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بدان كه دين صحيح و معقول آنست كه اصول و اساس آن مستند 

به برهان و مدرك باشد و دليل روشني بر آن قائم شود نه آنكه فقط 

متأسفانه با آنكه دانشمندان اسالمي معتقدند كه . گذشتگان باشدگفتار 

اصول و عقائد بايد تحقيقي و با برهان باشد و تقليد روا نيست و حتي 

هاي فقهاء اين مطلب ذكر شده، ولي از هر يك از مدعيان در رساله

اسالمي بپرسي اصول دين شما چند است و مدرك شما چيست؟ در 

 و به عقل ،آورندهايي مييا با فكرشان دليلند ومانجواب يا عاجر مي

اگر به ايشان گفته شود آيا اين اصول دين . شمرندخودشان برهاني مي

 او بيان نكرده و �شمريد چرا خدا و رسولو عددي كه شما مي

چرا در كتاب آسماني يعني قرآن معين نشده؟ 

ده مرتبه در روزي اقالً سوادي كه شبانه امي بي�آيا آن پيامبر

.)6: هالفاتح(��Z��Y��X���Wz}: گفتنماز خود مي

.»ما را به راه راست هدايت فرما«
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طلبيد، چرا خدا او را به اصول دين و از خداي خود هدايت مي

راهنمايي نكرد و براي او و اصحابش اين اصول دين عددي كه شما 

يايند و  و گذاشت تا امتش پس از هزار سال ب؟گوئيد بيان نكردمي

فكر كند و با عقل خود هر كس اصولي براي اسالم و يا براي مذهب 

بتراشند؟ 

گوئيد از كجا صحيح و آيا اين اصول دين و يا مذهب كه شما مي

گويند؟ آيا مورد تصويب خدا باشد؟ آيا چرا ديگران چنين نمي

ديگران عقل ندارند و فقط شما عاقليد؟ 

د و دست از تقليد كوركورانه و در اينجا ما نديديم كسي فكر كن

تعصب بردارد و به تحقيق پردازد، تا اينكه روزي يكي از دوستان ما 

همين سؤاالت را مطرح نمود و پيشنهاد كرد كه چون كتاب آسماني ما 

قرآن است و آنچه محل احتياج مسلمين بوده بيان كرده حتماً بايد عدد 

لي براي اتمام حجت اصول دين در قرآن ذكر شده باشد و خداي تعا

بيان كرده باشد و شما طبق آيات قرآن و مستند به آيات آن اصول 

دين را بنويسيد تا اگر افراد با انصافي احياناً پيدا شدند و به تحقيق 

. پرداختند نوشتة شما را ديده و منتشر سازند

نويسنده چون اين تقاضا را مشروع و بلكه وظيفة اسالمي و انساني 
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آورم، ولي از امت متعصب و ين مختصر را به رشتة تحرير ميدانم امي

فقط . غرق در خرافات اميدوار نيستم كه در صدد مطالعه برآيند

. خواهم وظيفة خود را انجام دهم تا در پيشگاه الهي مسئول نباشممي

نويسيم، و نام ما اين مختصر را آسان و روان را براي همه كس مي

ذاريم تا اينكه حمل بر خودنمائي نشود، و گخود را جز به رمز نمي

. موجب حسد و تحريك ديگران نگردد

ع. ب. ا
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هدايت قرآني هدايت الهي است

�R��Q}�: حق تعالي فرموده �P��O��N��M��L�� �K� �Jz
.)38: هالبقر(

هر كس پيرو و هدايت من باشد پس بر آنان نه خوفي است و نه «

.»اندوهي

.)123: طه(.��Ã��Â��Á��À��¿���z½��¾}�: و فرموده

.»شود و نه بدبختهر كس پيرو هدايت من بگردد نه گمراه مي«

و معلوم . شود چه جاهل و چه عالماين آيات شامل همه كس مي

شود كه بدبختي و انحطاط مسلمين براي اين است كه تابع هدايت مي

 از قرآن تمام مردم مكلفند كه هدايت خود را. اندالهي و قرآني نبوده

و . فراگيرند چنان كه در عنوان ذيل آيات مربوطه ذكر خواهد شد

�-, �"+:  فرمود�رسول خدا� ����� ./ �� 0���1� 2-3 ��4)1(*
.239مستدرك الوسائل ص 

  $
 � . /0�1��� 23��*%+4



������ ��	
� ����� ��� � ����� ����
٧

هدايت قرآن براي عموم است نه خصوصي

قرآن در آيات بسياري متذكر شده كه هدايت اين كتاب براي 

چه عوام باشد و چه دانا، و چه امام باشد و چه عموم مردم است 

 و مخصوص علماء و يا ائمه نيست و مخاطب همه ،مأموم

 و ،»الناسيا أيها«: فرمايدچنان كه در آيات زيادي مي. باشندمي

��v��u��t��s��r���q��p}�: فرموده159در سورة بقره آية 
���¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��z��y��x��w

��¦z.)159: هالبقر.(

كنند آنچه را ما نازل كرديم از آيات محققاً كساني كه كتمان مي«

روشن و هدايت پس از آنكه براي مردم بيان كرديم، آنان را خدا لعنت 

.»كنندكنندگان نيز آنان را لعن ميكند و لعنمي

كتمان از مردم به اين است كه آيه را نشان ندهد و يا بگويد شما 

با آنكه خطاب خدا در آيات قرآن با مردم و يا با . دفهميمردم نمي

. مؤمنين است

����o��n��m��l}�:و فرموده �k��j� �i�� �h
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��ts��r��q��pz.)185: هالبقر(.

ماه رمضان ماهي است كه در قرآن نازل شده براي هدايت مردم و «

.»آياتي است روشن از هدايت و وسيلة جدا كردن حق از باطل

 و 8)�: �-��56 و يا �9�8� �-��56 و يا �8 ��7 ����5�6در همه جا 

:  بقره فرموده187و در آيه .  آمد�8<= �-��56و يا 8 �>�; �-��56يا 

�{��g���f��e��d������cz.)187: هالبقر(.

سازد تا تقوى هايش را بدينسان براى مردم روشن مىخداوند آيه«

.»پيشه كنند

 كتب الهي را براي هدايت مردم  تمام4عمران آية و در سورة آل

�Z��Y��X}�:دانسته و فرموده � �W� �V� �U��T��Sz.) آل

.)4- 3: عمران

پيش از اين ) 3] (هم[به حق فرو فرستاد و تورات و انجيل را «

.»رهنما براى مردم نازل كرد

��w��v��u��t}�:  فرموده138و همچنين دربارة قرآن در آيه 
��y��xz)138:عمرانآل(.

براى مردم روشنگرى و راهنما و پندى براى ] بيان راستين[اين «
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»پرهيزگاران است

5A� :�(& ��B و يا 8)�: �@-?�5: و نفرموده-� :�(C��8*
�¶��}�:  فرموده174و در سورة نساء آيه  �µ��´��³� � � �²��±

���½��¼��»��º��¹��¸z.)174: النساء(.

اي مردم بدون ترديد براي شما برهاني از پروردگارتان آمده و به «

.»سوي شمار نور و روشني نازل نموديم

�}��}�:و فرموده � � � �z� �y��x��w� � � �v��u��t� �s��r
����|z.)57:يونس(.

اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است و ! اى مردم«

و هدايت ) درمانى براى دلهاى شما(هاست درمانى براى آنچه در سينه

.»و رحمتى است براى مؤمنان

.)108: يونس(��ed��c��b���a��`��_��^z}�:و فرموده
پروردگارتان براى ] سوى[از ) وحى راستين(اى مردم، حقّ : بگو«

.»شما آمده است

.)52: إبراهيم(��ºz«��¼��½���¾��}:فرمودهو 
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اين قرآن سخن رسائي است براي مردم و بايد به اين قرآن «

.»ترسانيده شوند

�}�:و فرموده �N��M���L��K���J��I��Hz
.)25: إبراهيم(

آورد باشد كه پند و خداوند اين مثلها را براى مردم در ميان مى«

.»پذيرند

`�����e��d��c��b��a}�:  فرموده89و در سورة اسراء آية 
��h������g��fz)89: اإلسراء(.

و به راستى در اين قرآن از هر مثلى براى مردم گونه گون بيان «

.»ديم كه بيشتر مردم جز ناسپاسى را نپذيرفتندكر

.)106: اإلسراء(��R��Q����P��O����N��M��Lz}�: و فرموده

و قرآن را جزء جزء فرو فرستاديم تا آن را با درنگ بر مردم «

.»فرو فرستاديم] حكمت آميز[بخوانى و آن را به فرستادنى 

.  فرموده55 و 54و هم در سورة كهف آية 

������E��D��C}�:  فرموده73رة حج آية و در سو �B��A
��GFz)73: الحج(.
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.»اي مردم مثلي زده شد پس بشنويد«

����µ¶��¸����¹}�:  فرموده58و در سورة روم آية  �´��³
��½¼�����»��ºz)58: الروم(.

.»ايمو بى گمان در اين قرآن براى مردم از هر مثلى بيان كرده«

�: وده فرم41و در سورة زمر آية  {A�B��C�D��E

GFz)41: الزمر(.

.»را براى مردم به حقّ فرستاديم] آسمانى[بى گمان ما بر تو كتاب «

¨��©����ª»��¬��}�:  فرموده20و در سورة جاثيه آية 
��°��� �̄�®z)20: هالجاثي(.

براى مردم داليل روشن و براى گروهى كه يقين ] قرآن[اين «

.» استكنند هدايت و رحمتمى

��q��p���o��n���m����������lz}�:  فرموده3و در سورة محمد آية 
.)3: محمد(

.»كندخداوند بدينسان براى مردم مثلهايشان را بيان مى«

�:  فرموده21و در سورة حشر آية  {f�g��h��i
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��l�����k��jz)21: الحشر(.

.»زنيم شايد ايشان فكر كننداين امثال را براي مردم مي«

و صد آية ديگر كه همه روشن و گويا است كه قرآن براي همه 

اي  و مخاطب آن همة مردمند و مخصوص به عده،هدايت و رحمت

و اگر كتاب مشكل و مرموزي بود خدا همه را مخاطب و . نيست

�و اتفاقاً اصحاب رسول خدا. نمودمكالف به فهم و عمل آن نمي
حاني نبودند و عوام بودند همه اكثراً بلكه تماماً اهل دانشگاه و رو

. فهميدند و عزت دنيا و شرافت آخرت را بواسطة قرآن دريافت كردند

حال اگر كسي بگويد قرآن عربي است و عوام عجم چگونه 

توانند بعضي از آيات آن بفهمند؟ جواب اين است كه اگر بخواهند مي

.  بسپارندباشد با ترجمه بشنوند و به ذهن خودكه مورد احتياجشان مي

ما . فهمدكنيم كه هر كس بدون سعي و كوشش قرآن را ميما ادعا نمي

گوئيم هر كس سعي كند و يا مقداري صرف و نحو و گرامر عربي مي

شود چنانكه هر كس زبان را چند ماهي بخواند به قرآن آشنا مي

: شودانگليسي را مدتي بخواند به كتب آن آشنا مي

.شودينابرده رنج گنج ميسر نم
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تواند سعي كند و پس قرآن كه زبان عربي آساني است هر كس مي

. به قدر امكان ياد گيرد، اگرچه بعضي از آيات محل احتياج خود را

اصالً فرق بين كتب الهي و كتب فلسفي و يا علمي همين است كه 

انبياء و كتب ايشان براي همة مردم است اگرچه عوام هم باشند، ولي 

شمندان مخصوص ايشان و شاگردان مكتبي آن علم كتب علمي دان

باشد كه اصطالحات علمي و خصوصي دارد و لذا مثالً كتاب مي

. فهمندسينا را كسي جز شاگردان و مطلعين از اصطالحات او نميابن

. اما كتاب خدا براي همه كس قابل فهم است و بايد بفهمد
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تعجب

ام بودند قرآن را  كه اكثر بلكه كالً عو�اصحاب رسول خدا

فهمد گويند كه قرآن را كسي نميفهميدند ولي اساتيد و علماي ما مي

تر مگر آنكه امامي تفسير كند در حالي كه قرآن از هر تفسيري روشن

تر است، زيرا خدا از هر عالمي به و كالم خدا از كالم هر امامي واضح

ما اگر ش. گوئي و به فصاحت و رساندن مطلب استادتر استواضح

بيني آنها هم تفسيرهايي كه بنام امام و يا غير امام رسيده نظر كني مي

و بسياري از حقائق . تر از قرآن و هم مخلوط به خرافات استمشكل

اند، و هر فرقه به ميل خود چنان قرآن را بنام تفسير خراب كرده

اند، و مردم را به عداوت و تفسيركرده كه موجب اختالف امت شده

كند و قرآن دعوت به وحدت مي. اندة قومي و تفرقه دعوت كردهكين

. انددين اسالم يكي است ولي تفسيرها دعوت به صد مذهب كرده

خواهد ولي در هر زباني ما مدعي هستيم كه قرآن اصالً تفسير نمي

و ترجمه . براي فهم مردم آن زبان بايد به آن زبان ترجمة صحيح گردد

ار به جائي رسيده كه يكي از مدعيان مقام ك. غير از تفسير است

فهمد و هر كس مدعي گفت قرآن را كسي نميرهبري در راديو مي
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و بدين وسيله . ور شده استفهم قرآن باشد در جهل فرورفته و غوطه

اند، و سخنان ايشان ضد كالم خدا و مردم را از هدايت قرآن دور كرده

�n��o}: ر فرمودهدشمني با قرآن است كه در سورة قمر مكر

��pz)17: القمر(.

.»البته و محققاً ما قرآن را آسان نموديم«

اند و و حتي يهود و نصاري چنين عداوتي را با قرآن اظهار نكرده

.فهمداند كه قرآن را كسي نميتهنگف

الاقل، خدا اصول : گوئيمنظر كرده ميحال ما از اين بحث صرف

ن خود در قرآن بيان كرده باشد و نگذارد دين خود را بايد براي بندگا

پس از صدها سال هر كس بيايد به فكر خود اصولي براي دين او 

و ممكن نيست خدا بيان نكرده باشد، پس بايد تدبر و توجه . بسازد

گوئيم قرآن كرد تا ديد قرآن راجع به اصول دين چه فرموده؟ پس مي

. خواهد آمدمكرر اصول دين را بيان كرده كه در فصول ذيل
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آيات قرآن راجع به ايمان و عمل

 ولي فروع دين ،بايد دانست كه اصول دين ايماني و اعتقادي است

مربوط به كار و عمل است و فرق بين اصول دين و فروع دين همين 

. است

:  فرموده25در سورة بقره آية . قرآن به هر دو دعوت كرده است

{E��D��C��B��AF�G��H�I�J�L��K�z
.)25: هالبقر(

اند هاي شايسته را انجام دادهبه كساني كه ايمان آورده و عمل«

هائي است كه از زير قصور آنها نهرها بشارت ده كه برايشان بهشت

.»جاري است

��z}��|��{���~�����}�:  فرموده82و در آية 
��¢¡z)82: هالبقر(.

اند، اينان يسته كردهاند و كارهاى شاو كسانى كه ايمان آورنده«

. »اندآنان در آنجا جاودانه. اندبهشتى

��e���d��c��b}�:  فرموده57عمران آية و سورة آل
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��hg���fz.)57: رانآل عم(.

اند اند و كارهاى شايسته كردهو اما كسانى كه ايمان آورده«

.»دهدپاداشهايشان را به تمامى به آنان مى

�H��G��F��E��D�C}�:  فرمـوده 3 و2و در سورة عـصر آيـة        
�L��K���J�Iz)3-2: العصر(.

عملهاي صالح ها در زيانند جز كساني كه ايمان آورده و انسان«

.»كردند

. شدهو هفتاد آية ديگر مانند اين ذكر

كنيم كه ايماني كه خدا خواسته است، ايمان به چه بنابراين بيان مي

: چيز و به چند چيز است

: اسالم ايمان به دو چيز كافي استاز نظر قرآن در
قرآن در چندين آية ايمان به دو چيز را براي سعادت دنيا و آخرت 

انسته، و همين دو چيز دو اصل دين بوده و آن ايمان به مبداء و كافي د

. معاد يعني به اهللا و ايمان به قيامت است، يعني توحيد و معاد

AB�C�D��E}:  فرموده61در سورة بقره آية 
����P��O��N��M��� �L��K��J��I��H� � �G��F
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��Y��X��W��V��U��T���S��R��Qz)62: هالبقر(.

آنان كه ايمان آورده و آنان كه يهود و نصاري و به تحقيق «

صابئينند هر كس از ايشان به خدا و روز آخرت ايمان آورد و عمل 

صالح كند براي ايشان است اجرشان نزد پروردگارشان و ترسي براي 

.»شوندايشان از عذاب نباشد و اندوهناك نمي

ثواب و دفع در اين آيه ايمان به اهللا و يوم االخر را براي اجر و 

و .  سورة مائده است69و مانند اين آيه، آية . عذاب كافي دانسته است

 سورة بقره حضرت ابراهيم در حق كسي كه به اين دو 126در آيه 

��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç}�: اصل ايمان دارد دعا كرده و گويد
��ÙØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð���Ïz)126: هالبقر(.

�e}�: فرموده232و در آية �d��cg� �f� ���k��j� �i� �h��
��mlz)232: هالبقر(.

مواعظ و مطالب كتاب آسماني يعني قـرآن بـراي كـساني از شـما        «

.»مفيد است كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند

�}�:  مذمت كرده از كسي كه264و در آية  �ÅÄ��Ã��Â��Á��Àz
.»يامت ايمان نداردو به خدا و روز ق«.)264: هالبقر(
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عمران بسيار تمجيد كـرده از آنـان كـه در سـاعات             و در سورة آل   

كنند و ايمان به خدا و قيامـت        خوانند و سجده مي   شب آيات او را مي    

®��¯��°��±��������³��²}�: دارنــد و فرمــوده
��¾��½��¼��»��º��¹���¸����¶��µ��´z.)  آل

.)114: عمران

آورند و به كار شايسته فرمان به خدا و روز قيامت ايمان مى«

ها نيكى] انجام[دارند و در دهند و از كار ناشايست باز مىمى

.»شتابند و آنان از شايستگانندمى

و ايشان را از صالحين شمرده كه در هر نماز بايد به ايشان سالم 

 نيز از 69و در سورة مائده آية . ? ��<�=> ���;: 897 5�67: داد كه

 مناط ايمان و 19 و 18ايشان تمجيد نموده و در سورة توبه آية 

فضيلت و هدايت را ايمان به خدا و قيامت دانسته و فرموده ايشان 

 همين سوره از اعرابي كه به 99و در آية . حق تعمير مساجد دارند

مت ايمان دارند تعريف كرده و ايشان را مشمول رحمت خدا و قيا

�: الهي دانسته و فرموده {�� �́ �³� �²� �±� �°� � �¯
��ÄÃ���Â�� � � � �Á��À�� ¿¾��½��¼��»��º��¹��¸�� �¶��µ
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���Î��Í����Ì��Ë������Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Åz)99: هبالتو(.

نشينان كسى هست كه به خداوند و روز قيامت ايمان و از باديه«

قربت در نزد خدا و ] مايه[كند  آنچه را كه انفاق مىآورد ومى

] مايه[بدان كه آن برايشان . شماردمى] او[دعاى خير رسول ] موجب[

. خداوند آنان را به رحمت خويش در خواهد آورد. قربت است

.تا آخر. »گمان خداوند آمرزنده مهربان استبى

نده آنكه  كافر خوا� يوسفت، حضر37و در سورة يوسف آية 

 بسيار بزرگ 22و در سورة مجادله آية . ايمان به اين دو اصل را ندارد

.)22: هلالمجاد(����G��F��E��Dz}�: شمرده قومي را كه

.»آورندكه به خداوند و روز قيامت ايمان مى«

�^_��}�: و فرموده �]��\��[�� �Z��Y� �X��W
��nm���l��k��j��i��hg��f��e��d��c���b��a��`

�p��o���y��x��w��v��u������t���s��rq�z)22: هلالمجاد(.

هاي ايشان ايمان آورند در دلآنان كه ايمان به خدا و روز جزا مي«

ايشان را نوشته شده و خدا ايشان را به روحي از خود تأييد كرده و

هايي كه از زير قصورشان نهرها جاري باشد نمايد، خدا از وارد بهشت
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 خدايند آگاه ب از خدا خوشنودند، آنان حزايشان خوشنود و آنان

.»باشد كه حزب خداي تعالي فقط رستگارند

: و اما از نظر عقل

ايمان به اهللا و اليوم اآلخر از نظر عقل و منافع آن
بايد روشن گردد كه ايمان به اهللا و اليوم اآلخر، منافع بسياري براي 

زيرا ايمان : ان نيستدنيا و آخرت دارد كه در ايمان به ساير چيزها چن

به اين دو چيز جلوگير و مانع بشر از فساد است، و از ظلم و ستم و 

چون كه ايمان به اهللا است، كدام اهللا؟ بدان . نمايدخيانت جلوگيري مي

شود اگرچه إله به هر معبودي گفته مي: كه اهللا غير از إله است، كلمة

ت براي ذاتي كه شعوري باشد، ولي كلمة اهللا اسم اسبت جامد بي

 يعني در لغت عرب آمده كه اهللا ،مستجمع جميع كماالت باشد

پس اهللا . مخصوص و علم لذات مستجمع لجميع الكماالت الذاتيه

 و بر هر ،كسي است كه به هر چيز، عالم و قادر و محيط باشد ذاتاً

 و به جميع )2( و در همه جا حاضر و ناظر،چيز غالب و قاهر باشد

  *
  5�,@ A�,7 �,�  B�,C- �D1� 353�E53!�F ��G H! ,J1� �K�L ! M�N 5�@ B97 �� �O PQ
53�5 ��R1�
 4ST>�4 
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حيط، و تمام ممكنات در تحت كنترل او باشد و از ذرات عالم م

���Ä��Ã����Â��Á���À��¿z}�: مخلوقي غفلت نورزد چنان كه فرموده
.»ايمغافل نبوده) خود(از خلق ) هرگز(و ما «.)17: المؤمنون(

�: و از اعمال بندگان مطلع، چنان كه فرموده {��°� �¯� �®� �¬
��²���±z)74: هالبقر(.

.»عمال شما غافل نيستو خداوند از ا«

كشد، و براي هر عملي كيفري مقرر كرده و و مو را از ماست مي

ثواب و عقابي دقيق معين كرده و در كمين بندگان است چنان كه در

.)14: الفجر(��b��a��`��_z}�: سورة فجر فرموده

.»بدرستي كه پروردگارت البته در كمين است«

مان آورد، و از طرف ديگر به اگر كسي به چنين خداي حاضري اي

قيامت و عذاب و ثواب و عقاب دائم كه هر ذره كاري و هر اشاره و 

فكري حساب و كتاب دارد و حركات و سكنانش در تحت كنترل 

است ديگر جرأت بر خيانت و جنايت و گناه ندارد، پس ايمان به اين 

 اثري  ولي ايمان به غير اين دو اصل چنين،دو اصل اين اثر را دارد

 مثالً ايمان و اعتقاد به اينكه فالن امام و يا فالن بزرگوار بسيار ،ندارد
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 و يا فالن كس بسيار زشتكار بوده چه ،مقدس و عابد و زاهد بوده

اثري دارد؟ نه از خوبي خوبان و نه بدي بدان را در پروندة ما ثبت 

 و هيچ براي بشر ديگر دافع شر و ضرر نيست جز خداي ،كنندمي

. حد قهاروا

حال اگر كسي بگويد در قرآن ايمان به مالئكه و كُتُب و رسل الهي 

نيز واجب شده، پس اگر كسي به خدا ايمان دارد بايد مطيع او باشد و 

به اين سه اصل كه او دستور داده نيز ايمان آورد، آيا ايمان به اينها از 

: گوئيماصول دين است يا خير؟ ولذا مي

ه و كُتُب و رسل الهي از نظر قرآن ايمان به مالئك
ها و رسوالن الهي را مكرر خداي تعالي ايمان به فرشتگان و كتاب

��Z���Y���X��W]��}�:  فرموده2در سورة بقره آية . در قرآن تأكيد نموده

��^��]��\z)4: هالبقر(.

آورند به آنچه به سوي تو نازل شده و آنچه پيش متقين ايمان مي«

.»ل شدهاز تو ناز

��on��m��l���k���j��i��h��g}�:  فرموده285و در آية 
��u���t��s��r��q������pz)285: هالبقر(.
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اين پيامبر ايمان آورد به آنچه از پروردگارش به او نازل شده و «

مؤمنين هر يك از آنان ايمان آورده به خدا و مالئكة او و كتب او و 

.»رسوالن او

امبر، چه عوام و چه دانا، و چه امام و كه هر مؤمني حتي خود پي

چه مأموم بايد به اين سه چيز ايمان آورند و عدم ايمان به اينها كفر 

~��_���{�|}:  فرموده136است، چنانچه در سورة نساء آية 
��h��g��f����e��d���c��b��a��`z)136: النساء(.

نش و روز و هر كس به خدا و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگا«

به گمراهى دور و درازى گرفتار آمده ] بداند كه[قيامت كافر شود 

.»است

: اما ميان ايمان به خدا و قيامت و ميان ايمان به اين سه، فرق است

ايمان به خدا و قيامت دو اصل استقاللي و ايمان به اين سه، ايمان 

اين سه تبعي و طريقي است زيرا ايمان به آن دو، هدف، و ايمان به 

چيز بعنوان وصول به هدف، و بعنوان اينكه اين سه راهنماي به آن دو 

زيرا ايمان به اهللا و قيامت براي بشري كه . باشند، خواهد بودياصل م

ه ذات و صفات خدا احاطه ندارد و كيفيت و هويت خدا و قيامت را ب
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داند ممكن نيست مگر به وحي و معرفي خود حق تعالي هر دو نمي

 و كيفيت ، احاطه به ذات خدا ندارند،علماي بشري حتي انبياء زيرا .را

110دانند چنان كه به رسول خود در سورة طه آية او را نمي

.)110: طه(������º���¹����¸z«��¼��}�: فرمايدمي

.»در دانش به او احاطه نيابند] انسانها[و «

��V}�:  فرموده74و در سورة نحل آية  � � UT��S� �R��Q���X� �W� � �
��\��[���Z��Yz)74: النحل(.

داند و شما به يقين خداوند مى. پس براى خداوند مثلها مزنيد«

.»دانيدنمى

كيفيت :  يعني*D �( E9% F-@�G�( 8((5:  فرموده�و رسول خدا

�H-I  (#" ��!� ��«: البالغه فرمود در خطبة نهج غعلي. او را نداند
!�� ��-;���� ,	J��#) & F�1� �@� ,%K�� )�LM�� N�/ ,���� «يعني :

حمد خدايي را كه گويندگان به مدح او نرسند و صاحبان هوش و 

و حضرت . همت درك او را نكنند و فكرهاي عميق به كنه او نرسند


� M� 0��/ �R	5O� P-%Q ,:  در دعاي روز دوشنبه فرمايد�سجاد�
,	S@� ,�% �R ���@��&8.ها از از وصف او ناتوان و عقلها زبان:  يعني
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%-? 5. شناخت كنه او عاجزند او به عقل و وهم و ذهن بشر نگنجد
FT� U�-V �$S FT��(&W� X�YZ9�8.هر چه را در ذهن آوريد، آن :  يعني

: فرمود�و رسول خدا. مخلوق ذهن شما و آفريدة خود شماست

»)� �&TM	[� TM[ ��& "� ��\ U��Z[ ,[�\ «)3(.در ذات خدا :  يعني

. دين گرددفكر نكنيد كه هر كس در ذات او فكر نمايد بي

بنابراين خدا بايد هم خودش و هم قيامتش را كه به عقل هيچ 

بشري نيامده معرفي كند و ذات و صفات خود و كيفيت قيامتش را 

معرفي نمايد و پس از آن از بندگان، شناخت خود و قيامتش را 

: بخواهد

د را به دو طريق معرفي كرده خدا خو
و چنان كه حضرت . يكي از راه تكوين ديگر و ديگر از راه وحي

 \�], �!�], &]� �� XZ�� �� R[5: گويد در اول دعاي صباح مي�امير
,[�-V 0
��^ �R8. اي خدايي كه خود بر ذات خود داللت كرده و از 

  %
,8U���� 35 �!�C� 8��L� ��)(%&% . ,PL�RV� �D9� ! 4' 4 ��� 35 WX��NY�,�� WRZ�  P,� 
�[7 ���5�� J��!3 \�]^ B_Z� 35 
 :?� � �!�VC�� `! ?� �`� � �!�VC�  4 �VC� ��@ a�b�[ZL 35

�cRVL �VC� Wd� ��G 35 ! �cR�
  4ST>� 4
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 ابوحمزه و حضرت سجاد در دعاي. هم جنسي با مخلوق منزه است

��51D& P-� ?% P: گويدمي _���� �� U�S8.خدايا تو چناني كه :  يعني

_1D«: كندو باز عرض مي. اي و برتري از آنچه ما بگوئيمخودت گفته
�	-�� P��_P�� �� K�� ` P�� )��& a9-R «.خدايا تو مرا به :  يعني

. ايتو چهدانستم سوي خود راهنمائي كردي و اگر داللت تو نبود نمي

�s��r��q}�:  فرموده161و در قرآن سورة انعام آية  �pz)األنعام :

.»بگو حقيقتاً پروردگار من مرا هدايت كرد«.)161

 فرموده بايد 43و همة مؤمنين و انبياء چنانچه در سورة اعراف آية 

��Å}�:بگويند �Ä� �Ã� �Â� �ÁÇ� �Æ�� � ÍÌ� �Ë� �Ê� �É� �È�z.
.)43:األعراف(

حمد خدايي كه ما را هدايت كرد به توحيد و دين و اگر هدايت «

.»شديماو نبود ما هدايت نمي

����K}�:  خود فرموده� خدا به رسول50و در سورة سبا آية  �J
��XW�����V��U��T��S��R��QP��O���N���M���Lz)50: سبأ(.

ام و اگر بگو اگر من گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده«

.»كندهدايت يابم پس به آن چيزي است كه پروردگارم به من وحي مي



���� �� ��	
� ��� �� �� ��� ����
٢٨

پس خدا را به همان كيفيت كه اسماء و صفات خود را در وحي 

معرفي كرده بشناسيد زيرا خدا خود را از تمام علماي بشري بهتر 

و آنچه علماي بشري و فالسفه در . كندبهتر معرفي ميشناسد و مي

اند همه باطل و خيالبافي است چنانچه حضرت وصف خدا بهم بافته

 «: فرمايد مي90 در خطبة �امير���S� ����� a�\ ?S b;�
�� �7
,� F	;�S ,	M� �� ,9-R «اي سائلي كه از اوصاف خدا سؤال : يعني

ر آن داللت كرده از صفت او به آن كردي بنگر آنچه قرآن تو را ب

و لذا محققين از علماء . اقتداء كن و سخنان ديگران را رها ساز

گويند اوصاف و اسماء الهي توقيفي است يعني موقوف بر آمدن مي

وحي است، هر چه از وحي آمده صحيح و غير آن هر چه هر كه 

��c}:  فرموده180و خدا در سورة اعراف آية . بگويد باطل است
��nm���l��k��j��i��hg��f��e��dz)180: األعراف(.

] دعا[او را به ] نامها[پس به آن . و خداوند نامهاى نيك دارد«

] سزاى[كنند، رها كنيد، بخوانيد و آنان را كه در نامهايش كجروى مى

.»كردند، خواهند ديدآنچه را مى
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خدا چگونه خود را معرفي كرده؟
است اول خود را معرفي كند و پس از آن بدان كه بر خدا الزم 

معرفت خود را بخواهد، معرفي او خود را گاهي به اجمال است و 

: گاهي به تفصيل

و اما اجمال پس به تكون و ايجاد مخلوقات است از كروات 

از . ها تا ذرات اتمي از گل و بلبل و اشجار و انهارآسماني و كهكشان

كه آنها را خالق مدبر حكيمي است و برد نقشة زيباي آنها عقل پي مي

برد، از ترتيب و زيبايي خلقت حيوانات از نظم عالم پي به ناظم آن مي

توان و اعضاء و جوارح آدميان و كنترل تمام قوا و ذرات جهان مي

. اجماالً فهميد كه آنها را خالق مدبر و دانائي است

گرفت كه مثالً و اما تفصيل اسماء و صفات الهي او را بايد از وحي 

5J_Q]R& C�9�& Qc b% Qc bT�& ��� �Q d `& ���& �S& �J�&& F9-R �d
TS��R��Qz}�است و چيزي مانند او نيست كه *�8-� &` ����

.)11: الشورى(

اند مانند عله العلل پس آنچه علماي بشري و فالسفه از خود بافته

غلط و اشتباه و و يا عاشق و معشوق و يا صادر و مصدر، تمام اينها 
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 و چنين اسماء و صفاتي در كتب آسماني ،بلكه ضد قرآن و كفر است

. و وحي نيامده است

و اما شناخت قيامت، آن هم بايد از وحي گرفته شود زيرا 

هيچكس نرفته قيامت را ببيند و براي ديگران خبر آورد و حتي خدا به 

و در . نيدا خود فرموده تو قيامت و چگونگي آن را نمي�رسول

���Ä}�:  به رسول خود فرموده187سورة اعراف آية  � �Ã��Â� �Á
Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅz)187: األعراف(.

كنند؟ بگو علم آن مخصوص از تو ساعت قيامت سؤال مي«

.»پروردگار است

بنابر آنچه ذكر شد بايد خدا و قيامت را از وحي شناخت و ابزار و 

: نها عبارت است ازوسائل وحي سه چيز است و آ

. فرشته-1

. � پيامبران-2

. هاي وحي كتاب-3

و لذا ايمان به مالئكه و كُتُب و رسل الهي الزم شده كه به توسط 

 و آن دو اصل يعني توحيد و معاد را ،اين سه بايد وحي را گرفت
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 و شناخت ايمان به اين سه از بابت طريقيت و داللت و ،فهميد

 در خطبة �چنان كه حضرت امير.  مبداء و معادراهنمائي است به

&` : خدا انبياء و كتب را براي راهنمائي فرستاده: البالغه فرموداول نهج
I� �� ,�-e ,��fIB bg_�Z�� h�	% &� bB� d d. و تمام انبياء براي 

چنانچه حضرت : دعوت به آن دو اصل يعني توحيد و معاد آمدند

������y}�:  به قوم خود گويد36 در سورة عنكبوت آية�شعيب
���}��|��{��zz)36: العنكبوت(.

.»داريدبخداوند را بپرستيد و به روز بازپسين اميد «

��y��x��w}�: گويد مي26 در سورة هود آية �و حضرت نوح
��¤���£��¢��¡�����~�����}��|{��zz.)26:هود(.

اين كه جز خداى را عبادت نكنيد كه من بر شما از عذاب روز «

.»ترسمدردناكى مى

اين بود اصولي كه خدا در قرآن ذكر نموده و ايمان به آنها را از 

 و هيچ كس نه پيغمبر و نه امام و نه ساير امت حق بشر خواسته،

ندارند بر اصولي كه در قرآن ذكر شده بيفزايد و يا كم نمايند و آنچه 

مولود افكار اهل مذاهب است بايد رها كنند تا موجب تفرقه و نفاق 
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. امت نگردد و غضب خدا و عذاب او را براي خود تهيه نكنند

ب عدل و امامت را در طول وارداگر كسي بگويد چگونه بنام مذه

: اند و آيا اين كار از نظر قرآن چگونه است؟ گوئيمكرده

و اما عدل و امامت 
بدان كه طبق آيات قرآن خدا را صد نام و صفاتست كه اهللا معناي 

همان ذاتي است كه مستجمع جميع آن صفات است و ايمان به اهللا 

ت چه عالم و چه قادر و يعني به ذاتي كه داراي تمام آن صفات اس

پس كسي كه ايمان به اهللا دارد ايمان به تمام . چه عادل و چه اينها

 و اگر بخواهيم صفات او را در شمارة اصول ،صفات كمال او دارد

گويد خدا عادل شود يكي ميدين بياوريم اصول دين صد عدد مي

گويد خدا قادر گويد خدا عالم است ديگري ميديگري مي. است

. ت و هكذااس

. پس آنكه عادل را در شمارة اصول آورده متوجه اين نكات نبوده

اند ما عدل را در مقابل گويند چون اشاعره خدا را ظالم دانستهاينان مي

اند مربوط به خدا و اوالً اشاعره هر چه گفته: ايم؟ بايد گفتآنان آورده

ن بايد دانست كه اصول دين قبل از آمد.  نيست�رسول خدا



������ ��	
� ����� ��� � ����� ����
٣٣

بندي و ايجاد فرقه بر اصول اشاعره چه بوده نه آنكه به واسطة دسته

�}�: گويدزيرا قرآن مي. دين خدا بيفزائيم � �í��ì��ë��ê��éz
.)46: فصلت(

.»داردو پروردگارت هرگز به بندگان ستم روا نمى«

.)40: النساء(��lk��j���i���h��g��fz}�: فرمايدو مي

.»كنداى ستم نمىزه سنگينى ذرهبه اندا) حتّى(خداوند «

.)44: يونس(��S��R��Q��P��O��Nz}�: و نيز فرموده

.»كندو پروردگارت به هيچ كس ستم نمى«

.)49: الكهف(��k��j��i���h��gz}�: فرمايدو مي

.»كندپروردگارت به احدي ستم نمي«

ان ثالثا، اگر هر دسته و فرقه بيايند چيزي بگويند و ما براي رد آن

اي  مثالً عده،كندچيزي به اصول بيفزائيم اصول دين از صد تجاوز مي

اند خدا عالم به جزئيات نيست پس بايد يكي از اصول از فالسفه گفته

عدة ديگر از علماء و فالسفه قائل . را علم خدا به جزئيات بدانيم

گويند خدا يك چيز و مي»  ���� K�<�G�J���J����)D , («اند به شده

abz`_}: بيشتر خلق نكرده، ما بايد يكي از اصول را
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دانند و ما اي از فالسفه خدا را فاعل مختار نمي و يا عده،قرار دهيم

قرار دهيم و ²³z±°¯}:بايد يكي از اصول را

. هكذا

 كم و زياد توان اصول اسالم رابنابراين هر كس هر چه گفت نمي

زيرا خدا و رسول او راضي نيست . نمود بنام مذهب و يا غير مذهب

و احتياج . چيزي را كم و زياد كنند بلكه اصول دين خدا كامل است

. به زياد و كم كردن نيست

بدان كه امام براي حفظ حوزة دين و راهنماي : و اما امامت

 فرع دين و مسلمين است، و امام تابع دين است نه اصل دين و نه

هيچ امامي نگفته من از اصول دين دينم و ايمان به من از اصول دين 

 مكرر فرموده من تابع دينم از جمله �است، مثالً اميرالمؤمنين علي

� eiD: فرمايد مي203در خطبة �� ����& ��� j�& ��& "� h�	% 
I��� ��	B� ��& ,	@I[�S ,� FT �� _����,	��	��S f.ر افكندم من نظ:  يعني

به كتاب خدا و آنچه براي ما مقرر نموده و ما را به حكم آن امر كرده 

و در .  رفتار كرده اقتداء كردم�پيروي كردم و آنچه را كه پيغمبر

���&#S FT9I� l�1� bmS	��k �&:  فرموده158خطبة  ,�#, ,	�
� ���	B�& 
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Sl��
�� :�(� �o*تابع  در همه جا خود را� ائمة اهل بيت رسول 

دين شمرده و هيچ كدام مدعي آوردن مذهبي نشدند و هر كس بر 

. آنان مذهبي ببندد به ايشان افتراء بسته است

گويند عدل و امامت از اصول مذهب جعفري است، بايد بعضي مي

اوالً كسي حق آوردن مذهب ندارد و حتي ائمه اهل سنت مانند : گفت

هب نشدند و پس از چهار ابوحنيفه و شافعي هيچيك مدعي آوردن مذ

آيا علي. اندقرن اين مذاهب را مسلمين بنام آنان ساخته و پرداخته

آيا او زيدي و يا اسماعيلي و يا جعفري !  مذهبي از خود آورده؟�

، دين و �و به اضافه خداي تعالي با فرستادن رسول. نه واهللا! بود؟

شود مي به كسي وحي ن�حجت را تمام كرده و پس از رسول خدا

 حجت نيست تا بتواند مذهبي بياورد �و كسي بعد از رسول خدا

��p��o��n}�:  فرمود165چنانچه خدا در سورة نساء آية 
��yx��w��v��u��t��s���r��qz.)165: النساء(.

پيامبران را براي بشارت و انذار فرستاديم تا پس از رسل براي «

.»مردم بر خدا حجتي نباشد

*qJ 8	p ��9I�� PYQ����,��5:  فرموده89طبة  در خ�و علي
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پس كسي كه قولش حجت . حجت خدا با آمدن محمد تمام شد: يعني

�و نيز حضرت امير! نيست چگونه بنام دين خدا مذهب بياورد؟
�خدا به محمد:  يعني،e_8	5J��� ,� Fالبالغه فرموده در نهج

. هد شدوحي را ختم نمود و پس از او به هيچ كس وحي نخوا

ما از خدا . شوددر اينجا براي اختصار به همين اندازه اكتفاء مي

كانداران ردانخواهيم خدا مردم را بيدار و هشيار سازد و دست مي

مذهب را كوتاه كند تا موجبات تفرقه و تشتت و ضعف اسالم و 

� s>�t� ��K�� �B	 & P@L�� D r�9S�[( ��" «. مسلمين از بين برود �D
9-RP-%�[ ,****«

ب. ع.  ا-                      م


