنچه از این راه به ؛خود نوشتند

نَزَل ﴿
َ
ِيٱ لِۡكَ�َٰب ٱقُۡل َمۡن أ ُموَ�ٰ نُوٗر� َوُهٗدى ّلِلنَّاِس�  ۦَجآَء بِهِ  �َّ

 .]٩١األنعام: [ ﴾قََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��ۖ  ۥَ�َۡعلُونَهُ 
چه کسی کتابی را که موسی آورد، نازل کرد؟! کتابی که برای مردم، نور و  ؛بگو:«

قسمتی را آشکار، و  ؛دهید اما شما) آن را بصورت پراکنده قرارمی( ؛ایت بودهد

 .»دارید قسمت زیادی را پنهان می

ِ  نَ ۥمِۡنُهۡم لََفرِ�ٗقا يَۡلوُ  �نَّ ﴿ لِۡسنَتَُهم ب
َ
َوَما ُهَو  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�َۡحَسبُوهُ ِمَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ�

ِ ٱَوَ�ُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمَن  ِ ٱَوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد  �َّ ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ  �َّ َّ� 
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ن يُۡؤ�ِيَُه  َما ٧٨وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡلَكِذَب ٱ
َ
ُ ٱَ�َن لِبََ�ٍ أ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن  �ُُّبوَّةَ ٱوَ   .]٧٩-٧٨ عمران:آل[ ﴾�َّ
در میان آنها (یهود) کسانی هستند که به هنگام تالوت کتاب (خدا)، زبان خود «

در ؛خوانند،) از کتاب (خدا) است گردانند که گمان کنید (آنچه را می را چنان می

» آن از طرف خداست!«گویند:  حالی که از کتاب (خدا) نیست! (و با صراحت) می

برای  دانند! بندند در حالی که می وغ میبا اینکه از طرف خدا نیست، و به خدا در

هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس 

 .»غیر از خدا، مرا پرستش کنید!«او به مردم بگوید: 

ۡهَل ﴿
َ
أ ا ُكنتُۡم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَن ِمَن ُ�ۡفُ  ِ ٱَو�َۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ بِٞ�  �َّ نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ
ُ ٱبِهِ  َ�ۡهِدي ١٥ َ�ٰمِ ٱُسبَُل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  �ََّبعَ ٱَمِن  �َّ لَُ�ٰتِ ٱَوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  لسَّ إَِ�  لظُّ

ۡسَتقِيٖ�  َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ۦ�ِإِۡذنِهِ  �ُّورِ ٱ ِينَ ٱَ�َفَر  لََّقدۡ  ١٦مُّ َ ٱقَالُٓواْ إِنَّ  �َّ َّ� 
ِ ٱَمۡر�ََمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك ِمَن  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱُهَو  ن ُ�ۡهلَِك  ًٔ َشۡ�  �َّ

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ

 .]١٧-١٥المائدة: [ ﴾َمۡرَ�مَ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱ
ای اهل کتاب! پیامبر ما، که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان «

و از بسیاری از آن، (که فعال افشای آن  ؛سازد، به سوی شما آمد کردید روشن می می

نماید. (آری،) از طرف خدا، نور و کتاب آشکاری  مصلحت نیست،) صرف نظر می

را که از خشنودی او پیروی کنند، به به سوی شما آمد. خداوند به برکت آن، کسانی 

و به فرمان خود، از تاریکیها به سوی روشنایی  ؛کند های سالمت، هدایت می راه

خدا، همان «نماید. آنها که گفتند:  و آنها را به سوی راه راست، رهبری می ؛برد می

 .»، بطور مسلم کافر شدند» مسیح بن مریم است

*** 



 
 
 

 فصل
 حکمت فرستادن آنها)(ایمان به پیامبران و  

به این که خداوند متعال، پیامبران و رسوالنی بر خلق و آوریم  ایمان می -٤٩

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ :جهانیان فرستاد بَّ�ِ ِ ٱمُّ َّ� 
� َ�ۡعَد  ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ   .]١٦٥النساء: [ ﴾١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيٗما  �َّ

دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتی  دهنده و بیم پیامبرانی که بشارت اننآ«

) و خداوند، توانا و ؛برای مردم بر خدا باقی نماند، (و بر همه اتمام حجت شود

 .»حکیم است

آخرین آنها  و ؛این پیامبران نوح نخستینآوریم به اینکه  ایمان می -٥٠

ٓ إَِ�َۡك َكَمآ ﴿ :فرماید باشد. خداوند می می صمحمد وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ا ۞إِ�َّ

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ  وَۡحۡيَنا
َ
ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱأ ما به تو وحی « .]١٦٣النساء: [ ﴾ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِده

 .»همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم ؛فرستادیم

ا﴿ فرماید: و می َحٖد ّمِن رَِّجالِ�ُ  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ِ ٱۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل َ�َن ُ�َمَّ َّ� 

  .]٤٠األحزاب: [ ﴾َنۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم 
ولی رسول خدا و  ؛) پدر هیچ یك از مردان شما نبوده و نیستصمحمد («

 .»کننده و آخرین پیامبران است ختم

 ی، سپس نوح و عیسیها محمد، سپس ابراهیم، سپس موس بهترین و برترین آن

چنانکه خداوند آنان را بطور خاص در این آیه مبارکه  باشد؛ می إل فرزند مریم
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َخۡذنَا ِمَن  �ذۡ ﴿ :ستذکر نموده ا
َ
ِميَ�َٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح �بَۡ�ٰهِيَم  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱأ

َخۡذنَا ِمۡنُهم ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا  بۡنِ ٱَوُموَ�ٰ وَِعيَ� 
َ
  .]٧األحزاب: [ ﴾٧َمۡرَ�َمۖ َوأ

ور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و (همچنین) از تو و از (به خاطر آ«

نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم (که 

 .»در ادای مسؤولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند)

های  شامل تمامی فضیلت صو شریعت محمد ما معتقدیم که دین  -٥١

َع ﴿ :فرماید که می چنان فضل بودند ی که سرشار ازشریعت پیامبران َ�َ۞
ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱلَُ�م ّمَِن  ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما وَ�َّ ۡيَنا  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا

َ
أ

ْ  ۦٓ بِهِ  �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ْ �ِيهِ�  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ  ﴾َوَ� َ�تََفرَّقُوا

  .]١٣الشوری: [
و آنچه را بر تو وحی  ؛آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود«

فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید 

 .»و در آن تفرقه ایجاد نکنید!

در وجود به این که همه پیامبران، بشر و مخلوق هستند آوریم  ایمان می -٥٢

 ؛. خداوند از زبان پیامبر نوحاز ایشان صفات خداوند وجود ندارد هیچ یك

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  َوَ�ٓ ﴿ :فرماید می
َ
ِ ٱأ ۡعلَُم  �َّ

َ
َوَ�ٓ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

قُوُل إِّ�ِ َملَكٞ 
َ
  .]٣١هود: [ ﴾أ

و دانم!  گویم خزائن الهی نزد من است! و غیب هم نمی من هرگز به شما نمی«

 .»ام گویم من فرشته نمی

قُوُل  قُل﴿ :فرمان داد تا بگوید ـ صخداوند به خاتم االنبیاء ـ محمد 
َ
ٓ أ َّ�

ِ ٱلَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  ۡعلَُم  �َّ
َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
 ﴾َوَ�ٓ أ

  .]٥٠األنعام: [
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ن، (جز آنچه خدا به من و م ؛گویم خزاین خدا نزد من است من نمی«بگو: «

گاه نیستم! و به شما نمی  .»ام گویم من فرشته بیاموزد،) از غیب آ

ا إِ�َّ َما َشآَء  قُل﴿ :و این که بگوید ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ�َّ ُ َّ�﴾ 

  .]١٨٨األعراف: [
 .»من مالك سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد«

� َوَ� رََشٗدا ﴿ :ویدو بگ ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ
َ
إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ�  قُۡل  ٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

ِ ٱِمَن  ِجَد مِن ُدونِهِ  �َّ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
  .]٢٢-٢١الجن: [ ﴾٢٢ُمۡلَتَحًدا  ۦأ

بگو: (اگر من نیز بر خالف  بگو: من مالك زیان و هدایتي براي شما نیستم.«

اهي جز او گکند، و پناه هیچ کس مرا در برابر او حمایت نميفرمانش رفتار کنم) 

 .»یابم نمي

ی از بندگان خدا هستند و خداوند ا هآوریم که تمام پیامبران، بند ایمان می -٥٣

بزرگ داشته است و آنان را به بندگی در بلندترین  ،متعال، آنان را به پیامبری

ها ـ  اره اولیِن آنمقام و بر شیوه مدح، وصف فرموده است؛ چنانکه در ب

َ�َن َ�ۡبٗدا َشُكوٗر�  ۥَمۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٍح� إِنَّهُ  ذُّرِ�َّةَ ﴿ :فرماید ـ می ؛نوح
  .]٣اإلسراء: [ ﴾٣

 .»ای فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! او بنده شکرگزاری بود«

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ فرماید: می صآخریِن آنها محمد  درباره َل نَ  �َّ ٰ  لُۡفۡرقَانَ ٱزَّ َ�َ
 ِ   .]١الفرقان: [ ﴾١ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا  ۦَ�ۡبِده
دهنده  اش نازل کرد تا بیم زوال ناپذیر و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده«

 .»جهانیان باشد

ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم � ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ فرماید: [خدا] درباره پیامبران دیگر می ۡسَ�َٰق ِعَ�َٰدنَا
ْوِ� 

ُ
يِۡديٱَوَ�ۡعُقوَب أ

َ
بَۡ�ٰرِ ٱوَ  ۡ�

َ
  .]٤٥ص: [ ﴾٤٥ ۡ�
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های و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دست«

 .»های (بینا)) و چشمدر طاعت خدا (نیرومند

يۡدِ� ٱذَا  دَ ۥَ�ۡبَدنَا َداوُ  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿
َ
اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ۡ� وَّ

َ
 .]١٧ص: [ ﴾١٧أ

 .»کننده بود! و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را، که او بسیار توبه«

اوُ  َوَوَهۡبَنا﴿ اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ۡلَعۡبدُ ٱُسلَۡيَ�َٰنۚ نِۡعَم  دَ ۥِ�َ وَّ
َ
 .]٣٠ص: [ ﴾٣٠أ

چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی خدا  ؛ما سلیمان را به داوود بخشیدیم«

 .»و بود)!کرد (و به یاد ا بازگشت می

ۡ�َعۡمَنا َعلَۡيهِ  إِنۡ ﴿ فرماید: می ،فرزند مریم ی،درباره عیس
َ
ُهَو إِ�َّ َ�ۡبٌد �

ٰٓءِيَل  َِ�ٓ إِۡسَ�   .]٥٩الزخرف: [ ﴾٥٩وََجَعۡلَ�ُٰه َمَثٗ� ّ�ِ
ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگوئی برای  مسیح فقط بنده«

 .»بنی اسرائیل قرار دادیم

 صها را با پیامبری محمد عال، رسالتمتآوریم که خداوند  ایمان می -٥٤

َها  قُۡل ﴿ فرماید: بر همه جهانیان فرستاد؛ چنانکه می او راپایان داد و  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ  لسَّ
�ِض� ٱوَ 

َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦ ُهَو يُۡ�ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۡ�  ب

ْ ِ ٱاِمُنوا  �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ
ِّ ٱ ِ�ّ

ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

  .]١٥٨األعراف: [
همان خدایی که  ؛بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم«

کند و  زنده می ؛جز او نیستبحق معبودی  ؛ومت آسمانها و زمین، از آن اوستحک

ای که به  اش، آن پیامبر درس نخوانده پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده ؛میراند می

 .»و از او پیروی کنید تا هدایت یابید ؛خدا و کلماتش ایمان دارد
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مان دین اسالم ه صآوریم به این که شریعت و آیین محمد  ایمان می -٥٥

است که خداوند، آن را برای بندگان خود قبول فرمود و غیر از اسالم، هیچ 

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرماید که می پذیرد؛ چنان کس نمی دینی را از هیچ َّ� 
  .]١٩آل عمران: [ ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ

 .»در نزد خدا، اسالم (و تسلیم بودن در برابر حق) است(پسندیده) دین «

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ فرماید: و می
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَورَِضيُت لَُ�ُم    .]٣المائدة: [ ﴾دِيٗنا
و اسالم را  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛امروز، دین شما را کامل کردم«

 .»به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم

ِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَبۡتَِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ فرماید: یو م  �ِخَرة
  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن 

و هر کس جز اسالم (و تسلیم در برابر فرمان حق،) آیینی برای خود انتخاب «

 .»انکاران استو او در آخرت، از زی ؛کند، از او پذیرفته نخواهد شد

ادعا کند، امروز دینی غیر از دین اسالم مانند دین  معتقدیم که اگر کسی -٥٦

و باید  است، او کافر در نزد خدا مقبول استها  این یهود و یا نصاری و غیرِ 

؛ زیرا کشتن او الزم استاز او خواست تا توبه کند، وگرنه مرتد است، و 

 قرآن را انکار کرده است.

 که برای جهانیان استـ  صه رسالت محمدـیم که هرکس بن باورایما بر  -٥٧

کافر شود، در حقیقت، به تمام پیامبران کافر شده است؛ حتی پیامبری که  ـ

 :فرماید میتعالی  کند به او ایمان دارد و پیرو اوست؛ چنان که باری ادعا می

بَۡت ﴿   .]١٠٥الشعراء: [ ﴾١٠٥ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱقَۡوُم نُوٍح  َكذَّ
 .»را تکذیب کردند، رسوالن وحقوم ن«
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، ؛که قبل از نوح حالی؛ در ه استپیامبران دانست ءهمه ءرا تکذیب کننده و آنان

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :فرمود پیامبری فرستاده نشده بود و َّ�  ِ ِ ٱيَۡ�ُفُروَن ب َوُ�رِ�ُدوَن  ۦَورُُسلِهِ  �َّ
ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ 

َ
ِ ٱأ نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن َوَ�ُقولُوَن  ۦَورُُسلِهِ  �َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً�  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠أ

ُ
ۡ�َتۡدنَا  لَۡ�ٰفُِرونَ ٱُهُم  أ

َ
ۚ َوأ ا َحّقٗ

ِهيٗنا    .]١٥١-١٥٠النساء: [ ﴾١٥١لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ
خواهند میان خدا و  می کنند، و کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می«

آوریم، و بعضی را  به بعضی ایمان می«گویند:  پیامبرانش تبعیض قائل شوند، و می

آنها  .خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند و می»  کنیم انکار می

 .»ایم ای فراهم ساخته و برای کافران، مجازات خوارکننده ؛اند کافران حقیقی

نیست [و  صکه هیچ پیامبر و رسولی پس از محمد م آوری ان میایم -٥٨

که  ادعای نبوت کند یا کسی صنخواهد آمد] و هرکس، پس از او 

او گواهی بدهد، کافر  یبه راستی و درست ادعاکننده نبوت را [باور کرده] و

و  صاست؛ زیرا تکذیب کننده و دروغ پندارنده خداوند و رسول خدا 

 اع مسلمانان شده است.ِاجم

اّمت میان اند که در  خلفای راشدین صپیامبر که پس از آوریم  یمان میا -٥٩

مؤمنان خالفت کردند و بهترین و  و والیت، بر علم و معرفت و دعوت ااو ب

تریِن آنها به خالفت [به ترتیب]: ابوبکر صدیق، سپس عمر بن  شایسته

اب، سپس عثمان بن عفان، سپس علي بن ابي طالب 
ّ

 باشند. می نخط
مچنان که در خالفت به ترتیب، قدر و منزلت داشتند، در فضیلت نیز چنان و ه

ممکن نبود که بر این  ـ ت حکمت رسا و بالغـکه برای اوسـ بودند و خداوند متعال 

تری  شایستههای برگزیده، شخصی را به خالفت منصوب کند؛ که از او شخص  سده

 .غیر از او وجود داشته باشد



 ٣٩   فصل (ایمان به پیامبران و حکمت فرستادن آنها)

اینان ممکن  ءین که صاحب فضیلت کمتر از جملهآوریم به ا ایمان می -٦٠

ها باشد  است دارای خصوصیت ویژه و یا برتری در بعضی خصوصیت

نسبت به آنکه از او برتر و افضل است، ولی ممکن نیست صاحب فضیلت 

های فضیلت و برتری، بسیار  هو برتری مطلق بر آنان گردد؛ زیرا علل و انگیز

 زیاد است.

هاست؛  تریِن آن ها و فاضل امت محمدی، بهترین امت آوریم که ایمان می -٦١

ُمُروَن  ُكنُتمۡ ﴿ :فرماید چنان که خداوند می
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱب ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب   .]١١٠آل عمران: [ ﴾�َّ
(چه اینکه) امر به  ؛اند نها آفریده شدهشما بهترین امتی بودید که به سود انسا«

 .»کنید و به خدا ایمان دارید معروف و نهی از منکر می

که بهتریِن این امت، یاران و صحابه (صحابی مسلمانی آوریم  ایمان می -٦٢

است که به خدمت پیغمبر اسالم رسیده و محضر آن حضرت را درك کرده و 

 )2(تابعین ، سپسصپیامبر )1(دنیا رفته باشدمسلمان از 
ِ

، سپس تابع

 باشند. می)3(تابعین

که تا روز قیامت بر حق بوده که در این امت گروهی هستند آوریم  ایمان می -٦٣

که رساند  ها نمی دشمنان و مخالفان هیچ ضرری به آن مخالفت و دشمنیو 

 .فرمان و امر الهی جاری شود

ختالف و فتنه ما معتقدیم که آن چه بین صحابه و یاران پیامبر از جنگ و ا -٦٤

، برای او دو ودندحق ب رها ب که از آن آنان بود. کسی )4(رخ داد، از اجتهاد

 شود. ه صحابه گفته نمی) وگرن١(

 گویند که صحابی را دیده و از او پیروی کرده باشد. ) در اسالم، مسلمانی را می٢(

 ) جانشیناِن تابعین.٣(

 ) استنباط مسایل شرعی از قرآن یا حدیث نبوی.٤(
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د، برای او یك پاداش، و آن هم پاداِش بوحق ن رکه ب اجر است و کسی

 شود. اجتهاد است و خطای او بخشوده می

از بدی آنان سخن بگوییم، بلکه آنان را به آن چه که از  دما معتقدیم که نبای -٦٥

نا، سزاوار و شایسته آنند، بستاییم و دلمد
َ
قد و حسد های خود را از ِح  ح و ث

َ� �َۡسَتوِي ﴿ :فرماید که خداوند متعال می آنان پاك کنیم؛ چنان ءو کینه
نَفَق ِمن َ�ۡبِل 

َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ۡلَفۡتحِ ٱِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ َوَ�ٰتََل

ِينَ ٱ نَفُقواْ مِۢن  �َّ
َ
ْۚ َوُ�ّٗ أ ُ ٱوََعَد  َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا � ٱ �َّ   .]١٠الحدید: [ ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ

انفاق کردند و جنگیدند (با کسانی که پس  فتح مکه کسانی که قبل از پیروزی«

آنها بلندمقامتر از کسانی هستند که بعد از  ؛از پیروزی انفاق کردند) یکسان نیستند

 .»است و خداوند به هر دو وعده نیك داده ؛انفاق نمودند و جهاد کردند مکه فتح

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ
ِينَ ٱ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

  .]١٠الحشر: [ ﴾١٠ٞف رَِّحيٌم رَُءو
گویند:  (همچنین) کساني که بعد از آنها (مهاجران و انصار) آمدند مي«

پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشي گرفتند بیامرز، و در دلهایمان 

 .»اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحیمي حس و کینه

*** 



 
 
 

 فصل
 ایمان به روز قیامت)(

به روز قیامت. و آن روزی است که بعد از آن، روز دیگری آوریم  ایمان می -٦٦

خیزند تا این که زندگِی  نیست، وقتی مردم زنده شده، از قبرهای خود برمی

 و یا به دوزخ خواهد بود. ،ابدی را شروع کنند و راه ایشان یا به بهشت

 ؛آن هم زنده کردِن خداوند مردگان رابه برانگیخته شدن. و آوریم  ایمان می -٦٧

ورِ ٱِ�  َونُفِخَ ﴿ :دمد که اسرافیل در شیپور می در حالی فََصعَِق َمن ِ�  لصُّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ

َ
ۖ ٱإِ�َّ َمن َشآَء  ۡ� ُ ۡخَرٰى فَإَِذا  �َّ

ُ
ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ

  .]٦٨الزمر: [ ﴾٦٨ُهۡم �َِيامٞ يَنُظُروَن 
میرند،  شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می دمیده می» صور«و در «

شود، ناگهان  دمیده می» صور«سپس بار دیگر در  ؛مگر کسانی که خدا بخواهد

 .»خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند همگی به پا می

خت و لاند  برهنهپا که  خیزند؛ در حالی در این وقت، مردم از قبرهایشان برمی

َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ ﴿ :ندا هو ختنه نشدهستند  وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ٓۚ إِنَّا ُكنَّا  ۥۚ َكَما بََد� وَۡعًدا َعلَۡيَنا

  .]١٠٤األنبیاء: [ ﴾١٠٤َ�ٰعِلَِ� 
ای است بر  این وعده ؛گردانیم همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آن را بازمی«

 .»ما، و قطعا آن را انجام خواهیم داد

ه ـاعمال و کردار که به دست راست و یا از پشت ب ءبه نامهآوریم  ن میایما -٦٨

ا﴿ :شود دست چپ داده می مَّ
َ
وِ�َ كَِ�َٰبهُ  فَأ

ُ
فََسوَۡف   ٧ ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَمۡن أ

ۡهلِهِ  َوَ�نَقلُِب  ٨ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� 
َ
وٗر�  ۦإَِ�ٰٓ أ ا َمۡن   ٩َمۡ�ُ مَّ

َ
َوأ
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وِ�َ كَِ�َٰبهُ 
ُ
ٓ  ۥأ ِ َوَرا ْ ُ�ُبوٗر�  فََسۡوَف  ١٠ ۦَء َظۡهرِه َوَ�ۡصَ�ٰ َسعًِ�ا  ١١يَۡدُعوا

  .]١٢-٧اإلنشقاق: [ ﴾١٢
به زودي حساب آساني  اعمالش به دست راستش داده شود. ءکه نامه یپس کس«

 ءو اما کسي که نامه گردد. اش باز مي و خوشحال به اهل و خانواده شود. براي او مي

زند: اي واي بر من که هالك  به زودي فریاد مي ه شود.شِت سرش دادپاعمالش به 

 .»سوزد هاي سوزان آتش مي و در شعله شدم.

لَۡزۡمَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُ  َوُ�َّ ﴿
َ
كَِ�ٰٗبا  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَوُ�ۡرُِج َ�ُ  ۦۖ ِ� ُ�نُقِهِ  ۥإِ�َ�ٍٰن �

 ٱ ١٣يَۡلَقٮُٰه َمنُشوًرا 
ۡ
 ﴾١٤َعلَۡيَك َحِسيٗبا  ۡومَ ۡ�َ ٱكَِ�ٰبََك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  ۡقَرأ

 .]١٤-١٣اإلسراء: [
و روز قیامت، کتابی برای او  ؛ایم و هر انسانی، اعمالش را بر گردنش آویخته«

بیند! (این همان نامه اعمال  آوریم که آن را در برابر خود، گشوده می بیرون می

خود حسابگر گوییم:) کتابت را بخوان، کافی است که امروز،  اوست!) (و به او می

 .»خویش باشی!

حساب و جزا و کیفر و  یکه در روز قیامت برا یآوریم به ترازوی ایمان می -٦٩

َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل  َ�َمن﴿ :شود کس ظلم نمی شود و به هیچ پاداش گذاشته می
� يََرهُ  ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ   ٧ ۥَذرَّ ّٗ�َ ٖ�   .]٨-٧الزلزلة:[﴾٨ ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

وزن  و هر کس هم بیند. اي کار خیر انجام دهد آن را مي وزن ذّره پس هر کس هم«

 .»بیند اي کار بد کرده آن را مي ذّره

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥَ�َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿
ُ
ۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ  َوَمنۡ  ١٠٢ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ  ۥَخفَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ِينَ ٱفَأ نُفَسُهۡم ِ�  �َّ

َ
ْ أ ٓوا وَن َخِ�ُ  �َّارُ ٱتَلَۡفُح وُُجوَهُهُم   ١٠٣ َجَهنََّم َ�ِٰ�ُ

 .]١٠٤-١٠٢المؤمنون: [ ﴾١٠٤َوُهۡم �ِيَها َ�ٰلُِحوَن 



 ٤٣   فصل (ایمان به روز قیامت)

و کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است، همان رستگارانند! و آنان که وزنه «

اعمالشان سبك باشد، کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده، در 

های سوزان آتش همچون شمشیر به صورتهایشان  انه خواهند ماند! شعلهجهنم جاود

 .»ای عبوس دارند و در دوزخ چهره ؛شود نواخته می

ِ  َمن﴿ ِ  ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱَجآَء ب ۖ َوَمن َجآَء ب ۡمَثالَِها
َ
ّيِئَةِ ٱَعۡ�ُ أ فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ  لسَّ

 .]١٦٠نعام: األ[ ﴾١٦٠ِمۡثلََها َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
هر کس کار نیکی بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس کار بدی انجام «

 .»و ستمی بر آنها نخواهد شد ؛دهد، جز بمانند آن، کیفر نخواهد دید

، و آن هم از ی که مختص پیامبربه شفاعـت عظمی و بزرگآوریم  ایمان می -٧٠

مصیبتی که بر آنان وارد طلبد تا این که بین مردم، به  خداوند شفاعت می

و سختی و شدت روِز محشر قضاوت نماید؛ پس  و غّم  شده است، از هّم 

، سپس نزد ینزد موس مردم نزد آدم، سپس نزد نوح، سپس نزد ابراهیم، سپس

 د].رسن یم ص پیامبر سر انجام بهرفته تا این که  إل یعیس
آورد و آن شفاعت،  می به شفاعتی که مردم را از جهنم بیرونآوریم  ایمان می -٧١

 باشد. ها می و پیامبران دیگر و مؤمنان و فرشته ص اللهبرای رسول 

آورد بدون شفاعت  و اینکه خداوند متعال، گروهی ازمؤمنان را از جهنم بیرون می

 کسی، بلکه به فضل و رحمت خداوندی.

و این که آب آن سفیدتر از شیر،  صریم به حوض رسول الله آو ایمان می -٧٢

باشد.  تر از عسل است، و بوی آن بهتر از بوی خوش مشك می و شیرین

های  . ظرفاست طول آن به مسافت رفتن یك ماه، و عرض آن نیز همان قدر

آن مانند ستارگان آسمان، زیاد و زیبا هستند و مؤمناِن امت محمدی، بر آن 

از آن حوض بنوشد، بعد از آن هرگز تشنه نخواهد  که شوند و هرکس وارد می

 .شد



 ی اهل سنت و جماعت عقیده   ٤٤

آوریم به صراط. و آن پلی است که بر جهنم نصب شده و مردم به  ایمان می -٧٣

ها مانند برق  گذرند، اولین آن قدر و اندازه اعمال و کردار خود از روی آن می

ی و شد ا ههمانند باد، سپس مانند پرند آنکند، سپس بعد از  عبور می

خدایا! نجات ده، : بارفرماید ل ایستاده و میبر پ ص اللهرسول  )1(الرحال

گردد، و کسانی بیایند که  میناتوان کم و که اعمال (بندگان) ایننجات ده، تا 

آویزان است و  ییها از پل بطور خزیدن عبور کنند، و در دو طرف پل، قالب

را که به آنان امر شود، بگیرند و به آنان خدشه وارد شده و  یمأمورند کس

 افتند. و دیگران به آتش جهنم می یابند شوند و سپس نجات می مجروح می

از اخبار و  صبه تمامی آن چه در قرآن و سنت پیامبرآوریم  ایمان می -٧٤

 است، خدا ما را از آن نجات دهد. آمدهسختی و هراس آن روز 

به اهل بهشت تا این که به آن نسبت  صبه شفاعت پیامبر آوریم  ایمان می -٧٥

 باشد. می صر اکرم داخل شوند و آنهم [شفاعتی که] مخصوص پیامب

که  به بهشت و دوزخ و این که بهشت دار النعیم استآوریم  ایمان می -٧٦

هایی است  هیا کرده و در آن نعمترا برای مؤمناِن پـرهیزگار، مُ  خـداوند آن

که هرگز چشم مانند آن ندیده، گوش مانند آن نشنیده، و دِل بشر، مانند آن 

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ َ�ۡعلَُم َ�فۡ  فََ� ﴿ :تصور نکرده است
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ ٞس مَّ

  .]١٧السجدة: [ ﴾١٧بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
داند چه پاداشهای مهمی که مایه روشنی چشمهاست برای آنها  هیچ کس نمی«

 .»دادند نهفته شده، این پاداش کارهائی است که انجام می

یعنـی ماننـد › کأجاویـد الخیـل‹) مانند حیوانیکه بر آن بار حمل کنند. در روایت دیگری آمـده ١(

 خوب، تندرو و زرنگ ـ مترجم. اسبان

                                                 



 ٤٥   فصل (ایمان به روز قیامت)

هیا ساخته و را برای کافران ستمگر، مُ  و جهنم، دار العذاب است که خداوند آن

 نکردهخطور در آن عذابی هولناك و شدید است که هرگز در تصور هیچ بشری، 

ْ ُ�َغاثُواْ ﴿ :است ۚ �ن �َۡسَتغِيُثوا ادُِ�َها َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ ۡ�تَۡدنَا لِل�َّ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ۚ ٱ�َۡشوِي  لُۡمۡهلِ ٱبَِمآءٖ كَ  ِ  لۡوُُجوهَ اُب ٱۡئَس ب َ  .]٢٩الکهف: [ ﴾٢٩وََسآَءۡت ُمۡرَ�َفًقا  ل�َّ
اش آنان را از هر سو احاطه کرده  ما برای ستمگران آتشی آماده کردیم که سراپرده«

است! و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان میاورند که همچون فلز گداخته صورتها 

 .»اعی استکند! چه بد نوشیدنی، و چه بد محل اجتم را بریان می

گاه فانی نشده و از بین  و آن دو؛ یعنی بهشت و دوزخ، اکنـون وجـود دارد و هیچ

ِ ﴿ :فرماید نخواهد رفت. خداوند متعال می ِ ٱَوَمن يُۡؤِمۢن ب َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا  �َّ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها  نَۡ�ٰرُ ٱيُۡدِخۡلُه َج�َّ

َ
  ِ�ِينَ َ�ٰ  ۡ�

َ
بَٗد�ۖ قَۡد أ

َ
ُ ٱۡحَسَن �ِيَهآ �  ۥَ�ُ  �َّ

  .]١١الطالق: [ ﴾١١رِۡزقًا 
و هرکس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد (و این راه را تداوم «

سازد که از زیر (درختانش) نهرها  بخشد خداوند) او را در باغهایي از بهشت وارد مي

و قرار داده مانند، و خداوند روزي نیکوئي براي ا جاري است، جاودانه در آن مي

 .»است

َ ٱ إِنَّ ﴿ َعدَّ لَُهۡم َسعًِ�ا  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱلََعَن  �َّ
َ
بَٗد�ۖ �َّ َ�ُِدوَن  َ�ِٰ�ِينَ  ٦٤َوأ

َ
�ِيَهآ �

َطۡعَنا  �َّارِ ٱُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ�  يَۡومَ  ٦٥َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ�� 
َ
ٓ أ َ ٱَ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َّ� 

َطۡعَنا 
َ
 .]٦٦-٦٤األحزاب: [ ﴾٦٦ وَ�۠ لرَّسُ ٱَوأ

خداوند کافران را لعن کرده (و از رحمت خود دور داشته) و برای آنان آتش «

و  مانند، و ولّی  ای آماده نموده است، در حالی که همواره در آن تا ابد می سوزاننده

یاوری نخواهند یافت! در آن روز که صورتهای آنان در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد 



 ی اهل سنت و جماعت عقیده   ٤٦

ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت «گویند:  شوند و) می کار خویش پشیمان می شد (از

 .»کرده بودیم

 صکسانی را که قرآن و سنت پیامبر نبهشت رفتبه دهیم  شهادت میما  -٧٧
و چه  ،ها را معلوم کرده که پیامبر با نام، آن ، چه کسانیآن را بیان کرده

ند؛ مانند: ا هص شد، معین و مشخیا نشانه کسانی که به وسیله صفت و

 .ها را نام برده است آن صکه رسول اکرم عمر، عثمان و علي ،ابوبکر

شوند؛ مانند: هر  که به سبب صفت و اعمالشان به بهشت وارد می چه آنانی

 مؤمن یا هر شخص پرهیزگار و متقی.

 صدهیم به دوزخ رفتن کسانی را که قرآن و سنت رسول شهادت میما  -٧٨
کسانی که نام برده  ؛ چه با نام، و چه با وصف آنها. ازاست ها را بیان کرده آن

کسانی ، و از ستها ابولهب و ُعمرو بن لحي الخزاعي و مانند این ندا هشد

 ءمههر کافر و مشرکی که شرك اکبر دارد و هشان آمده است:  که وصف

 ان.منافق
بود، مرده در قبرش؛ از مع به سختی قبر و سؤال و پرسش ازآوریم  ایمان می -٧٩

ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿ :پس ،دین و پیامبر او ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ�  �َّابِِت ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنوا

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ   .]٢٧إبراهیم: [ ﴾�ِخَرةِ� ٱَوِ�  �ُّ
خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار «

 .»ر سرای دیگرهم در این جهان، و هم د ؛دارد می

گوید: معبود من خدا، دین من اسالم، و پیامبر من  انسان مؤمن در این جا می

 است. صمحمد

گویند، من هم  دانم؛ شنیدم مردم چیزی می گوید: نمی اما انسان کافر و منافق می

 همان را گفتم.



 ٤٧   فصل (ایمان به روز قیامت)

که خداوند  به نعمت و آسایش قبر برای مؤمنان؛ چنانآوریم  ایمان می -٨٠

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می َطّيِبَِ� َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َتَوفَّٮُٰهُم  �َّ
ْ ٱ   .]٣٢النحل: [ ﴾٣٢بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  ۡ�َنَّةَ ٱ ۡدُخلُوا

 ؛اند گیرند در حالی که پاك و پاکیزه همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می«

وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام سالم بر شما! «گویند:  به آنها می

 .»دادید! می

َولَۡو ﴿ :فرماید که می به عذاب قبر برای ظالمان کافر؛ چنانآوریم  ایمان می -٨١
ٰلُِمونَ ٱتََرىٰٓ إِذِ  يۡ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لَۡموۡتِ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت  ل�َّ

َ
� ْ  ِديهِمۡ بَاِسُطٓوا

نُفَسُ�ُمۖ 
َ
ْ أ ۡخرُِجٓوا

َ
بَِما ُكنُتۡم َ�ُقولُوَن َ�َ  لُۡهونِ ٱَزۡوَن َعَذاَب ُ�ۡ  ۡ�َۡومَ ٱأ
ِ ٱ وَن  ۦَوُ�نُتۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتِهِ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  �َّ   .]٩٣األنعام: [ ﴾٩٣�َۡسَتۡكِ�ُ

اند، و فرشتگان  و اگر ببینی هنگامی که (این) ظالمان در شداید مرگ فرو رفته«

د را خارج سازید! امروز در برابر جان خو«گویند:  دستها را گشوده، به آنان می

ای  دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید، مجازات خوارکننده

 .»(به حال آنها تاسف خواهی خورد)»! خواهید دید

احادیث در این باره زیاد وارد شده است و برای مؤمن روشن و آشکار است؛ پس 

از  صل الله آن چه در قرآن و سنت رسو بر هر انسان مؤمن، واجب است که به

کند با آن  ه میامور غیبی وارد شده است، ایمان بیاورد و به آن چه در دنیا مشاهد

جدال و مقابله نکند، و آن را مورد تکذیب قرار ندهد؛ زیرا بین دنیا و آخرت فرق 

 والله المستعان. .بسیار است

*** 





 
 
 

 فصل
 (ایمان به قضا و قدر)

به قضا و قدر و خیر و شر آن، و آن هم تقدیر و سرنوشت یم آور ایمان می -٨٢

خدا برای آفریدگان وخالیق. چنان که علم خدا بر آن سرنوشت، حکم کرده 

 است.

 قضا و قدر چهار مرتبه دارد:

و  یکه خداوند متعال (با علم ازلآوریم  مرتبه علم است. ایمان می :اول ءمرتبه

ست، دانا بر آن چه بوده، و آن چه خواهد بود، و خود) بر همه چیز عالم و دانا یابد

آید که مسبوق به جهالت باشد، و  علم جدیدی برای وی به میان نمی بر چگونگی آن

 شود. فراموشی برایش عارض می علمبعد از 

چه  آوریم که خداوند متعال آن مرتبه نوشتن (آن علم است). ایمان می :دوم ءمرتبه

لَمۡ ﴿ :قیامت در لوح محفوظ نوشته استمقدر و سرنوشت است تا روز 
َ
نَّ  �

َ
َ�ۡعلَۡم أ

َ ٱ َمآءِ ٱَ�ۡعلَُم َما ِ�  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ِ ٱإِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  ۡ� �َِس�ٞ  �َّ

  .]٧٠الحج: [ ﴾٧٠
ر دها  این داند؟! همه دانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می آیا نمی«

و این بر خداوند آسان  ؛پایان پروردگار) کتابی ثبت است (همان کتاب علم بی

 .»است

آوریم به اینکه خداوند  : ایمان میستمشیت و خواست خدا ءمرتبه :سوم ءمرتبه

ها و زمین است خواسته و هیچ چیز جز به مشیت و اراده او نخواهد  آنچه در آسمان

 شود. و آن چه نخواهد، نمی شود، خدا خواهد میرا که چه  هربود، 



 ی اهل سنت و جماعت عقیده   ٥٠

ُ ٱ﴿ :کهبه اینآوریم  . ایمان میاست مرتبه خلقت و آفرینش :چهارم ءمرتبه َّ� 
ءٖ َو�ِيٞل  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ� َوُهَو َ�َ ۡ�َ ِ
ُ  ٦٢َ�ٰلُِق ُ�ّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَمَقاِ�ُد  ۥ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ﴾ 

  .]٦٣-٦٢الزمر: [
ظ و ناظر بر همه اشیا است. کلیدهای خداوند آفریدگار همه چیز است و حاف«

 .»آسمانها و زمین از آن اوست

و آن چه از بندگان خواهد  یتعال این مراتب چهارگانه شامل آن چه از خود باری

 .باشد بود، می

دهد برای خداوند واضح،  پس هر چه بنده از گفتار و کردار و غیر آن انجام می

َشآَء  لَِمن﴿ :ته و به وجود آورده استآشکار و معلوم است و خداوند آن را خواس
ن �َۡسَتقِيَم 

َ
ن �ََشآَء  ٢٨ِمنُ�ۡم أ

َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ﴾٢٩ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱرَبُّ  �َّ

  .]٢٩-٢٨التکویر: [
کنید مگر  و شما اراده نمي براي کسي از شما که بخواهد راه مستقیم پیش گیرد.«

 .»نیان ـ اراده کند و بخواهداین که خداوند ـ پروردگار جها

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ ْ ٱَما  �َّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�َتَتلُوا  .]٢٥٣البقرة: [ ﴾٢٥٣َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد  �َّ
خواهد،  ولی خداوند، آنچه را می ؛کردند خواست، با هم پیکار نمی اگر خدا می«

 .»دهد (از روی حکمت) انجام می

ُ ٱَولَۡو َشآَء ﴿ وَن َما  �َّ  .]١٣٧األنعام: [ ﴾١٣٧َ�َعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم َوَما َ�ۡفَ�ُ
 ؛توانست جلو آنان را بگیرد کردند (زیرا می خواست، چنین نمی و اگر خدا می«

به  ولی اجبار سودی ندارد) بنابر این، آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار (و

 .»آنها اعتنا مکن)

ُ ٱوَ ﴿  .]٩٦الصافات: [ ﴾٩٦َ�ۡعَملُوَن َخلََقُ�ۡم َوَما  �َّ
 .»سازید! با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهایی که می«



 ٥١   فصل (ایمان به قضا و قدر)

خود اختیار و قدرت قرار  ءکه خداوند برای بندهآوریم  اما با این حال، ایمان می

داده تا با آن، عمل خود را انجام دهد و نشانی بر این که بنده با خواست و اراده و 

 دهد: عمل انجام میاختیار خود 

ٰ ِشۡئُتۡمۖ ﴿ :فرماید [دلیل] اول: خداوند می َّ�
َ
تُواْ َحۡرثَُ�ۡم �

ۡ
  .]٢٢٣البقرة: [ ﴾فَ�

 .»توانید با آنها آمیزش کنید پس هر زمان که بخواهید، می«

َراُدواْ ﴿ فرماید: و می
َ
واْ َ�ُ  ۡ�ُُروجَ ٱ۞َولَۡو أ َعدُّ

َ
ةٗ  ۥَ�   .]٤٦التوبة: [ ﴾ُعدَّ

گفتند، و) اراده داشتند که (بسوی میدان جهاد) خارج  (راست می اگر آنها«

 .»ساختند ای برای آن فراهم می شوند، وسیله

 ءبر بنده ،هیا شدن برای جنگ را با اراده مطلق و خواست خودپس آمادگی و مُ 

 خود، ثابت کرده است.

 یامر و نه دوم: توجیه امر و نهی به بنده. اگر بنده اختیار و قدرت نداشت، [دلیل]

کردن به او از جمله تکالیفی بود که توانایی انجام آن را نداشت، و این امری است که 

کند. خداوند در خبر  پذیرد و از آن دوری می حکمت خداوندی و رحمت او نمی

ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿ :فرماید صادق و راستین قـرآن می َّ�  ۚ  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
  .]٢٨٦البقرة:[

 .»کند داوند هیچکس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمیخ«

ر احسان و نیکی، و نکوهش بدکار بر عمل ه خاط[دلیل] سوم: ستایش نیکوکار ب

. اگر عمل و کردار بنده ش هستندبد و ناشایست او. جزای هر کدام به آن چه سزاوار

 نیکوکار، ب با اراده و اختیارش انجام نمی
ِ

کیفِر بدکار، ظلم به  نتیجه و یشد، مدح

 نتیجه و ظلم، منـزه و پاك است. ارزش و بی یآمد و خداونـد از کار ب شمـار می

ِ�َن  رُُّسٗ� ﴿ :[دلیل] چهارم: این که خداوند رسوالنی را فرستاده است بَّ�ِ مُّ
ِ ٱَوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  �َّ  .]١٦٥ساء: الن[ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ
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دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتی  دهنده و بیم پیامبرانی که بشارت نانآ«

) و خداوند، توانا و ؛برای مردم بر خدا باقی نماند، (و بر همه اتمام حجت شود

 .»حکیم است

گرفت حجت و برهان خدا  اگر اعمال وکردار بنده با اراده و اختیار او انجام نمی

 شد. دن رسوالن و پیامبران، باطل میدر فرستا

دهد، یا آن را ترك  کند که عملی را انجام می [دلیل] پنجم: هرکس احساس می

کند، بدون آن که حس کند کسی او را به انجام آن کار وادار کرده است؛ مثال با  می

شود، و خارج  نشیند، داخل می خیزد، و می اراده مطلق و خالص خودش برمی

آن که هیچ احساس زور و اجبار  دونشود، ب کند، و ساکن می افرت میگردد، مس می

که به انجام چیزی اجبار  در او به وجود آید، البته که فرق زیادی است میان کسی

که با اختیار مطلق، کاری را انجام دهد. آیین اسالم نیز بین این دو؛  شود، تا کسی

عملی را انجام دهد و در انجام  یعنی اجبار و اختیار، فرق گذاشته است، پس هرکس

 یچه به خدا آن عمل ناگزیر و مجبور باشد، شرع و آیین اسالم، او را در آن

 تعلق دارد، مورد بازخواست قرار نخواهد داد.تعالی  باری

به خاطر قضا و قدر ما معتقدیم هیچ حجتی برای گناهکار در گناهش  -٨٣

ر خود انجام داده است، بدون ، زیرا که گناهکار گناه را به اختیاوجود ندارد

آن که بداند که خداوند آنرا از قبل برای او سرنوشت کرده باشد، زیرا هیچ 

َوَما تَۡدرِي ﴿ :کس از سرنوشت باخبر نیست مگر بعد از وقوع آن عمل
اذَا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ    .]٣٤لقمان: [ ﴾َ�ۡفٞس مَّ

 .»آورد داند فردا چه به دست می و هیچ کس نمی«

 در هنگام انجام آن کار، از آن بی [گناهکار] دلیلی میپس چرا 
ً
خبر  آورد که قبال

ها به آن  آورد که این، قضا و قدر خداست؟ خداوند، استناد کردن آن است و عذر می

ِينَ ٱ َسيَُقوُل ﴿ :فرماید دلیل را با آیه زیر باطل می ُ�واْ لَۡو َشآَء  �َّ َ�ۡ
َ
ُ ٱأ ۡ�نَا  �َّ َ�ۡ

َ
َمآ أ



 ٥٣   فصل (ایمان به قضا و قدر)

َب َوَ�ٓ  � َكَ�ٰلَِك َكذَّ ءٖ ۡمَنا ِمن َ�ۡ ِينَ ٱَءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ ٰ َذاقُواْ  �َّ مِن َ�ۡبلِِهۡم َح�َّ
َسَناۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُ�م ّمِۡن ِعۡلٖ� َ�تُۡخرُِجوهُ َ�َاۖٓ إِن تَتَّبِعُ 

ۡ
نَّ ٱإِ�َّ  ونَ بَأ نُتۡم  لظَّ

َ
�ۡن أ

  .]١٤٨األنعام: [ ﴾١٤٨إِ�َّ َ�ُۡرُصوَن 
خواست، نه ما  اگر خدا می«گویند:  بزودی مشرکان (برای تبرئه خویش) می«

کسانی که پیش از » کردیم! و نه چیزی را تحریم می ؛شدیم و نه پدران ما مشرك می

و سرانجام (طعم) کیفر ما را چشیدند.  ؛گفتند آنها بودند نیز، همین گونه دروغ می

ید؟ پس آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط آیا دلیل روشنی (بر این موضوع) دار«بگو: 

 .»زنید کنید، و تخمینهای نابجا می اساس پیروی می از پندارهای بی

گوییم: چرا  کند، می ما خطاب به گناهکاری که به قضا و قدر استناد می -٨٤

فرمان خدا را اجرا نکردی؟ ممکن بود خداوند این را برای تو سرنوشت کرده 

ش از انجام کار، به سرنوشْت جاهل باشد هیچ فرقی بود؛ زیرا وقتی انسان پی

 صبین طاعت و معصیت برای او نیست، به همین سبب وقتی رسول الله

واحد قد كتب مقعده من اجلنّة و مقعده  بأنَّ لّك « به صحابه فرمودند:
من انّلار قالوا: أفال نتلك وندع العمل؟ قال: ال، اعملوا فلك ميرس ملا 

 [البخاري]. »خلق هل
صحابه گفتند: آیا توکل  ،کس، در بهشت و دوزخ نوشته شده است جایگاه هر«

فرمود: نه، عمل را  صبه خدا کرده، انجام عمل و کار را ترك کنیم؟ آن حضرت

 ».دهد چه بر او نوشته شده انجام می انجام دهید؛ زیرا هر کسی آن

گر بخواهی گوییم: ا باز خطاب به گنهکاری که قضا و قدر را دلیل گرفته می -٨٥

 
ّ
 به مک

ّ
ه دو راه داشت و شخصی راستگو به تو بگوید ه مکرمه سفر کنی و مک

یکی از این دو راه، خطرناك و دشوار است و راِه دیگر آسان و ایمن است، که 

 راه دومی را انتخاب خواهی کرد و ممکن نیست راه اولی را برگزینی  پس
ً
حتما
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اولی را انتخاب کنی، مردم تو این سرنوشت من است، و اگر راه  گویی و می

 دانند. را دیوانه می

گوییم: اگر دو کار به تو محول کنند و معاش ماهانه یکی  همچنین به او می -٨٦

 تو آن کار را بر خواهی گزید که معاش زیادتر از آن
ً
 یها بیشتر باشد، حتما

دارد؛ پس چه طور و چگونه برای روز رستاخیز خود، آن چه را بدتر و دارای 

در و سرنوشت من  کنی و می تر است انتخاب می اب کمثو
َ
گویی این قضا و ق

 است؟!

زنی  گوییم وقتی به مرضی مبتال شدی، دِر هر مطب و دکتری را می به او می -٨٧

سختی جراحی و تلخی دارو بر تو  تا تو را درمان کند و به آن چه از درد و

ن کار را ض خود، اییکنی؛ پس چرا با قلب مر شود صبر می وارد می

 کنی؟ معالجه نمیآن را گناه و معصیت بیماری کنی و  نمی

را ـود؛ زیـش که شر و بدی به خداوند نسبت داده نمیآوریم  ما ایمان می -٨٨

والرش « فرماید: می ص للهول اـمت و حکمت او کامل است. رسـرح
@[مسلم].  »ليس إيلك
 .وجود نداردشر و بدی نزد تو 

 خداوند، گاه در قضا و قدِر  هیچپس 
ً
شر نیست؛ زیرا [قضا و قدر] از حکمت ابدا

باشد؛ چنان که  میمخلوقات و مقتضیات او و شر در  ،شود و رحمت او صادر می

وق� رش ما « در دعای قنوت چنین آموخت: م به حسن بن علي ص اللهرسول 
و شر و بدی به آن چه قضا فرموده » مرا از شری که قضا کردی دور فرما« »قضيت

فه کرد. با این حال، شِرّ موجود در آن چه قضا شده است، شر و بدی محض و اضا

مطلق نیست، بلکه از یك جهت شر و بدی است که در محل آن است، و در جهت 

دیگر خیر است؛ مثل فساد در زمین، و  یدیگر خیر است، یا در این جا شر، و در جا

 یدر جا یاست، ول خشکی و قحطی و مرض و فقر و گرسنگی و ترس، شر و بدی



 ٥٥   فصل (ایمان به قضا و قدر)

ِ ٱِ�  ۡلَفَسادُ ٱ َظَهرَ ﴿ :فرماید که خداوند می دیگر خیر است؛ چنان بَِما  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ
يِۡدي 

َ
ِيٱِ�ُِذيَقُهم َ�ۡعَض  �َّاِس ٱَكَسَبۡت � ْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  �َّ  ﴾٤١َعِملُوا

  .]٤١الروم:[
اند آشکار شده  انجام دادهفساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم «

خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید (بسوی  خدا می ؛است

 .»بازگردند حق)

ها شر است؛ زیرا  آن یهمچنین قطع کردن دست دزد و سنگسارکردن زناکار برا

برای آنها رود، ولی از جهت دیگر  شود و جان زناکار از بین می دست دزد قطع می

ها خواهد بود، و کیفر دنیا و آخرت با هم جمع  است؛ چون کفاره گناهان آنخیر 

نخواهد شد، و از جهت دیگر نیز خیر است؛ زیرا در آن حمایت از اموال و ناموس و 

 نژاد بشر است.





 
 
 

 فصل
 عقیده صحیح) های هفاید(ثمرات و 

 لی عظیم و بزرگ است، و بهواص ءبلند و عالی، در برگیرنده ءاین عقیده -٨٩

 رساند مانند: های بسیاری می هکسی که به آن معتقد باشد، ثمره و فاید

محبت و بزرگداشت  ءهای او، که به بنده ثمره تعالی، و نام و صفت ایمان به خدای

از نواهی  ی[خدا] و دور یها موجب اطاعت و پیروی از فرمان وبخشد  او را می

از نواهی، ببار آورنده سعادت  خواهد شد؛ زیرا اطاعت و پیروی از اوامر و اجتناب

نَ�ٰ  َمنۡ ﴿ :شود در دنیا و آخرت برای فرد و جامعه می
ُ
ۡو أ

َ
َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ  ۥَوُهَو ُمۡؤمِٞن فَلَُنۡحيِيَنَّهُ 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة

  .]٩٧النحل: [ ﴾٩٧َ�ۡعَملُوَن 
ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن  هر کس کار شایسته«

و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام  ؛داریم است، او را به حیاتی پاك زنده می

 .»دادند، خواهیم داد می

 ایمان به فرشتگان عبارتند از: یها ها و فایده ثمره از ]ی[شمار -٩٠

ها و قدرت و پادشاهی او  عظمت آفریننده آن اول: علم و شناخت بزرگی و

 سبحانه.

؛ ها آنو سرپرستی بر بندگان ر عنایت ه خاطبتعالی  دوم: شکر و سپاس باری

ها حفاظت و نگهداری کنند و اعمال و  که این فرشتگان را موکل کرده تا از آن چنان

 دیگر. یها هکردارشان را بنویسند و نیز فاید
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ند و ا هتگان بسبب عبادتی را که به طور کامل انجام دادسوم: محبت و دوستی فرش

 بسبب استغفارشان برای مؤمنان.

 های خدا:  ایمان به کتاب یها هها و فاید هاز ثمر -٩١

و عنایت و توجه او به  یاول: علم و معرفت به رحمت خداوند تبارك و تعال

ها  هنمایی آنبندگان خود؛ چنان که برای هر قوم و نژادی، کتابی جهت هدایت و را

 فرستاده است.

بندگان روشن و معین که راه را برای  دوم: آشکار شدن حکمت خداوندی هنگامی

هاست ـ فرستاد و آخریِن این  چـه مناسب آن آن ها را برای هر امتی ـ فرمود وکتاب

ها در هر زمان و مکان تا روز قیامت  ها قرآن مجید است که مناسب تمام انسان کتاب

 باشد. می

 .هایش ر نعمتبه خاطخداوند متعال از سوم: سپاس و شکر، 

 فواید ایمان به پیامبران:  -٩٢

اول: علم و شناخت رحمت خداوندی و عنایت الهی بر بندگانش؛ زیرا پیامبرانی 

 برای هدایت و راهنمایی آنان فرستاده است.

 این نعمتهای بزرگ. به خاطرخداوند از دوم: شکر و سپاس 

بران و احترام و بزرگداشت و مدح و ثنای آنان داشتن پیام سوم: محبت و دوست

چه شایسته آن هستند؛ زیرا آن رسوالن و پیامبران از بهترین بندگان خدا هستند،  به آن

آزار و اذیت ابر بردر که  یعبادت و تبلیغ پیام خدا و نصیحت بندگان. رسوالن یبرا

 کردند.ی بندگان، صبر و شکیبای

 ن به روز آخرت: ایما یها هاز فاید -٩٣

پاداش  به خاطرروی رغبت از تعالی  اول: حریص بودن بر طاعت و فرمان باری

 ترس از کیفر آن روز.به جهت معصیت و گناه  از پرهیزروز قیامت و 



 ٥٩   های عقیده صحیح) فصل (ثمرات و فایده

 خوشِی و تسلی مؤمن در برابر حرمان از
ْ

امیدوار های دنیا و  نعمت دوم: دل

 .شدخواهد  که در آخرت نصیب وی های به نعمت و خوشی بودن

 از فواید ایمان به قضا و قدر (سرنوشت):  -٩٤

به قضا  منوطزیرا کار و سبب انجام آن،  ؛اول: اعتماد به خداوند در انجام هر کار

 و قدر خداوند متعال است.

که این قضا و قدر  وقتی انسان بداند ؛دوم: راحت روح و جان و اطمینان قلب

 وجود د
ً
ارد، جان و روح او آسوده خواهد شد و خداست و مکروه و شر و بدی حتما

اش بهتر و  یقلب او به قضا و قدر، اطمینان پیدا خواهد کرد. بنابر این هیچ کس زندگ

 که ایمان به قضا و قدر دارد، نیست. یتر از فرد تر و اطمینانش قوی روح و جانش پاك

 هنگامی رسیدن به آرزو وسوم: دور کردن غرور و خودپسندی از روح و جان 

هیا زیرا آن نعمت از تقدیر و سرنوشت خداست که به دست آوردنش فقط با مُ  ؛هدف

خداوند بوده است. در این جا  و پیروزی از جانبممکن است نمودن اسباب خیر 

و  یگوید و از غرور، خودپسند را به خاطر نعمتش شکر و سپاس می یخدا

 ورزد. خودبینی، دوری و اجتناب می

ابی و پریشانی در باره نرسیدن به هدف و آرزویی، یا واقع ت از بی یچهارم: دور

که مالك  است (کسیتعالی  شدن شر و بدی؛ زیرا آن [ناکامی] از قضا و قدر باری

ها و زمین است) و آن هم ناگزیر واقع خواهد شد، پس صبر و شکیبایی  آسمان

 :فرماید می طلبد. خداوند ها، اجر و پاداش را از خداوند می کند بر آن سختی می

﴿ ٓ ِصيَبةٖ ِ�  َما َصاَب ِمن مُّ
َ
�ِض ٱأ

َ
ن  ۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل أ

َ
َوَ� ِ�ٓ أ

ٓۚ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  َها
َ
ۡ�َأ ِ ٱ�َّ ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ� َ�ۡفرَُحواْ  ّلَِكۡيَ�  ٢٢�َِس�ٞ  �َّ َ�َ ْ َسۡوا

ۡ
تَأ

ُ ٱبَِمآ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ وَ    .]٢٣-٢٢الحدید: [ ﴾٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخوٍر  �َّ
و نه  ها)، ه(مانند: قحط باران، ضعف گیاهان، نقص میو هیچ مصیبتی در زمین«

دهد مگر اینکه همه  روی نمیها، فقر)  ها، رنج (مانند: آفتها، بیماريدر وجود شما 



 ی اهل سنت و جماعت عقیده   ٦٠

 و ؛یم در لوح محفوظ ثبت استرا بیافرین آن(زمین، مصیبت، مردم)آنها قبل از آنکه 

از دست  (از دنیا) این بخاطر آن است که برای آنچه این امر برای خدا آسان است!

و  ؛اید تاسف نخورید، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید داده

 .»کبر فخرفروشی را دوست ندارد!خداوند هیچ مت

ا را بر این عقیده، ثابت و استوار گرداند، خواهیم تا م می یتعال در پایان، از خدای

و ثمره آنرا به ما برساند، و از فضل خود بر ما زیاد فرماید، و قلب ما را بعد از هدایت 

 منحرف نگرداند، و از رحمت خود به ما عطا فرماید.

والحمد لله رب العالمین، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله 

 بإحسان.وأصحابه والتابعین لهم 
 بقلم مؤلف:

 محمد بن صالح العثیمین

 هـ. ق١٤٠٤/شوال/٣٠
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