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 مقدمه مترجم

 وااله وبعد:احلمد هللا والصالة عىل رسول اهللا وآله وصحبه ومن 
 کتاب

ً
م، که مختصر بود، لذا یف کردیخردساالن] تأل یبرا یبنام [خداشناس یقبال

م و در ییاست، ترجمه نما یشتریم تا کتاب حاضر را که شامل مطالب بیبر آن شد

را یم تا بتوانند از آن، بهتر بهره ببرند، زیزبان قرار ده یارکودکان و نوجوانان فارسیاخت

ک علم و دانش بشناسد، در عبادت و تمس یخود را از رو یگر خداو نوجوان اک کود

 ن اسالم، کوشاتر و استوارتر خواهد بود.ین مبیبه د

 یرضا و خشنود یخالص برا یم آنرا بعنوان عملیمتعال  مسئلت دار از خداوند

 ن.ید. آمیعطا فرمایک ا و آخرت اجر و پاداش نیرد، و ما را در دنیخود بپذ

 یر یاسحق دب



 
 

 

 

 

 )1( سؤال و جواب در توحید خردساالن

هَ إِالَّ اهللا.  الَ إِلَ
 کتا، وجود ندارد.ی یجز خدا یچ معبود بحقیه

لُ اهللاِ. وْ سُ دٌ رَّ َمَّ  حمُ
 محمد رسول و فرستاده خداست.

َ اهللا. يبِّ  رَ
 معبود من خداست.

. يبِّ بُدُ رَ عْ ا أَ نَ  أَ
 پرستم. من خدا را می

. يبِّ بُّ رَ ا أُحِ نَ  أَ
 من خدا را دوست دارم.

 ست؟یمعبود تو ک ۱س

 ج: معبود من خداست.

 ده است؟یتو را آفر ی: چه کس۲س

 ده است.یمردم را آفر یج: خداوند من و تمام

 ده است؟یشب و روز و آفتاب و مهتاب را آفر ی: چه کس۳س

 است.ده یج: خداوند شب و روز و آفتاب و مهتاب را آفر
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 ده است؟یم آفریرو یآن راه م یکه ما بر رو ینیزم ی: چه کس۴س

 ده است.یم آفریرو می آن راه یکه ما بر رو ینیج: خدا زم

 کرده است؟ یده، و رودها را جاریاها را آفریدر ی: چه کس۵س

 کرده است. یده و رودها را جاریاها را آفریج: خدا در

 آورد؟ می باران را از آسمان فرود ی: چه کس۶س

 آورد. می ج: خداوند، باران را از آسمان فرود

 را از آن خارج نمود؟ ها وهید و میدرختها را آفر ی: چه کس۷س

 را از آن خارج نمود. ها وهید و میج: خداوند، درختان را آفر

 

 )2سؤال و جواب در توحید خردساالن (

بُدُ اهللاَ. عْ ا أَ نَ  أَ
 پرستم. می من خدا را

ا  نَ بُّ اهللاَ.أَ  أَحِ
 من خدا را دوست دارم.

. تِهِ اعَ طَ تِهِ وَ بَادَ ِعِ قَ النَّاسَ ل لَ  اهللاُ خَ
 ده است.یعبادت و اطاعت از خود آفر یخداوند، مردم را برا

. ِيْعِ النَّاسِ يلَ مجَ بَةٌ عَ اجِ هُ وَ تُ اعَ طَ ةُ اهللاِ وَ بَادَ  عِ
 مردم، واجب است. یعبادت خدا و طاعت او بر تمام

 ست؟یو چن تی: د۱س

 ن من اسالم است.یج: د



 توحید براي کودکان و نوجوانان  6

 

 چه؟ یعنی: اسالم ۲س

 او. یمناهک و اطاعت از دستورات خدا و تر یگانه پرستی یعنیج: اسالم 

 ست؟ی: اساس اسالم چ۳س

کتا وجود ی یجز خدا یچ معبود بحقینکه هیدادن به ا یج: اساس آن گواه

 فرستاده اوست. ندارد، و محمد 

 م.یزیخ ینماز برم یم همه برایشنو می اذان را ی: چرا وقت۴س

ن ارکان اسالم است. و انسان، مسلمان نخواهد یاز مهمتر یکیج: چون نماز، 

 نماز. یبود مگر با ادا

 ست؟یما فرستاد ک یکه خدا او را بسو یامبری: پ۵س

 ما فرستاد. یاست که خدا او را بسو یامبریپ ج: محمد 

 مردم فرستاد؟ یتمام یرا بسو : چرا خداوند، محمد ۶س

 اموزد.ین اسالم را به مردم بینکه دیج: خداوند او را فرستاد تا ا

 کند؟ می ز دعوتیبه چه چ : محمد ۷س

 کند. می ر خدا، دعوتیعبادت غک کتا و تری یبه عبادت خدا ج: محمد 

 

ٍد « إلِْسَالِم ِدْ�نًا َو�ُِمَحمَّ
ْ
به « .»رَُسْوًال َونَِبيًّا رَِضيُْت بِاِهللا َر�ًّا َو�ِا

 .»خشنودم محمد  یامبرین اسالم، و پیخدا، و د یپروردگار
م: شناخت خداوند یبر ما واجب است که سه اصل و قاعده اسالم را بشناس

 .ن اسالم، و رسول الله یمتعال، د



 
 

 

 

 

 اصل و قاعده اول: شناخت خدا:

ز است، یو مدبر همه چک ننده و مالیاست که آفر یوندـ معبود من خدا ۱

 د:یفرما چنانکه می

ُ ٱ﴿  .]۶۲الزمر: [ ﴾ءٖ� َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ
 .»زهاستیننده همه چیخداوند آفر«

  د:یفرما می شناسم، چنانکه می اش ل و مخلوقاتیو دال ها ـ معبودم را با نشانه ۲
ۡ ٱ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ مۡ ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  ُل �َّ  .]۳۷فصلت: [ ﴾َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ
 .»د و ماه استیخدا خلقت شب و روز و خورش های و از جمله نشانه«

ندارد.  یکیچ شریکتاست و هیسته عبـادت است، یـ خــدا تنها معبـود شا ۳

 د:یفرما می چنان که
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ْ �ۡ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  ُبُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُ�مۡ  �َّ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

 .]۲۱البقرة: [ ﴾٢١ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 
 .ش از شما بودندیکه پاست  یننده شما وآنانید که آفریبپرست را ییخدا !مردم یا«

 .»دیزگار شویباشد که پره
 د؟ی: چرا خداوند، تو را آفر۱س

 د:یفرما می د تا او را عبادت کنم، همان طور کهیج: مرا آفر

 .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿
 .»نکه مرا عبادت کنندیادم مگر یافریجن انس را ن«
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 ست؟ی: عبادت او چ۲س

 و اطاعت از دستورات اوست. یکتا) دانستن ویگانه (یج: عبادت او، 

 الله ۳س
َّ
 چه؟ یعنی: ال إله إال

 کتا، وجود ندارد.ی یجز خدا یچ معبود بحقیه یعنیج: 

 

 اصل و قاعده دوم: شناخت دین:

 یمناهک ، و تریگانه دانستن خدا، و طاعت دستورات وی: یعنیاسالم  -۱

 د: یفرما می اوست، چنان که

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نۡ  ادِينٗ  َسنُ أ سۡ  ّمِمَّ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ  .]۱۲۵النساء: [ ﴾ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

ر یو سر ز -م حکم خدا نموده، یخود را تسل ،بهتر از آن است که مردم نیو کدام د«

 .»کوکار باشندیو هم ن -بار فرمان خدا آورند 
و خشنود شده است،  یهمه مردم، راض یاست که خدا به آن برا ینیاسالم د -۲

 د:یفرما می چنانکه

 .]۳المائدة: [ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت ﴿
 .»دمیتان برگزیبرا ،که اسالم استرا ن ییآن یو بهتر«

 د:یفرما می و سعادت و سرور است، خداوند یر و خوبین خیاسالم د -۳
﴿ � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

َ
 َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 .]۱۱۲البقرة: [ ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ 
خدا نهد، او پاداش خود را نزد  یدل به سو یکوکارانه رویکه ن یهر کس یآر«

 .»شوند می نیاندوهگترسند و نه  می و نه .پروردگارش دارد
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 : اسالم چند رکن دارد و کدامند؟۱س

 ج: ارکان اسالم پنج تا است که عبارتند از:

 کتا وجود ندارد، و محمد ی یجز خدا ین که معبود بحقیدادن به ا یـ گواه ۱

 فرستاده اوست.

 ـ اقامه نماز. ۲

 ـ پرداخت زکات. ۳

 ـ روزه ماه (مبارك) رمضان. ۴

 ـ حج خانه خدا، به شرط استطاعت. ۵

 

 :  اصل و قاعده سوم: شناخت پیامبر

 است. امبر من محمد بن عبدالله یـ پ ۱

ن اسالم را به آنها یمردم فرستاده تا د یتمام یرا به سو ـ خداوند، محمد  ۲

 اموزد.یب

  د:یفرما می بر من واجب است، خداوند امبر یـ طاعت از پ ۳

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  .]۷الحشر: [ ﴾نَتُهوا
 .»دییکرد، باز آ ید و از آنچه که نهیریآنچه را که رسول به شما داد، بگ«
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 اصول عقیده ما سه چیز است:

 امبر.ین و پیشناخت خدا، د

 اصل اول: شناخت خداوند سبحان:
 د:یفرما می ن است، چنان کهیو زم ها ما خالق آسمان یخدا -۱

ُ ٱ َر�َُّ�مُ  إِنَّ ﴿ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۵۴األعراف: [ ﴾َض �ۡ�

 .»دین را آفریو زم ها است که آسمان ییروردگار شما خداپ«
  د:یفرما می د، ویخوب آفرای  خداوند، انسان را خلق کرد، و او را در چهره -۲

حۡ  ِ�ٓ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 .]۴التین: [ ﴾٤ وِ��ٖ َ�قۡ  َسنِ أ

 .»میدین رخسار آفریما انسان را در بهتر«
 د:یفرما می زهاست،ویخداوند، مدبر همه چ -۳

 ٱ يَُدبِّرُ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  رَ مۡ ۡ� َما  ٱ إَِ�  ءِ لسَّ

َ
 .]۵السجدة: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»کند ر مییتدب ،نیزم بهاز آسمانها  ن نظمیتر ن و کاملیبه بهتررا  جهانر وام ،خدا«
 د:یفرما می که ید تا او را عبادت کنند، همان طوریخداوند، جن و انس را آفر -۴

 .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿
 .»عبادت خود یدم مگر برایافریجن و انس را ن«

 م، ویمان آوریم، و به او (خدا) ایخداوند به ما امر کرد تا به طاغوت کفر ورز -۵

 د:یفرما می

ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َ�َمن﴿ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُ�ؤۡ  ُغوتِ ل�َّ ِ ٱب ِ  َسَك تَمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  �َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  َوة
ۡ ٱ  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾َ�ٰ ُو�ۡ ل
مان (و پرستش) خدا یبرگردد، و به راه ا - یو سرکش -پس هر کس از راه کفر «

 .») چنگ زده استیرشته محکم (و استوار ه، بآورد یرو
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 الله است، یسمان ناگسستنیر یـ عروه الوثق ۶
َّ
چ معبود ی: هیعنی، ال إله إال

 کتا وجود ندارد.ی یجز خدا یبحق

 

 اصل وقاعده دوم: شناخت دین اسالم:
 را یگرین دیچ کس دیر از آن از هین ما اسالم است. و خداوند، غید -۱

 د: یفرما می رد. چنانکهیپذ نمی

 .]۸۵عمران:  آل[ ﴾هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿
 .»شود نمی رفتهیپذ ی(هرگز) از و ار کند،یگر اختید ینیر از اسالم دیهر کس غ«

 ز است:ین اسالم سه چیمراتب د -۲

 ).یکیمان، احسان(نیاسالم، ا

 یگانه شدن، و به طاعت او گردن نهادن، و دوریم خداوند ی: تسلیعنیاسالم  -۳

 و متعلقات آن.ک از شر

امبران خدا و روز یخدا و پ یخدا و فرشتگان خدا و کتابهامان: باور داشتنیا -۴

 ر و شر آن.یو خآخرت و قضا و قدر

ن بدار یقی ینیب نمی ، و اگر تو او راینیب می احسان: پرستش خدا چنان که او را -۵

 ند.یب می که او تو را

 

 :  محمد، اصل و قاعده سوم: شناخت پیامبر ما
امبران و ین پیبهتر یالقرش یاو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشم -۱

 است.یانبخاتم 

امر فرمود، و از یک ن را به ما رساند و ما را به انجام هر کار نین دیامبر ما ایپ -۲

 ، باز داشت.یهر شر و بد
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  د:یفرما می بر ما واجب است، خداوند یو اتباع و امبر اکرم یاز پ یرویپ -۳

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
 .]۲۱األحزاب: [ ﴾َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

 .»کوستین یسرمشق رسول خدا  -مسلمانان  -شما  یبرا یراسته ب«
مردم. چنانکه  یامبر بر محبت مادران و پدران و تمامیمقدم داشتن محبت پ -۴

هِ «د: یفرما می رسول الله  َحبَّ إيَِلِْه ِمْن َوادِلِ
َ
ُ�ْوَن أ

َ
َحُدُ�ْم َحيتَّ أ

َ
َال يُْؤِمُن أ

هِ َوانلَّاِس َووَ  ِ
َ

مْجَِعْ�َ دل
َ
شود  نمی از شما کاملیک چ یمان هیا« و مسلم.بخاری  .»أ

 .»مردم، محبوبتر باشم ینکه من نزد او از پدر و فرزند و تمامیمگر ا
 باشد. می ن آنحضرت یشان و انجام فرامیاز ا یرویپس محبت او در واقع، پ

هَ إِالَّ اهللاُ. نْ الَ إِلَ دُ أَ هَ کتا، ی یجز خدا یبحق یدهم که خدا ی میگواه  أَشْ

 وجود ندارد.

ولُ اهللاِ. سُ ا رَ دً َمَّ نَّ حمُ دُ أَ هَ أَشْ فرستاده  دهم که محمد  ی میو گواه وَ

 خداست.

 الله: معبود بحق یمعنا -۱
َّ
 کتا، وجود ندارد.ی یجز خدا یشهادت أن ال إله إال

را  ها است که خداوند، آن ییعبادت: عبادت شامل تمام سخنان و کارها -۲

 وست دارد.د

 از آن عبارتند از: یدارد که بعض یادیعبادت، انواع ز -۳

 دعا، ترس، توکل، نماز، ذکر، خدمت به پدر و مادر و...

  د:یفرما می : خداوندل دعایدل
سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿

َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  تَِجۡب أ ونَ تَكۡ �َسۡ  �َّ  َ�نۡ  ِ�ُ

 .]۶۰غافر: [ ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِ� 
تان اجابت کنم، آنان که از ید تا برایبخوان -به دعا  -روردگارتان گفت: مرا پ«

 .»ندیآ می به جهنم در یورزند با خوار می عبادت من کبر
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 د:یفرما می : خداوندل ترسیدل

ؤۡ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َ�َافُوُهمۡ  فََ� ﴿  .]۱۷۵عمران:  آل[ ﴾ِمنِ�َ مُّ

 .»دیاز من بترس  -بلکه  – دیترسن –ن یاطیش -از آنان  دیهست پس اگر مؤمن«
 د:یفرما می : خداوندل توکلیدل

ِينَ ٱ ِمنَ  رَُجَ�نِ  قَاَل ﴿ �ۡ  َ�َافُونَ  �َّ
َ
ُ ٱ َعمَ � ْ دۡ ٱ ِهَماَعلَيۡ  �َّ  ِهمُ َعلَيۡ  ُخلُوا

ِ ٱ َوَ�َ  لُِبونَۚ َ�ٰ  فَإِنَُّ�مۡ  ُتُموهُ َدَخلۡ  فَإَِذا اَب ۡ�َ ٱ ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ  ُكنُتم إِن ا
ؤۡ   .]۲۳المائدة: [ ﴾٢٣ ِمنِ�َ مُّ

 .»دید که) بر خدا توکل کنید (بایو اگر مؤمن هست«
 د:یفرما می : خداوندل نمازیدل

ْ  �َُّقوهُ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ُمنِيبِ�َ ﴿ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  َوَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونُوا  ﴾٣١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 .]۳۱الروم: [

 .»دید و از مشرکان نباشیارزو نماز بگ«
 د:یفرما می : خداوندل ذکریدل

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا  .]۴۱األحزاب: [ ﴾٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

 .»دیاد (و ذکر) کنی ،اریاد کردن بسیمؤمنان، خداوند را به  یا«
 د:یفرما می : خداونداز پدر و مادر یل فرمانبردار یو دل

يۡ ﴿ ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ�  .]۱۵األحقاف: [ ﴾ًناَ�ٰ إِحۡ  هِ ِ�َ

 .»میا سفارش کرده یکوکاریو به انسان در باره پدر و مادرش به ن«
ر یغ یرا برا یعبادت یرد. پس اگر کسیگ یخدا انجام م یبرا تمام عبادات، -۴

 د:یفرما می است. خداوندخدا، انجام دهد، کافر 

ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  َوَمن﴿ َما ۦبِهِ  ۥَ�ُ  نَ َ�ٰ بُرۡ  َ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  ِعندَ  ۥِحَسابُهُ  فَإِ�َّ
ٰ لۡ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َرّ�ِهِ   .]۱۱۷المؤمنون: [ ﴾١١٧ فُِرونَ َ�
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به  یلیچ دلیش) بخواند که هیایرا (به ن یگریو هر کس با خداوند معبود د«

گمان  بی ست که حسابش نزد پروردگارش است،ین نیت) آن ندارد، جز ای(حقان

 .»شوند کافران رستگار نمی
 د: یفرما می د تا فقط او را پرستش کنند، چنان کهیخداوند جن و انس را آفر - ۵

 .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َما﴿
 .»کنند یآنکه مرا بندگ یدم مگر برایافریرا نجن و انس «

 یبزرگ و زندگ یم و شادمانیعظ یکه فقط خدا را پرستش کند به سعادت یکس -۶

 د: یفرما می افت. خداوندیدست خواهد  یخوب

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ  َطّيِبَٗة

جۡ  زَِ�نَُّهمۡ َوَ�َجۡ 
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ  .]۹۷النحل: [ ﴾٩٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 یانجام دهد و مومن باشد به او زندگای  ستهیچه مرد و چه زن کار شاهر کس «

 . »میکن می عطا یندیزه و خوشایپاک

 رسول الله: تصد یمعنا -۱
ً
داده، و ق او درباره آنچه به ما خبر یشهادت أنَّ محمدا

ن که خدا پرستش یکرده، و ا یطاعت او در آنچه امر فرموده، و اجتناب از آنچه نه

 ن نموده است.یقیعت، یکه شرای  وهینشود مگر به ش

است، که  یالقرش یامبر ما: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمینام پ -۲

 باشد. می ان عربین نسب، در میبهتر

را بر همه، واجب  اش همه مردم فرستاده و اطاعت یرا برا خداوند، محمد  -۳

 د:یفرما می نموده است. چنانکه

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ �  .]۱۵۸األعراف: [ ﴾َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

 .»همه شما هستم یمن فرستاده خداوند به سو !مردم یگو اب«
د و پرستش یکرد و مردم را به توح یمکرمه زندگ ه، نخست در مک امبریپ -۴
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ه احکام یمنوره هجرت نمود و به انجام بق هنیکتا دعوت نمود. سپس به مدی یخدا

نه در سن یره امر فرمود. و سرانجام، در مدین اسالم مانند زکات و روزه و جهاد و غید

 را وداع گفت. یدار فان یسالگ ۶۳

 دیکند، مستحق عذاب شدمخالفت  امبر اکرم یهر کس که با اوامر پ -۵

 د: یفرما می گردد، خداوند می

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]۶۳النور: [ ﴾أ

به آنان  ییکنند بر حذر باشند که بال می د آنان که بر خالف فرمان او رفتاریپس با«

 .»رشان شودیبان گیگرک دردنا یا عذابیبرسد، 
 یبزرگ یروزیاطاعت کند، سعادت کامل و پ ـامبر خدا یهر کس که از پ -۶

 د:یفرما خواهد شد. خـداوند می اش بینص

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ  .]۱۳۲عمران:  آل[ ﴾١٣٢ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

 .»دیرید، باشد که مشمول رحمت قرار گیفرمان بر - او –و از خداوند و رسول «
 د:یفرما می نیو هم چن

ْ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن﴿  .]۵۴النور: [ ﴾َتُدوا

 .»افتید ید، راه خواهیو اگر از او فرمان بر«
 



 
 

 

 

 

 انواع توحید:

 د:یف توحیتعر 

بی ت و کامل بودن اسماء و صفات خدا را یالوهت و یکتا دانستن خدا در ربو

 ند.ید گویتوح

 د سه نوع است:ید: توحیاقسام توح

 د اسماء و صفات.یت، توحید الوهیت، توحید ربوبیتوح

ن یمعتقد بودن به ا یعنید افعال خدا: یت: عبارت است از توحید ربوبیتوح -۱

راندن، و مانند آن یردن، مر امور، زنده کیدادن، تدب یدن، روزیز مانند: آفریکه همه چ

 از جانب خداست.

 د: یفرما می جز خدا، وجود ندارد. چنان کهای  نندهیچ آفریو ه

ُ ٱ﴿  .]۶۲الزمر: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ

 .»ز استیننده همه چیآفر ،خداوند«
 د:یفرما می ست مگر خدا، همان طور کهینای  دهنده یو روز

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿ 
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ�  .]۶هود: [ ﴾ُ�َهارِزۡ  �َّ

 .»خداوند است -عهده - بر اش یکه روز ست مگر آنین نیدر زمای  چ جنبندهیو ه«
 د:یفرما می کند مگر خدا، و نمی ریق را تدبیچ کس امور خالیو ه

 ٱ يَُدبِّرُ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  رَ مۡ ۡ� َما  ٱ إَِ�  ءِ لسَّ

َ
 .]۵السجدة: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»کند می رین تدبی) را از آسمان (گرفته) تا زمی(هستکار «
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 د:یفرما می که راند مگر خدا، چنانیم نمی کند، و نمی چ کس زندهیهو 

 .]۵۶یونس: [ ﴾٥٦ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ ﴿
 .»دیشو می او بازگردانده یراند، و به سویم می کند و می او زنده«

 ید، اعتراف کردند. ولین نوع توحیبه ا ش، در زمان رسول الله یکفار قر

 د:یفرما می ن اسالم نکرد، چنان که خداوندیاعترافشان آنها را مشرف به د

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۚ ٱ َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ� ُ  دُ مۡ �َۡ ٱ قُلِ  �َّ

 ِۚ �ۡ  بَۡل  ِ�َّ
َ
 .]۲۵لقمان: [ ﴾٢٥ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

 .»ند: خداوندیگو نیقیبه د،ین را آفریو زم ها آسمان یچه کس یو اگر از آنان بپرس«
د افعال و اعمال بندگان خدا در آنچه یت: عبارت است از توحید الوهیـ توح ۲

خداوند  یدهند برا می که بندگان انجام یعبادات یتمام یعنی، اند که به آن امر شده

 ، مدد و ...یاریندارد، مانند: دعا، ترس، توکل،  یکیکتاست که شری

  د:یفرما می م. چنانکهیخوان می پس فقط او را
سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿

َ
 .]۶۰غافر: [ ﴾لَُ�مۡ  تَِجۡب أ

 .»تان اجابت کنمید تا برایو پروردگارتان گفت: مرا (به دعا) بخوان«
 د:یفرما می طور که م. همانیترس می و فقط از خدا

ؤۡ  ُكنُتم إِن وََخافُونِ  َ�َافُوُهمۡ  فََ� ﴿  .]۱۷۵عمران:  آل[ ﴾ِمنِ�َ مُّ

 .»دیاز من بترس -بلکه - دیترسن -طان یش یایاول -، از آنان دیمان داریاپس اگر «
 د:یفرما می م، و خدایکن می و فقط بر خدا توکل

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ؤۡ  ُكنُتم إِن ا  .]۲۳المائدة: [ ﴾ِمنِ�َ مُّ

 .»دیبر خدا توکل کن -د که یبا - دیهست و اگر مؤمن«
 د:یفرما می م، چنانکهیطلب ی میاریفقط از خدا 

 .]۵الفاتحة: [ ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿



 توحید براي کودکان و نوجوانان  18

 

 .»مییجو ی میاریم، و تنها از تو یکن ی میتنها تو را بندگ«
 د:یفرما می م، چنانکهیبر می و فقط به خدا پناه

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 .]۱الناس: [ ﴾١ �َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 .»برم می پناه ،بگو: به پروردگار مردم«
  د:یفرما می ، خداونداند امبران آوردهیاست که پ یدین، توحیا

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿  مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا  ﴾ُغوَت ل�َّ

 .]۳۶النحل: [

که: خداوند را  -ن دعوت یبا ا -م، یختیبرانگ یرسول یهر امت -ان یم -ن در یقیبه «

 .»دیزید و از طاغوت بپرهیکن یبندگ
ز آن یو اکنون ن اند است که کفار، در گذشته آن را انکار کرده یدین همان توحیو ا

  د:یفرما می نیزبان مشرککنند. خداوند متعال از  می را انکار

َجَعَل ﴿
َ
ٰ  لَِهةَ �ٱ أ  .]۵ص: [ ﴾٥ ُعَجابٞ  ءٌ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ  ِحًد�ۖ َ�ٰ  اهٗ إَِ�

شگفت  یزین چیگمان ا بی معبود قرار داده است؟یک معبودان را  -همه  -ا یآ«

 .»است
که خداوند، خودش  یمان آوردن به اسماء و  صفاتید اسماء و صفات: ایـ توح ۳

م و سنت یف نموده و در قرآن کریاو را توص  رسول هللا ا یرا با آنها وصف نموده و 

داردکه  یادیز یان ذکر است که خداوند، نامهای. و شااند آمده اکرم  یح بنیصح

حکمت) و ...  یم (دارایز، حکینا، عزیعبارتند از: بخشنده، شنوا، ب ها از آن یبعض

 د:یمافر می خداوند

ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ِميعُ ٱ وَُهوَ  ءٞ  .]۱۱الشوری: [ ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 .»ناستیست، و او شنوا و بیمانند او ن یزیچ« 
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 صفات رستگاران:

 د: یفرما می خداوند

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ ْ َوتََواَصوۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب  .]۴-۱العصر: [ ﴾٣ لصَّ

سته یشامان آورده و کردار یاست، مگر آنان که ا یانکاریسوگند به زمان، که انسان در ز«

 .»اند ه کردهیتوص ییبایگر را به شکیگر را به حق سفارش، و همدیو همد اند کرده
 یان و هالکت است، مگر کسیاد کرده که انسان در زیخداوند به زمان، سوگند 

 که چهار صفت، داشته باشد:

 ند.یمان گوین اسالم را ایامبر خدا و دیمان: شناخت خدا و پیا -۱

 به پدر و مادر. یکیو ن ییعمل صالح: مانند نماز، روزه ،زکات، راستگو -۲

 ق به آن.یمان و عمل صالح و تشویا یدعوت به سو یعنیسفارش به حق:  -۳

بر طاعت. و صبر هنگام  ییبایدعوت به صبر و شک یعنیسفارش به صبر:  -۴

 بت.یمص

 آنچه با توحید، منافات دارد.

مان به خدا و کفر به یکه خداوند بر بندگانش واجب کرد، ا یزین چیاول -۱

 د:یفرما می طاغوت است، خداوند

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا  ﴾ُغوَت ل�َّ

  .]۳۶النحل: [

که: خداوند را  -ن دعوت یبا ا -م، یختیبرانگ یرسول یهر امت -ان یم –ن در یقیبه «

 .»دیزید و از طاغوت بپرهیکن یبندگ
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ر از خدا شود، و به آن عبادت، یکه به غ یا کسیز یطاغوت: هر چ یمعنا -۲

 باشد،طاغوت نام دارد. یراض

آن و بغض ک ر خدا، تریکفر به طاغوت: باطل دانستن عبادت غ یچگونگ -۳

 کردن با او. یانجام دهد و دشمن ین اعمالیکه چن یدن به آن، و کافر دانستن. کسیورز

است که تنها خدا را عبادت  ین معنید به اید است: پس توحی، ضد توحکشر -۴

نکه از یرد. مانند ایدا انجام گر خیغ یاز عبادتها برا یکین است که یاک م، و شریکن

 ر خدا را سجده کند.یا غیر خدا بخواهد یغ

 د:یفرما می ن گناه است، خداوندیتر مین و عظی، بزرگترکشر -۵

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�  ﴾ءُ �ََشا

 .]۱۱۶النساء: [

هرکس که  یرا برا -کشر -آورده شود، و جز آن ک او شربخشد که به  نمی خداوند«

 .»آمرزد می بخواهد،
د ماندن در یسازد و موجب جاو می طاعات را باطل ی، تمامکد دانست که شریبا

 د:یفرما می گردد. چنانکه خداوند متعال می دوزخ و عدم ورود به بهشت

ۡ�َ  َولَوۡ ﴿
َ
ْ أ ا ُهمَ�نۡ  َ�َبَِط  ُ�وا ْ  مَّ  .]۸۸األنعام: [ ﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 آنان زدوده -نامه اعمال  -دند، آنچه را که کرده بودند، از یورز ک میو اگر شر«

 .»شد می
 د:یفرما می گرید ییو در جا

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َوٮ  َوَما �َّاُر

 ٰ نَصارٖ  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ
َ
 .]۷۲المائدة: [ ﴾أ

 ورزد، خداوند بهشت را بر او حرامک که به خداوند، شر یگمان، کس یب«

 .»گاهش در آتش استیگرداند و جا می
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است که انجام  یید منافات دارد. پس کفر، سخنان و کارهایکفر، با توح -۶

 کند. می مان، خارجید و ایتوح هریرا  از دا اش دهنده

ی . چنانکه حق تعال ات قرآن و رســول خدا یکردن خدا، آمانند  مسخره 

 د:یفرما می

ِ  قُۡل ﴿ ب
َ
ِ ٱأ ْ َ�عۡ  َ�  ٦٥ زُِءونَ َتهۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ  قَدۡ  َتِذُروا
 .]۶۵-۶۵التوبة: [ ﴾نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دَ َ�عۡ  تُمَ�َفرۡ 

 ید، به راستیاورید؟ عذر نیکرد می شخندیات او، و رسولش ریا به خدا، و آیبگو: آ«

 .»دیمان آوردن، کافر شدیکه پس از ا
مان نزد مردم، و ید و ایاظهار توح یعنید، منافات دارد. نفاق ینفاق، با توح -۷

مان یا اش با زبان ین که کسیباشند. مانند ا می و کفر، در دلک پنهان ساختن شر

 کفر را در دلش پنهان سازد. یاورد ولیب

 د:یفرما می خداوند متعالچنانکه 

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ِ  ُهم َوَما ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱَو�
 .]۸البقرة: [ ﴾٨ِمنِ�َ بُِمؤۡ 

م، یمان آورده ایامت، ایند: به خدا و به روز قیگو می هستند که یو از مردم کسان«

 .»ستندیحال آن که مؤمن ن
در دل خود، مؤمن  یم، ولیمان آوردیند ما به خدا ایگو می با زبانشان یعنی

 ستند.ین

 



 
 

 

 

 

 ایمان به آخرت

مان راسخ یبداند و ا یامت را حتمینکه وقوع روز قیا یعنیمان به آخرت: یا یمعنا

که انجام  یشان، حشر خواهند شد . و به خاطر اعمالیداشته باشد که مردم از قبرها

ان یان به بهشت و دوزخید و سرانجام بهشتی، محاسبه و مجازات خواهند گرداند داده

 به دوزخ خواهند رفت.

مان است که بدون آن، یاز ارکان ا یکیمان به آخرت، ید دانست که این بایهمچن

 شود.  نمی مان شخص کاملیا

 شود: می زیمان به آخرت، شامل سه چیا 

 خته شدن پس از مرگ:یمان به برانگیـ ا ۱

زند و یخ یبرم ها از قبر ها گردند و مرده می به اجسادشان بر ها امت، روحیروز ق

ان و یکنند. سپس آنها را که پا برهنه و عر می شگاه پروردگارشان، حاضریمردم در پ

 نند.یب می جا جمعیک ، اند ختنه نشده

 د:یفرما می را خداوندیز

ٰ  دَ َ�عۡ  إِنَُّ�م ُ�مَّ ﴿ �َ ِ  ﴾١٦ َعُثونَ ُ�بۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ١٥ لََمّيُِتونَ  َك ل
 .]۱۶-۱۵المؤمنون: [

 در روز قین خواهیسپس شما پس از ا«
ً
د یخته خواهیامت برانگید مرد، آنگاه قطعا

 .»شد
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. »�رُش انلَّاُس يَْوَم الِقيَاَمِة ُحَفاةً ُعَراةً ُغْرالً « د:یفرما می ن رسول خدا یهمچن

 .»گردند می حشر اند ان و ختنه نشدهیکه پابرهنه و عر یامت، مردم در حالیروز ق« .هیمتفق عل
 اعمال و محاسبه شدن: یمان به ترازویا -۲

کند، پس هر  می محاسبه اند ا انجام دادهیکه در دن یخداوند، مردم را طبق اعمال

آسان  اش محاسبهد بوده و از خدا و رسولش اطاعت کرده است، یکس که اهل توح

 خواهد بود.

 ت بوده، حسابش دشوار خواهد بود.یو معصک و هر کس که اهل شر

کفه ترازو، و یک در  ها یکیشوند. ن می وزن یمیعظ یاعمال انسان در ترازو

ش از گناهانش های یکیشوند. پس هر کس که ن می گر آن گذاشتهیگناهان در کفه د

شتر باشد، به یش بهای یکیکه گناهانش از نرود. و هر کس  می شتر باشد به بهشتیب

 د:یفرما می رود. در مورد محاسبه اعمال، خداوند متعال می جهنم

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
 ٨ ��َِس�ٗ  اِحَسا�ٗ  ُ�َاَسُب  َف فََسوۡ  ٧ ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

هۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�نَقلُِب 
َ
ا ٩ �ورٗ َمۡ�ُ  ۦلِهِ أ مَّ

َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
ٓ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ِ َظهۡ  ءَ َوَرا  ١٠ ۦرِه

ْ يَدۡ  َف فََسوۡ   .]۱۲-۷االنشقاق: [ ﴾١٢ َسعًِ�ا َ�ٰ َوَ�ۡص  ١١ �ُ�ُبورٗ  ُعوا

شود  می ، محاسبهیکه نامه اعمال او به دست راستش داده شود، به آسان یاما کس«

از پشت  اش که نامه اعمال یگردد. و اما کس یبرم اش خانواده یو شادمان به سو

 .»دیآ می کند و به دوزخ در می سر، به او داده شود، طلب هالکت
 د:یفرما می اعمال، خداوند متعال یو در مورد ترازو

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿ ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  فََ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  َ�نَ  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل مِثۡ 

َ
ۗ  نَا�  .]۴۷األنبیاء: [ ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بِنَا َوَ�َ�ٰ  بَِها

ی چ کس ستمیم. به هینه می انیعدالت را در م یامت، ترازوهایو در روز ق«

 به اندازه دانه خردل داشته باشد، به حساب - یا بدیو یک عمل ن -شود. و اگر  نمی
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 .»میکن ی میم، و ما حسابرسیآور می
 بهشت و دوزخ: -۳

خدا و  یع و متقیمومنان مطل یاست که خداوند آن را برا یمنزلگاه دائمبهشت، 

، یدنی، نوشیاعم از خوردن یدائم های نعمت یا ساخته است. در آن، تمامیرسول مه

 گر وجود دارد.ید های یو همه دوست داشتن یدنیپوش

که به خدا،  یکسان یاست، خداوند آن را برا یشگیگاه عذاب همیدوزخ هم جا

کردند آماده کرده است. در آن، انواع عذاب و  یدند و از رسولش نافرمانیکفر ورز

 کند وجود دارد. نمی درد و عقوبت که به فکر، خطور

 د:یفرما می خداوند در مورد بهشت،

ْ وََسارُِعوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
 ُض �ۡ�

ۡت  ِعدَّ
ُ
 .]۱۳۳عمران:  آل[ ﴾١٣٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  أ

 -هم چون  -ش یکه پهنا یپروردگارتان و بهشت -جانب  -از  یآمرزش یو به سو«

 .»دیزگاران فراهم  شده است، بشتابیپره ین است و برایو زم ها آسمان
 د:یفرما می نیهم چن

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ ا خۡ  مَّ
ُ
ِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ ة �ۡ  قُرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  َ�نُوا

 .]۱۷السجدة: [ ﴾١٧َملُونَ َ�عۡ 

شان یبرا یزیچشم است، چه چ یه روشنیداند که از آنچه ما نمی چ کسیپس ه«

 .»افتند)یکردند (پاداش  می نهان داشته شده است، به (پاس) آنچه
 د:یفرما می و در مورد دوزخ،

ْ ٱفَ ﴿ ۡت  ۖ�َجارَةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا ِعدَّ
ُ
ٰ لِلۡ  أ  .]۲۴البقرة: [ ﴾فِرِ�نَ َ�

کافران آماده  یزمش مردم و سنگها خواهند بود. و براید که هیزیبپره یپس از آتش«

 .»شده است
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 د:یفرما می نیو هم چن

�ۡ  إِنَّ ﴿ َ�َ ٓ نَ�اٗ�  َنا
َ
ةٖ  َذا اَوَطَعامٗ  ١٢ اوََجِحيمٗ  أ ِ�مٗ  وََعَذابًا ُغصَّ

َ
 ﴾١٣ اأ

 .]۱۳-۱۲المزمل: [

ن و یر و عذاب و آتش سوزان دوزخ است و همچنیگمان نزد ما غل و زنج یب«

 .»وجود داردک دردنا یر و عذابیگلوگ یخوراک
یک م که ما را به آن نزدیطلب ی میم و سخنان و اعمالیپروردگارا! ما خواهان بهشت

 م.یبر می کند، به تو پناهیک که ما را به آن نزد یکند. و از دوزخ و سخنان و اعمال

 اي پیرامون عقیده اسالمی و اهمیت آن. مقدمه

 عت است.یده و شرین اسالم، عقید

کند و قلب، به آن  می قیاست که نفس، آن را تصد یده: منظور اموریاما عق

 یدیو تردک چ شیاست که ه ینیقی یصاحبانش (مومنان) امور ینان دارد و برایاطم

 در آنها وجود ندارد.

به پدر و مادر و...  یکیمانند: نماز،  زکات، روزه، ن یف عملیعت: تکالیو اما شر

 خواند. می آنها فرا یاست که اسالم ما را به سو

خدا، و  های مان به خدا، و فرشتگان و کتابیعبارتند از: ا یده اسالمیعق های هیپا

 ر و شر آن.یقدر و خمان به قضا و یامبران خدا و آخرت و ایپ

 د:یفرما می ن است که خداوندیا اش لیو دل

ن ِ�َّ لۡ ٱ َس لَّيۡ ﴿
َ
ْ  أ ۡ ٱ قِبََل  وُُجوَهُ�مۡ  تَُولُّوا ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل  َمنۡ  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  رِِب َمغۡ ل

ِ  َءاَمنَ  ِ ٱب ۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  .]۱۷۷البقرة: [ ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

کوکار یست، بلکه نین یکید، نیمشرق و مغرب کن یتان را به سوهای ن که چهرهیا«

 .»اوردیمان بیامبران ایامت و فرشتگان و کتاب و پیاست که به خدا و روز ق یکس
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 د:یفرما می ل بر قضا و قدر، خداوندیو دل

ٓ  ٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  إِنَّا﴿ مۡ  َوَما
َ
ٓ أ ٞ َ�ٰ  إِ�َّ  ُرنَا ِ  �َ�َمۡ  ِحَدة  ﴾٥٠َ�ِ ۡ�َ ٱب

 .]۵۰-۴۹القمر: [
 یکیم. فقط یده ایحساب آفر یرا به اندازه الزم و از رو یزیگمان ما هر چ بی«

 .»ابدی می چشم بهم زدن تحققیک است که در 

ْن تُْؤِمَن باِِهللا َوَمَالئَِ�ِتِه « د:یفرما می و رسول اکرم 
َ
َوُ�تُبِِه اإلْ�َماُن أ

هِ  َقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
َْوِم اآلِخِر َوتُْؤِمَن بِال ن که: خدا یا یعنیمان یا« مسلم. »َورُُسِلِه َوايلْ

ر و شر آن را باور یامت و سرنوشت وخیو فرستادگان خدا و روز ق ها و فرشتگان خدا و کتاب

 .»یداشته باش
 

 اهمیت عقیده اسالمی

 ها از آن یشود که بعض می آشکار یاریاز انجام امور بس یده اسالمیت عقیاهم

 عبارتند از:

ن یاست، و ضرورت ما به ا یگریاز دیده، برتر از هر نین عقیاز ما به این -۱

 یبرا یچ سعادت و نعمت و سروریرا هیاست. ز یگریده، برتر از هر ضرورت دیعق

 ننده دلها.یقلبها وجود ندارد مگر به پرستش خدا و آفر

ن ین جهت، اولیاست. بد یـده اسـالمـیضه، عقین فرین و مهمتریتر بزرگ -۲

د: یفرما می شود. چنان که رسول خدا  می است که از مردم، مطالبه یزیچ

داً رَُسوُل (« نَّ ُ�َمَّ
َ
َ إِالَّ اَهللا َوأ ْن َال إِهلَ

َ
قَاتَِل انلَّاَس َحيّت �َْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

دهند  ین که گواهیبه من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا ا« ه.یمتفق عل. »)öاهللا

 .»فرستاده خداست کتا وجود ندارد و محمد ی یجز خدا یچ معبود بحقیه
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ت و استقرار و سعادت و یجاد امنیکه باعث اای  دهیتنها عق یده اسالمیعق -۳

 د:یفرما می گردد. چنان که خداوند متعال ی میشادکام

 ﴿ � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

َ
 َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 .]۱۱۲البقرة: [ ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ 

، هر کس خالصانه رو به خدا کند، او پاداش خود را در نزد پروردگارش دارد، یآر«

 .»ن شوندیبر آنان است، و نه آنان اندوهگ یمیو نه ب
ت و رفاه را محقق میسازد، یاست که عافای  دهیتنها عق یده اسالمیچنان که عق

 د:یفرما می خداوند

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ َقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا َّ� ْ ٓ ٱ ّمِنَ  تٖ بَرََ�ٰ  ِهمَعلَيۡ  َنالََفَتحۡ  ا َما  ءِ لسَّ

 ٱوَ 
َ
 .]۹۶األعراف: [ ﴾ِض �ۡ�

 از آسمان و زمیو اگر اهل (آن) شهرها ا«
ً
ن (دِر) یمان میآوردند و پروا داشتند، قطعا

 .»میگشود را بر آنان می هایی برکت
گردد.  ی میحکومت اسالم ییت و برپایدن بحاکمیباعث رس یده اسالمیعق -۴

 د:یفرما می خداوند

�ُورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
 ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�

ٰ ٱ  .]۱۰۵األنبیاء: [ ﴾١٠٥ لُِحونَ ل�َّ

سراسر  -گمان  بی م کهینوشته ا -نیشیاء پیانب -ما عالوه بر قرآن، در تمام کتب «

 .»سته ما به ارث خواهند بردین را بندگان شایزم - یرو
 

 

 



 توحید براي کودکان و نوجوانان  28

 

 ایمان به خداوند عز وجل:

ت و ین به وجود او و اقرار به ربوبیراست یوجل: گواه عز یمان به خدایا یمعنا

 ت و اسما و صفات اوست.یالوه

 ز است:یمان به خدا، متضمن چهار چیپس ا

 مان به وجود خداوند سبحان.یا -۱

 .بت خداوند متعالیمان به ربویا -۲

 .ت خداوند متعالیمان به الوهیا -۳

 .مان به اسما و صفات خداوند متعالیا -۴

 م.ییگو می در مورد آنها بطور کامل، سخنک نیا

 مان به وجود خداوند متعال:یا -الف

در مورد آن اختالف  یاست که کس یفطر یاقرار به وجود خداوند متعال، امر

شتر مردم، به وجود خدا معترفند ین) بید بی از مالحده (کفارای  نظر ندارد. و جز عده

 ندارند. یو مخالفت

دهد، و  می به خالق خود نسبت یچ آموزشیرا بدون ه ، فطرت خودیو هر مخلوق

ن داللت بر وجود یقیخدا، بطور  یگر درخواست دعا و اجابت آن از سوید یاز سو

 د:یفرما می خداوند متعال دارد، چنانکه

 .]۹األنفال: [ ﴾لَُ�مۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ  َر�َُّ�مۡ  َتغِيُثونَ �َسۡ  إِذۡ ﴿

 .»رفتیشما را پذ - یدعا –د، پس یخواست ک میآنگاه که از پروردگارتان کم«
ن تمام مخلوقات یدارد. بنابراای  نندهی، آفریدانند که هر حادثه ا می همگان -ب

داشته باشند که آن هم خداوند  ید خالقیشوند، با می رامون ما مشاهدهیو آنچه که پ

نداشته  یدگاریآفر یده شود ولیآفر یزیا چی یست کسیرا ممکن نیمتعال است، ز

 ند. یافریتواند خودش را ب نمی )یزیا چی(یچ کسیرا هیباشد. ز
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 د:یفرما می خداوند

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ َخلَُقوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 .]۳۵الطور: [ ﴾٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل َضۚ �ۡ�

 .»؟اند نندهین که خود، آفریا ای؟ اند دگار، خلق شدهیا بدون آفریآ«
و خودشان هم خود را  اند ننده، خلق نشدهیبدون آفر یعنیمه: یه کریآ یپس معنـا

 است . یو تعالک ننده آنها خداوند تباریسازد که آفر می ، بوضوح روشناند دهیافرین

ن، ستارگان و... ی، اعم از آسمان و زمیب حاکم بر جهان هستینظم و ترت -ج

 داللتیقی
ً
و منزه است، ک پا دارد و آن هم خداوندای  نندهیا آفرین دنیکند که ا می نا

 د:یفرما می چنانکه

� إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُونَ ﴿ ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ  .]۸۸النمل: [ ﴾ُصۡنَع ٱ�َّ

 د آورده است،یپد یز را در کمال استواریاست که همه چ ینش آن خدائیآفر«

 .»د، باخبر استیکن می گمان او از آنچه بی
ونها یلیفراوان که هر کدام، م ین جهان با کهکشانهاید که اییفرما می پس مالحظه

از آنها از یک چ یکه های  در گردش است. به گونه یستاره دارد، بر اساس نظم خاص

 نید و از بینما نمی برخورد یگریکند و به د نمی ن شده خود تجاوزییمدار تع

 کند.  می فهین شده خود، انجام وظییدر محل تعیک رود. و هر  نمی

د:یفرما می خداوند
مۡ ٱ َ� ﴿ ٓ  َبِ� يَ� ُس لشَّ ن لََها

َ
ۡ ٱ َوَ�  َقَمرَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ � ٱ َسابِقُ  ُل �َّ  ِ�  َوُ�ّٞ  �ََّهارِ

 .]۴۰یس: [ ﴾٤٠ بَُحونَ �َسۡ  فَلَٖك 

رنده از روز است، و هر یگ یشیابد، و نه شب پیرسد که ماه را در می نه آفتاب را«

 .»کنند می ریس یدر آسمانیک 
بیا -۲  :یتعال یت خدایمان به ربو

ن که خدا، رب و معبود همه ی: اقرار به ایتعال یت خدایمان به ربوبیا یمعنا -۱

راند، و یم می کند، و می ننده و رازق آن است، و اوست که زندهیو آفرک ز و مالیچ
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اوست،  ر در دستیاوست، و خ یکارها برا یرساند، و تمام می انیاوست که نفع و ز

 ندارد. یکیز، قادر و تواناست، و در همه موارد فوق، شریو بر همه چ

بیا کتا است که ینکه او پروردگار یبه ا یق قطعیتصد یعنیت خدا، یمان به ربو

 ش را انجامیهمه کارها ییندارد و عبادت، مخصوص اوست و به تنها یکیچ شریه

نکه او تنها خالق همه یااعتقاد به  یعنیت یمان به ربوبین ایدهد و همچن می

 د:یفرما می باشد. چنانکه ی میموجودات عالم هست

ُ ٱ﴿  .]۶۲الزمر: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ

 .»ز استیننده همه چیخداوند آفر«
 د:یفرما می دهد. چنانکه ی میز تنها اوست که به همه موجودات روزیو ن

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ�  .]۶هود: [ ﴾ُ�َهارِزۡ  �َّ

 .»خداوند است -عهده -بر  اش یست مگر آن که روزین نیدر زمای  چ جنبندهیو ه«
 د:یفرما می زهاست، همان طور کهیهمه چک و او مال

﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۱۲۰المائدة: [ ﴾�ِيِهنَّ  َوَما ِض �ۡ�

 .»ان آنهاست از آِن خداوند استیدر من و آنچه یو زم ها آسمان ییفرمانروا«
ان داشته یموجودات را در قرآن، ب یت بر تمامیخود در ربوب ییکتایب ـ خداوند 

 و فرموده است:

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿  .]۲الفاتحة: [ ﴾٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ

 .»باشد می انیش از آن خداست، که پروردگار جهانیستا یتمام«
ت کننده و پرورش دهنده آنها با انواع ی، هداکخالق، مال یعنین: یرب العالم

 ها است. نعمت

 یعه نهاده است، حتیت خود را در فطرت انسانها بودیمان به ربوبیج ـ خداوند، ا

 بودند. چنانکه خداوند ین اعتقادیچن یدارا  امبر اکرم ین عرب در زمان پیمشرک

 د:یفرما می
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َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿ ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ� ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ َّ�ِ 
فََ�  قُۡل 

َ
ِ  َمنۢ  قُۡل  ٨٧ َ�تَُّقونَ  أ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  َوُهوَ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َملَُكوُت  ۦ�ِيَِده
ِۚ  َسَيُقولُونَ  ٨٨ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن هِ َعلَيۡ  ٰ  قُۡل  ِ�َّ َّ�

َ
 ﴾٨٩ َحُرونَ �ُسۡ  فَ�

  .]۸۹-۸۶المؤمنون: [

است؟  یهفتگانه، و پروردگار عرش بزرگ چه کس های بگو: پروردگار آسمان«

د؟ یکن ی نمیزگاریاز آِن خداوند هستند، بگو: پس چرا پره -همه  -خواهند گفت: 

 یدهد و کس می ز به دست اوست، و او پناهیاست که ملکوت هر چ یبگو: چه کس

 -، خواهند گفت: -د ییبگو -د  یدان می ه داد. اگراز عذاب او پنا -توان  نمی -را 

 .)١(»د؟یشو می ب دادهیاز آِن خداوند است، بگو: پس از کجا فر -همه آنها 

ست، بلکه ین یمسلمان بودن کاف یت خدا برایمان به ربوبیاست که تنها ا یگفتن

که اعتقاد به  ینیبا مشرک را رسول خدا یمان آورد. زیز ایت خدا نید به الوهیبا

 اورند).یمان بیز ایت خدا نید ( تا به الوهیت خدا داشتند جنگیربوب

ن، کهکشانها، ستارگان و یاز آسمان گرفته تا زم یهمه موجودات جهان هست -د

 د:یفرما می ند، چنان کهیع و فرمانبردار خدایو... همه مط ها درختان، انسانها، جن

سۡ  ۥٓ َوَ�ُ ﴿ 
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ﴾َجُعونَ يُرۡ  هِ �َ�ۡ  اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

 .]۸۳عمران:  آل[

او  ی، و به سواند ، خواه ناخواه فرمانبردار او شدهاند نیو زم ها آنان که در آسمان«

 .»شوند می برگردانده
آنها ک ست. چرا که خداوند مالین یخارج از قضاء و قدر اله یچ مخلوقیپس ه

 هر طور که بخواهد بر اساس حکمت خود در امور آنها دخل و تصرف است و

                                           
را که تواند آنچه  هیچ کس نمی یل: یعنی از بندگان خود بالها را دفع کند، وجيري وال جيار عليه -١

 آنرا دفع نماید.است، ه خدا مقدر و سرنوشت کرد
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ر از او است، مخلوق و محتاج یننده همه آنها است و هر چه غید. و او آفرینما می

 باشند. می خدا

ر یدهنده و تدب یر از خـدا و روزیغ ین است، پس خالقیحال که چن -هـ 

د مگر به خواست یآ نمی به حرکت درای  چ ذرهیر از او وجود ندارد. و هیغای  کننده

خود را  های یازمندیو ن ها م و خواستهید دلها را فقط متوجه خدا بسازین بایاو. بنابرا

 ما است.ک دهنده و مال یم که خالق ، روزیم و به او توکل کنیاز او بخواه

 :یتعال یت خدایمان به الوهیـ ا ۳

سته همه عبادات یه شاگانی ینکه فقط خدایبه ا یق قطعیتصد یعنی -الف

 باشد. می ، نماز، زکات و روزهیاریمانند: دعا، ترس، توکل،  یو باطن یظاهر

کند که فقط خدا معبود اوست و  می نیقین صورت است که بنده یپس در ا

 د:یفرما می جز او وجود ندارد، چنانکه خداوند یندارد و معبود به حق یکیشر

ٓ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ �َ�ٰ ﴿  .]۱۶۳البقرة: [ ﴾١٦٣ لرَِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ

نده و ی) جز او که بخشایچ معبوِد (بحقیگانه است، و هی یو معبودتان، معبود«

 .»مهربان است، وجود ندارد
د یکتا است . پس نبایاست و  یکیه به ما خبر داده که معبود، ین آیخداوند در ا

 گرفته و پرستش شود. یمعبود گر بهید یجز او کس

 ت خدا:یمان به الوهین ایهمچن -ب

ندارد، و إله  یکین که فقط خدا إله و معبود به حق است و شریاعتراف به ا یعنی

عبادات خود را فقط  یم و تمامیم کنیم و تعظیکه که او را  دوست بدار یعنی: معبودی

گر ید یر از او، از کسیم، و غیگر را نخوانید یر از او کسیم و غیاو انجام ده یبرا

م و یگر سجده نکنید یم، و در برابر کسیگر توکل نکنید یر از او، به کسیم، و غینترس

ست مگر یسته عبادت نیچ کس شایاو. پس ه یم، مگر برایاطاعت و خضوع ننمائ

 د:یفرما می سبحان. چنانکه یخدا
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 .]۵الفاتحة: [ ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿

 .»مییجو ی میاریم، و تنها از تو یکن ی میتنها تو را بندگ«
 ت خداوند:یمان به الوهیت ایج ـ اهم

 باشند: می تیمان به الوهیت ایانگر اهمیر بیموارد ز

 یکیکتا است که شری یعبادت خدا ها نش انسانها و جنیهدف ار آفر -۱

 د:یفرما می ندارد.چنانکه

 .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿

 .»کنند ینکه مرا بندگیا یده ام مگر برایافریو جن و انس را ن«
ز ین یآسمان یهم السالم و نازل کردن کتابهایامبران علیمقصود از ارسال پ -۲

 د:یفرما می باشد. چنانکه می ن است که  خدا معبود به حقیاقرار به ا

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا  ﴾ُغوَت ل�َّ

 .]۳۶النحل: [

که: خدا  -ن دعوت یبا ا -م، یختیرا برانگ یرسول یهر امت -ان یم -ن در یقیو به «

 .»دیزید و از طاغوت بپرهیکن یرا بندگ
 متعال یت خدایمان به الوهیکه بر هر شخص واجب است، ا یزین چیاول -۳

به معاذ بن جبل هنگام فرستادن او به  امبر اکرم یباشد. چنانکه در سفارش پ می

ُل َما تَْدُعوُهْم « من آمده است:ی وَّ
َ
ِكتَاِب فَلْيَُ�ْن أ

ْ
ْهِل ال

َ
يِت قَْوماً ِمْن أ

ْ
إِنََّك تَأ

َ  إيَِلِْه َشَهاَدةَ 
َ

ْن َال إِهل
َ
که اهل  یرو ی میتو نزد مردم«ترجمه:  ه.یمتفق عل. »ِإالَّ اهللاُ  أ

آن دعوت  ید آنها را به سویکه با یزین چیباشند. پس اول می هود و نصارای یعنی. اند کتاب

 .»کتا وجود نداردی یر از خدایغ یچ معبود بحقین است که هیا یکن
 کتا انجام دهند .ی یخدا یعبادات را فقط برا یآنها را دعوت کن تا تمام یعنی

 الله: یمعنا د ـ
َّ
 ال إله إال



 توحید براي کودکان و نوجوانان  34

 

ن هر یباشد. بنابرا می ن واجب بر هر شخصین و آخریبزرگ، اولی  ن کلمهیا

د: یفرما می رد اهل بهشت است. چنانکه رسول خدا ین کلمه بمیکس با اعتقاد بر ا

َ إِالَّ اُهللا َدَخَل «
َ

ْن َال إِهل
َ
 یهر کس در حال« . (مسلم).»اجلَنَّةَ  َمْن َماَت َوُهَو َ�ْعلَُم أ

 .»شود می جز خدا وجود ندار، وارد بهشت یچ معبود به حقیرد که بداند هیبم
 الله از بزرگتر

َّ
 ن واجبات است.ین و مهم تریپس دانستن و شناخت ال إله إال

 الله 
َّ
 گانه وجود ندارد.ی یجز خدا یچ معبود بحقیه یعنیال إله إال

 یخدا یکند و آن را برا ی میر خدا نفیصفات خدا را از غ یمطلب فوق تمام

 گرداند. می ندارد، اثبات یکیکتا که شری

 ز، معبود او است.یا چیرا بپرستد آن کس  یا کسی یزیمعبود و هر کس، چ یعنیاله: 

باشد و دلها با محبت و اجالل و  ی میقیمتعال است که معبود حق یو تنها خدا

 کنند . می و خضوع و ترس و توکل بر او، و طلب دعا او را عبادت یم و فروتنیتعظ

شود، مگر با تحقق مفهوم ال اله اال  نمی ب دلهاینص یو سعادت یچگونه شادیو ه

 کتا است.ی یخوب در گرو عبادت خدا یو زندگ یرا شادکامیالله. ز

 الله: -هـ
َّ
 ارکان ال إله إال

 ن کلمه بزرگ دو رکن دارد:یا

را باطل و ک کند و شر ی میر خدا را نفیاست که عبادت غ» ال إله«: رکن اول

 داند. می دن به معبودان باطل را واجبیکفر ورز

 الله: «رکن دوم
َّ
کتا، و انجام انواع عبادت ی یخدا یاثبات عبادت برا یعنی» إال

 او. یبرا

 د:یفرما می چنانکه خداوند

ۚ لۡ ٱ ِمنَ ﴿ ِ ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َ�َمن َ�ّ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َو�ُؤۡ  ُغوتِ ل�َّ ِ ٱب  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  �َّ
 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾َ�ٰ ُو�ۡ ل
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 -بداندکه  -مان آورد، یپس هر کس که به عبادت طاغوت کفر ورزد، و به خدا ا«

 .»محکم چنگ زده است -بس  - یزیبه دستاو
 یبالله) معناؤمن یرکن اول، (ال إله) و (و یکفر بالطاغوت) معنایپس: (فمن 

 الله) را در بر دارد.
َّ
 رکن دوم (إال

 الله:
َّ
 و ـ شرائط ال إله إال

 الله گفتن با یعنیاست که در شهادت آوردن،  یگفتن
َّ
د هفت شرط یال إله إال

 برد. ی نمینده آن سودیت شود وگرنه گویرعا

 الله: چنانکه خداوند یدانستن معن -۱
َّ
  د:یفرما می ال إله إال

نَّهُ  مۡ لَ عۡ ٱفَ ﴿
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ�  .]۱۹محمد: [ ﴾�َّ

 .»جز خدا وجود ندارد - یبحق –پس بدان که معبود «
کند، باور کامل  می ن کلمه بر آن داللتینده آن، به آنچه که ایگو یعنین: یقی -۲

ی د شود، کلمه فوق به او نفعیو تردک ن مورد دچار شیاگر در ا یداشته باشد. ول

 د:یفرما می رساند. چنانکه خداوند نمی

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ مِنُونَ ُمؤۡ ل َّ�  ْ ِ  َءاَمنُوا ِ ٱب ْ يَرۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ  .]۱۵الحجرات: [ ﴾تَابُوا

مان آوردند یامبرش ایکتا و پی یهستند که بخدا یکسان یمؤمنان واقعک بدون ش«

 .»به دل راه ندادند یچگاه شکیسپس ه
ک کتا و تری یعبادت خدا یعنین کلمه بر آن داللت دارد. یآنچه ا رفتنیپذ -۳

خدا نداند،  یعبادات را فقط برا ین کلمه تمامینده ایر او. پس اگر گویعبادت غ

 د:یفرما می است که خداوند در مورد آنها یمانند کس

ْ َ�نُوٓ  إِ�َُّهمۡ ﴿ ٰ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  إَِذا ا ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ �ِنَّا َو�َُقولُونَ  ٣٥ ِ�ُ
َ
 أ

ْ َ�َارُِ�وٓ  ۡ  لَِشاِعرٖ  َءالَِهتَِنا ا  .]۳۶-۳۵الصافات: [ ﴾٣٦ ُنونِۢ �َّ

 –گانه ی –جز خداوند  یشد: معبود به حق می به آنها گفته یآنان چنان بودند که وقت«

 –ش را به خاطِر یا ما معبوداِن خویگفتند: آ می کردند و ی میوجود ندارد، سرکش
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 .»م؟ییگوک وانه ترید یشاعر -سخن 
 ن کلمه بر آن داللت دارد. چنانکه خداوندیم در برابر آنچه که ایتسل -۴

 د:یفرما می

ِ ٱ إَِ�  ۥٓ َههُ وَجۡ  لِمۡ �ُسۡ  َوَمن﴿ ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َ�َقدِ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  �َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  َوة
ۡ ٱ � ُو�ۡ ل ِ ٱ �َ�  َ�ٰ َّ�  ٰ  ٱ قَِبةُ َ�

ُ
 .]۲۲لقمان: [ ﴾٢٢ ُمورِ ۡ�

خداوند آورد، بداند که به  یش به سویخو -دِل  – یکوکارانه رویو هر کس ن«

 .»محکم چنگ زده است یزیدست آو
 م فرمان او بشود.ی: تسلیعنی» سلم وجههی«

 الله«همان » یعروة الوثق«
َّ
 است.» ال إله إال

د. یبگون کلمه را یم قلب، ایاز صم یعنیصدق در گفتن ال اله اال الله:  -۵

نَّ («د: یفرما می ن موردیدر ا رسول اکرم 
َ
َ إِالَّ اُهللا َوأ

َ
ْن َال إِهل

َ
َحٍد �َْشَهُد أ

َ
َما ِمْن أ

َمُه اُهللا يلَعَ انلَّارِ  ُ ِصْدقًا ِمْن قَلِْبِه إِالَّ َحرَّ
ُ

ًدا َ�بُْدهُ َورَُسوهل  ه].ی[متفق عل .»)ُ�َمَّ

کتا وجود ندارد، و محمد بنده و ی یجز خدا یدهد که معبود به حق یهر کس گواه«

ن خداوند آتش یقیم قلبش باشد، به طور ی، صادقانه و از صمین گواهیفرستاده او است، و ا

 .»گرداند جهنم را بر او حرام می
نصورت که شخص، یدن عمل از انواع شرك. بدیخالص گردان یعنیاخالص:  -۶

داشته باشد، رسول الله را ن یویدن یزهاین سخن قصد به دست آوردن چیبا گفتن ا

 ِإالَّ اُهللا، يَبْتىَِغ بَِذلَِك وَْجَه «د: یفرما می َ
َ

َم يلَعَ انلَّاِر َمْن قَاَل َال إِهل إِنَّ اَهللا َحرَّ
جز  یکه شهادت دهد معبود به حق یهمانا خداوند، آتش را برکس« ه] .ی[متفق عل »öاهللا

 . »د، حرام کرده استیخدا بگو یرضان سخن را فقط بخاطر یکتا وجود ندارد و ای یخدا

که  ین کلمه و آنچه بر آن داللت دارد و دوست داشتن کسیدوست داشتن ا -۷

 :دیفرما می د. چنانکه خداوندیبه آن عمل نما
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ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ِ  اُحبّٗ  أ َّ  .]۱۶۵البقرة: [ ﴾ّ�ِ

  -او یبرا-را  یانیر از خدا همتایهستند که غ یاز مردم کسان یو بعض«

مؤمنان، خدا را  دارند ـ و می نند. آنها را مانند دوست داشتن خدا، دوستیگز یبرم

 .»سخت دوست دارندـ
 الله«پس اهل 

َّ
ن در محبت یخالصانه دارند، و مشرک یبا خدا دوست» ال إله إال

ن کار با یدارند و ا می ز دوستیرا ن یگریمعبودان د یعنیورزند،  ک میز شریخدا ن

 ال اله اال الله منافات دارد.  یمعن

 عبادت: یمعنا -ز

است که خدا  یگفتار و کردار نهان و آشکار یتمام یبرا یعبادت: اسم جامع

ترس از خدا، توکل بر او،  پسندد. مانند: محبت خدا و رسول  می دوست دارد و

متعال، جهاد با  یخواستن از خدا، نماز، زکات، اطاعت از پدر و مادر، ذکر خدا

 ن و... یکفار و منافق

شود، مانند: تالوت  می زیدارد که شامل انواع طاعات ن یادیپس عبادت انواع ز

 ك.یو گفتار ن ی، امانت دارییراستگوازمندان، یبه فقرا و ن یکیقرآن، ن

شدن با یک ت نزدیشود که آنها را به ن می مؤمن یکارها یپس عبادت شامل تمام

 دهد. می خدا انجام

دنش به قصد اطاعت از خدا باشد، اجر و یدن و خوابیاگر خوردن، آشام یحت

 افت خواهد کرد.یپاداش در

رد، به عبادت یا انجام گخد یت رضاین عادات ما به نینکه اگر همیخالصه ا

گردد. چرا که عبادت فقط نماز و روزه  می ل میشود و مستحق اجر و پاداشیتبد

 ست.ین
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 د:یفرما می ده است. چنانکهیق را به خاطر عبادت خود آفریخداوند، خال -ح

ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿  رِ�دُ  َما
ُ
 قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ

 ٓ رِ�دُ  َوَما
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمونِ ُ�طۡ  أ زَّاُق ٱ ُهوَ  �َّ ۡ ٱ ُقوَّةِ لۡ ٱ ُذو لرَّ  ﴾٥٨ َمتِ�ُ ل

 .]۵۸-۵۶الذاریات: [

ده ام، از آنان نه درخواست یافریکنند ن یآن که مرا بندگ یو جن و انس را جز برا«

رسان و  یروز بدهند. تنها  خدا ک خواهم که به من خورا می کنم و نه ی میروز

 .»رومند است و بسیصاحب قدرت و ن
که به  یداند در حال می نش جن و انس را انجام عبادتیخداوند سبحان حکمت آفر

 .اند ازمندیازمند بودن به خدا به عبادت او نیندارد، بلکه آنها به سبب ن یازیعبادت آنها ن

از به آب و غذا ین دن به او ازینورزک از بنده به عبادت خدا و شریاست ن یگفتن

 هم مهمتر است.

نزد او  یزیچ چیو اگر قلب انسان، حالوت عبادت و اخالص را بچشد، ه

 از عبادت نخواهد بود.تر  نیریش

ا یخدا از چنگ مشکالت دن یچ کس بدون قرار گرفتن در حلقه بندگین هیهمچن

 شود. نمی رها

 ط ـ ارکان عبادت:

 ه است دو رکن دارد.که خدا ما را به آن موظف ساخت یعبادت

 و ترس . یـ کمال فروتن ۱

 ـ کمال محبت . ۲

و ترس، و  ید با کمال فروتنیکه خداوند بر بندگانش فرض نموده با یپس عبادت

 رد.ید به خدا، انجام گیهمراه با کمال محبت و شوق و ام

و مال، ک مانند دوست داشتن خورا ید گفت: محبت بدون ترس و فروتنیبا

ز یوان درنده نیهمانطور که ترس بدون محبت، مانند ترس از حست. یعبادت ن
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با هم جمع شوند  یرود بلکه هرگاه ترس و محبت در انجام عمل نمی عبادت به شمار

 کتا.ی یخدا یست جز برایح نیعبادت گفته میشود، و عبادت، صح

 د سبب قبول شدن عبادت است:یـ توح ی

شود. پس  نمی د او، عبادت گفتهیتوح که خداوند به آن امر کرده، جز با یعبادت

توان گفت که خدا را عبادت نموده  نمی چ کسیست و به هی، درست نکعبادت توأم با شر

د انجام گرفته باشد.پس هر کس خدا را عبادت کند ینکه عبادتش همراه توحیاست مگر ا

 نکرده است. یسازد، در واقع خدا را بندگیک گر را شرید یو در عبادتش کس

دن به او در قبول عبادت، ینورزک او و شر ید خدا و اخالص عبادت برایتوحپس 

نکه مطابق با یشود، مگر ا نمی ن که عبادت قبولینزد خدا شرط است. عالوه بر ا

 باشد.  امبر یعت اسالم و سنت پیشر

 از: اند ز میباشند که عبارتیپس شروط قبول شدن عمل نزد خدا، دو چ

 ند.یگو می دین توحیا پرستش نکند که به اگر رید یر از خدا کسیغ -۱

 د، چنانکه خداوندیعبادت نما مطابق دستور خدا و سنت رسول اکرم  -۲

 د: یفرما می

﴿ � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

َ
 َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 .]۱۱۲البقرة: [ ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ 

خدا نهد، او پاداش خود را در نزد  یدل به سو یکوکارانه روی، هر کس که نیآر«

 .»ن شوندیبر آنان است، و نه آنان اندوهگ یمیپروردگارش دارد، و نه ب

سۡ ﴿
َ
خدا  یبردن و عبادت را فقط برا ید پیقت توحیبه حق یعنی ﴾ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ

 انجام دادن .

 کردن از رسول خدا. یرویپ یعنی ﴾ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ ﴿

مان به یگانه است. و اگر ای یت خـدایمان به الوهی، مخالف با اک: شرکـ شرک 

ن واجبات است، پس یخـدا از مهمتر یکتا و انجام عبادات برای یت خدایالوه
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بخشد.  رود که هرگز آنرا نمی می ت نزد خدا به شمارین گناه و معصیهم بزرگترک شر

 د: یفرما می چنانکه

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِك َ�  ﴾ءُ لَِمن �ََشا

 .]۴۸النساء: [

 یبخشد، و جز آن را برا نمی ده شود،یورزک ن را که به او شریخداوند ا یبه راست«

 .»بخشد می هر کس که بخواهد
  د:یفرما می نیو هم چن

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  .]۱۳لقمان: [ ﴾َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ

 .»بزرگ است یستمک که شر یبه راست«

ْعَ « ست؟ فرمود:ین گناه چیدند: بزرگتریپرس از رسول خدا  یو وقت
َ

َل ِهللا أَن جت
ده یکه تو او را آفر یدر حال یبورزک که با خدا شرن یا« .متفق علیه. »نِداًّ وَُهَو َخلََقَك 

 .»است
 د:یفرما می برد. چنانکه خداوند می نیاز ب، طاعات را کد گفت که شریبا

ۡ�َ  َولَوۡ ﴿
َ
ْ أ ا ُهمَ�نۡ  َ�َبَِط  ُ�وا ْ  مَّ  .]۸۸األنعام: [ ﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 .»شد می آنان زدوده -نامه اعمال  -دند، آنچه را که کرده بودند، از یمیورزک و اگر شر«
 چنانکه خداوندماند.  ی میشه در آتش دوزخ باقیهم یبراک ن فرد مشریهمچن

 د:یفرما می

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ٰ َوَمأ  ﴾�َّارُ ٱ هُ َوٮ

 .]۷۲المائدة: [

گرداند و  می آورد، خداوند بهشت را بر او حرامک که به خداوند شر یگمان کس یب«

 .»است –دوزخ  –گاهش آتش یجا
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 است:بر دو نوع ک شر 

کبر، و شرک شر  اصغر:ک أ

 ند.یاکبر گوک ر خدا شریغ یاز عبادات را برا یکیاکبر: انجام ک شر -۱

ا سجده یر خدا، و یا توکل بر غیر خدا. و یاز غ یا تندرستی یمانند خواستن روز

 د:یفرما می ر او. چنانکه خداوندیغ یبرا

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
 .]۶۰غافر: [ ﴾لَُ�مۡ  تَِجۡب أ

 .»تان اجابت کنمید تا برایو پروردگارتان گفت: مرا (به دعا) بخوان«
 دیفرما می نیهمچن

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ُوٓ  �َّ ْ َ�َتَو�َّ ؤۡ  ُكنُتم إِن ا  .]۲۳المائدة: [ ﴾ِمنِ�َ مُّ

 .»دیبر خدا توکل کن -د که یبا -د یمان داریو اگر ا«
 د:یفرما می زیو ن

ْ �ۡ ٱوَ  � �﴿  .]۶۲النجم: [ ﴾٦٢ ۩ُبُدوا

 .»دیینما ید و (او را) بندگیخداوند سجده کن یپس برا«
است که خدا به آن امر نموده، اگر  یحال که دعا و توکل و سجده از عبادات

ن صورت، یر ایباشد، و در غ می خدا انجام دهد، موحد و مؤمن یآنها را برا یشخص

 و کافر است.ک مشر

 اکبر بکشاند.ک شر یاست که فرد را به سو یا عملیاصغر: هر سخن ک شر -۲

ا بر قبر، مسجد یکه کنار قبر نماز بخواند  ین معنیبد مانند: مسجد قرار دادن قبو،

خدا  باشد و صاحب آن به لعنت و دور بودن از رحمت می ن کار، حرامیبسازد و ا

َُهوِد «د: یفرما می  وعده داده شده است. چنانکه رسول خدا 
ْ

لَْعَنُة اهللا يلَع ايل
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ هود و یلعنت خدا بر « ه.یمتفق عل .»َوانلََّصارَي اختَّ

 .»اند ل به مسجد کردهیامبران خود را تبدیپ ینصارا باد که قبرها
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طلب دعا از مردگان  یبراای  لهیرا وسیپس مسجد قرار دادن قبور ،حرام است. ز

 رود . می اکبر به شمارک باشد که خود شر می از از آنانیو درخواست ن

 مان به اسما و صفات خدا:یا -۴

ا رسول خدا او را یکه خود ذکر کرده و  یف خدا به نامها و صفاتیتوص -الف

 سته ذات او است بدانها ستوده. و خداوند در اسما و صفات خودیآنطور که شا

 د:یفرما می است. چنانکه رینظ بی

َ�ٰ ٱ فَاِطرُ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  ِض� �ۡ�

َ
زۡ  أ

َ
 َومِنَ  اجٗ َ�ٰ أ

 ٱ
َ
زۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ  �ِيهِ�  َرؤُُ�مۡ يَذۡ  اجٗ َ�ٰ أ ِميعُ ٱ وَُهوَ  ءٞ  لسَّ

 .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ِص�ُ ۡ�َ ٱ

قرار داده است،  یشما همسران یاست. از خودتان بران یو زم ها ننده آسمانیاو آفر«

 ادیتعداد شما را ز -ریتدب - نیده است.  با ایز نر و ماده آفریان را نیو چهارپا

 .»ناستیست، و او شنوا و بیهمانند خدا ن یزیچ چیکند. ه می
 و منزه است.ک اسماء و صفات خود از مشابهت با مخلوق پا یپس خداوند در تمام

 عبارتند از: یار است که بعضیخداوند بساسماء 

 د:یفرما می و ارجمند)، چنانکه یز(گرامینا) عزیر(بینده) بصیرحمان(بخشا

 .]۳الفاتحة: [ ﴾٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿

 .»نده مهربانیبخشا«
 د:یفرما می و

ِميعُ ٱ َوُهوَ ﴿  .]۱۱الشوری: [ ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 .»ناستیب یو او شنوا«
 د:یفرما می و

 .]۹لقمان: [ ﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ ﴿

 .»روزمنِد فرزانه استیو او پ«
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 مان به اسما و صفات خدا:یج اینتا -ب

مان آورد، شناختش نسبت به یکه به اسما و صفات خدا ا یشناخت خدا: کس - ۱

 خواهد شد .تر  دش مستحکمیشتر، و توحیز به خدا بیمانش نین ایقیشتر و بطور یخدا ب

ن نوع ذکر ین بهتری: و ا اش له اسماء و صفاتیش خدا به وسیسپاس و ستا -۲

 د:یفرما می خداست، همان طور که

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا  .]۴۱األحزاب: [ ﴾٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

 .»دیاد کنیار یمؤمنان، خداوند را بس یا«
 د:یفرما می صفات خدا: چنانکهله اسما و یدعا  خواستن بوس -۳

 ﴿ ِ  ٱ َوِ�َّ
َ
ٓ سۡ ۡ�  .]۱۸۰األعراف: [ ﴾بَِها ُعوهُ دۡ ٱفَ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما

 .»دیبخوان –ها  نام –دارد. پس او را به آن یک ن یو خداوند، نامها«

زَّاُق فَاْرُزقِْ� «د: ین که بگویمانند ا نََّك الرَّ
َ
لَُك بِ�

َ
ْسأ

َ
 ایخدا« .»…اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 .»بده یپس به من روز یدهنده فقط تو هست یدانم که روز می
 

ا و یخوب در دن یمان به اسما و صفات خدا: سعادت و زندگیج ایاز نتا -۴

 باشد. می نعمت بهشت در آخرت

 مان به خداوند متعال:یآثار ا

 یا و هم در آخرت دارد. جلب تمامیهم در دن یج خوبیمان بخدا، آثار و نتایا

 مان است .یج ایا وآخرت و دفع هرگونه شر و بال از نتایدن های یخوب

 شود: می مان، اشارهیج ایاز آثار و نتا ینجا به عنوان مثال به بعضیدر ا

سازد و آنها را از گناه  می ن دوریرا از مؤمن ها یو سخت ها رنج یخداوند تمام -۱

 د: یفرما می کند. چنانکه می دشمن حفاظت های سهیدارد و در برابر دس می باز

َ ٱ إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ َعنِ  فِعُ يَُ�ٰ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  .]۳۸الحج: [ ﴾ا

 .»-گرداند می روزشانیمانشان پیو به سبب ا -کند  می خداوند از مؤمنان دفاع«
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 شود. چنانکه خداوند می دن به سعادتیو رسک پا یمان باعث زندگیا -۲

 د:یفرما می

وۡ  ذََكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ

 .]۹۷النحل: [ ﴾َطّيَِبةٗ 

زه و یپاک یسته انجام دهد، به او زندگیهر کس چه مرد و چه زن کار شا«

 .»میکن می عطا یندیخوشا
 به خدا یکه حق یگرداند. پس کس ک میمان، نفس انسان را از خرافات پایا -۳

ً
قتا

ن و معبود یسپارد. چرا که او رب العالم می خود را به خدا یاورد تمام کارهایمان بیا

ترسد،  نمی وجود ندارد. پس مومن، از مخلوق یر از او معبود بحقیاست که غ یبحق

سازد و سرانجام، خود را از دام خرافات و اوهام و  ی نمیو قلب خود را  وابسته به کس

 داند.گر می اساس، آزاد بی االتیخ

مطلوب و  های دن به  خواستهی، نجات، رسیروزیمان، پیج ایگر از نتاید یکی -۴

 د: یفرما می دن از هر ترس و اضطراب است. چنانکه خداوندیره

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ  �َِك أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ىُهدٗ  َ�َ ْوَ�ٰٓ  رَّ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  .]۵البقرة: [ ﴾٥ لُِحونَ ُمفۡ ل

 .»نان هستند که رستگارندیپروردگارشان قرار دارند و ات ین گروه، بر هدایا«
متعال و ورود به  یخدا یمان، به دست آوردن خشنودیجه این نتیـ بزرگتر ۵

 است. ی، و رحمت کامل خداوندیشگیهم یها بهشت و به دست آوردن نعمت

 



 
 

 

 

 

 ایمان به فرشتگان:

مخلوق به نام  ینکه خداوند نوعیبه ا یباور قطع یعنیمان به فرشتگان: یا -الف

 د: یفرما می فرشته دارد. چنانکه
كۡ  ِعَبادٞ  بَۡل ﴿ ِ  ۥبُِقونَهُ �َسۡ  َ�  ٢٦ َرُمونَ مُّ  ٱب

مۡ  َوُهم لِ َقوۡ لۡ
َ
ِ بِأ  َملُونَ َ�عۡ  ۦرِه

 .]۲۷-۲۶األنبیاء: [ ﴾٢٧

رند، یگ ی نمیشیبر او پ یسخن چی، در هاند یگرام یبندگان -آن فرشتگان  -بلکه «

 .»کنند می و آنان به فرمان او کار
 ز است:یمان به فرشتگان متضمن چهار چیا

 مان به وجود آنها .یا -۱

به  یمان اجمالیو ا  ل یم، مانند: جبریدان می مان به آنان که نام آنها رایا -۲

 که نامشان ذکر نشده است. یآنهائ

 .میدان می که از آنها یمان به صفاتیا -۳

ح و عبادت خدا یدهند، مانند تسب می که به امر خدا انجام یمان به اعمالیا -۴

 . یحال بی و یو سست یدر شبانه روز بدون خستگ

 مان است. چنانکه خداوندیاز ارکان ا یمان به فرشتگان، رکنید دانست که ایبا

 د:یفرما می

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

 .]۲۸۵البقرة: [ ﴾ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ 
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مان یپروردگارش بر او فرو فرستاده شده، ا - یسو –به آنچه از  -خدا  –رسوِل «

به خداوند و فرشتگانش و  یبدان باور دارند. همگ –هم  -آورده است، و مؤمنان 

 .»اند مان آوردهیاش و فرستادگانش های کتاب

ْن تُْؤِمَن باِهللا َوَمَالئَِ�تِِه «د: یفرما می مانیف ایدر تعر و رسول الله 
َ
أ

هِ  َقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
ِخِر َوتُْؤِمَن بِاِل

َ
يلَْوِم األ

ْ
مان یا«: یعنی (مسلم). »)َوُ�تُِبِه َورُُسِلِه َوا

امت و قضا یامبران او و روز قیو پ ها عبارت است از: اعتقاد به خدا و فرشتگان خدا و کتاب

 .»ر و شر آنیو قدر و خ
 صفات فرشتگان: -ب

. اند ده شدهینش فرشتگان فرمود که آنها از نور آفریدر مورد آفر رسول اکرم 

لَمَالئَِ�ُة ِمْن نُْورٍ «د: یفرما می چنانکه
ْ
فرشتگان از نور « مسلم)( »…ُخِلَقِت ا

 .»اند ده شدهیآفر
دارند و از نظر داشتن تعداد  یمورد فرشتگان فرموده که بالهائ ز دریو خداوند ن

 د: یفرما می . چنانکهاند گر متفاوتیکدیبال، با 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ َ�ٰ ٱ فَاِطرِ  ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ َجاِعلِ  ِض �ۡ� ْوِ�ٓ  رُُسً�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

ُ
 أ

جۡ 
َ
ثۡ  نَِحةٖ أ ٰ  َ�ٰ مَّ ٓ  َما قِ لۡ �َۡ ٱ ِ�  يَزِ�دُ  عَۚ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ� ۚ �ََشا َ ٱ إِنَّ  ُء َّ�  ٰ َ�َ  ِّ�ُ 

 .]۱فاطر: [ ﴾١ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ 

ن است. و فرشتگان را با دو، یو زم ها د آورنده آسمانیکه پد راست یش خدایستا«

د. یافزا می نشیسه و چهار بال که دارند، مامور کرد. او هر چه بخواهد در آفر

 .»تواناست یخداوند بر هر کار
 ه)ید که ششصد بال دارد.(متفق علیرا د ل یجبر امبر خدا یپ

ممکن است که فرشته به خواست خدا به شکل انسان ظاهر شود. چنانکه  یو گاه

که خدا آنها  ین فرشتگانیبارها به شکل انسان نزد مردم آمده است. همچن ل یجبرئ
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 ظاهر شدند.هما السالم فرستاد به شکل مرد یم و لوط علیابراه یرا به سو

تا خدا را  اند ده شدهیاست و آنها آفر یبیغ یائیفرشتگان دن یایاست که دن یگفتن

ع و یمط یندارند. بلکه بندگان یتیت و الوهیچ صفت ربوبیعبادت کنند و ه

 د:یفرما می ند. چنان که خداوند درباره آنهایفرمانبردار خدا

َ ٱ ُصونَ َ�عۡ  �َّ ﴿ َّ�  ٓ َمرَُهمۡ  َما
َ
  .]۶التحریم: [ ﴾َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َو�َفۡ  أ

 ، انجاماند کنند و همان کا را که بدان امر شده ی نمیچیآنان از دستورات خداسرپ«

 .»دهند می
 ف آنها:یج ـ انواع فرشتگان و وظا

 دهد. از جمله: می انجام یاز آنها کار خاصیک و هر  اند فرشتگان چند نوع

 ل نام دارد.یامبران است و جبرئیپ یبه سو یکه مأمور وحای  فرشته -۱

 گر است.ید یبه جائ یت آن از جائیگر مأمورنزول باران و هدایدای  فرشته -۲

 ند.یگو می لیپور) است و به اسرافیدن صور (شیکه مأمور دمای  فرشته -۳

 اران او.یالموت و ک که مامور قبض ارواح هستند، مانند مل یفرشتگان -۴

که مأمور نوشتن اعمال خوب و بد انسانها هستند و به آنها  یفرشتگان -۵

 ند.یگو می »الکرام الکاتبون«

بندگان در هر حال هستند و  یکه مامور حفظ و نگهدار یگریو فرشتگان د -۶

 ند.یگو می »معقبات«به آنها 

مجالس  یگر در جستجویدای  . و عدهاند از آنها نگهبان دوزخ و آتش یو برخ

گر از آنها به یدای  گر مأموران کوهها هستند و عدهید یاشند. و برخب می خوب و ذکر

 داند . نمی چ کس تعداد سربازان خدا رایشوند و خالصه ه نمی ستاده و خستهیصف ا

 مان به فرشتگان:یآثار ا -د

 مؤمن دارد از جمله: یدر زندگ یمان به فرشتگان آثار مهمیا

را عظمت مخلوق، داللت بر یبردن به عظمت خدا و کمال قدرت او. ز یپ -۱
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از نور  یکه مؤمن بداند خداوند فرشتگان یعظمت خالق دارد. پس هنگام

ر یم و تقدیشتر مورد تعظیهستند، خدا را ب یمتعدد یبالها یده که دارایآفر

 قرار خواهد داد. 

اورد که یمان بی: هر کس ایتعال یبر طاعت خدا یداریاستقامت و پا -۲

شتر خواهد یسند، از خدا بیاعمال او را مینو یوجود دارند و  تمام یفرشتگان

 ت نخواهد کرد.ید و پنهان و آشکار معصیترس

دا کند که در ین پیقیکه مؤمن  یصبر بر اطاعت خدا و احساس آرامش: وقت -۳

 ن وجه از خدا اطاعتیا هزاران فرشته همراه اوست، که به بهترین دنیا

 دهد. می کنند، آرامش به او دست می

 یآدم که فرشتگان یتش به بنیسپاس و تشکر از خداوند متعال به خاطر عنا -۴

 آنها گماشته است. یجهت حفاظت و نگهدار

آورد  می ادیدهد. چون فرشته مرگ را به  می ا را مد نظر قراریدن یهمواره نابود -۵

کند تا با  می ن امر او را واداریخواهد آمد، ا اش قبض روح یبرا یکه روز

 آخرت، آماده سازد. یخود را برایک مان و عمل صالح و نیا

 



 
 

 

 

 

 ي آسمانی:ها ایمان به کتاب

به  هایی ن که خداوند کتابیاعتقاد راسخ به ا یعنی: ها مان به کتابیا -الف

در آنها کالم خداست و  ها ن کتابیبندگانش فرستاده است و ا یامبران، برایله پیوس

ت مردم به ینور و حق و هدا ها ن کتابیسته او است سخن گفته و در ایآنطور که شا

 ا و آخرت وجود دارد.یدن یسو

 شود: می زیشامل سه چ یآسمان های مان به کتابیاست که ا یگفتن

 خدا آنها را نازل فرموده است .یقین که یمان به ایا -۱
ً
 نا

م که بر یکه نام آنها را ذکر کرده است. مانند: قرآن کر یمان به کتابهائیا -۲

نازل شده   یسیل که بر عیو انج  یو تورات که بر موس محمد 

 است .

رسد. مانند  می ن کتابها به مایکه از ا یحین به اخبار صحیمان راستیا -۳

 ان داشته است.یکه قرآن ب یاخبار

مان است. چنانکه یاز ارکان ا یکی یآسمان های مان به کتابید گفت که ایبا

 د: یفرما می خداوند

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب ِيٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َل  �َّ ٰ  نَزَّ َ�َ 
ِيٓ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦرَُسوِ�ِ  نَزَل  �َّ

َ
 .]۱۳۶النساء: [ ﴾ُل َ�بۡ  ِمن أ

 ییکه بر رسولش فروفرستاده و آن کتابها یمؤمنان! به خدا و رسولش و آن کتاب یا«

 .»دیاوریمان بین نازل کرده است، ایش از ایکه پ
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 یعنیکه بر او نازل کرده  یو کتاب امبرش محمد یپس خداوند امر فرموده تا به پ

 م.یاوریمان بیز این ینازل شده قبل های م، چنان که امر فرموده تا به کتابیاوریمان بیقرآن ا

ْن تُْؤِمَن باِهللا َوَمَالئَِ�تِِه َوُ�تُبِِه «مان فرمودند: یف ایدر تعر و رسول الله 
َ
أ

هِ  يلَْوِم اآلِخِر َوتُْؤِمَن بِالَقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
مان عبارت است از: یا« . (مسلم)»َورُُسِلِه َوا

 .»ر و شر آنیامت و قضا و قدر خیامبران خدا، روز قیپ ها، باور داشتن خدا، فرشتگان، کتاب
 م:یقرآن کر یایمزا -ب

؛ نازل کرده است.  امبر ما ؛محمدیم، کالم خدا است که آنرا بر پیقرآن کر

به ک کند تا متمس می نگرد  و تالش می میده تعظین کتاب با دین فرد مؤمن، به ایبنابرا

 شد.یندیات آن بیدر آد و یاحکام آن شود و آن را تالوت نما

 ما در آخرت یروزیا و سبب پیت کننده ما در دنیاست که قرآن هدا ین کافیو هم

 باشد . می

گذشته  یآسمان های است که آنرا بر کتاب یمتعدد های یژگیو یم دارایقرآن کر

 داده است از جمله: یبرتر

آنچه در مورد د یو مؤ یاز تمام احکام الهای  رنده خالصهیم در بر گیقرآن کر -۱

 باشد . می سابق آمده، یکتا در کتابهای یعبادت خدا

  د:یفرما می چنانکه خداوند

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا قٗ  قِّ �َۡ ٱب  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ

 .]۴۸المائدة: [ ﴾هِ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ 

م که مالزم حق و موافق و یرا نازل کرد -قرآن  -بر تو کتاب  -امبر! یپ یا -«

 .»ن و شاهد و حافظ آنهاستیشیپ یها کتاب هق کنندیتصد
ح وجود یصح یسابق از وح یها ق کننده آنچه در کتابین قرآن، تصدیا یعنی

 .باشد می دارد
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 سابق. ینان و شاهد و گواه کتابهاین و مورد اطمیام یعنی ﴾هِ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ ﴿

از آن و عمل به دستورات آن، بر همه واجب است.  یرویقرآن، پ بهک تمس -۲

 د:یفرما می بوده است. خداوند یمتعلق به قوم خاصیک گذشته که هر  یها خالف کتاب

وِ�َ ﴿
ُ
نِذَرُ�م َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إَِ�َّ  َوأ

ُ
 .]۱۹األنعام: [ ﴾بَلَغَ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِ�

 ن قآن به اویرا که ا یشده است تا با آن شما و کس ین قرآن به من وحیو ا«

 .»م دهمیرسد، ب می
چ کس نه یف هیخداوند متعال ضامن حفظ قرآن شده است، و دست تحر -۳

 د:یفرما می د. چنانکهیده و نخواهد رسیبه رس

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿   .]۹الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

 .»م کردیم و از آن، حفاظت خواهیگمان ما قرآن را فرو فرستاده ا یب«
 فه ما در برابر قرآن:یوظ -ج

فه ما در یم، وظیآن آشنا شد های یژگیازات قرآن و ویاز امت یاکنون که با بعض

 ست؟یبرابر قرآن چ

م. چرا که یبدار یم و آنرا گرامید دوست داشته باشیقرآن را با د گفت:یدر پاسخ با

 باشد. می ن سخنین و بهتریخداوند عزوجل است و صادق تر کالم

و  یرامون اندرزهایدن پیشیقرآن و اند های ات و تدبر در سورهین تالوت آیهمچن

 اخبار و قصص آن بر ما واجب است .

ق  ل هشیعا از احکام آن بر ما واجب است. چنانکه از یرویز پیو ن
ُ
ل

ُ
از خ

َن ُخلُُقُه الُقْرآنَ «دند در جواب گفت: یپرس امبر یپ
َ
ق و خو«  (مسلم) »)اك

ُ
ل

ُ
 یخ

 .»قرآن بود او
دا کرده یپ ینیتجسم ع  رسول الله دستورات آن در رفتار احکام قرآن و  یعنی

 از رسول خدا  یروینجهت پیآورده بود. بد یجااز قرآن را ب یرویبود و او کمال پ
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 ما است. همان طور که خداوند یشوا و الگوین پیبر ما واجب شد. چون او بهتر

 د: یفرما می

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا َّ� 

َ ٱ َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ   .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ

د به خدا یکه ام یکس یاست. برا یخوب یشما رسول خدا الگو یبرا یبه راست«

 .»اد کندیار یامت باشد و خدا را بسیق یایداشته و جو
 گذشته: یآسمان های ف کتابید ـ تحر

 های هود و نصارا) کتابیم به ما خبر داده که اهل کتاب (یخداوند در قرآن کر

 .اند که خدا نازل کرده، خارج ساخته یو آنها را از صورت اند ف کردهیخود را تحر

گرفتند. چنانکه  یر دادند و احکام آن را به بازییف و تغیتحر ان، تورات رایهودی

 د:یفرما می خداوند

ِينَ ٱ ّمِنَ ﴿ َّ�  ْ َواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  َهاُدوا  .]۴۶النساء: [ ﴾ۦمَّ

 .»دهند می رییگاهشان تغیهود هستند که کلمات را از جایاز  -یگروه-«
 د:یفرما می زیباره آنها ن نمودند. خـداوند درف یل را تحرینصارا هم احکام انج

ۡ  نَ ۥوُ يَلۡ  الََفرِ�قٗ  ُهمۡ ِمنۡ  �نَّ ﴿  ل
َ
ِ  ِسنََتُهم�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َسُبوهُ ِ�َحۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱب

ِ ٱ ِعندِ  مِنۡ  ُهوَ  َوَ�ُقولُونَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ُهوَ  َوَما ِ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  َوَما �َّ َّ� 
ِ ٱ َ�َ  َوَ�ُقولُونَ   .]۷۸عمران:  آل[ ﴾٧٨ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ

هستند که هنگام خواندن کتاب، زبان به  یکسان -اهل کتاب  -ان یو همانا در م«

از کتاب خداست. در   -خوانند  می آنچه -د یند تا شما گمان کنیگشا می فیتحر

است  –نازل شده  -خدا ند که آن از نزد یگو می باشد. نمی خدا یکه از کتابها یحال

 -دانند  می بندند. حال آنکه می امده است. به خدا دروغیخدا ن ینکه از سویو با ا

 .»-ندیگو می که دروغ
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نازل   یست که بر موسین یکه در حال حاضر وجود دارد، آن تورات یپس تورات

 نازل شده است .  یسیست  که بر عین یلیل حاضر، آن انجین انجیشده و هم چن

د یباشد شامل عقا می که هم اکنون در دست اهل کتاب یلیبلکه تورات و انج

م مگر یکن نمی قین ما آن را تصدین است. بنابرایدروغ های فاسد و اخبار باطل و قصه

 د کرده باشد.ییح تایا سنت صحیآنچه قرآن و 

 :یآسمان های مان به کتابیج ایآثار و نتا -هـ

 دارد از جمله: یج و آثار متعددینتا یآسمان های مان به کتابیا

ت خدا نسبت به بندگان خود و کمال رحمت و شفقت او به یبردن به عنا یپ -۱

ا و آخرت را به یفرستاده تا سعادت دن یکتاب یت هر قومیهدا یآنها، که برا

 .دست آورند

فرستاده که مناسب  ینییهر قوم آ یعت: برایبردن به حکمت خدا در شر یپ -۲

 د:یفرما می بوده است. چنانکهشان  احوال و مورد عالقه

 .]۴۸المائدة: [ ﴾اَهاجٗ َوِمنۡ  َعةٗ ِ�ۡ  ِمنُ�مۡ  َناَجَعلۡ  لُِ�ّٖ ﴿

 .»میا قرار داده یعـت و راهیاز شمـا شرک ـیهـر  یبـرا«
ت ین کتابها که سراسر نور و هدایسپاس و تشکر از خدا بخاطر فرستادن ا -۳

 . اند ا و آخرتیدندر 

 



 
 

 

 

 

 ایمان به پیامبران:

 از مردم به رسالت:ین -الف

از یشتر از هر نیاز آنها به رسالت بیاست و ن یضرور یبندگان امر یرسالت برا

و نور  یاست. اگر روح و زندگ یاست. چرا که رسالت، روح عالم و نور زندگ یگرید

 در آن وجود خواهد داشت. یر و سعادتیدر عالم نباشد چه خ

چ یتوان روشن ساخت و ه نمی د رسالت،یرا جز با طلوع خورشیک تار یایدن

ا و آخرت و شناخت خوب و بد وجود ندارد، مگر یدن به سعادت دنیرس یبرا یراه

 ق رسالت.یاز طر

 ت:ده و فرموده اسیچنانکه خداوند، رسالت را روح نام

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ِ�نَوَ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ََّشا  ﴾ِعَبادِنَا مِنۡ  ءُ �
 .]۵۲الشوری: [

 تو –قبل از آن  -م و یکرد یرا به فرمان خود به تو وح –قرآن  -ن روح یهمچن«

م و در یما قرآن را قرار داده ا یمان کدام است؟ ولیست و ایکه کتاب چ یدانست نمی

 . »میکن می تیهدا  م،یاز بندگان خود را که بخواهیک پرتو آن هر 

 د:یفرما می مان است، چنانکه خداوندیاز ارکان ا یکیامبران یاعتقاد به پ

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

 .]۲۸۵البقرة: [ ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ 
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مان یپروردگارش بر او فروفرستاده شده، ا  - یسو -به آنچه از  -خدا  -رسوِل «

ش و های به خدا و فرشتگانش و کتابیک هر  -هم  -آورده است. و مؤمنان 

 .»اند مان آوردهیفرستادگانش ا
ن ینکه بیامبران واجب است. بدون ایمان به همه پیانگر آن است که ایه فوق بیآ

مان آورد و به یامبران ایاز پ یبه بعض یهود و نصارینکه مانند یقائل شد. نه ا یآنها فرق

 د. یگر کفر ورزید یبعض

ْن تُْؤِمَن باِِهللا «: دیفرما می مانیف ایدر تعر چنانکه رسول خدا 
َ
أ

هِ  َقَدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ
ْ
َْوِم اآلِخِر َوتُْؤِمَن باِل  مسلم. »َوَمَالئَِ�ِتِه َوُ�تُِبِه َورَُسِلِه َوايلْ

، فرستادگان خدا، روز ها باور داشتن خدا، فرشتگان خدا، کتاب یعنیمان یا«ترجمه: 

 .»ر و شر آنیامت و سرنوشت و خیق
ن همه رنج و مشقت و یدانند و گرفتار ا می شرفتهیکه خود را پ یمتأسفانه کشورهائ

 باشد. ی میآسمان یدن از رسالت و رهنمودهایگردان یهستند، سبب آن رو یبدبخت

 امبران:یمان داشتن به پیا یمعنا -ب

از جنس خودشان  یامبریپ یهر ملت ین که خدا برایبه ا یق قطعیتصد یعنی

 د .یکتا دعوت نمای یفرستاده تا آنان را به عبادت خدا

ن یبا ا اند ق خداوند قرار گرفتهیامبران، صادق بوده و مورد تصدین که همه پیو ا

خدا را بدون  یامهایو تمام پ اند افته بودهین و با تقوا و راهنما و راه یاست که ام یمعن

 د: یفرما می . چنانکه خداونداند دهیرساناد کردن به مردم یکتمان و کم و ز

ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرُُّسلِ ٱ َ�َ  َ�َهۡل ﴿ ۡ ٱ غُ َ�  .]۳۵النحل: [ ﴾ُمبِ�ُ ل

 .»هست؟ -هم  یگریت دیمسئول -غ آشکار یرسوالن جز تبل -عهده  -ا بر یپس آ«
ز به یبوده و دعوت همه آنها ن یا، بر حق آشکاریانب ین مطلب که تمامیق ایتصد

 د:یفرما می بوده است. چنانکه خداوندد یتوح
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ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َناَ�َعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ َتنُِبوا  ﴾ُغوَت ل�َّ

 .]۳۶النحل: [

که: خدا را  -ن دعوتیبا ا-م یختیبرانگ یرسول یهر امت -انیم-ن دریقیو به «

 .»دیزید و از طاغوت بپرهیکن یبندگ
گر اختالف یکدیحالل و حرام، با  یا در مسائل فرعیان انبیبسا که ادچه 

 د:یفرما می . چنانکه خداونداند داشته

 .]۴۸المائدة: [ ﴾اَهاجٗ َوِمنۡ  َعةٗ ِ�ۡ  ِمنُ�مۡ  َناَجَعلۡ  لُِ�ّٖ ﴿

 .»میا قـرار داده یعت و راهیاز شـما شرک ـیهـر  یبـرا«
 ز است:یرنده چهار چیامبران در بر گیمان به پید گفت که ایبا

از  یکیخدا، حق است و هر کس به  یا از سوین که رسالت انبیمان به ایا -۱

 رسالتها کافر شده است. یا به تمامیآنها کافر شود گو

که خدا نام آنها را ذکر کرده است. مانند محمد،  یمان به تمام کسانیا -۲

 یامبرانیمان داشتن به پین ایو... همچن ‡و نوح  یسی، عیم، موسیإبراه

 م.یدان نمی که نامشان را

 ده است.یامبران به ما رسیکه از پ یحیرفتن اخبار صحیپذ -۳

ن که او یما فرستاده شده، و اعتقاد به ا یکه به سو یامبریعمل به دستورات پ -۴

 امبران است.یسرور و خاتم پ

 و رسول: یف نبیتعر -ج

است که از  یکس یخبر دهنده. پس نب یعنیاز کلمه نبأ گرفته شده است و  ینب

 ن بلند و مرتفعیزم یا از نبوت گرفته شده که به معنیآورد.  می خدا خبر یسو

 باشد.  ی میشتریقدر و منزلت ب یفتر و دارایاز همه شر یباشد. پس نب می

خود  یغ وحیتبل یکه خدا او را برا ی: انسان آزاد و مردینب یف اصطالحیتعر 

 ده است.یبرگز
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 باشد. یام از جانب کسیدن پیکه مامور رسان یشخص یعنی: رسول در لغت

عت مستقل داده یشر یکه خدا به و یرسول: انسان آزاد و مرد یف اصطالحیتعر

 مخالف نموده است. یان ملتیغ آن در میو او را موظف به تبل

 و رسول: ین نبیفرق ب

رسول  یهر نب یاست، ول ین، هر رسول نبیاست. بنابرا یاز نبتر  رسول، خاص

 ست.ین

ن خدا و یاست که مخالف د یان ملتیعت خدا در میغ شریپس رسول مامور تبل

 .اند گانهینسبت به آن ب

 شود. می فرستاده یامبر قبلیعت پیغ شریتبل یعت مستقل ندارد، بلکه برایشر یاما نب

 آنها: های امبران و نشانهیصفات پ -د

ه انسانها یو مانند بق اند ن است که بشریهم السالم ایامبران علین صفت پیبارزتر

 د: یفرما می ره دارند. چنانکه خداوندیو غک از به آب و خوراین

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۷األنبیاء: [ ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  لََك َ�بۡ  َناَسلۡ أ

 .»میم، نفرستادیمیکرد یکه به آنان وح یش از تو جز مردانیو پ«
 شوند. می و مرگ یماری، بیگرفتارر انسانها دچار ین مانند سایهمچن

 ییت در آنها وجود ندارند. بلکه انسانهایت و الوهیربوب یاز خصلتهایک چ یو ه

 ن مردم از جهت نسبیو بهتراند دهینش اخالق، به درجه کمال رسیهستند که در آفر

ح  هستند که آنها را در ابالغ رسالت مقاومت یعقل برتر و زبان فص یباشند و دارا می

 کند.  ک میبرابر مشکالت آن، کم در

الگو باشد  یمردم کس ین است که برایامبر، از نوع بشر ایو حکمت فرستادن پ

 پ
ً
 از او در توان مردم باشد. یرویکه از نوع خودشان است. که طبعا

شان اختصاص یرا به ا ین است که خداوند، وحیامبران ایگر از صفات پید یکی

 : دیفرما می داده است. چنانکه
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ٓ  قُۡل  ﴿ ۠  إِ�ََّما نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ  ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

 .]۱۱۰الکهف: [

شود که معبودتان،  ی میمانند شما هستم که به من وح یبگو: من فقط بشر«

 .»کتاستی یمعبود
  د:یفرما می چنانکهده است. یان مردم انتخاب کرده و برگزیپس خداوند آنها را از م

ُ ٱ﴿ عۡ  �َّ
َ
 .]۱۲۴األنعام: [ ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َعُل َ�ۡ  ُث َحيۡ  لَمُ أ

 .»دیواگذار نما یداند که رسالتش را به چه کس می خداوند بهتر«
 غین است که، در هر چه از جانب خدا تبلیامبران ایگر پیز از صفات دیو ن

 شوند. نمی اشتباهغ آن دچار خطا و یو در تبل اند کنند معصوم می

در گفتار و کردار خود  یعنیاست.  ییامبران، راستگویگر از صفات پید یکی

 د:یفرما می باشند. چنانکه خداونـد می صادق

ۡ ٱ َوَصَدَق  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََعدَ  َما َذاَ�ٰ ﴿  .]۵۲یس: [ ﴾َسلُونَ ُمرۡ ل

 .»ده داده بود و رسوالن راست گفتندرحمان وع -یخدا -ن همان است که یا«
م یاست. پس رسوالن، مژده دهنده و ب ییبایگر آنها  صبر و شکیو از صفات د

 .اند کرده می ن خدا دعوتید یو مردم را به سو اند دهنده بوده

ن حال در راه یده، با ایبه آنان رس یت و آزار و رنج وسختین رهگذر انواع اذیو از ا

 د: یفرما می ، خداونداند کرده شهیکلمه الله همه آنها را تحمل نموده و صبر پ یاعال

ْ  َصَ�َ  َكَما ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿ ْولُوا
ُ
 .]۳۵األحقاف: [ ﴾لرُُّسلِ ٱ ِمنَ  مِ َعزۡ لۡ ٱ أ

 .»با باشیدند، شکیورز ییبایامبران اولو العزم شکیپس چنان که پ«
 های د گفت: خداوند رسوالن خود را با معجزهیامبران بایپ های اما در مورد نشانه

 د کرده است.ییکند، تا می شان بر صدق رسالتل محکم که داللت یآشکار و دال

دهد که در  می انجام یزیشگفت انگ یامبران خود کارهایله پیپس خداوند بوس

 انگر صدف و اثبات نبوت آنان است.یند و بیگو می ست و به آنها معجزهیتوان بشر ن
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خوردند و آن چه در  می به قوم خود از آنچه  یسیبعنوان مثال: خبر دادن ع

به اژدها، و شق القمر با اشاره  یموس یل عصایکردند، و تبدیره میشان ذخهای خانه

 .  انگشت محمد

 امبران:یحکمت بعثت پ -هـ

امبران را فرستاده است تا معبود بحق مردم را به آنها بشناساند و آنها را یخداوند پ

 ندارد فرا بخوانند. یکیکتا که شری یخدا یبه سو

ند. چنانکه ینما یرین را زنده نگهدارند و از تفرقه و اختالف، جلوگین دیهمچن

 د: یفرما می خداوند

عَ ﴿ ٰ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َو�َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ َحيۡ أ  َوَما َك إَِ�ۡ  َنا

يۡ  ۖ  َوُموَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ نۡ  وَِعيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ْ  َوَ�  ّ�ِينَ ٱ أ قُوا  ﴾�ِيهِ  َ�تََفرَّ

 .]۱۳الشوری: [

ه کرده است و ما آنرا به یان داشته که آنرا به نوح توصیشما ب یرا برا ینییخداوند آ«

د و ین را پا برجا بداریم که دیسفارش نموده ا یسیو ع یم و موسیو به ابراه یتو وح

 .»دیاوریدر آن، اختالف و تفرقه بوجود ن
 را فرستاده تا مردم را بشارت دهند و آنها را بترسانند. چنانکه خداوندز آنها یو ن

 د: یفرما می

ۡ ٱ ِسُل نُرۡ  َوَما﴿ ِ�نَ  إِ�َّ  َسلِ�َ ُمرۡ ل  .]۵۶الکهف: [ ﴾َوُمنِذرِ�نَ  ُمبَّ�ِ

 .»میفرست نمی م دهندهیامبران را جز بعنوان مژده رسان و بیو ما پ«
آخرت  یا و هم برایدن یهم برا ها دن آنیامبران و ترسانیاست که بشارت پ یگفتن

. چنانکه اند زه بشارت دادهیپاک یا به داشتن زندگیزکاران را در دنیمیباشد و آنها پره

 د:یفرما می خداوند

وۡ  ذََكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ

 .]۹۷النحل: [ ﴾َطّيَِبةٗ 
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 یسته انجام دهد و مومن باشد، بدو زندگیکس چه مرد و چه زن، کار شاهر «

 . »میکن می غطا یندیزه و خوشایپاک

 دارند. چنانکه خداوند می بر حذر یویدن ین انسانها را از عذاب و نابودیهمچن

 د:یفرما می

عۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ْ أ نَذرۡ  َ�ُقۡل  َرُضوا

َ
 ﴾١٣ َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  عَِقةِ َ�ٰ  َل ّمِثۡ  عَِقةٗ َ�ٰ  تُُ�مۡ أ

 .]۱۳فصلت: [

 مانند صاعقه عاد و ثمود بر حذرای  برگردانند، بگو شما را از صاعقه یپس اگر رو«

 .»میدار می
دهند. چنانکه  آن در آخرت بشارت می یع را به بهشت و نعمتهایمط یانسانها

 د: یفرما می خداوند

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٰ  �ِيَها  .]۱۳النساء: [ ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َوَ�

درآورد که از فرودسِت آن  هایی هر کس از خدا و رسول او فرمان برد، او را به بهشت«

 .»ن استیبزرگ ا یابیباران روان است که در آن جاودانه خواهند بود، و کامیجو
 د:یفرما می ن و گناهکاران را از عذاب آخرت میترسانند. چنانکه خداوندیو مجرم

�َّ  فِِهمۡ َخلۡ  َوِمنۡ ﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ۖ ٱ إِ�َّ  ا َ َّ�  ْ ٓ  لَوۡ  قَالُوا نَزَل  َر�َُّنا ءَ َشا

َ
 فَإِنَّا �َِكةٗ َمَ�ٰٓ  َ�

 ٓ رۡ  بَِما
ُ
 .]۱۴النساء: [ ﴾فُِرونَ َ�ٰ  ۦبِهِ  ُتمِسلۡ أ

کند و از حدودش بگذرد، او را وارد آتش  یاو نافرمانهر کس از خدا و رسول «

ت آور  یکند که در آن جاودانه خواهد بود، وعذاب می (جهنم)
ّ

 -شیدر پ -خف

 .»دارد
مردم در رفتار، اخالق و عبادت  ین الگوین خداوند آنها را فرستاد تا بهتریهمچن

 د:یفرما می باشند. چنانکه
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ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا َّ� 

َ ٱ َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ   .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ

د یکه ام یکس یبرا-یعنی -است.  یخوب یشما، رسول خدا الگو یبرا یبه راست«

 .»اد کندیار یامت باشد و خدا را بسیق یایبه خدا داشته و جو
 و رسول خدا: ی، نب مان آوردن به محمد یو ـ ا

ن و خاتم ین و آخریبنده و رسول خدا و سرور اول  م که محمد یمان داریما ا

 نخواهد آمد. یامبریا است. که بعد از او پیانب

حت فرمود. و در راه خدا یغ نمود. امانتش را ادا کرد. امت را نصیرسالتش را تبل

 به نحو احسن جهاد کرد.

م. و در آنچه یق کنیا واجب است که او را در آنچه به ما خبر داده، تصدپس بر م

م. و خدا را مطابق روش ییجو یکرده  دور یم، و از آنچه نهیامر فرموده اطاعت نمائ

 د:یفرما می م. چنانکه خداوندیاو عبادات کن

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا َّ� 

َ ٱ َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ   .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ

امت باشد یق یاید به خدا داشته و جویکه ام یکس یبرا یعنیشما،  یبرا یبه راست«

 .»کوستین یسرمشق  کند، رسول خدا  می ادیار یو خدا را بس
ره یرا بر محبت همه، اعم ازپدر و مادر و فرزند و غ و واجب است که محبت او 

َحبَّ إيَِلِْه  الَ «د: یفرما می م. چنان که خودیمقدم بدار
َ
ُ�وَن أ

َ
َحُدُ�ْم َحيتَّ أ

َ
يُْؤِمُن أ

مْجَِعْ�َ 
َ
هِ َوانلَّاِس أ ِ

َ
هِ َوَودل  از شما کاملیک چ یمان هیا«ترجمه:  ه.یمتفق عل. »ِمْن َوادِلِ

 .»مردم، محبوبتر باشم یو فرزند و تمام -مادر -من نزد او از پدر و  ن کهیشود مگر ا نمی
ابد. همانطور که ی می تحقق از سنتش یرویبا پ  رسول خدا  یقیحق یو دوست

باشد. چنانکه  می ز در گرو اطاعت از دستورات اویت کامل نیقی و هدایسعادت حق

 د:یفرما می خداوند
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ْۚ َ�هۡ  تُِطيُعوهُ  �ن﴿ ۡ ٱ غُ َ�ٰ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما َتُدوا  .]۵۴النور: [ ﴾ُمبِ�ُ ل

ام یجز پ -ما -رسول  -عهده -افت، و بر ید ید راه خواهیو اگر از او فرمان ببر«

 .»ستیآشکار ن یرسان
م و به سنت او عمل یریآورده بپذ ن بر ما واجب است که آنچه را رسول الله یهمچن

 د: یفرما می م. چنانکه خداوندیم قرار دهیم و تعظیمورد تکرش را یم و راهنمودهایکن

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

نکه تو را در یند. مگر ایآ نمی پروردگارت که آنها مومن به شمارسوگند به «

 تسل یاز داور یاختالفاتشان داور بکنند. آنگاه مالل
ً
 . »م تو باشندیتو نداشته و کامال

م. چرا که مخالفت با یزیو بر ماست که از مخالفت با دستورات آنحضرت بپره

 د: یفرما می نانکه خداوندخواهد شد. چک و عذاب دردنا یاو سبب فتنه و گمراه

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]۶۳النور: [ ﴾أ

 یید آنان که بر خالف فرمان او رفتار میکنند، از آن بر حذر باشند که بالیپس با«

 .»رشان شودیبانگیگرک دردنا یا عذابیبه آنان برسد، 
 رسالت محمدی: های یژگیز ـ و

 گذشته است. چنانکه خداوند های ان بخش رسالتیپا یرسالت محمد -۱

 د:یفرما می

ا﴿ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ ٱ رَُّسوَل  ِ�نَوَ�ٰ  رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ  وََخاَ�مَ  �َّ

 .]۴۰األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ

امبران یست، بلکه رسول خدا و خاتم پیکس از مردان شما نچ ی) پدر همحمد («

 .»است
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 . ناسخ رساالت گذشته است یرسالت محمد -۲

 چ کس به نعمت بهشتیرد. و هیپذ نمی ن محمدیجز د ینیچ کس دیخداوند از ه

اش  امبران است و امتین پیتر ی، پس او گرام ق محمد یرسد مگر از طر نمی

 د:یفرما ی میاست. چنانکه حق تعال ها عتین شریکاملتراش  عتین امتها، و شریبهتر

 ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿
.]۸۵عمران:  آل[ ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ
شود و او در آخرت از  نمی رفتهید، هرگز از او پذیجز اسالم بجو ینیو هر کس د«

 .»ان کاران استیز

َحٌد « د:یفرما می ز رسول خدا یو ن
َ
ٍد �ِيَِدهِ، َال �َْسَمُع ىِب أ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
َواذل

رِْسلُْت بِِه إِالَّ 
ُ
ى أ ِ

َّ
اِ�ٌّ ُ�مَّ َ�ُموُْت َولَْم يُْؤِمْن بِاذل ِة َ�ُهوِْدىٌّ َوَال نرَْصَ مَّ

ُ
أل

ْ
 ِمْن َهِذهِ ا

ْصَحاِب انلَّارِ 
َ
که از ای  یحیو مس یهودیبخدا سوگند هر «ترجمه:  سلم.م. »اَكَن ِمْن أ

 .»است یاورد، دوزخیمان نین امت آوازه دعوت مرا بشنود و ایا
ها  باشد. خداوند به نقل از گروه جن می عام و شامل جن و انس یرسالت محمد

 د:یفرما می

ٓ َقوۡ َ�ٰ ﴿ ْ  َمَنا ِجيُبوا
َ
ِ ٱ َداِ�َ  أ  .]۳۱األحقاف: [ ﴾�َّ

 .»دیریرا بپذ یدعوتگر اله -دعوت -قوم ما  یا«
 د: یفرما می نیو همچن

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۲۸سبأ: [ ﴾�َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»میهمه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاد یو تو را برا«

ْعِطيُْت َجَواِمَع «د: یفرما می رسول الله 
ُ
: أ نِْبيَاِء �ِِستٍّ

َ
أل

ْ
لُْت يلَعَ ا فُضِّ

رُْض َطُهْوًرا 
َ
أل

ْ
َغنَائُِم، وَُجِعلَْت ىِلَ ا

ْ
ِحلَّْت ىِلَ ال

ُ
للَكِِم، َونرُِصُْت بِاِلرُّْعِب، َوأ

ْ
ا

خلَلِْق اَكفَّةً 
ْ
 ا

َ
رِْسلُْت إيِل

ُ
در شش «ه: ترجم مسلم. .»، وُخِتَم ىِبَ انلَِّبيُّْونَ َوَمْسِجًدا، َوأ
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ت شده است و با یداده شدم. کلمات مختصر و پر معنا به من عنا یاء برتریر انبیز بر سایچ

و مسجد ک م پاین برایم حالل شد. زمیبرا یم جنگیشدم. غنا یاریدن دشمنان از من یترس

 .»دیان رسیامبران با من به پایهمه مردم فرستاده شدم و سلسله پ یقرار داده شد، و بسو
 امبران:یمان به پیآثار ا -ج

شان یا یامبران را بسویت او به بندگانش، که پیبردن به رحمت خداوند و عنا یپ -۱

اموزند. یعبادت خدا را به آنها ب یت کنند و چگونگیفرستاد تا آنها را به راه راست هدا

 د: یفرما می ست. خداوند در مورد محمد ین کار از عقل بشر ساخته نیچرا که ا

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۱۰۷األنبیاء: [ ﴾١٠٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»میا ان نفرستادهیجهان یـه رحمـت برایو تـو را جـز ما«
 ن نعمت بزرگ .یـ سپاس و تشکر از خدا به پاس ا ۲

سته آن یل از آنها، آنگونه که شایم و تجلیامبران و تعظیپ یـ دوست داشتن تمام ۳

 ام نمودند.یحت بندگان قیغ رسالت و نصیعبادت خدا و تبل یچرا که آنها برا هستند،

ر و ی، و عمل به آنها. تا خاند امبران از نزد خدا آوردهیکه پ یرفتن دستوراتیـ پذ ۴

 د: یفرما می ب مسلمانان شود. چنانکه خداوندیا و آخرت نصیت سعادت دنیهدا

  .]۱۲۳طه: [ ﴾َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ َ�َمنِ ﴿

اد یشود و هر کس از  نمی کند گمراه و بدبخت یرویت من پیهر کس که از هدا«

 .»خواهد داشتای  تنگ و گرفته یبرگرداند، زندگ یمن رو
 



 
 

 

 

 

  ایمان به قیامت:

امت خواهد یروز ق یدیو تردک چ شینکه بدون هیبه ا یباور قطع یعنی -الف

 آن آماده کرد. ید خود را برایآمد. و با

مان داشت. یند، ایآ می که قبل از آن یامت و مراحلیق های د به نشانهین بایو همچن

رون شدن مردم از قبر و یدن در صور و بیش و دمهای و به مردن و عذاب قبر و نعمت

زان و پل صراط و حوض و یاعمال و نصب م های هول و هراس محشر و گشودن نامه

ش یعذابهادار خداست و دوزخ و ین آنها دیآن که بزرگتر یها شفاعت و بهشت و نعمت

 م.یمان داشته باشیباشد ا می ت از مالقات پروردگارین آن، محرومیدتریکه شد

 مان و حکمت آن:ین رکن ایت دادن قرآن به ایاهم -ب

داده و در مواضع متعدد و ت یامت اهمیو ذکر روز ق یادآوریم به یقرآن کر

وقوع  یمختلف بالغ های وهیان آورده و به شیمختلف از آن سخن بم یها مناسبت

وند داده یامت پیمان به قیمان به خود را با ایکه ا یان داشته است. تا جائیآنرا ب یحتم

 و فرموده است: 

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

۲۳۲[. 

مان دارد، به یامت ایکه هر کس از شما که به خدا و روز ق -است یحکم -ن  یا«

 .»شود می آن پند داده
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 یادآوریامت است. کثرت یت دادن قرآن به مساله قیانگر اهمیکه ب یگریو نکته د

که در هر صفحه آن سخن از آخرت و احوال آن  یباشد. تا جائ می امتیقرآن از ق

بر آن نهاده که  یمتعدد ین روز، خداوند نامهایت ایان آمده است. و بخاطر اهمیبم

و  یامه (رخداد حتمیباشند. مانند: الحاقه، الواقعه و الق می آن یانگر وقوع حتمیب

امت داللت بر یق یاز نامها یو روز بپا خواستن مردگان) و بعض یوستنیاتفاق بوقوع پ

امت)، الطامه(روز یه (قیآن روز دارند. مانند: الغاش یهول و هراس و سخت

 ز)، الصاخه(بانگ گوش فرسا) و القارعه (فرو کوبنده).یرستاخ

وم یوم الجمعه، یوم الحساب، ین، یوم الدیامت در قرآن: یگر روز قید یها و نام

 ز ذکر شده است .یوم التناد نیوم الحسره و یوم الخروج، یالخلود، 

مان به ینجهت است که ایمان بدین رکن ایو اما حکمت توجه فوق العاده قرآن به ا

 دارد. یزگاریو پره یه انسان و التزام او به عمل صالح و تقویدر توج یآخرت آثار مثبت

دهد،  می گر ربطیکدیرا به یک امت و عمل نیمان به روز قیان قرآن که ایروش ب

 د:یفرما می باشد. چنانکه خداوند می ن نکتهیانگر همیب

َما﴿ ِ ٱ ِجدَ َمَ�ٰ  ُمرُ َ�عۡ  إِ�َّ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  �َّ ِ ٱب  .]۱۸التوبة: [ ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

مان داشته یامت ایکند که به خداوند و روز ق می خدا را آباد یمسجدها یفقط کس«

 .»باشد
 د:یفرما می نیو هم چن

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ ٰ  َوُهمۡ  ۦۖ بِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِخَرةِ �ٱب  ﴾ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِهِمۡ  َ�َ
 .]۹۲األنعام: [

آورند و آنان بر نمازشان  می مانیا -زین -مان دارند به آن یکه به آخرت ا یو کسان«

 .»بندندیپا
و  یامت، فراموشیاد روز قیز یادآوری یها گر از حکمتید یکیو ممکن است 

باشد.  می ا و چشم دوختن به متاع آنیآوردن به دن یها از آن بخاطر رو غفلت انسان
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دهد و  می ا را در انسان کاهشیش از حد دنیامت است که محبت بیمان به روز قیا

 د:یفرما می شود. خداوند ی میسبب رقابت در طاعت و بندگ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ لَُ�مُ  �ِيَل  إِذَا لَُ�مۡ  َما َءاَمُنوا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  نفُِروا َّ� 

 ٱ إَِ�  ُتمۡ ثَّاقَلۡ ٱ
َ
رَِضيُتم ِض� �ۡ�

َ
ِ  أ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱب ِ� �ٱ ِمنَ  َيا�ُّ ِ َيوٰ �َۡ ٱ عُ َمَ�ٰ  َ�َما ِخَرة  ة

�ۡ ٱ  .]۳۸التوبة: [ ﴾٣٨ قَلِيٌل  إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َيا�ُّ

 -شود: در راه خدا  می به شما گفته یمؤمنان! شما را چه شده است که وقت یا«

آخرت  یا به جاید؟ آیدهیا مید و دل بدنیکن ی مید، سستیرهسپار شو -جهاد یبرا

 -برابر -ا در یدن یمتاع زندگ -د کهیبدان -؟ پس اید ا خشنود گشتهیدن یبه زندگان

 .»ستین یآخرت جز اندک
تواند  نمی روز آخرت،مان به یجز ا یزیچ چیمان به خدا، هین، پس از ایبنابرا

ا به یکه در دن یمان داشت که از هر متاع و کاال و لذتید ایبال کند. و باک انسان را سب

بهتر و  یآن، کاال یامت بجایکند در ق یخاطر اطاعت از دستورات خدا چشم پوش

 ت خواهد شد. یبه او عنا یبا ارزش تر

چ یکند که ه می داین پیقین است که انسان یمان به آخرت اید ایگر از فواید یکی

ا (در راه خدا) با عذاب آخرت قابل یچ عذاب دنیآخرت و ه یا با خوشیدن یخوش

 ست. یسه نیمقا

 ش قبر:یج ـ آزما

 د:یفرما می ن که مرگ حق است. چنانکه خداوندیم به ایمان داریا

ٰ  قُۡل ﴿ لَُك  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱ مَّ ِيٱ تِ َموۡ ل َّ�  َ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  ُوّ�ِ
 .]۱۱السجدة: [ ﴾١١َجُعونَ تُرۡ 

ستاند، آنگاه نزد  می بگو: فرشته مرگ که بر شما گمارده شده است، جانتان را«

 .»دیشو می پروردگارتان بازگردانده
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در آن  یدیو تردک چ شیدانند و ه می مشهود است که همه آن را ین امریو ا

 وجود ندارد.

ن برود در واقع یاز ب یا به نحویا کشته شود و یرد یم که هر کس بمیمان داریو ا

  د:یفرما می از آن کاسته نشده است. خداوند یزیعمرش تمام شده و چ

ةٍ  َولُِ�ِّ ﴿ مَّ
ُ
ۖ  أ َجٞل

َ
ٓ  فَإَِذا أ َجلُُهمۡ  ءَ َجا

َ
 �َسۡ  َ�  أ

ۡ
 َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ َتأ

 .]۳۴األعراف: [ ﴾٣٤ ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ 

لحظه درنگ کنند، و نه یک د، نه یآنان به سر رس -محدود -که زمان  یو هنگام«

 .»رندیگ یشیپ
ت بعد از دفن یم که عبارت است از بازخواست میمان داریش قبر ایو به آزما

امبرش. و در آنجا خداوند مومنان را به گفتار استوار ین و پیدرباره پروردگار، د

امبرم ینم اسالم و پیپروردگارم خدا، د د:یگو می گرداند و مومن می د) ثابتی(توح

 است.  محمد 

دانم.  ی نمیوا ،ید: وایگو می و ستمکاران را در سخن گفتن، گمراه میکند و کافر

گفتند.  یی میزهایدم که مردم چیشن می دانم، نمی د:یگو می ن منافق و بدگمانیهمچن

 گفتم . می من هم همانها را

است که عذاب قبر شامل  یم و گفتنین دارمایآن ا های یبه عذاب قبر و خوش

 د: یفرما می شود. چنانکه خداوند می ستمکار، منافق و کافر یانسانها

ٰ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ۡ ٱ تِ َ�َمَ�ٰ  ِ�  لُِمونَ ل�َّ ۡ ٱوَ  تِ َموۡ ل ْ بَاِسُطوٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل يۡ  ا
َ
 ِديِهمۡ �

خۡ 
َ
ْ رُِجوٓ أ نُفَسُ�ُمۖ  ا

َ
ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ  َ�َ  َ�ُقولُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ُهونِ ل

ِ ٱ ٰ  َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ  قِّ �َۡ ٱ َ�ۡ�َ  �َّ ونَ َتكۡ �َسۡ  ۦتِهِ َءاَ�  .]۹۳األنعام: [ ﴾ِ�ُ

و فرشتگان دستان خود را  اند ، آنگاه که ستمکاران در سکرات مرگینیو چون بب«

امروز   -یشو می شگفت زده -د یرون آوریتان را بهای جان -ندیگو یوم – اند گشاده
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اتش یاز آ -آن که یبه سزا -د و یگفت می آنچه به ناحق بر خداوند -یسزا -به 

 .»دیشو می فر دادهید، به عذاب خوار کننده کیکرد ی میسرکش
 د:یفرما می و درباره آل فرعون

ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  َهاَعلَيۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َّارُ ٱ﴿ اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ا دۡ  لسَّ
َ
ْ ِخلُوٓ أ  َءاَل  ا

َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ 
َ
 .]۴۶غافر: [ ﴾٤٦ َعَذاِب لۡ ٱ أ

امت برپا شود، یکه ق یشوند و روز می آنان صبح و شام بر آتش دوزخ عرضه«

 .»دین عذاب در آوریان را به سخت تریم:) فرعونیی(گو

فَلَْوَال «ت است که رسول خدا فرمود: ید بن ثابت روایح مسلم از زیو در صح
ْن �ُْسِمَعُ�ْم ِمْن َعَذاِب 

َ
َعوُْت اَهللا أ َ ْن ال تََداَ�نُوا دلَ

َ
ْسَمُع ِمنْهُ أ

َ
 . »الَقرْبِ اذِلي أ

کردم  می د دعایکرد نمی ن ترس وجود نداشت که مردگانتان را دفنیاگر ا«ترجمه: 

کرد و شنوم. سپس رو به ما  می خداوند، عذاب قبر را به شما بشنواند همانطور که من

د. ید. آنگاه فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببریفرمود: از عذاب آتش به خدا پناه ببر

 . »میبر می ز گفتند ما از عذاب آتش و عذاب قبر به خدا پناهین نیحاضر
 د:یفرما می گردد. خداوند می ن صادقیب مومنیقبر نص یهایو اما شاد

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ُ ٱ َر�ُّنَا قَالُوا ْ تََ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََ�َّ �َّ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
�  ْ  َ�َافُوا

ْ َ�ۡ  َوَ�  ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ  .]۳۰فصلت: [ ﴾٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

ن یکه گفتند: پروردگارمان خداست، آنگاه استوار ماندند، فرشتگان (با ا یکسان«

د و بشارت باد شما را به ین نباشید و اندوهگیند که: نترسیآ می آنان فروام) بر یپ

 .»دید خوش باشیشد می که وعده داده یبهشت
 د:یفرما می نیو هم چن

نُتمۡ  ٨٣ ُقومَ لۡ �ُۡ ٱ بَلََغِت  إَِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ َوَ�ۡ  ٨٤ تَنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

َ
 َرُب أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمنُ�مۡ  هِ إَِ�ۡ   ٨٦ َمِدينِ�َ  َ�ۡ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َ�ٓ فَلَوۡ  ٨٥ ِ�ُ



 توحید براي کودکان و نوجوانان  70

 

ٓ تَرۡ  ٓ  ٨٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن ِجُعوَ�َها ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إِن فَأ �ِ�َ ل  حٞ فََروۡ  ٨٨ ُمَقرَّ

 .]۸۹-۸۳الواقعة: [ ﴾٨٩ نَعِي�ٖ  وََجنَُّت  َحانٞ َوَر�ۡ 

د. و ما از ینگر می آنگاهرسد. و شما  می به حلقوم -ها جان -که  یپس هنگام«

د. و ینیب نمی د.  پس اگر جزاینیب نمی شما یم ولیکتری) نزد-محتضر -شما به او 

باشد .  -درگاه الهی -کان ید. اما اگر از نزدیرا برگردان -جان -د آن یراستگو هست

 .»خوشبو و باغ پرناز و نعمت دارد یش و گلهایآسا
که در قبر، به آن دو  یدر مورد مؤمن د: رسول خدا یگو می براء بن عازب 

ْن َصَدَق َ�بِْدى  ینَادِ ي « دهد فرمود: می فرشته، پاسخ مثبت
َ
َماِء أ ُمنَاٍد ِمَن السَّ

 
َ

ُ بَابًا إِىل
َ

ِبُسوُه ِمَن اجلَنَِّة َواْ�تَُحوا هل
ْ
ل
َ
فْرُِشوُه ِمَن اجلَنَِّة َوأ

َ
تِِه ِمْن ياجلَنَِّة، قَاَل: فَ  فَأ

ْ
أ

ُ ىِف َ�رْبِهِ َمدَّ برََصِهِ �ِبَها وَ يُروِْحَها َوطِ 
َ

پس «ترجمه:  . [أحمد وأبو داود].»ْفَسُح هل

او از بهشت فرش  ید. برایگو می رسد که: بنده من راست می از آسمان به گوش ییندا

د. رسول خدا فرمود: یاو بگشائ یاز بهشت برا ید و دریبر تنش کن ید و لباس بهشتیاوریب

کند  می که چشم کار یرسد وقبرش تا جائ می به مشامش یزیگدل ان های حهیآنگاه را

 .»ابدی می وسعت
ث یآن و سوال و جواب دو فرشته، احاد های د گفت در مورد عذاب قبر و نعمتیبا

ش قبر ین، اعتقاد به آزمایت شده است. بنابرایروا از رسول خدا  یح و متعددیصح

چرا  م،یاوریان نمیت آن سخن به میفیاز کمان آوردن به آن بر ما واجب است. البته یو ا

 ست.ین یگر است که عقل را در آن مجالیه متعلق به جهان دین قضیکه ا

ک ستند. چرا که اگر حس، آنها را درینک ق حس قابل دریاز طر یبین امور غیو ا

  رسول هللا رفت و آنطور که  می انیف از میب و فلسفه تکلیمان به غیده ایکرد فا می

وانات، ین حکمت در مورد حیکردند و چون ا نمی فرمود، مردم مردگان خود را دفن

 کنند. ک میشنوند و در می است آنها عذاب قبر را یمنتف
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 امت:یق های نشانه -د

م ین است که باور داشته باشیباشد ا می مان به آن واجبیکه ا یاز موارد یکی

 خواهد آمد و هیق
ً
ست. و زمان آنرا به جز خدا یدر آن ن یدیو تردک چ شیامت حتما

  د:یفرما می داند، و آن را از همه مردم پنهان کرده است. خداوند ی نمیکس
اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ  لسَّ

َ
ٰ ُمرۡ  � ۖ َسٮ َما قُۡل  َها �  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ  َ�  َرّ�ِ

ٓ لَِوقۡ  ُ�َّلِيَها َ�ٰ ٱ ِ�  َ�ُقلَۡت  ُهَوۚ  إِ�َّ  تَِها ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  َ�  ِض� �ۡ�

ۡ
 إِ�َّ  �ِيُ�مۡ تَأ

ۗ َ�غۡ  نََّك  لُونََك  َٔ �َۡ�  َتٗة
َ
ۖ َ�نۡ  َحِ�ٌّ  َك� ِ ٱ ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�ََّما قُۡل  َها  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّ

 ۡ�
َ
 .]۱۸۷األعراف: [ ﴾١٨٧ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

د؟ بگو: فقط پروردگارم یپرسند که چه وقت فرا خواهد رس می امت از تویدرباره ق«

گاه است و هر کس جز او  -سازد  می دیتواند در وقت خود، آنرا پد نمی از آن آ

 یامت، ناگهانین دشوار است. قیآسمانها و زم  -ساکنان - یبرا  -امتیاطالع از ق

؟ بگو: علم آن یامت با خبریا از قیپرسند که گو می از تو -چنان-وندد. یپ می بوقوع

 .»دانند نمی شتر مردمیب یوند است، ولفقط نزد خدا
 نقل شده است . از رسول خدا  یاریث بسیامت احادیق های و در مورد نشانه

امت به یق یصغرا های در مورد نشانه از رسول خدا  یثیـن احادیو همچـن

ن آنها و انحرافشان از راه یرامون فساد مردم و ظهور فتنه بیشتر آنها پیده که بیاثبات رس

 باشد. می راست

ْخرِبِْ� «آمده است:  ل یث جبریو از عالمات صغرا آنست که در حد
َ
قَاَل: فَأ

َماَرتَِها. قَاَل: 
َ
َمُة َر�َّتََهاَ�ْن أ

َ
ْن تَِ�َ األ

َ
ْن تََرى احلَُفاَة الُعَراةَ، الَعالََة، راَُعَء أ

َ
. َوأ

اِء، َ�تََطاَولُوَن ىِف ابُلنْيَانِ   های مرد گفت: پس مرا از نشانه«ترجمه:  ه.یمتفق عل .»الشَّ

مادران را  یعنیا آورد (یش را به دنیز آقاینکه کنیا یکیفرمود:  امت با خبر ساز، رسول خدا یق

ان و ینواینکه پا برهنگان و بیگر ایدانند). و د می شمارند و خود را سرور آنها می ریخوار و حق

 . »رندیگ ی میشیگر پیکدیخت و ساز، بر که در برافراشتن کاخ و سا ینیچوپانان را بب
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اَعُة ؟ َ�َقاَل: إَِذا ُضيَِّعِت «د: یپرس از رسول خدا  ین مردیهمچن َميَت السَّ
 
َ
اَعَة. قَاَل: َوَ�يَْف إَِضاَ�تَُهااأل ْمُر لَِغْ�ِ َمانَُة فَاْ�تَِظِر السَّ

َ
ْسِنَد األ

ُ
؟ قَاَل: إَِذا أ

 
َ
اَعةَ أ  ید؟ فرمود: هرگاه امانتداریآ ی میامت کیق«ترجمه:  .یبخار .»ْهِلَها فَاْ�تَِظِر السَّ

ن رفتن آن چگونه خواهد بود؟ فرمود: هرگاه ید: از بیامت باش. پرسیان برود منتظر قیاز م

 .»امت باشیکارها به دست افراد نا اهل سپرده شد، در انتظار ق
پس از  یکیامت، یقیک است که نزد یامت: و آن عالماتیق یعالمات کبرا

بعد از  یکیکه از نخ قطع شده  هایی وست. مانند مهرهیبه وقوع خواهند پ یگرید

 فتد. یب یگرید

ان شده یح بیث صحیامت در احادیبزرگ ق های د گفت حدود ده مورد از نشانهیبا

 گر سخنیکدید: با یگو می باشد. او می فهیث حذیاست که از جمله آنها حد

امت ید؟ گفتند: از قییا نگاه کرد و فرمود: چه میگوبه م م که رسول خدا یگفت می

ن که ده عالمت، قبل از آن یشود مگر ا نمی امت برپایم. فرمود: قییگو می سخن

شود،  می رونیکه ب یوانیزد ، دجال و حیخ می که بر یآشکار گردد. آنگاه درباره دود

 مأجوج، سه خسفأجوج و یم، قوم یبن مر یسیطلوع آفتاب از مغرب، نازل شدن ع

در  یدر مغرب و سوم یگریدر مشرق و د یکید شدن)  ین و ناپدیفرو رفتن در زم(

من یاز  ی، خارج شدن آتشن عالمت آنید خواهد آمد و آخریره عربستان پدیشبه جز

 (مسلم) دهد. می محشر سوق یاست که مردم را به سو

م یجال است سخن خواهاز آنها که ظهور د یکینجا بعنوان مثال در باره یما در ا

 گفت:

ن، همه یم است. بنابرایو سرچشمه فتنه و ترس و ب یدجال منشأ کفر و گمراه

ف یتوصای  . و او را به گونهاند م داده و بر حذر داشتهیاء، اقوام خود را از او بیانب

را از دجال بر حذر اش  ز امتین که همه آن را بشناسند و رسول خدا  اند کرده

 را بشناسد. یوای  نندهیف کرده که هر بیتوص یرا طورداشته و او 
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نَْذَر  « فرمود:  د: رسول خدا یگو می چنانکه انس 
َ
َما ِمْن نيَِبٍّ إِالَّ قَْد أ

ْعَوَر َمْكتُوٌب َ�ْ�َ 
َ
ْعَوُر َو�ِنَّ َر�َُّ�ْم لَيَْس بِأ

َ
َال إِنَُّه أ

َ
اَب أ ْعَوَر الَكذَّ

َ
تَُه األ مَّ

ُ
أ

نکه امت خود را از ینمامده مگر ا یامبریچ پیه«ترجمه:  ه.ی. متفق عل»َ�يْنَيِْه َك َف رَ 

چشم یک شما  یچشم است و خدایک او  یده است، بلیچشم دروغگو ترسانیک مرد 

 . »کافر یعنیست و افزود که در حد فاصل چشمانش حروف ك، ف، ر (کفر) نوشته شده ین

ثُُ�ْم « فرمودند: ت است که رسول الله یروا ره یو از ابوهر َحدِّ
ُ
َال أ

َ
أ

ْعَوُر، َو�ِنَُّه ييَِجُء َمَعُه بِِمثِْل 
َ
َث بِِه نيَِبٌّ قَْوَمُه: إِنَُّه أ اِل َما َحدَّ جَّ َحِديثاً َعِن ادلَّ

نِْذُرُ�مْ اجلَنَِّة َوانلَّاِر، فالَّيِت َ�ُقوُل إِ�ََّها اجلَنَّةُ 
ُ
َكَما  َ� انلَّاُر، َو�ِ�ِّ أ

نَْذرَ 
َ
چ یم که هیاز دجال نگو یا به شما خبریآ«ترجمه:  ه.یمتفق عل .»بِِه نُوٌح قَْوَمه أ

ی چشم است و در حالیک  یآن را به قومش نگفته است؟ آنگاه فرمود: دجال دارا یامبریپ

داند در  می مانند بهشت و دوزخ (آتش) همراه دارد، پس آنچه را که بهشت یزید که چیآ می

دارم، آنچنان که نوح قوم خود را از آن بر  می من شما را از آن بر حذرقت آتش است و یحق

 .»حذر داشت
از فتنه دجال وجود ندارد مگر با علم و عمل. مراد از  یزیچ گرید گفت که هیبا

 یآشامد، و فرد می خورد و می جسم است. یم دجال داراین است که بدانیعلم ا

 شمش کلمه کفر نوشته شده است.ان دو چیپست و ناتوان و کور است که در م

م و ین است که در تشهد آخر هر نماز از فتنه دجال به خدا پناه ببریمراد از عمل ا

َمْن َحِفَظ «فرمود:  را که رسول خدا یم، زیه اول سوره کهف را حفظ کنیده آ

َجالِ  لَكْهِف ُعِصَم ِمَن ادلَّ
ْ
آيَاٍت ِمْن أوِل ُسْوَرِة ا ده  هر کس« . (مسلم)»َعرْشَ

 .»دارد می اول سوره کهف را حفظ کند، خداوند او را از فتنه دجال محفوظ نگهی  هیآ
 بعثت ( برخواستن مردگان از قبور): -هـ

ده یمان به زنده شدن دوباره از قرآن و سنت و عقل و فطرت سالم به ثبوت رسیا
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خواهد خته یم که هر کس در قبرهاست، برانگیمان دارین ایقیاست. پس ما به طور 

شگاه پروردگارشان یشد. و ارواح به اجساد خود بر خواهند گشت و همه مردم در پ

 د: یفرما می شوند. چنانکه خداوند می حاضر

ٰ  دَ َ�عۡ  إِنَُّ�م ُ�مَّ ﴿  ﴾١٦ َعُثونَ ُ�بۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ١٥ لََمّيُِتونَ  لَِك َ�
  .]۱۶-۱۵المؤمنون: [

 شما روز قیخواهن یسپس شما پس از ا«
ً
 .»دیشو می ختهیامت برانگید مرد . آنگاه قطعا

ِقيَ «د: یفرما می زین  و رسول اکرم
ْ
انلَّاُس يَْوَم ال  .»اَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرالً ُ�رَْشُ

 .»ان و ختنه نشده حشر خواهند شدیامت پا برهنه، عریمردم، روز ق« ه].ی[متفق عل
کند  می ز اقتضایمطلب، اجماع دارند و حکمت نن یز بر صحت ایو مسلمانان ن

ق یکه از طر یفیوجود داشته باشد تا خداوند مردم را بر اساس تکل ین بازگشتیکه چن

 د: یفرما می ده است، پاداش دهد. چنانکه خداوندیامبران به آنها رسیپ

فََحِسبۡ ﴿
َ
َما ُتمۡ أ َّ�

َ
نَُّ�مۡ  اَ�َبثٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  �

َ
 ﴾١١٥ َجُعونَ تُرۡ  َ�  َناإَِ�ۡ  َو�

  .]۱۱۵المؤمنون: [

 ما باز گردانده یم، و شما به سویده ایهوده آفرید که ما شما را بیا پنداشتیآ«

 .»د؟یشو نمی
ر ین، غیکافران، زنده شدن دوباره را انکار کرده و قبول ندارند و به نظر آنها ا یول

 داند. می ن نظر را باطلیکه شرع و حس و عقل، ایممکن است، در حال

  د:یفرما می دگاه شرع: خداوندید

ِينَ ٱ زََ�مَ ﴿ ْ َ�َفُروٓ  �َّ ن ا
َ
ْۚ ُ�بۡ  لَّن أ  َ�ُنَبَُّؤنَّ  ُ�مَّ  َعُ�َّ َ�ُبۡ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  َعُثوا

ٰ  ُتمۚۡ َعِملۡ  بَِما ِ ٱ َ�َ  لَِك َوَ�  .]۷التغابن: [ ﴾٧ �َِس�ٞ  �َّ
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، سوگند به پروردگارم به یبگو: آرخته نخواهند شد، یکافران گمان بردند که برانگ«

د، به شما خبر یکرد می آنچه -قتیحق- د شد، آنگاه ازیخته خواهین برانگیقی

 .»خدا آسان است ین کار برایخواهند داد، و ا
 د:یفرما می نیو همچن

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ َّ�  ْ   َ�  َ�َفُروا
ۡ
ۖ ٱ تِيَناتَأ اَعُة   َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  لسَّ

ۡ
ٰ  تِيَنَُّ�مۡ َ�َأ  لِمِ َ�

�ٖ  َقاُل مِثۡ  هُ َ�نۡ  ُزُب َ�عۡ  َ�  ِب� َغيۡ لۡ ٱ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�
َ
 َوَ�ٓ  ِض �ۡ�

ۡص 
َ
ٰ  ِمن َغرُ أ �ۡ  َوَ�ٓ  لَِك َ�

َ
بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  َ�ُ أ  .]۳سبأ: [ ﴾٣ مُّ

 ، سوگند به پروردگارمیامت به سراغ ما نخواهد آمد، بگو: آریو کافران گفتند: ق«

 .»امت برپا خواهد شدیب است، قیغ یکه دانا
 اتفاق نظر دارند. یآسمان یها ن مورد همه کتابیاست که در ا یگفتن

ا به بندگانش نشان داده ین دنی: خداوند زنده شدن دوباره را در همدگاه حسید

 ن است:ین آن چنیاست. از جمله پنج مورد از آنها را در سوره بقره ذکر کرده که اول

ن که خدا را آشکارا یم تا ایآور نمی مانیبه او گفتند: هرگز به تو ا  یموسقوم 

ن باره خداوند خطاب به یراند و سپس زنده کرد و در ایرا م ها م. پس خداوند آنینینب

 د: یفرما می لیاسرائ یبن

ٰ  ُتمۡ قُلۡ  �ذۡ ﴿ ٰ  لََك  مِنَ نُّؤۡ  لَن ُموَ�ٰ َ� َ ٱ نََرى َح�َّ َخَذتۡ  َرةٗ َجهۡ  �َّ
َ
 ُ�مُ فَأ

ٰ ٱ نُتمۡ  عَِقةُ ل�َّ
َ
 لََعلَُّ�مۡ  تُِ�مۡ َموۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�مَ�ٰ َ�َعثۡ  ُ�مَّ  ٥٥ تَنُظُرونَ  َوأ

 .]۵۶-۵۵البقرة: [ ﴾٥٦ ُكُرونَ �َشۡ 

م مگر آن که خدا را یآور نمی مانی! هرگز به تو ایموس ید: ایکه گفت یو هنگام«

د، فراگرفت. آنگاه یستینگر می که یشما را در حالای  م، پس صاعقهینیآشکارا بب

 .»دیکن ینکه سپاس گزاریم تا ایختیشما را پس از مردنتان برانگ
ل که آنها درباره او مجادله یاسرائ یاز بن یداستان کشته شدن مرد مثال دوم:

از گوشت آن را به بدن مقتول ای  بکشند و پاره یکردند. پس خداوند امر نمود تا گاو
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 ح خواهد داد.یخواهد شد و داستان کشته شدن خود را توض بزنند، آنگاه زنده

 یار خود خارج شدند تا از مرگ فرار کنند. ولیکه از د یداستان قوم مثال سوم:

 راند و سپس زنده نمود .یرا م ها خداوند آن

کرد و چون زنده شدن  می عبور یکه از کنار شهر یسرگذشت مرد مثال چهارم:

 راند و دوباره زنده کرد.یداوند او را صد سال مدانست، خ می آنها را محال

کشته و قطعه قطعه شدند.  م یکه توسط ابراه یئها ان پرندهیجر مثال پنجم:

 سپس به امر خدا زنده گشتند.

 ل امکان بعثت وجود دارد:یدگاه عقل به دو دلیو اما از د

 یبرا باشد را می ن و آنچه در آنهای، زمها نکه خداوند، آسمانینخست ا -۱

 از بازگردانیقینش باشد یکه قادر به آغاز آفر یده است و کسین بار آفرینخست
ً
دن آن ینا

  د:یفرما می ناتوان نخواهد بود. چنانکه خداوند

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ْ َ�بۡ  �َّ   .]۲۷الروم: [ ﴾ۥيُعِيُدهُ  ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا

 .»دگردان می نش را آغاز کرده است و سپس آن را بازیکه آفر یو اوست کس«
 ده را انکار کرد فرمود: یکه زنده شدن استخوان پوس ین خداوند در جواب کسیهمچن

ِيٓ ٱ يِيَهاُ�ۡ  قُۡل ﴿ َّ�  ٓ َها
َ
�َشأ

َ
َل  أ وَّ

َ
�ٖ�  أ  .]۷۹یس: [ ﴾٧٩ َعلِيمٌ  قٍ َخلۡ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َمرَّ

به هر ده است، و او ین بار آنها را آفریکند که نخست می آنها را زنده یبگو: کس«

 .»داناست ینشیآفر
در آن وجود ندارد  یاهیر را که درخت و کین مرده و باین که خداوند زمیدوم ا -۲

که به زنده کردن آن پس از  ید. پس کسینما می با نزول باران، زنده و سرسبز و خرم

 بر زنده کردن مردگان نیقیمردن تواناست، 
ً
 د: یفرما می ز توانا خواهد بود. چنانکهینا
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﴿ َ�ۡ ٓ ٱ ِمنَ  اَونَزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ َ�ٰ  ءٗ َما � َرٗ� مُّ
َ
ٰ  ۦبِهِ  َناَبتۡ فَأ  ٩ ِصيدِ �َۡ ٱ وََحبَّ  ٖت َج�َّ

ََّها ٖت بَاِسَ�ٰ  َل �َّخۡ ٱوَ  حۡ  عَِبادِ� ّلِلۡ  اقٗ ّرِزۡ  ١٠ نَِّضيدٞ  عٞ َطلۡ  ل
َ
يۡ  ةٗ بَۡ�َ  ۦبِهِ  َناَييۡ َوأ ۚ تٗ مَّ  ا

 .]۱۱-۹ق: [ ﴾١١ ُروجُ �ُۡ ٱ لَِك َكَ�ٰ 

 یدرو کردن های له آن، باغها و دانهیم و بوسینازل کرد یآسمان آب پربرکتو از «

 -نهایهمه ا -انباشته بر هم دارد .  یوهایم و درختان بلند خرما را که میاندیرو

ن مرده را زنده یله باران، سرزمیدن به بندگان است. ما بوسیرسان یبمنظور روز

 .»ن استیسربرآوردن آنها، چنو از گورها   -زنده شدن مردگان یآر-م. یکرد
 یبزرگ را دارد، در انجام کارها یکارها یکه توانائ یداند کس ی میو هر عاقل

 کوچکتر تواناتر خواهد بود.

و  ین همه عظمت و گستردگین را با ایو زم ها و خداوند سبحان که آسمان

است. ده تواناتر یپوس یده است، بر زنده کردن استخوانیفراوان آفر های یشگفت

 د: یفرما می خداوند

وَ ﴿
َ
ِيٱ َس لَيۡ  أ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  َض �ۡ� ن َ�َ

َ
 لَُهم� ِمثۡ  لُقَ َ�ۡ  أ

ٰ ۡ�َ ٱ َوُهوَ  بََ�ٰ   .]۸۱یس: [ ﴾٨١ َعلِيمُ لۡ ٱ قُ �َّ

مرده را  یانسانها -قدرت ندارد  ده است،ین را آفریها و زم که آسمان یا کسیآ«

دگار بس دانا و یچرا که او آفر -تواند یم- یند؟ بلیافریمانند خوشان ب -دوباره

 . »تواناست

 روز حساب و عرضه اعمال: -و

شوند.  می شگاه پروردگارشان حاضریامت در پیم که مردم، روز قیمان داریما ا

 د:یفرما می چنانکه خداوند
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ۡ ٱ َوَ�َعِت  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿ ِت ٱوَ  ١٥ َواقَِعةُ ل ٓ ٱ �َشقَّ َما  ١٦ َواهَِيةٞ  َم�ِذٖ يَوۡ  فَِ�َ  ءُ لسَّ
ۡ ٱوَ  ٰٓ  َملَُك ل رۡ  َ�َ

َ
ٓ أ ۚ َجا  ١٧ نَِيةٞ ثََ�ٰ  َم�ِذٖ يَوۡ  َ�ُهمۡ فَوۡ  َرّ�َِك  َش َعرۡ  ِمُل َو�َحۡ  �َِها

 .]۱۸-۱۵الحاقة: [ ﴾١٨ َخا�َِيةٞ  مِنُ�مۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  َرُضونَ ُ�عۡ  َم�ِذٖ يَوۡ 

شکافد و در آن روز،  می وندد . آسمان از همیپ می امت بوقوعیپس در آن روز، ق«

رند و در آن روز یگ می آسمان قرار های گردد. فرشتگان بر کناره می سست و نا استوار

دارند . در آن روز،  یعرِش پروردگارت را بر فراز خود برم -تن از فرشتگان-هشت 

و  یپنهانتان مخف یاز کارها یزید و چیشو می شگاه پروردگارتان عرضهیبه پ

 .»ماند نمی دهیپوش
 د:یفرما می نیو هم چن

﴿ ْ ٰ  وَُعرُِضوا َل  ُ�مۡ َ�ٰ َخلَقۡ  َكَما ُتُمونَاِجئۡ  لََّقدۡ  اَصفّٗ  َرّ�َِك  َ�َ وَّ
َ
ِۢ  أ ة  بَۡل  �ۚ َمرَّ

لَّن ُتمۡ زََ�مۡ 
َ
�  ۡ وۡ  لَُ�م َعَل �َّ  .]۴۸الکهف: [ ﴾٤٨ اِعدٗ مَّ

به  -د:یفرما می خداوند -شوند.  می و مردم، صف صف به پروردگارت عرضه«

 .»میده بودین بار شما را آفرید که نخستیچنان نزد ما آمد یراست
م که خداوند از بندگانش یم و معتقدیمان داریز این ما به محاسبه اعمال نیهمچن

ث آمده است خداوند با بنده مؤمن یرد. چنانکه در قرآن و در حدیگ می حساب

 د. ینما ی میادآوریکند و گناهانش را به او  می خلوت

. بلکه اند یکچرا که آنها فاقد اعمال ن به محاسبه اعمال کفار وجود ندارد، یازین یول

 د: یفرما می رند. چنانکه خداوندیگ می شود و از آنها اعتراف می فقط گناهانشان شمرده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٰ  احٗ َكدۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ � ا ٦ قِيهِ َ�ُمَ� مَّ

َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
 أ

 إَِ�ٰٓ  َوَ�نَقلُِب  ٨ ��َِس�ٗ  اِحَسا�ٗ  ُ�َاَسُب  َف فََسوۡ  ٧ ۦ�َِيِمينِهِ  ۥبَهُ كَِ�ٰ 
هۡ 
َ
ا ٩ �ورٗ َمۡ�ُ  ۦلِهِ أ مَّ

َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
ٓ  ۥبَهُ كَِ�ٰ  أ ِ َظهۡ  ءَ َوَرا ْ يَدۡ  َف فََسوۡ  ١٠ ۦرِه  ُعوا
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هۡ  ِ�ٓ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ١٢ َسعًِ�ا َ�ٰ َوَ�ۡص  ١١ �ُ�بُورٗ 
َ
ن َظنَّ  ۥإِنَّهُ  ١٣ وًراَمۡ�ُ  ۦلِهِ أ

َ
 أ

ۚ  ١٤ َ�ُورَ  لَّن  .]۱۵-۶االنشقاق: [ ﴾١٥ �بَِص�ٗ  ۦبِهِ  َ�نَ  ۥَر�َّهُ  إِنَّ  بََ�ٰٓ

و سرانجام  یپروردگارت رهسپار یار بسویانسان، تو به تالش فراوان و رنج بس یا«

که نامه اعمالش به دسِت راستش داده شود، با او  یکرد. کس یاو را مالقات خواه

گردد . و اما  یبرماش  خانواده یخواهد شد و شادمان به سو یحساب ساده و آسان

و  -کند  ی مینابود یکه نامه اعمالش از پشت سر به او داده شود، آرزو یکس

ان خانواده یمن بدان جهت است که در یسوزد. ا می شود و می وارد دوزخ -سرانجام

 یبرا -کرده که هرگز  می مسرور بوده است. و گمان -ایدر دن -و کسان خود 

احوال  -ده و از ی، پروردگارش او را دیباز نخواهد گشت. آر -خدا یحساب بسو

گاه بوده است -و افعالش  .»آ

لَيَْس «کند که فرمود:  ت مییروا  از رسول خدا لشه یبه نقل از عا یبخار
َحٌد ُ�َ 

َ
لِقيَاَمِة إَالَّ َهلََك اَسُب يَ أ

ْ
لَيَْس قَْد قَاَل اُهللا ْوَم ا

َ
. َ�ُقلُْت: ياَرَُسْوَل اِهللا، أ

 : 
َ

ً �َسَ�اً «َ�َعايل َ�َقاََل رَُسْوُل  »َمْن اُوَ� كتَابَُه بيَمينه فََسوَْف ُ�َاسُب حَسابَا
حلِ 

ْ
َحٌد ُ�نَاقَُش ا

َ
لَعْرُض، َولَيَْس أ

ْ
َما َذلَِك ا َب اِهللا: إِ�َّ لِقيَاَمِة إِالَّ ُعذِّ

ْ
.  »َساَب يَْوَم ا

 یگردد. گفتم: ا ک میامت محاسبه شود، هالیهر کس که روز ق«ترجمه:  .]یبخار[

ا خداوند متعال نفرموده است که هر کس نامه اعمالش به دست راستش داده یرسول خدا! آ

است. و هر کس که  ن عرضه اعمالیفرمود: ا گردد. رسول خدا  ی میشود، زود و به آسان

 .»شود می رد، گرفتار عذابیامت مورد محاسبه قرار گیدر روز ق
که مؤمن،  یدهند، و هنگام می را به او یم که نامه اعمال هر انسانیمان داریو ا

سازد.  می خود را آشکار یشود و خوشحال می کند، شاد می افتینامه اعمالش را در

 د: یفرما می خداوند

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ٓ  َ�َيُقوُل  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ْ قۡ ٱ ُؤمُ َها  إِّ�ِ  ١٩ بَِيهۡ كَِ�ٰ  َرُءوا

ّ�ِ  َظَننُت 
َ
اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ِ�  َ�ُهوَ  ٢٠ ِحَسا�َِيهۡ  قٍ ُمَ�ٰ  �  َ�ِ�َةٖ  َجنَّةٍ  ِ�  ٢١ رَّ
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ْ  ٢٣ َدا�َِيةٞ  ُ�ُطوُ�َها ٢٢ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�ُوا ۢ َهنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ سۡ  بَِما
َ
 ٱ ِ�  تُمۡ لَفۡ أ

َ
 يَّامِ ۡ�

 .]۲۴-۱۹الحاقة: [ ﴾٢٤اِ�َةِ �َۡ ٱ

 سر یاد شادیفر -که نامه اعمالش به دسِت راسِت داده شود،  یو اما کس«ترجمه: 

ن یقید. من ید و بخوانیرینامه اعمال مرا بگ -اهل حشر یا -د: یگو می و -دهد می

بسر ای  دهیپسند یشوم . پس او در زندگ می داشتم که من به حساب و کتاب روبرو

شود  می ش در دسترس است . و به آنها گفتهیوهاین . که میبر یخواهد برد. در بهشت

 .»دیاشامید و بی، گوارا بخوراید ش فرستادهیآنچه در روزگاراِن گذشته پ -پاداش-به 
 نامه اعمال کافر و منافق و گمراه، از پشت به دست سر به دست چپشان داده یول

 د: یفرما می خورند. چنانکه خداوند می کنند و افسوس می نید را نفرشود. آنها خو می

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
وَت  لَمۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�َيُقوُل  ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
 َولَمۡ  ٢٥ بَِيهۡ كَِ�ٰ  أ

دۡ 
َ
ٓ  ٢٧ َقاِضَيةَ لۡ ٱ َ�نَِت  َتَهالَيۡ َ�ٰ  ٢٦ ِحَسا�َِيهۡ  َما رِ أ �ۡ  َما

َ
 ٢٨ َماِ�َهۜۡ  َ�ّ�ِ  َ�ٰ أ

 ﴾٣١ َصلُّوهُ  ِحيمَ �َۡ ٱ ُ�مَّ  ٣٠ َ�ُغلُّوهُ  ُخُذوهُ  ٢٩ نَِيهۡ َ�ٰ ُسلۡ  َ�ّ�ِ  َهلََك 
  .]۳۱-۲۵الحاقة: [

کاش کارنامه  ید: ایگو                    یکه نامه اعمالش به دسِت چپش داده شود، م یو اما کس«

کسره یکاش مرگ  ی. استیچ -کارم- دانستم حساِب  نمی . وشد نمی ام به من داده

من رفت.  -دسِت  -یام از ی. فرمانروادینبخش ی. مالم در حق من سودکننده بود

د. سپس او را به یر بکشید و به غل و زنجیریدهد او را بگ می خدا به فرشتگان دستور

 .»دیدوزخ افکن
 اعمال و پل صراط: یترازو -ز

 د: یفرما می را خداوندیم، زیمان داریاعمال ا ین به ترازویهمچن

ۡ ٱ َونََضعُ ﴿ ٰ ل ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  فََ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  َط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ َمَ�  َ�نَ  �ن ا
تَيۡ  َدلٍ َخرۡ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  َقاَل مِثۡ 

َ
ۗ  نَا�  .]۴۷األنبیاء: [ ﴾٤٧ ِسبِ�َ َ�ٰ  بِنَا َوَ�َ�ٰ  بَِها
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 یچکس ستمیم نهاد و به هیخواهان یعدالت را در م یامت ترازوهایو ما در روز ق«

هموزِن به اندازه دانه خردل انجام گرفته  -یا بدیک یعمل ن -نخواهد شد. و اگر 

 .»میساز می باشد، آن را حاضر و آماده
 باشند. می دو کفه است که قابل مشاهده یاعمال دارا یث آمده که ترازویو در حد

رد. چرا که یگ می آنها انجاماست که موازنه اعمال پس از اتمام محاسبه  یگفتن

مشخص کردن وزن و  یمشخص کردن تعداد اعمال و موازنه برا یمحاسبه برا

 شود.  می ت آنها است و پاداش هم بر اساس وزن اعمال دادهیفیک

 ن بهشت و دوزخ نصبیاست که ب یم. و آن، پلیمان داریو به پل صراط ا

اش  به اعمال یعبور هر کس بستگکنند و سرعت  می آن عبور یگردد. مردم از رو می

مانند وزش باد و  یمانند برق و بعضای  چشم به هم زدن و عدهیک با  یدارد. برخ

با  یبه سرعت شتر سوار و برخ یکنند و بعض می ز رو عبوریت یمانند اسب یگروه

است که در  یگذرند. گفتن می دن از آنیبا خز یبا راه رفتن و بعضای  دن و عدهیدو

، ربوده شده و در اند که در دو طرف پل نصب شده یله قالبهائیبوسای  عده انین میا

 شوند.  می دوزخ انداخته

کرده است،  یداریم خدا رفته و پایا بر صراط مستقید دانست که هر کس در دنیبا

ا  از راه راست یکه در دن یخواهد کرد. و کس یداریز بر پل صراط پایدر آخرت ن

 نخواهد کرد . یداریز پاین منحرف شده، بر پل صراط

 ن نزد پل صراط از هم جداین و مؤمنیامت منافقیان ذکر است که در روز قیشا

 یوارین آنها دیند. و بینما ی میشرویمانند و مؤمنان، با شتاب پ می شوند. منافقان می

 گردد. می لیحا

 بهشت و دوزخ: ج ـ

 یخداوند بهشت را برام که یم و معتقدیمان داریما به وجود بهشت و دوزخ ا

بهشت خانه دوستان خدا و  یعنیا ساخته است. یکافران مه یمؤمنان و دوزخ را برا
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 دوزخ خانه دشمنان خدا خواهد بود. 

 د: یفرما می چنانکه خداوند

ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿ ْ َ�فۡ  َولَن َعلُوا ْ ٱفَ  َعلُوا ُقوا  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها لَِّ� ٱ �َّارَ ٱ �َّ
ۖ ۡ�ِ ٱوَ  ۡت  َجاَرةُ ِعدَّ

ُ
ٰ لِلۡ  أ ِ  ٢٤ فِرِ�نَ َ� ِينَ ٱ َو�َّ�ِ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

نَّ 
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ْ  ُ�ََّما ُر  اقٗ ّرِزۡ  َ�َمَر�ٖ  ِمن َهاِمنۡ  ُرزِقُوا

 ْ ِيٱ َذاَ�ٰ  قَالُوا ۖ َ�بۡ  ِمن َناُرزِ�ۡ  �َّ ْ  ُل تُوا
ُ
ۖ بِهٗ ُمتََ�ٰ  ۦبِهِ  َو� ٓ  َولَُهمۡ  ا زۡ  �ِيَها

َ
 جٞ َ�ٰ أ

 ۖٞ َرة َطهَّ ونَ َ�ٰ  �ِيَها وَُهمۡ  مُّ  .]۲۵-۲۴البقرة: [ ﴾٢٥ ِ�ُ

پس ترس از  -دیبکن ین کاریچن -د یتوان نمی د ـ و هرگزینکرد -نیچـن -پس اگر«

کافران آماده  یمردم و سنگها خواهند بود، برا -آتش افروزانش-زمش یکه ه یآتش

، مژده بده که اند سته انجام دادهیو کار شا اند مـان آوردهیکه ا یشده است. و به کسان

از  یاست. هرگاه بعض یبارها جاریر درختان آن، جویدارند که در ز هایی آنان باغ

 روز هایی وهین همان میند: ایشان عطا شود، گویآن به ا های وهیم
ً
ما  یاست که قبال

 -مشابه در شکل و متفاوت در طعم - یمشابه های وهیشان میا یبرا شده بود. و

 -وجود دارد و در آن ای  زهیآنها در آنجا زنان پاک ین برایشود. همچن می آورده

 .»جاودان خواهند ماند -بهشت
 یش، در مواضع متعددیش و دوزخ و عذابهایف بهشت و نعمتهایقرآن در توص

از دوزخ  یاز بهشت شده، پس از آن ذکر یادیان آورده است. چنانکه هر جا یسخن بم

هر جا از دوزخ سخن گفته،  یعنیز صادق است. یان آمده است و عکس آن نیز به مین

 یمردم را بسو یادیات زین در آیان آوره است. همچنیاز بهشت به م یپس از آن ذکر

 ده و بر حذر داشته است.یخ ترسانق نموده است و از دوزیبهشت فرا خوانده و تشو

ده شده و در حال حاضر وجود یم که بهشت و دوزخ آفریو اعتقاد راسخ دار

 د:یفرما می دارند. چنانکه خداوند درباره بهشت
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ۡت ﴿ ِعدَّ
ُ
 .]۱۳۳عمران:  آل[ ﴾ُمتَّقِ�َ لِلۡ  أ

 .»ده شده استیزگاران فراهم دیپره یبرا«
 د:یفرما می و در باره دوزخ

ۡت ﴿ ِعدَّ
ُ
ٰ لِلۡ  أ  .]۲۴البقرة: [ ﴾فِرِ�نَ َ�

 .»کافران آماده شده است یبرا«

َحُدُ�ْم فَإِنَُّه ُ�ْعَرُض عليه مقعده «د: یفرما می زین رسول خدا 
َ
ِإَذا َماَت أ

ْهِل 
َ
بالغداة والعيش، فإن اكن من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، َو�ِْن اَكَن ِمْن أ

ْهِل انلَّ 
َ
رد، صبح و شام، یاز شما بم یکیهرگاه «ترجمه:  .یبخار  .»ارِ انلَّاِر فَِمْن أ

 یگاهش در بهشت و اگر  دوزخیباشد، جا یشود. اگر بهشت می گاهش به او عرضهیجا

 .»گردد می گاهش در دوزخ بر او عرضهیباشد، جا
وجود دارد که بر اساس آنها اهل سنت اتفاق  یادیات زیات و رواین مورد. آیدر ا

م یمان داریز ایده شده و هم اکنون وجود دارند. و نینظر دارند که بهشت و دوزخ آفر

ن نخواهد رفت. چنانکه خداوند درباره یشه وجود داشته و از بیهم یکه آنها برا

 د: یفرما می بهشت

ُ�لَُها﴿
ُ
ٓ  أ  .]۳۵الرعد: [ ﴾َوِظلَُّها �ِمٞ َدا

 .»دار استیپااش  هیو سا ها وهیم«

 «د: یفرما می و رسول خدا 
َ
جلَنََّة َ�نَْعُم َوَال َ�بْأ

ْ
ُس، َوَ�ُْ�ُ َوَال َمْن يَْدُخُل ا

گردد و  می آن بهره مند های هر کس که وارد بهشت شود از نعمت« ]مسلم[ .»َ�ُموُْت 

 .»ردیم نمی ماند و می شود و جاودان نمی درمانده
ن سخن یکه داللت بر جاودان بودن دوزخ دارد، ا یاز موارد یکین یهمچن

 د:یفرما می خداوند است که

قِيمٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ ﴿  .]۳۷المائدة: [ ﴾مُّ
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 .»دار دارندیپا یو آنان عذاب«
 د:یفرما می نیو همچن

ْ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�قۡ  َ� ﴿ ُف  َوَ�  َ�َيُموتُوا  .]۳۶فاطر: [ ﴾َعَذابَِها ّمِنۡ  ُهمَ�نۡ  ُ�َفَّ

و هرگز عذاب  -و راحت شوند -رد یشود تا بم نمی شان صادریهرگز فرمان مرگ ا«

 .»-ندیاسایب یتا مدت-شود  نمی ف دادهیآنها تخف یدوزخ برا
م که یهست یتو و ورود به بهشت و سخن و عمل یا ما طالب رضا و خشنودیخدا

 کند.یک ما را به تو نزد

کند به تو یک که ما را به آن نزد یسخن و عملو از خشم و غضب و دوزخ ات و 

 م.یبر می پناه

 



 
 

 

 

 

 ایمان به قضا و قدر (سرنوشت)

 مان به سرنوشت:یا -الف

 بر اساس قضا و قدر خدا تحقق یر و شرین که هر خیاعتقاد راسخ به ا یعنی

ت خدا یبدون اراده و مش یچ کاریو ه دهد می ابد. و هر چه را که بخواهد انجامی می

چ یه یست. و برایر خدا نیا خارج از تقدیهم در دن یزیچ چیرد. و هیگ نمی انجام

ر نوشته شده است یش از آنچه در تقدیاز سونوشت وجود ندارد. و ب یزیکس راه گر

ننده ید اعتقاد داشت که خداوند خالق و آفرین بایاتفاق نخواهد افتاد. همچن یزیچ

کرده است. چرا که آنها در  یباشد. و به آنها امر و نه می و بد بندگانیک افعال ن

ل یدهند به م می ستند. و آنچه را که انجامیو مجبور ن اند مختارشان  اعمال و کردار

کند و هر  می تیخودشان است. البته خدا هر کس را بخواهد با رحمت خود، هدا

 سازد.  یم کس را بخواهد با حکمت خود، گمراه

 یشود، اما بندگان بخاطر کارها نمی بازخواست یچ کاریخداوند به خاطر ه

 شوند. می خود بازخواست

  مان است. چنانکه رسول خدا یاز ارکان ا یکید دانست که اعتقاد به قضا و قدر یبا

ْن تُْؤِمَن بِاِهللا َوَمَالئَِ�تِِه َوُ�تُبِِه «ل فرمود: یدر پاسخ به جبرئ
َ
يلَْوِم أ

ْ
َورُُسِلِه َوا

آلِخِر َوتُْؤِمنَ 
ْ
هِ  ا َقَدرَِخْ�ِهِ َورَشِّ

ْ
ن که به خدا، ی: ایعنیمان یا«ترجمه:  .]مسلم[ .»بِال

 .»یر و شر سونوشت، باور داشته باشیامت و به خی، فرستادگان خدا، روز قها فرشتگان، کتاب
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نَّ اهللاَ «فرمودند: ن رسول الله یهمچن
َ
ْهَل َسَماَواتِِه وَ  لَْو أ

َ
َب أ رِْضِه َعذَّ

َ
ْهَل أ

َ
أ

ْ�َمالِِهْم، َولَْو 
َ
َ�ُهْم َ�ْ�َ َظالٍِم لَُهْم، َولَْو رمَِحَُهْم اَكنَْت رمَْحَتُُه لَُهْم َخْ�اً ِمْن أ لََعذَّ

ْ�َفْقتَُه يِفْ َسِبيِْل اِهللا َما قَِبلَُه ِمنَْك حَ 
َ
ُحٍد َذَهبًا أ

ُ
يتَّ تُْؤِمَن اَكن لََك ِمثُْل َجبَِل أ

َك لَْم يَُ�ْن 
َ
ْخَطأ

َ
نَّ َما أ

َ
َصابََك لَْم يَُ�ْن يِلُْخِطئََك، َوأ

َ
نَّ َما أ

َ
َقَدِر، َوَ�ْعلََم أ

ْ
باِل

نََّك إِْن ُمتَّ يلَع َ�ْ�ِ َهَذا َدَخلَْت انلَّارَ 
َ
ترجمه:  .]رواه أحمد[ .»يِلُِصيْبََك، َو�

به آنها ظلم نکرده است و اگر آنها را ن را عذاب دهد، یاگر خداوند اهل آسمان و زم«

آنها از اعمال خودشان بهتر خواهد بود. و  یش قرار دهد. رحمتش برایمشمول رحمت خو

مان ی، تا به سرنوشت ایو آنها را در راه خدا انفاق بکن یاگر به اندازه کوه احد طال داشته باش

د و آنچه یرس می دیه است بادیشود . بدان که آنچه به تو رس نمی رفتهی، از تو پذیاورین

 .»شد ی، وارد دوزخ خواهیریده بمین عقیر اید و اگر بر غیرس می دیده است نباینرس
ر 

َ
د

َ
 یله علم و حکمت خود برایکه خدا بوس یری: سرنوشت و تقدیعنیق

 مخلوقاتش رقم زده است.

 مان به قدر (سرنوشت): یمراتب ا -ب

و  یعلم اجمال یجهان هست های دهیپد ن که خداوند نسبت به همهیمان به ایا -۱

، عمر، سخنان، حرکات، یند از تعداد، روزیافرینکه آنها را بیدارد. و قبل از ا یلیتفص

گاه یا دوزخی یاسرار، بهشت  د: یفرما می داشته است. چنانکه خداوند یبودن آنها آ

ُ ٱ ُهوَ ﴿ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ�َ  ٰ ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�  .]۲۲الحشر: [ ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ�

 .»دارد. و داننده نهان و آشکار استجز او وجودن یکه معبوِد بحق ییاوست خدا«
 د:یفرما می نیو هم چن

نَّ ﴿
َ
َ ٱ َوأ َحاَط  قَدۡ  �َّ

َ
ۢ ِعلۡ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  أ  .]۱۲الطالق: [ ﴾�َم

 .»ز احاطه داردیهمانا علم خدا بر همه چ«
 در لوح محفوظ نوشته  اد شدهینکه خداوند همه موارد یمان به ایا -۲

ً
را قبال

 د:یفرما می است. چنانکه
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﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيبَةٖ  ِمن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ�

َ
 ّمِن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

ن لِ َ�بۡ 
َ
ۡ�َ  أ َّ� ۚٓ َها

َ
 .]۲۲الحدید: [ ﴾أ

دهد، مگر  نمی ا به شما دستید یآ نمی ن بوجودیدر زم یبتیچ مصیه«ترجمه: 

 .»ن و خود شما، ثبت بوده استینش زمیش از آفریپ نکهیا

ْن « د:یفرما می ن موردیز در این  و رسول خدا 
َ
خلََالئِِق َ�بَْل أ

ْ
َكتََب اُهللا َمَقاِديَْر ا

 
َ
أل

ْ
َماَواِت َوا َف َسنَةٍ َ�ْلَُق السَّ

ْ
ل
َ
خداوند،پنجاه هزار «ترجمه:  . (مسلم)»رَْض خِبَْمِسْ�َ أ

 .»ن، سرنوشت مخلوقاتش را نوشته استیو زم ها آسماننش یسال قبل از آفر
به اراده و قدرت او  یدادیکه هر رو  ین معنیت و قدرت خدام: بدیمان به مشیا -۳

مقابله با او را ندارد. پس هر چه را که  یارایچ کس یشود و خواست و قدرت ه می واقع

  د:یفرما می وندد. چنانکهیپ نمی ابد و هر چه را که نخواهد، بوقوعی می بخواهد، تحقق

ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا  .]۳۰االنسان: [ ﴾�َّ

 .»آنکه خدا بخواهدد، مگر ید بخواهیتوان نمی شما «
 د: یفرما می نیو هم چن

ُ ٱ َعُل َوَ�فۡ ﴿ ٓ  َما �َّ  .]۲۷ابراهیم: [ ﴾ءُ �ََشا

 .»دهد می و خداوند، هر چه بخواهد، انجام«
موجودات است و  یننده تمامین که خداوند متعال تنها خالق و آفریمان به ایـ ا ۴

 د:یفرما می ز تواناست، چنانکه خداوندی. و او بر هر چاند ر از او، همه مخلوقیغ

ُ ٱ﴿  .]۱۶الرعد: [ ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ
 .»ز استیننده همه چیخداوند آفر«

 د: یفرما می زیو ن

َرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ ﴿  ].۲الفرقان: [ ﴾�ِديرٗ َ�قۡ  ۥَ�َقدَّ

 .»ن کرده استید حد و قدر آنها را معیبا می ده است، آن گاه چنانکهیز را آفریو همه چ«
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باشد  می است که فقط در دست خدا ید دانست که  سرنوشت مخلوق، رازیبا

 گر از آن اطالع دارد.یو نه کس د یو نه فرشته مقرب یامبریکه نه پ

مان دارد ید، اینما می فیخود را با صفات کمال توص یآنجا که مومن، خداو از 

خدا  یاز کارها یست. اگر چه او به حکمت برخیاز حکمت ن یکه هر کار او خال

 گذارد.  می خود یندارد و آنرا بحساب نادان ینبرد اعتراض یپ

 ج ـ سوء استفاده از سونوشت:

ار انسان در یو اخت یبا اراده، توانائ یچ منافاتیمان به قضا و قدر هیم ایهمانطور که گفت

 کنند. می ن داللتیعت، هر دو بر ایت و شریانجام کارها ندارد. چنانکه واقع

 د: یفرما می عت در مورد خواست بندهیاما شر

ٓ  َ�َمن﴿ َذَ ٱ ءَ َشا  .]۳۹النبیأ: [ ﴾ابًا َٔ َ�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  �َّ

او را در  یراه رضا -پروردگارش برگردد    یتواند به سو می پس هر کس بخواهد«

 .»-ردیش گیپ
 د:یفرما میاش  ییقدرت و توانا یو برا

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما لََها َعَها
 .]۲۸۶البقرة: [ ﴾تََسَبۡت �ۡ ٱ

ف نمیسازد. یخداوند، ه«
ّ
آنچه  -هر کس -چ کس را جز (به اندازه) توانش مکل

شود، به  یانجام دهد، به سود خود انجام داده و هر کس مرتکب گناه یکیکار ن

 .»ان خود کرده استیز
له آن، یاست که بوسای  قدرت و اراده یداند که دارا ی می: هر کستیاما واقع

اراده  بی ایداند که فالن کار را با اراده  می د. وینما ک میا تریدهد و  می انجام یکارهائ

 راه رفتن، با اراده انجام
ً
ی دن، بدون اراده رویلرز یرد. ولیگ می انجام داده است. مثال

 ابد. چنانکه خداوندی نمی ت خدا تحققیت بنده. بدون مشیدهد. البته اراده و مش می

  د:یفرما می
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ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا  .]۳۰االنسان: [ ﴾�َّ

 .»د، مگر آن که خدا بخواهدید بخواهیتوان نمی و شما«
انجام  یکاراش  از آن خداست و در مملکت او بدون علم اراده یرا همه هستیز

 نخواهد گرفت.

خدا را به  یا نواهیدهد که اوامر  نمی مان به قدر و سرنوشت به بنده اجازهیپس ا

 ل باطل است:ین استدالل به چند دلیکند و اک بهانه سرنوشت، تر

َحٍد إِالَّ قَْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمَن انلَّاِر «فرمود:  رسول خدا  -۱
َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

َال َ�تَّلِكُ يَا رَُسوَل اِهللا ؟ قَاَل: َال، 
َ
لَقْوِم: أ

ْ
جلَنَِّة . َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ا

ْ
َوَمْقَعُدُه ِمَن ا

 ُ
َ

ٌ لَِما ُخِلَق هل شما در یک کایگاه یجا«ترجمه:  .]هیمتفق عل[. »اْ�َملُْوا فلَُكُّ ُميرَسَّ

ک م و عمل را ترییا توکل ننمایان آنها گفت: آیاز م یا بهشت نوشته شده است. مردیدوزخ 

ابد که ی می قیتوف یزید چرا که هر کس بر انجام چیر. بلکه عمل نمائیم؟ فرمود: خینکن

 .»ش نوشته شده استیبرا
ل استناد به یآن به دلک به انجام عمل، امر فرمود و از تر پس رسول خدا 

 سرنوشت، بازداشت.

مکلف اش  یش از توانائیفرموده و او را ب یامر و نهاش  خداوند متعال به بنده -۲

 د: یفرما می نساخته است. چنانکه

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا  .]۱۶التغابن: [ ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ

  -پس تا «
ّ

 .»دید از خدا بترسیتوان می که -یحد
خداوند او را مکلف به انجام  یش مجبور باشد و از طرفیو اگر بنده در کارها

 ین، اگر کسیف، طاقت فرسا و باطل است. بنابراین تکلید، ایامور بنما یندادن برخ

 شود. می انجام دهد، معذور شمرده یو اجبار، گناه یا فراموشی ینادان یاز رو

از  یپنهان نزد خدا است و کس یآن گذشت قضا و قدر رازهمانطورکه شرح  -۳

 آورد، مگر بعد از وقوع آن. نمی آن سر در
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ن، به یهوده است. بنابرایعبث و ب یفتاده کاریکه هنوز اتفاق ن یزیو استناد به چ

ن عمل در سرنوشت من نوشته شده ید: ایگو می شود و ی میکه مرتکب گناه یکس

 یت نوشته شده بود؟! پس وقتین عمل برایکه ا یدانست می د گفت: از کجایاست، با

ر و شر و در برابرت قرار یو خ یار داشتیقدرت و اخت یو از طرف یدانست نمی که

 ، خودت مقصریح دادیو آنرا بر طاعت ترج یرا انتخاب کرد یداشت، اگر گناه

 .یفر آن گناه را تحمل کنید کیو با یباش می

کند و  ک میرا تر یکه به استناد قضا و قدر، واجبات شرع یاگر بر کس -۴

ک ستم روا بدارد و مال او را بستاند و به او هت یگریشود، شخص د می مرتکب گناه

 یکه به تو کرده ام به اقتضا یرا ستمید: مرا سرزنش مکن. زیحرمت کند، آنگاه بگو

 از او نخواهد پذیقیسرنوشت بوده است. 
ً
را که به  یظلم و ستمرفت. پس چگونه ینا

رد. اما خود به استناد قضا و قدر در حق یپذ نمی استناد قضا و قدر بر او رفته است

 دارد. می خدا ستم روا

 

 مان به سرنوشت:یآثار ا -د

 مان به آن واجبیده است که ایاز عق ینکه جزئیمان به سرنوشت عالوه بر ایا

انسان آثار  یشود، در زندگ می منکر آن کافر مان است کهیاز ارکان ا یباشد و رکن می

 مثبت فراوان دارد. از جمله: 

و  یا وادار به عمل و سعیاست که فرد را در دنای  زهین انگیسرنوشت، بزرگتر -۱

ن مشوق مومن در انجام ین بزرگترید. همچنینما می خدا یتالش در اه جلب خشنود

 گردد.  می شیداریباشد و باعث استقامت و پا می بزرگ یکارها

 یتا در کارها از ابزار و اسباب، استفاده کنند ول اند است که مؤمنان موظف یگفتن

جه بخش نخواهد بود، مگر یمان داشته باشند که اسباب نتیتوکلشان به خدا باشد و ا

 ده است. یج آنها را خدا آفرینکه خدا بخواهد چرا که هم اسباب و هم نتایا



 91 توحید براي کودکان و نوجوانان

 

 اهللا ِمَن «د: یفرما می چنانکه رسول خدا 
َ

َحبُّ إيِل
َ
َقوِيُّ َخْ�ٌ َوأ

ْ
الُمْؤِمُن ال

، اْحرِْص يلَعَ َما َ�نَْفُعَك، َواْستَِعْن بِاِهللا َوَال  ِعيِْف، َوِ� لُكٍّ َخْ�ٌ الُْمْؤِمِن الضَّ
�ِّ َ�َعلُْت لاََكَن َكَذا َوَ�َذا

َ
ٌء فَال َ�ُقْل لَْو � َصابََك يَشْ

َ
، َو لَِ�ْن قُْل َ�ْعَجَزْن، َو�ِْن أ

َر اُهللا  َوَما َشاَء َ�َعَل، فَإِنَّ لَوْ   یمؤمن قو« .]رواه مسلم[. »َ�ْفتَُح َ�َمَل  الَشيْطاَنَ  قَدَّ

باشند. و افزود به  می ریخ یاست و هر دو داراتر  ف بهتر و نزد خدا محبوبیاز مؤمن ضع

بخواه و عاجز مباش و اگر ک ز کمیص باش، و از خدا نیرساند حر می که به تو نفع یزیچ

ن بود و یشد. بلکه بگو سرنوشت چن نمی کردم، چنان نمی نید نگو اگر چنیبه تو رس یبتیمص

 .»کند می طان را بازیرا که کلمه اگر دهان شیخواست. ز می نیز چنیخدا ن
اورند، یبوجود ب یراتییا تغیمسلمانان خواستند توسط جهاد در دن ین وقتیبنابرا

ر یجهاد را فراهم کردند و توکل بر خدا نمودند و گفتند: تقد یابزار الزم برااسباب و 

ن گفته یز به ایروز شوند و کافران شکست بخورند و نین است که مسلمانان پیخدا چن

دند. ین نبرد دست نکشیادیآن و حضور در م یبرا یاکتفا نکردند و از جهاد و آمادگ

د و یروز گردانیز آنها را پیاده کردند و خداوند نبلکه با توکل به خدا از اسباب، استف

 له آنها اسالم را سر بلند کرد.یبوس

برد و تکبر و  ی میمان به سرنوشت است که انسان به قدر و منزلت خود پیاز ا -۲

ندارد. در  ینده خود آگاهیگذارد. چون از سرنوشت و آ می را کنار یغرور و خود خواه

 داند.  می ازمند خداوند متعالیشه خود را نیان دانسته و همجه، خود را عاجز و ناتوینت

شود و  می به او برسد مغرور و متکبر یرین است که اگر خیعت انسان چنیطب -۳

مان به سرنوشت یکه ا یدهد. مگر کس می سر یآورد ناله و زار یبه او رو یبتیاگر مص

 نوشته شده است.رش یگذرد در تقد می داشته باشد و بداند که هر چه بر او

مان نداشته ید: هر کس به سرنوشت، ایگو یک میاز گذشتگان ن یکین، یبنابرا

 خواهد بود. ک نا مباراش  یباشد، زندگ
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مانند  یاجتماع های یماریاز ب یارین رفتن بسیمان به سرنوشت باعث از بیا -۴

باشد.  یم خداوند متعال یاز سو ها ین برتریداند که ا می شود. چون مومن می حسد

ن کار در واقع یرا ایورزد. ز نمی گران حسدیو او آنها را مقدر نموده است، بر د

 اعتراض به سرنوشت است.

ی را قواش  مان به قضا و قدر، انسان را در برابر مشکالت، شجاع و ارادهیا -۵

ن دارد یقیترسد و  نمی سازد. چون از مرگ می دان جهاد او را ثابت قدمیکند و در م می

 رسد. می ر فرایلحظه دیک لحظه زود و نه یک ن شده که نه ییتع یش اجلیکه برا

 مسلمانان صدر اسالم بود که آنها را در جنگ و جهاد ثابت قدم نگه هدین عقیهم

دند. چرا که یآفر می هایدشمن، شگفت یداشت و بدون توجه به تعداد و توان نظام می

 ش نوشته شده باشد.یرسد، مگر آنچه برا نمی به انسان یبتیچ مصین داشتد هیقی

کارد.  می را یمانیق ایمان به قضا و قدر، در وجود مؤمن انواع حقاین ایهمچن -۶

 طلبد. با استفاده از اسباب به خدا اعتماد و توکل ی میاریشه از خدا یپس او هم

استقامت در راه حق،  یداند و برا می ازمند خدایشه خود را نین همیکند، و هم چن می

 طلبد. ی میاریو ک از او کم

کند و  ی میگران را دوست دارد، و با آنها مهربانیو سخاوت به د یکین نیهمچن

 سازد . می را برطرفشان  یازهاین

الله در مقابل  یال ین است که داعیمان به قضا و قدر اید ایگر از فواید یکی -۷

چ مالمت یدارد. و از مالمت ه می را اعالمکافران و ستمگران، آشکارا دعوت خود 

دهد.  می مردم شرح یمان و واجبات آن را برایقت ایندارد. و حق یباکای  کننده

دارد. و در  می کند و مردم را از آن بر حذر می انیقت کفر و نفاق را بیهمچنان که حق

هنگام  ن رهگذرید. و از اینما می د و بر خدا توکلیگو می برا ستمگران، سخن حق

 ین دارد که عمر و روزیقیکند. چون  ی میبائیبرخورد با مشکالت و موانع، شک

 باشد. یگر، هر چند که آن شخص، قوید یانسان در دست خدا است نه کس
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