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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

 ما كنا لنهتدی لوال أن هدانا اهللا. احلق و احلمدهللا الذی هدانا لدين
بدان که دین صحیح و معقول آنست که اصول و اساس آن مستند به برهان و 

مدرک باشد و دلیل روشنی بر آن قائم شود نه آنکه فقط گفتار گذشتگان باشد. 

متأسفانه با آنکه دانشمندان اسالمی معتقدند که اصول و عقائد باید تحقیقی و با 

های فقهاء این مطلب ذکر شده، ولی  ن باشد و تقلید روا نیست و حتی در رسالهبرها

از هر یک از مدعیان اسالمی بپرسی اصول دین شما چند است و مدرک شما 

آورند و به عقل  هایی می مانند ویا با فکرشان دلیل چیست؟ در جواب یا عاجر می

ا این اصول دین و عددی که شمرند. اگر به ایشان گفته شود آی خودشان برهانی می

او بیان نکرده و چرا در کتاب آسمانی یعنی قرآن  شمرید چرا خدا و رسول  شما می

 معین نشده؟ 

 ده مرتبه در نماز خود می سوادی که شبانه امی بی آیا آن پیامبر 
ً
 گفت:  روزی اقال

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ  ].٦: تحة[الفا ﴾٦ تَقِيمَ ُمسۡ ل

 .»ت فرمایراه راست هداما را به «

طلبید، چرا خدا او را به اصول دین راهنمایی نکرد و  و از خدای خود هدایت می

گوئید بیان نکرد و گذاشت تا  برای او و اصحابش این اصول دین عددی که شما می
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امتش پس از هزار سال بیایند و فکر کند و با عقل خود هر کس اصولی برای اسالم و 

 یا برای مذهب بتراشند؟ 

گوئید از کجا صحیح و مورد تصویب خدا  آیا این اصول دین و یا مذهب که شما می

 گویند؟ آیا دیگران عقل ندارند و فقط شما عاقلید؟  باشد؟ آیا چرا دیگران چنین نمی

ما ندیدیم کسی فکر کند و دست از تقلید کورکورانه و تعصب بردارد و  در اینجا

به تحقیق پردازد، تا اینکه روزی یکی از دوستان ما همین سؤاالت را مطرح نمود و 

پیشنهاد کرد که چون کتاب آسمانی ما قرآن است و آنچه محل احتیاج مسلمین بوده 

 باید عدد اصول دین در قرآن ذک
ً
ر شده باشد و خدای تعالی برای بیان کرده حتما

اتمام حجت بیان کرده باشد و شما طبق آیات قرآن و مستند به آیات آن اصول دین را 

 پیدا شدند و به تحقیق پرداختند نوشت
ً
شما را  هبنویسید تا اگر افراد با انصافی احیانا

 دیده و منتشر سازند. 

دانم این  می و انسانی میاسال هنویسنده چون این تقاضا را مشروع و بلکه وظیف

آورم، ولی از امت متعصب و غرق در خرافات امیدوار  تحریر می همختصر را به رشت

خود را انجام دهم تا در  هخواهم وظیف نیستم که در صدد مطالعه برآیند. فقط می

پیشگاه الهی مسئول نباشم. ما این مختصر را آسان و روان را برای همه کس 

گذاریم تا اینکه حمل بر خودنمائی نشود، و  ود را جز به رمز نمینویسیم، و نام خ می

 موجب حسد و تحریک دیگران نگردد. 

 

 أ. ب. ع



 
 

 

 

 

  هدایت قرآنی هدایت الهی است

 فرموده: ۳۸ هبقره آی هحق تعالی در سور

 ]. ۳۸: ة[البقر ﴾َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن﴿
 .»هر کس پیرو و هدایت من باشد پس بر آنان نه خوفی است و نه اندوهی«

 فرموده:  ۱۲۳ هطه آی هو در سور

 ].۱۲۳[طه:  ﴾ٰ◌ َ� �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ َ�َمنِ ﴿
 .»شود و نه بدبخت هر کس پیرو هدایت من بگردد نه گمراه می«

شود که  شود چه جاهل و چه عالم. و معلوم می شامل همه کس میاین آیات 

اند.  بدبختی و انحطاط مسلمین برای این است که تابع هدایت الهی و قرآنی نبوده

تمام مردم مکلفند که هدایت خود را از قرآن فراگیرند چنان که در عنوان ذیل آیات 

هلداية من غ� من طلب ا«فرمود:   مربوطه ذکر خواهد شد. و رسول خدا
 .»القرآن أضله اهللا

 هدایت قرآن براي عموم است نه خصوصی 

قرآن در آیات بسیاری متذکر شده که هدایت این کتاب برای عموم مردم است 

چه عوام باشد و چه دانا، و چه امام باشد و چه مأموم و مخصوص علماء و یا ائمه 

يا «فرماید:  ی میباشند. چنان که در آیات زیاد نیست و مخاطب همه می
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 فرموده:  ١٥٩بقره آیه  ه، و در سور»أهياالناس

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  هُ َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لِلنَّاِس 
ُ
ُ ٱ َعنُُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعنُُهمُ َو�َلۡ  �َّ : ة[البقر ﴾١٥٩ عِنُونَ ل�َّ

۱۵۹.[ 

 کسانی که کتمان می«
ً
کنند آنچه را ما نازل کردیم از آیات روشن و هدایت  محققا

کنندگان نیز آنان  کند و لعن پس از آنکه برای مردم بیان کردیم، آنان را خدا لعنت می

 .»کنند را لعن می
فهمید.  کتمان از مردم به این است که آیه را نشان ندهد و یا بگوید شما مردم نمی

 با آنکه خطاب خدا در آیات قرآن با مردم و یا با مؤمنین است. 

 بقره فرموده:  هسور ۱۸۵ هو در آی

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  �َّ
ُ
 ّمِنَ  ٖت َو�َّيَِ�ٰ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ

ۡ ٱ  ].۱۸۵: ة[البقر ﴾قَانِ ُفرۡ لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل
ماه رمضان ماهی است که در قرآن نازل شده برای هدایت مردم و آیاتی است «

 .»جدا کردن حق از باطل هروشن از هدایت و وسیل

بصائر «و یا  »هدی للناس«و یا  »بيان للناس«و یا » يا أهيا الناس«در همه جا 

 بقره فرموده:  ١٨٧آمد. و در آیه » بالغ للناس«و یا » للناس

ُ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ ُ ٱ يُبَّ�ِ  ].۱۸۷: ة[البقر ﴾لِلنَّاِس  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  �َّ
 .»شه کنندیسازد تا تقوی پ نسان برای مردم روشن مییش را بدیها هیخداوند آ«

 تمام کتب الهی را برای هدایت مردم دانسته و فرموده:  ۴ هعمران آی آل هو در سور

نَزَل ﴿
َ
ٰ �َّوۡ ٱ َوأ  .]۴-۳عمران:  [آل ﴾ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  ُل َ�بۡ  ِمن ٣ ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ

ن رهنما برای مردم یش از ای) پ۳] ( ل را [همیبه حق فرو فرستاد و تورات و انج«

 .»نازل کرد
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 فرموده:  ۱۳۸قرآن در آیه  هو همچنین دربار

 . ]۱۳۸عمران:  [آل ﴾١٣٨ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ِعَظةٞ َوَموۡ  ىوَُهدٗ  ّلِلنَّاِس  َ�َيانٞ  َذاَ�ٰ ﴿
 .»زگاران استی] برای مردم روشنگری و راهنما و پندی برای پره نیان راستین [بیا«

 ». هدی للرسول و هدی لالمام«و یا  »هدی لعلامء«و نفرموده: 

 فرموده: ۱۷۴نساء آیه  هو در سور

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � ّ�ُِ�مۡ  ّمِن نٞ َ�ٰ بُرۡ  َءُ�مَجا نَزۡ�َ  رَّ

َ
ٓ َوأ  �نُورٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا

بِينٗ   .]۱۷۴[النساء:  ﴾١٧٤ امُّ
ای مردم بدون تردید برای شما برهانی از پروردگارتان آمده و به سوی شمار نور و «

 .»روشنی نازل نمودیم
 فرموده:  ۵۷ هیونس آی هو در سور

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ  ِ�  لَِّما ءٞ وَِشَفا

ُدورِ ٱ  .]۵۷[یونس:  ﴾لصُّ
ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در «

 .» ت و رحمتی است برای مؤمنانیهای شما) و هدا هاست (درمانی برای دل نهیس
 فرموده:  ۱۰۸ هو در آی

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � ّ�ُِ�مۡ  مِن قُّ �َۡ ٱ َءُ�مُ َجا  .]۱۰۸[یونس:  ﴾رَّ

 .»] پروردگارتان برای شما آمده است ن) از [سوییبگو: ای مردم، حّق (وحی راست«
 فرموده:  ۵۷ هو در سوره ابراهیم آی

ٰ  َذاَ�ٰ ﴿ ْ  ّلِلنَّاِس  غٞ بََ�  . ]۵۲[ابراهیم:  ﴾ۦبِهِ  َوِ�ُنَذُروا
 .»است برای مردم و باید به این قرآن ترسانیده شونداین قرآن سخن رسائی «

 فرموده:  ۲۵ هو در آی
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ُ ٱ ُب َوَ�ۡ�ِ ﴿  ٱ �َّ
َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  َثاَل مۡ ۡ�  .]۲۵[ابراهیم:  ﴾َ�َتَذكَّ

  .»رندیآورد باشد که پند پذ ان مییها را برای مردم در م ن مثلیو خداوند ا«
 فرموده:  ۸۹ هاسراء آی هو در سور

 .]۸۹[اإلسراء:  ﴾ٖ◌ َمثَل ُ�ِّ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  لِلنَّاِس  َناَ�َّ�ۡ  َولََقدۡ ﴿
شتر مردم یم که بیان کردین قرآن از هر مثلی برای مردم گونه گون بیو به راستی در ا«

 .»رفتندیجز ناسپاسی را نپذ
 فرموده:  ۱۰۶و در آیه 

هُ ِ�َقۡ  هُ َ�ٰ فََرقۡ  اَءانٗ َوقُرۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاِس ٱ َ�َ  ۥَرأ  .]۱۰۶[اإلسراء:  ﴾ٖ◌ ثُمكۡ  َ�َ

م تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به یو قرآن را جزء جزء فرو فرستاد«

 .» میز] فرو فرستادیفرستادنی [حکمت آم
 فرموده.  ۵۵و  ۵۴ هکهف آی هو هم در سور

 فرموده:  ۷۳ هحج آی هو در سور

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ سۡ ٱفَ  َمَثلٞ  ُ�َِب  �َّاُس ٱ �  .]۷۳[الحج:  ﴾◌ٓ ۥَ�ُ  َتِمُعوا

 .»ای مردم مثلی زده شد پس بشنوید«
 فرموده:  ۵۸ هروم آی هو در سور

�ۡ  َولََقدۡ ﴿  .]۵۸[الروم:  ﴾ٖ◌ َمثَل ُ�ِّ  ِمن َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  لِلنَّاِس  َناَ�َ
 .» میا کردهان ین قرآن برای مردم از هر مثلی بیگمان در ا و بی«

 فرموده:  ۴۱ هزمر آیه و در سور

﴿ ٓ ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ِ  لِلنَّاِس  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  .]۴۱[الزمر:  ﴾قِّ �َۡ ٱب

 .» می] را برای مردم به حّق فرستاد گمان ما بر تو کتاب [آسمانی بی«
 فرموده:  ۲۰ هجاثیه آی هو در سور

 ].۲۰: ثیة[الجا ﴾٢٠ يُوقُِنونَ  �ٖ لَِّقوۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  لِلنَّاِس  �ِرُ بََ�ٰٓ  َذاَ�ٰ ﴿
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ت و یکنند هدا ن مییقیل روشن و برای گروهی که ی] برای مردم دال ن [قرآنیا«

 .»رحمت است
 فرموده:  ۳ همحمد آی هو در سور

ُ ٱ ُب يَۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ ﴿ مۡ  لِلنَّاِس  �َّ
َ
 .]۳[محمد:  ﴾لَُهمۡ َ�ٰ أ

 .»کند ان مییشان را بینسان برای مردم مثلهایخداوند بد«
 فرموده:  ۲۱ هحشر آی هو در سور

 ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ُ�َهانَۡ�ِ  ُل َ�ٰ مۡ ۡ�  .]۲۱[الحشر:  ﴾َ�تََفكَّ

 .»زنیم شاید ایشان فکر کنند این امثال را برای مردم می«
ت و دیگر که همه روشن و گویا است که قرآن برای همه هدایت و رحم هو صد آی

ای نیست. و اگر کتاب مشکل و  مردمند و مخصوص به عده همخاطب آن هم

  مرموزی بود خدا همه را مخاطب و مکالف به فهم و عمل آن نمی
ً
نمود. و اتفاقا

 اهل دانشگاه و روحانی نبودند و عوام بودند   اصحاب رسول خدا
ً
 بلکه تماما

ً
اکثرا

 قرآن دریافت کردند.  ههمه فهمیدند و عزت دنیا و شرافت آخرت را بواسط

حال اگر کسی بگوید قرآن عربی است و عوام عجم چگونه بفهمند؟ جواب این 

باشد با  میتوانند بعضی از آیات آن که مورد احتیاجشان  است که اگر بخواهند می

کنیم که هر کس بدون سعی و  ترجمه بشنوند و به ذهن خود بسپارند. ما ادعا نمی

گوئیم هر کس سعی کند و یا مقداری صرف و نحو و  فهمد. ما می کوشش قرآن را می

شود چنانکه هر کس زبان انگلیسی  گرامر عربی را چند ماهی بخواند به قرآن آشنا می

 شود:  آشنا میرا مدتی بخواند به کتب آن 

 شود. نابرده رنج گنج میسر نمی

تواند سعی کند و به قدر امکان  پس قرآن که زبان عربی آسانی است هر کس می

 یاد گیرد، اگرچه بعضی از آیات محل احتیاج خود را. 
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 فرق بین کتب الهی و کتب فلسفی و یا علمی همین است که انبیاء و کتب 
ً
اصال

گرچه عوام هم باشند، ولی کتب علمی دانشمندان مردم است ا هایشان برای هم

باشد که اصطالحات علمی و  مخصوص ایشان و شاگردان مکتبی آن علم می

 کتاب ابن
ً
سینا را کسی جز شاگردان و مطلعین از  خصوصی دارد و لذا مثال

 فهمند. اما کتاب خدا برای همه کس قابل فهم است و باید بفهمد.  اصطالحات او نمی

 تعجب

 عوام بودند قرآن را فهمیدند ولی اساتید و  حاب رسول خدا اص
ً
که اکثر بلکه کال

فهمد مگر آنکه امامی تفسیر کند در حالی که  گویند که قرآن را کسی نمی علمای ما می

تر است، زیرا خدا از  تر و کالم خدا از کالم هر امامی واضح قرآن از هر تفسیری روشن

فصاحت و رساندن مطلب استادتر است. شما اگر  گوئی و به هر عالمی به واضح

تر از قرآن  بینی آنها هم مشکل تفسیرهایی که بنام امام و یا غیر امام رسیده نظر کنی می

اند،  و هم مخلوط به خرافات است. و بسیاری از حقائق قرآن را بنام تفسیر خراب کرده

اند، و مردم را به  ت شدهو هر فرقه به میل خود چنان تفسیرکرده که موجب اختالف ام

کند و دین  اند. قرآن دعوت به وحدت می قومی و تفرقه دعوت کرده هعداوت و کین

 اند.  اسالم یکی است ولی تفسیرها دعوت به صد مذهب کرده

 تفسیر نمی
ً
خواهد ولی در هر زبانی برای فهم  ما مدعی هستیم که قرآن اصال

ح گردد. و ترجمه غیر از تفسیر است. کار صحی همردم آن زبان باید به آن زبان ترجم

گفت قرآن را کسی  به جائی رسیده که یکی از مدعیان مقام رهبری در رادیو می

ور شده است. و  فهمد و هر کس مدعی فهم قرآن باشد در جهل فرورفته و غوطه نمی

اند، و سخنان ایشان ضد کالم خدا و  بدین وسیله مردم را از هدایت قرآن دور کرده

 قمر مکرر فرموده:  هشمنی با قرآن است که در سورد
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ۡ  َولََقدۡ ﴿  .]۱۷[القمر:  ﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ
 ما قرآن را آسان نمودیم«

ً
 .»البته و محققا

اند که  اند و نگفته و حتی یهود و نصاری چنین عداوتی را با قرآن اظهار نکرده

 فهمد.  قرآن را کسی نمی

گوئیم: الاقل، خدا اصول دین خود را  کرده می نظر حال ما از این بحث صرف

باید برای بندگان خود در قرآن بیان کرده باشد و نگذارد پس از صدها سال هر کس 

بیاید به فکر خود اصولی برای دین او بسازد. و ممکن نیست خدا بیان نکرده باشد، 

گوئیم  پس میپس باید تدبر و توجه کرد تا دید قرآن راجع به اصول دین چه فرموده؟ 

 قرآن مکرر اصول دین را بیان کرده که در فصول ذیل خواهد آمد.

 آیات قرآن راجع به ایمان و عمل 

باید دانست که اصول دین ایمانی و اعتقادی است ولی فروع دین مربوط به کار و 

 عمل است و فرق بین اصول دین و فروع دین همین است. 

 فرموده: ۲۵ هبقره آی هسورست. در قرآن به هر دو دعوت کرده ا

﴿ ِ ِينَ ٱ َو�َّ�ِ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا نَّ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

 ٱ تَِهاَ�ۡ 
َ
 ].۲۵: ة[البقر ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

اند بشارت ده که  های شایسته را انجام داده به کسانی که ایمان آورده و عمل«

 .»زیر قصور آنها نهرها جاری استهائی است که از  برایشان بهشت
 فرموده:  ۸۲ هو در آی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
ۡص  �َِك أ

َ
 ].۸۲: ة[البقر ﴾نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ

اند. آنان در  نان بهشتییاند، ا سته کردهیاند و کارهای شا مان آورندهیو کسانی که ا«

 .»اند آنجا جاودانه
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 فرموده:  ٥٧ هعمران آی آل هو سور

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ُجورَُهمۡ  َ�ُيَوّفِيِهمۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
 .]۵۷عمران:  [آل ﴾أ

شان را به یاند پاداشها سته کردهیاند و کارهای شا مان آوردهیو اّما کسانی که ا«

 .»دهد تمامی به آنان می
 فرموده:  ۳و ۲ هعصر آی هو در سور

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ﴾ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 .]۳-۲[العصر: 

 .»ها در زیانند جز کسانی که ایمان آورده و عملهای صالح کردند انسان«
 دیگر مانند این ذکرشده.  هو هفتاد آی

ه چه چیز و به چند کنیم که ایمانی که خدا خواسته است، ایمان ب بنابراین بیان می

 چیز است: 

 از نظر قرآن در اسالم ایمان به دو چیز کافی است 

ایمان به دو چیز را برای سعادت دنیا و آخرت کافی دانسته، و  هقرآن در چندین آی

همین دو چیز دو اصل دین بوده و آن ایمان به مبداء و معاد یعنی به الله و ایمان به 

 قیامت است، یعنی توحید و معاد. 

 فرموده:  ۶۱ هبقره آی هدر سور

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ�  ْ ٰ ٱوَ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  َهاُدوا ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َ  ِِٔ� ل�َّ ِ ٱب َّ� 
جۡ  فَلَُهمۡ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ 

َ
 ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ُرُهمۡ أ

 ].۶۲: ة[البقر ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ� 
به تحقیق آنان که ایمان آورده و آنان که یهود و نصاری و صابئینند هر کس از «

ایشان به خدا و روز آخرت ایمان آورد و عمل صالح کند برای ایشان است اجرشان 
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 .»شوند نزد پروردگارشان و ترسی برای ایشان از عذاب نباشد و اندوهناک نمی
برای اجر و ثواب و دفع عذاب کافی در این آیه ایمان به الله و یوم االخر را 

بقره  هسور ۱۲۶مائده است. و در آیه  هسور ۶۹ هدانسته. است. و مانند این آیه، آی

 حضرت ابراهیم در حق کسی که به این دو اصل ایمان دارد دعا کرده و گوید: 

ا َذاَ�ٰ  َعۡل جۡ ٱ َرّبِ ﴿ هۡ  ُزۡق رۡ ٱوَ  اَءاِمنٗ  بََ�ً
َ
ٰ ٱ ِمنَ  ۥلَهُ أ  ُهمِمنۡ  َءاَمنَ  َمنۡ  تِ �ََّمَ�

 ِ ِ ٱب  ].۱۲۶: ة[البقر ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 فرموده:  ۲۳۲و در آیه 

﴿ ٰ ِ  ِمنُ يُؤۡ  مِنُ�مۡ  َ�نَ  َمن ۦبِهِ  يُوَ�ُظ  لَِك َ� ِ ٱب : ة[البقر ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

۲۳۲.[ 

به مواعظ و مطالب کتاب آسمانی یعنی قرآن برای کسانی از شما مفید است که «

 .»خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند
 مذمت کرده از کسی که:  ۲۶۴ هو در آی

ِ  مِنُ يُؤۡ  َوَ� ﴿ ِ ٱب  ].۲۶۴: ة[البقر ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 .»مان نداردیامت ایو به خدا و روز ق«

عمران بسیار تمجید کرده از آنان که در ساعات شب آیات او را  آل هو در سور

 کنند و ایمان به خدا و قیامت دارند و فرموده:  خوانند و سجده می می

ِ  مِنُونَ يُؤۡ ﴿ ِ ٱب   ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡ
ِ  ُمُرونَ َوَ�أ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َو�َنۡ  ُروِف َمعۡ ل  ُمنَكرِ ل
ْوَ�ٰٓ  ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  رُِعونَ َو�َُ�ٰ 

ُ
ٰ ٱ ِمنَ  �َِك َوأ  .]۱۱۴عمران:  [آل ﴾١١٤ لِِح�َ ل�َّ

دهند و از کار  سته فرمان مییآورند و به کار شا مان مییامت ایبه خدا و روز ق«

 .»ستگانندیشتابند و آنان از شا ها می کیی] ن دارند و در [انجام ست باز مییناشا
باید به ایشان سالم داد که: السالم و ایشان را از صالحین شمرده که در هر نماز 

 هنیز از ایشان تمجید نموده و در سور ۶۹ همائده آی هعلی عبادلله الصالحین. و در سور
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مناط ایمان و فضیلت و هدایت را ایمان به خدا و قیامت دانسته و  ۱۹و  ۱۸ هتوبه آی

ی که به خدا و همین سوره از اعراب ۹۹ هفرموده ایشان حق تعمیر مساجد دارند. و در آی

 قیامت ایمان دارند تعریف کرده و ایشان را مشمول رحمت الهی دانسته و فرموده: 

 ٱ َوِمنَ ﴿
َ
ِ  ِمنُ يُؤۡ  َمن َراِب عۡ ۡ� ِ ٱب  ٍت قُُرَ�ٰ  يُنفِقُ  َما َوَ�تَِّخذُ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ِ ٱ ِعندَ  َّ�  ٰ َ�ٓ  لرَُّسوِل� ٱ تِ َوَصلََ�
َ
َها � َُّهمۚۡ  �َةٞ قُرۡ  إِ�َّ ُ ٱ ِخلُُهمُ َسيُدۡ  ل َّ�  �ِ 

َ ٱ إِنَّ  ۦٓۚ تِهِ رَۡ�َ   ].۹۹: بة[التو ﴾٩٩ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

آورد و آنچه را  مان مییامت اینان کسی هست که به خداوند و روز قینش هیو از باد«

ر رسول [او] ی] دعای خ ] قربت در نزد خدا و [موجب هیکند [ما که انفاق می

] قربت است. خداوند آنان را به رحمت  هیشان [مایبدان که آن براشمارد.  می

 .» ش در خواهد آورد. بی گمان خداوند آمرزنده مهربان استیخو
کافر خوانده آنکه ایمان به   ، حضر یوسف۳۷ هیوسف آی هتا آخر. و در سور

 ه: بسیار بزرگ شمرده قومی را ک ۲۲ همجادله آی هاین دو اصل را ندارد. و در سور

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ ﴿ ِ ٱب  ].۲۲: لة[المجاد ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 .»آورند مان مییامت ایکه به خداوند و روز ق«

 و فرموده: 

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
يََّدُهم نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكتََب  �َِك أ

َ
ٰ  ِخلُُهمۡ َوُ�دۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ  َو�  ٖت َج�َّ

 ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ 
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ٱ رَِ�َ  �ِيَها ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  هُۚ َ�نۡ  َورَُضوا

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  �َِك أ َّ�  ٓ�َ

َ
ِ ٱ َب ِحزۡ  إِنَّ  � ۡ ٱ ُهمُ  �َّ  ].۲۲: لة[المجاد ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

های ایشان ایمان نوشته شده و  آورند در دل آنان که ایمان به خدا و روز جزا می«

هایی که از زیر  خود تأیید کرده وایشان را وارد بهشت خدا ایشان را به روحی از

قصورشان نهرها جاری باشد نماید، خدا از ایشان خوشنود و آنان از خدا 

گاه باشد که حزب خدای تعالی فقط رستگارند  .»خوشنودند، آنان حز خدایند آ
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 و اما از نظر عقل: 

 ایمان به اهللا و الیوم اآلخر از نظر عقل و منافع آن

د روشن گردد که ایمان به الله و الیوم اآلخر، منافع بسیاری برای دنیا و آخرت بای

دارد که در ایمان به سایر چیزها چنان نیست: زیرا ایمان به این دو چیز جلوگیر و مانع 

نماید. چون که ایمان به  بشر از فساد است، و از ظلم و ستم و خیانت جلوگیری می

: إله به هر معبودی گفته هه الله غیر از إله است، کلمالله است، کدام الله؟ بدان ک

الله اسم است برای ذاتی که  هشعوری باشد، ولی کلم شود اگرچه بت جامد بی می

مستجمع جمیع کماالت باشد یعنی در لغت عرب آمده که الله مخصوص و علم 

م لذات مستجمع لجمیع الکماالت الذاتیه. پس الله کسی است که به هر چیز، عال

 و بر هر چیز غالب و قاهر باشد و در همه جا حاضر و ناظر 
ً
و قادر و محیط باشد ذاتا

و به جمیع ذرات عالم محیط، و تمام ممکنات در تحت کنترل او باشد و از مخلوقی 

 غفلت نورزد چنان که فرموده: 

 .]۱۷[المؤمنون:  ﴾فِلِ�َ َ�ٰ  قِ لۡ �َۡ ٱ َعنِ  ُكنَّا َوَما﴿

 .» میا خلق (خود) غافل نبودهو ما (هرگز) از «
 و از اعمال بندگان مطلع، چنان که فرموده: 

ُ ٱ َوَما﴿ ا فِلٍ بَِ�ٰ  �َّ  .]۷۴: ة[البقر ﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�مَّ
 .» ستیو خداوند از اعمال شما غافل ن«

کشد، و برای هر عملی کیفری مقرر کرده و ثواب و عقابی  و مو را از ماست می

 فجر فرموده:  هکمین بندگان است چنان که درسوردقیق معین کرده و در 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
ۡ  .]۱۴[الفجر:  ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 .»بدرستی که پروردگارت البته در کمین است«
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اگر کسی به چنین خدای حاضری ایمان آورد، و از طرف دیگر به قیامت و عذاب 

ساب و کتاب دارد و و ثواب و عقاب دائم که هر ذره کاری و هر اشاره و فکری ح

حرکات و سکنانش در تحت کنترل است دیگر جرأت بر خیانت و جنایت و گناه 

ندارد، پس ایمان به این دو اصل این اثر را دارد ولی ایمان به غیر این دو اصل چنین 

 ایمان و اعتقاد به اینکه فالن امام و یا فالن بزرگوار بسیار مقدس و 
ً
اثری ندارد مثال

بوده و یا فالن کس بسیار زشتکار بوده چه اثری دارد؟ نه از خوبی  عابد و زاهد

کنند و هیچ برای بشر دیگر دافع شر و  ما ثبت می هخوبان و نه بدی بدان را در پروند

 ضرر نیست جز خدای واحد قهار. 

ُتب و ُرُسل الهی نیز واجب 
ُ
حال اگر کسی بگوید در قرآن ایمان به مالئکه و ک

به خدا ایمان دارد باید مطیع او باشد و به این سه اصل که او  شده، پس اگر کسی

 گوئیم:  دستور داده نیز ایمان آورد، آیا ایمان به اینها از اصول دین است یا خیر؟ ولذا می

 ایمان به مالئکه و کُتُب و رسل الهی از نظر قرآن 

کید ها و رسوالن الهی را مکرر  خدای تعالی ایمان به فرشتگان و کتاب در قرآن تأ

 فرموده:  ۲ هبقره آی هنموده. در سور

ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 ].۴: ة[البقر ﴾لَِك َ�بۡ  ِمن أ

 .»آورند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده متقین ایمان می«
 فرموده:  ۲۸۵ هو در آی

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب َّ� 

 ].۲۸۵: ة[البقر ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ 
این پیامبر ایمان آورد به آنچه از پروردگارش به او نازل شده و مؤمنین هر یک از «

 .»او و کتب او و رسوالن او هآنان ایمان آورده به خدا و مالئک
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که هر مؤمنی حتی خود پیامبر، چه عوام و چه دانا، و چه امام و چه مأموم باید به 

 هنساء آی هاین سه چیز ایمان آورند و عدم ایمان به اینها کفر است، چنانچه در سور

 فرموده: ١٣٦

ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱب  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦهِ َورُُسلِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ
 .]۱۳۶[النساء:  ﴾بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ 

امت کافر یش و فرستادگانش و روز قیها و هر کس به خدا و فرشتگانش و کتاب«

 .»] به گمراهی دور و درازی گرفتار آمده است شود [بداند که
است: ایمان به خدا  اما میان ایمان به خدا و قیامت و میان ایمان به این سه، فرق

و قیامت دو اصل استقاللی و ایمان به این سه، ایمان تبعی و طریقی است زیرا ایمان 

به آن دو، هدف، و ایمان به این سه چیز بعنوان وصول به هدف، و بعنوان اینکه این 

باشند، خواهد بود. زیرا ایمان به الله و قیامت برای  یسه راهنمای به آن دو اصل م

ه ذات و صفات خدا احاطه ندارد و کیفیت و هویت خدا و قیامت را ب بشری که

علمای داند ممکن نیست مگر به وحی و معرفی خود حق تعالی هر دو را. زیرا   نمی

دانند چنان که به  بشری حتی انبیاء احاطه به ذات خدا ندارند و کیفیت او را نمی

 فرماید:  می ۱۱۰ هطه آی هرسول خود در سور

 .]۱۱۰[طه:  ﴾امٗ ِعلۡ  ۦبِهِ  ُ�ِيُطونَ  َوَ� ﴿
 .»ابندیو [انسانها] در دانش به او احاطه ن«

 فرموده:  ٧٤ هنحل آی هو در سور

ْ تَۡ�ِ  فََ� ﴿ ِ  �ُوا  ٱ ِ�َّ
َ
ۚ مۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  ثَاَل نتُمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 .]۷۴[النحل:  ﴾٧٤ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 .»دیدان داند و شما نمی خداوند مین یقید. به یپس برای خداوند مثلها مزن«

. »کیفیت او را نداند«یعنی:  »اليعلم كيىف هو إال هو«فرموده:   و رسول خدا

احلمدهللا الذی اليبلغ مدحته القائلون «البالغه فرمود:  نهج هدر خطب  علی
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حمد خدایی را که «یعنی:  »الذی اليدركه بعد اهلمم واليناله غوص الفطن

او نرسند و صاحبان هوش و همت درك او را نکنند و  گویندگان به مدح
در دعای روز دوشنبه   . و حضرت سجاد»فکرهاي عمیق به کنه او نرسند

 . یعنی:»كلّت االلسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته«فرماید: 

ها از شناخت کنه او عاجزند او به عقل و  ها از وصف او ناتوان و عقل زبان«

. یعنی: »كلام ميزمتوه بأوهامكم فهو خملوق لكم«. »ر نگنجدوهم و ذهن بش

و . »هر چه را در ذهن آورید، آن مخلوق ذهن شما و آفریدة خود شماست«

 »التتفكروا ىف ذات اهللا ومن تفكر ىف ذاته تزندق« فرمود:  رسول خدا
 . »دین گردد در ذات خدا فکر نکنید که هر کس در ذات او فکر نماید بی«یعنی: 

بنابراین خدا باید هم خودش و هم قیامتش را که به عقل هیچ بشری نیامده 

معرفی کند و ذات و صفات خود و کیفیت قیامتش را معرفی نماید و پس از آن از 

 بندگان، شناخت خود و قیامتش را بخواهد: 

 خدا خود را به دو طریق معرفی کرده 

در اول   ان که حضرت امیریکی از راه تکوین دیگر و دیگر از راه وحی. و چن

اي «» يا من دل علی ذاته بذاته وتنزه عن جمانسة خملوته«گوید:  دعای صباح می

. »خدایی که خود بر ذات خود داللت کرده و از هم جنسی با مخلوق منزه است

 »إهلی أنت كام قلت وفوق ما نقول«گوید:  و حضرت سجاد در دعای ابوحمزه می
و باز . »اي و برتري از آنچه ما بگوئیم که خودت گفتهخدایا تو چنانی «یعنی: 

یعنی:  .»إهلی أنت دللتنی عليك ولوال أنت مل أدر ما أنت«کند:  عرض می
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دانستم تو  خدایا تو مرا به سوي خود راهنمائی کردي و اگر داللت تو نبود نمی«
 فرموده:  ١٦١ هانعام آی هو در قرآن سور. »اي چه

ٰ  إِنَِّ�  قُۡل ﴿ ٓ  ِ� َهَدٮ  .]۱۶۱[األنعام:  ﴾َرّ�ِ
 پروردگار من مرا هدایت کرد«

ً
 .»بگو حقیقتا

 فرموده باید بگویند: ۴۳ هاعراف آی همؤمنین و انبیاء چنانچه در سور هو هم

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٱ ِ�َّ َّ�  ٰ ٰ  َناَهَدٮ نۡ  َ�ٓ لَوۡ  َتِديَ ِ�َهۡ  ُكنَّا َوَما َذالَِ�
َ
ٰ  أ ُ ٱ َناَهَدٮ َّ�﴾ 

 .]۴۳[األعراف: 
حمد خدایی که ما را هدایت کرد به توحید و دین و اگر هدایت او نبود ما هدایت «

 .»شدیم نمی
 خود فرموده:   خدا به رسول ۵۰ هسبا آی هو در سور

ٓ  ُت َضلَلۡ  إِن قُۡل ﴿ َما ِضلُّ  فَإِ�َّ
َ
ٰ  أ  إَِ�َّ  يُوِ�ٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ �نِ  ِ�� َ�فۡ  َ�َ

 ٓ  .]۵۰[سبأ:  ﴾َرّ�ِ
ام و اگر هدایت یابم پس به  بگو اگر من گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده«

 .»کند آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می
پس خدا را به همان کیفیت که اسماء و صفات خود را در وحی معرفی کرده 

ی شناسد و بهتر معرف بشناسید زیرا خدا خود او را از تمام علمای بشری بهتر می

اند همه باطل و  کند. و آنچه علمای بشری و فالسفه در وصف خدا بهم بافته می

فانظر إهيا «فرماید:  می ٩٠ هدر خطب  خیالبافی است چنانچه حضرت امیر

اي سائلی که از اوصاف « یعنی: »القرآن عليه من صفته فائتم به كالسائل فام ذل

داللت کرده از صفت او به آن خدا سؤال کردي بنگر آنچه قرآن تو را بر آن 
گویند  و لذا محققین از علماء می. »اقتداء کن و سخنان دیگران را رها ساز

اوصاف و اسماء الهی توقیفی است یعنی موقوف بر آمدن وحی است، هر چه از 
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اعراف  هوحی آمده صحیح و غیر آن هر چه هر که بگوید باطل است. و خدا در سور

 فرموده:  ١٨٠ هآی

﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا سۡ  ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
 ﴾ۦ�ِهِ َ�ٰٓ أ

 .]۱۸۰[األعراف: 
د و آنان را که یدارد. پس به آن [نامها] او را به [دعا] بخوان کیهای ن م و خداوند نا«

 .»دیکردند، خواهند د می] آنچه را  د، [سزاییکنند، رها کن ش کجروی مییها در نام

 خدا چگونه خود را معرفی کرده؟

بدان که بر خدا الزم است اول خود را معرفی کند و پس از آن معرفت خود را 

 بخواهد، معرفی او خود را گاهی به اجمال است و گاهی به تفصیل: 

و اما اجمال پس به تکون و ایجاد مخلوقات است از کروات آسمانی و 

زیبای آنها عقل پی  هذرات اتمی از گل و بلبل و اشجار و انهار. از نقشها تا  کهکشان

برد، از  برد که آنها را خالق مدبر حکیمی است و از نظم عالم پی به ناظم آن می می

ترتیب و زیبایی خلقت حیوانات و اعضاء و جوارح آدمیان و کنترل تمام قوا و ذرات 

 فهمید که آنها را  جهان می
ً
 خالق مدبر و دانائی است. توان اجماال

 
ً
حیّ و «و اما تفصیل اسماء و صفات الهی او را باید از وحی گرفت که مثال

قيّوم وعلی كلّ شیءٍ قدير وبكلّ شیءٍ عليم و واحد وفرد وصمد ومل يلد و مل 

 ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿است و چیزی مانند او نیست که  »يولد
اند مانند عله العلل و یا عاشق و  ز خود بافتهپس آنچه علمای بشری و فالسفه ا

معشوق و یا صادر و مصدر، تمام اینها غلط و اشتباه و بلکه ضد قرآن و کفر است و 

 چنین اسماء و صفاتی در کتب آسمانی و وحی نیامده است. 
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و اما شناخت قیامت، آن هم باید از وحی گرفته شود زیرا هیچکس نرفته قیامت 

خود فرموده تو قیامت و  دیگران خبر آورد و حتی خدا به رسول را ببیند و برای

 خود فرموده:  به رسول ١٨٧ هاعراف آی هدانی. و در سور چگونگی آن را نمی

اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ ُمرۡ  � ۖ َسٮ َما قُۡل  َها  ﴾َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ

 .]۱۸۷[األعراف: 
 . »کنند؟ بگو علم آن مخصوص پروردگار است سؤال میاز تو ساعت قیامت «

بنابر آنچه ذکر شد باید خدا و قیامت را از وحی شناخت و ابزار و وسائل وحی 

 سه چیز است و آنها عبارت است از: 

 فرشته.  -۱

 .  پیامبران -۲

 های وحی.  کتاب -۳

ُتب و ُرُسل الهی الزم شده که به توسط این سه
ُ
باید  و لذا ایمان به مالئکه و ک

وحی را گرفت و آن دو اصل یعنی توحید و معاد را فهمید و شناخت ایمان به این سه 

 از بابت طریقیت و داللت و راهنمائی است به مبداء و معاد. چنان که حضرت امیر 

ومل «البالغه فرمود: خدا انبیاء و کتب را برای راهنمائی فرستاده:  اول نهج هدر خطب

. و تمام انبیاء برای دعوت به آن »ی مرسلٍ أو كتابٍ منزلخيل سبحانه خلقه من نب

عنکبوت  هدر سور دو اصل یعنی توحید و معاد آمدند: چنانچه حضرت شعیب

 به قوم خود گوید:  ٣٦ هآی

ْ �ۡ ٱ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ رۡ ٱوَ  �َّ  .]٣٦[العنکبوت:  ﴾ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُجوا
 .»دید دارین امید و به روز بازپسیخداوند را بپرست«

 گوید:  می ۲۶ ههود آی هدر سور و حضرت نوح

ن﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  �َّ  أ ۖ ٱ إِ�َّ  ا َ َّ�  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ِ��ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

َ
 ﴾٢٦ أ

 .]٢٦[هود: 
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 .» ترسم د که من بر شما از عذاب روز دردناکی میین که جز خدای را عبادت نکنیا«
این بود اصولی که خدا در قرآن ذکر نموده و ایمان به آنها را از بشر خواسته، و 

هیچ کس نه پیغمبر و نه امام و نه سایر امت حق ندارند بر اصولی که در قرآن ذکر 

شده بیفزاید و یا کم نمایند و آنچه مولود افکار اهل مذاهب است باید رها کنند تا 

 غضب خدا و عذاب او را برای خود تهیه نکنند.  موجب تفرقه و نفاق امت نگردد و

اند و آیا  اگر کسی بگوید چگونه بنام مذهب عدل و امامت را در طول واردکرده

 این کار از نظر قرآن چگونه است؟ گوئیم: 

 و اما عدل و امامت 

بدان که طبق آیات قرآن خدا را صد نام و صفاتست که الله معنای همان ذاتی 

جمیع آن صفات است و ایمان به الله یعنی به ذاتی که دارای تمام است که مستجمع 

آن صفات است چه عالم و چه قادر و چه عادل و چه اینها. پس کسی که ایمان به 

 هالله دارد ایمان به تمام صفات کمال او دارد و اگر بخواهیم صفات او را در شمار

ید خدا عادل است. گو شود یکی می اصول دین بیاوریم اصول دین صد عدد می

 گوید خدا قادر است و هکذا.  گوید خدا عالم است دیگری می دیگری می

گویند  اصول آورده متوجه این نکات نبوده. اینان می هپس آنکه عادل را در شمار

ایم؟ باید گفت:  اند ما عدل را در مقابل آنان آورده چون اشاعره خدا را ظالم دانسته

 اشاعره هر چه گفته
ً
نیست. باید دانست که  اند مربوط به خدا و رسول خدا اوال

بندی و ایجاد فرقه بر  دسته هاصول دین قبل از آمدن اشاعره چه بوده نه آنکه به واسط

 گوید:  اصول دین خدا بیفزائیم. زیرا قرآن می

ٰ  َر�َُّك  َوَما﴿  . ]۴۶[فصلت:  ﴾َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظ�َّ
 .»دارد روا نمیو پروردگارت هرگز به بندگان ستم «
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 فرماید:  و می

َ ٱ إِنَّ ﴿  .]۴۰[النساء:  ﴾ٖ◌ َذرَّة َقاَل مِثۡ  لِمُ َ�ظۡ  َ�  �َّ

 .»کند ای ستم نمی نی ذرهیخداوند (حّتی) به اندازه سنگ«
 و نیز فرموده: 

َ ٱ إِنَّ ﴿  .]۴۴[یونس:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  �َّاَس ٱ لِمُ َ�ظۡ  َ�  �َّ

 .»کند چ کس ستم نمییو پروردگارت به ه«
 فرماید:  و می

َحدٗ  َر�َُّك  لِمُ َ�ظۡ  َوَ� ﴿
َ
 .]۴۹[الکهف:  ﴾اأ

 .»کند پروردگارت به احدی ستم نمی«
ثالثا، اگر هر دسته و فرقه بیایند چیزی بگویند و ما برای رد آنان چیزی به اصول 

 عده بیفزائیم اصول دین از صد تجاوز می
ً
اند خدا عالم به  ای از فالسفه گفته کند مثال

دیگر از  هنیست پس باید یکی از اصول را علم خدا به جزئیات بدانیم. عد جزئیات

گویند خدا  و می »الواحد اليصدر منه إال الواحد«اند به  علماء و فالسفه قائل شده

قرار  »اهللا خالق كل شیء«یک چیز بیشتر خلق نکرده، ما باید یکی از اصول را 

دانند و ما باید یکی از اصول را:  تار نمیای از فالسفه خدا را فاعل مخ دهیم و یا عده

ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َوَر�َُّك ﴿  قرار دهیم و هکذا.  ﴾َتارُ َو�َخۡ  ءُ �ََشا

توان اصول اسالم را کم و زیاد نمود بنام  بنابراین هر کس هر چه گفت نمی

مذهب و یا غیر مذهب. زیرا خدا و رسول او راضی نیست چیزی را کم و زیاد کنند 

 بلکه اصول دین خدا کامل است. و احتیاج به زیاد و کم کردن نیست. 

مسلمین است، و امام دین و راهنمای  هو اما امامت: بدان که امام برای حفظ حوز

تابع دین است نه اصل دین و نه فرع دین و هیچ امامی نگفته من از اصول دین دینم و 

 امیرالمؤمنین علی
ً
مکرر فرموده من تابع   ایمان به من از اصول دین است، مثال
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نظرت إلی كتاب اهللا وما وضع لنا وأمرنا «فرماید:  می ۲۰۳ هدینم از جمله در خطب

من نظر افکندم به کتاب « . یعنی:»فاقتديته  اتبعته وما استنن النبیباحلكم به ف

خدا و آنچه براي ما مقرر نموده و ما را به حکم آن امر کرده پیروي کردم و آنچه 

و اقتدوا هبدی «فرموده:  ۱۵۸ هو در خطب. »رفتار کرده اقتداء کردم  را که پیغمبر

 ائمۀ اهل بیت رسول « .»فاهنا أهدی السنننبيكم فانه أفضل اهلدی واستنوا بسنته 

در همه جا خود را تابع دین شمرده و هیچ کدام مدعی آوردن مذهبی نشدند و هر 
 . »کس بر آنان مذهبی ببندد به ایشان افتراء بسته است

  بعضی می
ً
گویند عدل و امامت از اصول مذهب جعفری است، باید گفت: اوال

حتی ائمه اهل سنت مانند ابوحنیفه و شافعی کسی حق آوردن مذهب ندارد و 

هیچیک مدعی آوردن مذهب نشدند و پس از چهار قرن این مذاهب را مسلمین بنام 

مذهبی از خود آورده؟! آیا او زیدی و یا   اند. آیا علی آنان ساخته و پرداخته

،  لاسماعیلی و یا جعفری بود؟! نه والله. و به اضافه خدای تعالی با فرستادن رسو

شود و کسی  به کسی وحی نمی  دین و حجت را تمام کرده و پس از رسول خدا

 هحجت نیست تا بتواند مذهبی بیاورد چنانچه خدا در سور  بعد از رسول خدا

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿فرمود:  ١٦٥ هنساء آی بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� 
� پیامبران را برای بشارت و انذار فرستادیم تا پس از « .]۱۶۵[النساء:  ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ

 .»رسل برای مردم بر خدا حجتی نباشد

حجت «یعنی:  .»حجته  متّت بنبينا حممد«فرموده:  ۸۹ هدر خطب و علی 

پس کسی که قولش حجت نیست چگونه بنام دین خدا . »خدا با آمدن محمد تمام شد

 ،»ختم به الوحی«البالغه فرموده:  در نهج مذهب بیاورد؟! و نیز حضرت امیر 
 وحی را ختم نمود و پس از او به هیچ کس وحی نخواهد شد.  یعنی: خدا به محمد
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خواهیم خدا  شود. ما از خدا می در اینجا برای اختصار به همین اندازه اکتفاء می

مردم را بیدار و هشیار سازد و دست دندکانداران مذهب را کوتاه کند تا موجبات 

إن أريد اإلصالح ما «تفرقه و تشتت و ضعف اسالم و مسلمین از بین برود. 

 .».استطعت وما توفيقی إال باهللا عليه توكلت...

                                                          

 ا. ع. ب -م                    
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