بسم ا) الرحمن الرحیم

پنج رکن اساسی ایمان
خصوصیات نیکی بر حسب کتب آسمانی
سوره نساء آیه ۱۳۶
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س ولــه َوالــكتاب الــذي أنـزَل ـم ْن قـبْل َو َمـ ْن يَـكف ْر ـبـا)َ ِHو َـمـFئـ كته َو ـك تبه َو ُر ُـ
س ولــه َوالــكتاب الــذي نـزHل َـع لى َر ُـ
آم نوا ـبـا)َ ِHو َر ُـ
يَــا أَيXـ َها ا Hلـ ِـذيـ َن آ َمـ نُوا ِـ
اِ f
َوا ْل َي ْوم ِ ْ
خ ِر فَ َق ْد َ
ض Hل َ
ض ََ bً Fب ِعي ًدا ﴿﴾۱۳۶
اى كـسانـى كـه ايـمان آورده ايـد ،بـه خـداونـد و پـيامـبر او و كـتابـى كـه بـر پـيامـبرش فـرو فـرسـتاده اسـت و كـتابـى كـه از
پـيش نـازل كـرده اسـت ،ايـمان بـياوريـد و هـركـس بـه خـداونـد و فـرشـتگانـش و كـتاب هـايـش و پـيامـبرانـش و روز بـازپسـ،G
كفر بورزد ،به گمراهى دور و درازى افتاده است(۱۳۶) .

ﻣﻨﯿﻦ
ﻣﺆ ﺘﺎب
ﻫﻞ ﮐ
ا

ایـن آیـه بـر اصـولـی کـه در سـوره بـقره آیـه  ۱۷۷هـم بـطور مـخصوص بـیان شـده بـه مـا کـمک مـی کـند تـا تـصویـری شـفاف ـ
تر از این دو آیه در کنار یکدیگر از دیدگاه خداوند متعال داشته باشیم.
سوره بقره آیه :۱۷۷

اِ f
َ jوآتَى ْاَ َ h
خ ِر َو ْاِ Fَ َ hئ َك ِة َوا ْل ِكت َ ِ
ش ِر ِق َو ْاْ َ hغ ِر ِ
س ا ْل ِب Hر أ َ ْن تُ َو Xلوا ُو ُجو َه ُك ْم ِقبَ َل ْاْ َ h
ب َو َل ِك Hن ا ْل ِب Hر َم ْن آ َم َن ِبا)َ ِHوا ْل َي ْوم ِ ْ
ال َع َلى
اب َوالن ِ Hب kي َ
َل ْي َ
َ jو ِـفـي الـ kـر َقـ ِ
ـص َFةَ َوآتَــى ال ـزَ Hـكـاةَ َو ْاُ hــوفُــو َن ِب َع ْـه ِـد ِهـ ْم إِذَا
ـس ِـ
َ jوابْ ـ َن  Hـ
ـس ِ ـ
ُـ
ائـلِ َ
اك َ
ـاب َوأ َ َقــا َم الـ H
الس ِبي ِل َوالـ H
ح بِ kه ذَ ِوي ا ْلـ ُق ْربَــى َوا ْلـيَتَا َـمـى َو ْاَ hـ َ
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ساء َو H
ص َد ُقوا َوأُو َلئ َك ُه ُم ْاُhت ُ Hقو َن ﴿﴾۱۷۷
الض Hراء َوح َ
 jا ْلبَأْس أُو َلئ َك ا Hلذي َن َ
الصا ِب ِري َن في ا ْلبَأ ْ َ
َعا َه ُدوا َو H
ن ــيكى آن نيس ــت ك ــه روي ــتان را ب ــه س ــوى مش ــرق و م ــغرب آوري ــد ،ب ــلكه ن ــيكى آن اس ــت ك ــه ك ــسى ب ــه خ ــداون ــد و روز
بــازپســ Gو فــرشــتگان و كــتاب هــاى آســمانــى و پــيامــبران ايــمان داشــته بــاشــد و مــال را بــا وجــود دوســت داشــتنش بــه
خـويـشاونـدان و يـتيمان و بـينوايـان و در راه مـانـدگـان و خـواهـندگـان و بـردگـان ببخشـد و نـماز را بـرپـا دارد و زكـات را
بـپردازد ،و وفـاكـنندگـان بـه پـيمانـشان چـون پـيمان بـندنـد و خـوشـا شـكيبايـان بـه هـنگام تـنگدسـتى و نـاخـوشـى و هـنگامـه
كارزار ،اينان صادقان و هم اينان پرهيزگارانند )(۱۷۷

هـمانـطور کـه هـمگی شـما دوسـتان مـومـن واقـف هسـتید در ایـن آیـه دیـدگـاه خـداونـد بـه طـرز بـسیار شـفافـی مـشاهـده مـی
شود و این آیه به پنج عامل اساسی که نیاز به بررسی و مشاهده دارد ما را رهنمود خواهد کرد:

 -۱ایمان به خدا
-۲اعتقاد به روز آخر )روز داوری( یا قیامت
-۳اعتقاد به خدمت فرشتگان
-۴ایمان به کتب آسمانی
-۵اعتقاد به خدمت رسوzن و پیامبران
اعتقاد به این اصول باید همراه با یک زندگی نیک و عادل و خداترس باشد.
حـال بـیایـد بـا بـررسـی بـخش نخسـتین آیـه  ۱۷۷سـوره بـقره آنـچه را کـه از دیـدگـاه خـداونـد شـامـل زنـدگـی نـیک مـی شـود را
مــشاهــد کــنیم .خــداونــد مــی فــرمــایــد کــه روی خــود را بــه مشــرق و یــا مــغرب گــردانــیدن بــه هــیچ وجــه فــرد را نــیک و عــادل
نخواهد ساخت به عبارت دیگر ا Äتوجه ما را به آن پنج رکن اساسی ایمان جلب می کند تا به رسم و رسوم.

رکن نخست  -ایمان به خدای واحد:
در سوره اعراف آیه  ۵۴خداوند چنین می فرماید:
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ض ِفي ِ
ِ
الس َما َو ِ
است َ َوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ
ار يَطْ ُلبُ ُه َح ِثيثًا َو H
ات َو ْ
إِ Hن َربُ Hك ُم ا) ُHا Hل ِذي َ
اْ َ åر َ
س َوا ْل َق َم َر
خ َلقَ
الش ْم َ
ست ِ Hة أَيHام ٍ ثُ Hم ْ
H
ش يُغْشي ال Hليْ َل الن َ Hه َ
خر ٍ
خ ْلقُ َو ْ
ات ِبأ َ ْم ِر ِه أ َ ََ bل ُه ا ْل َ
ب ا ْل َع َا﴾۵۴﴿َjِh
َوالن ُ Xجو َم ُم َ
ار َك ا)َ ُHر X
اْ َ åم ُر تَبَ َ
س َH
همانا پروردگار شما كسى است كه آسمان ها و زم Gرا در شش روز آفريد ،سپس ]ملكوتش كامل شد و[ بر عرش
استيÅء يافت ،شب را به روز ]و روز را به شب[ -كه آن را شتابان مى جويد مى پوشاند ،و خورشيد و ماه و
ستارگان را ]آفريد[ كه رام شده فرمان اويند ،بدانيد كه خلق و امر او راست ،بزرگا خداوندا كه پروردگار جهانيان
است(۵۴) .
پـس مـشاهـده مـی کـنیم کـه خـداونـد خـلقت و خـالـق بـودن خـود را بـه یـاد مـا مـی آورد و ایـن ریـز بـینی قـرآن کـریـم بـه نـحوه خـلقت آسـمان هـا و
زم ــین در ش ــش روز ت ــوس ــط ا) و ه ــمچنین اس ــتیFی وی ب ــر ت ــخت خ ــود در روز ه ــفتم را م ــی ب ــینیم .ح ــال س ــوال ــی ک ــه م ــطرح م ــی ش ــود ای ــن
است که استیFی خداوند بر تخت خود در روز هفتم به چه معنا است؟
حال با اجازه شما بزرگواران تFش خواهیم کرد تا با استفاده از کتب آسمانی پاسخی برای این سوال بیابیم.

در تورات موسی ِ
سفر پیدایش فصل  ۲آیه های  ۲و ) ۳ترجمه قدیم(:

۲و در روز هــفتم ،خــدا از هــمه کــار خــود کــه ســاخــته بــود ،فــارغ شــد .و در روز هــفتم از هــمه کــار خــود کــه ســاخــته بــود،
آرامـی گـرفـت۳.پـس خـدا روز هـفتم را مـبارک خـوانـد و آن را تـقدیـس نـمود ،زیـرا کـه در آن آرام گـرفـت ،از هـمه کـار خـود کـه
خدا آفرید و ساخت.
همانطور که مشاهده می کنید این دو آیه به پدیده خلقت و آرامی گرف ùخدا و استیFی وی بر تخت خویش اشاره دارد.
بـزرگـتریـن عـنوان خـدای واحـد را مـی تـوان بـا اسـتفاده از مـتون آسـمانـی خـدای خـالـق تـعریـف نـمود و قـدرت خـلقت یـکتا بـودن و مـنحصر بـه
فرد بودن او را به تصویر می کشد.
بــزرگــتریــن و مــهمتریــن اعــتراف بــه خــداونــد بــعنوان خــدای واحــد بــه یــاد آوردن او بــه عــنوان تــنها خــالــق مــطلق خــواهــد بــود .چــرا کــه آفــریــنش
آسمان ها و زمین بر حسب کتب آسمانی فقط و فقط از دستان پر توان خدایی اینچنین قادر و متعال بر می آید.

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

رکن دوم ـ اعتقاد به روز داوری و یا روز قیامت
قرآن کریم )سوره مائده آیه  ۶۸تا :(۷۲
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ه َـل ا ْلـ ِـكت َ ِ
ُ
يموا ال ـت ْ Hو َراةَ َو ْ
يرا kمن ْ ُهم Hمــا أُن ـزل إلـيْك ـمـن Hربkكَ
ش ي ٍْء َ ـ
س ت ُ ْم َعـ َلىٰ َ ـ
اب َل ْ ـ
ُقـ ْـل يَــا أ َ ْـ
ح تHىٰ تُــق ُ
ا°ن ـجيل َو َمــا أُن ـزل إلـيْكم kمن Hر kبك ْم ۗ َولـيَزي ـ َد Hن ـكـث ً
س َع َلى ا ْل َق ْوم ِ ا ْل َك ِ
اف ِري َن ][٥:٦٨
طُ ْغ َيانًا َو ُكفْ ًرا ۖ فَ َ Fتَأ ْ َ
بـگو ای اهـل کـتاب مـادام کـه بـه تـورات و انـجیل و آنـچه از سـوی پـروردگـارتـان بـر شـما نـازل شـده اسـت ،عـمل نـکردهایـد،
حــقی بــه دســت نــداریــد ،و آنــچه از ســوی پــروردگــارت بــر تــو نــازل مــیشــود ]قــرآن[ بــر طــغیان و کــفر بــسیاری از آنــان
میافزاید ،پس بر قوم کافر دریغ مخور.
اِ f
ار ٰى َم ْن آ َم َن ِبا)َ ِHوا ْليَ ْوم ِ ْ
صالِ ًحا فَ ََ F
ف َع َليْ ِه ْم َو َُ bه ْم يَ ْحزَنُو َن ][٥:٦٩
خ ِر َو َع ِم َل َ
إِ Hن ا Hل ِذي َن آ َمنُوا َوا Hل ِذي َن هَا ُدوا َو H
الصا ِبئ ُو َن َوالن َ H
خ ْو ٌ
ص َ
از مؤمـنان و یـهودیـان و صـابـئین و مـسیحیان ،هـر کـس کـه بـه خـداونـد و روز بـازپـسین ایـمان آورده و نـیکوکـاری کـرده
باشد ،نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند.
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سر ِ
ِ
ِ
ائ َ
س ٌ
َل َق ْد أ َ َ
س ُه ْم فَ ِري ًقا َكذHبُوا َوفَ ِري ًقا يَ ْقت ُ ُلو َن ][٥:٧٠
س ًُ ۖ Fك Hل َما َجا َء ُه ْم َر ُ
يل َوأ َ ْر َ
ول ِب َما َ bتَ ْه َو ٰى أَنفُ ُ
س ْلنَا إِ َليْ ِه ْم ُر ُ
خ ْذ َنا ميثَاقَ بَني إِ ْ َ
بـه راسـتی از بـنیاسـرائـیل پـیمان گـرفـتیم و بـه سـوی آنـان پـیامـبرانـی فـرسـتادیـم] ،امـا[ هـرگـاه کـه پـیامـبری احـکامـی بـر
خÅف دلخواهشان آورد ،گروهی را دروغگو انگاشتند و گروهی را کشتند.
ِ
ِ
َو َح ِ
ير ِب َما يَ ْع َم ُلو َن ][٥:٧١
اب ا)َ ُHع َليْ ِه ْم ثُ Hم َع ُموا َو َ
سبُوا أ َ َ bHت ُكو َن ِفتْن َ ٌة فَ َع ُموا َو َ
ص Xموا ثُ Hم َت َ
ير kمن ْ ُه ْم ۚ َوا) ُHبَص ٌ
ص Xموا َكث ٌ
و گــمان بــردنــد کــه آزمــونــی در کــار نــخواهــد بــود ،لــذا هــوش و گــوش شــان را از دســت دادنــد ،ســپس خــداونــد از آنــان
درگذشت ،دیگربار بسیاری از آنان هوش و گوششان را از دست دادند ،و خداوند به آنچه میکنند بیناست.
سر ِ
ِ
ِ
ه َو ْاِ َ h
ائ َ
ـسيحُ ابْـ ُن َم ْـريَـ َم ۖ َو َق َ
ح Hر َم ا)ُH
ش ِر ْك ِبـا) ِHفَـ َق ْد َـ
ـيل ا ْـع بُ ُدوا ا)َ َHربkي َو َربHـ ُك ْم ۖ إِنHـ ُه َمـن يُ ْـ
َلـ َق ْد َـك فَ َر ا Hل ِـذيـ َن َقـا ُلـوا إِ Hن ا)ُ َHـ
ـال ْاَ hـسيحُ يَـا بَـني إِ ْـ َ
ِ
نصا ٍر ][٥:٧٢
ار ۖ َو َما لِلظِ Hاَ ِh
ِ jم ْن أ َ َ
َع َليْه ا ْل َجن َ Hة َو َمأ ْ َواهُ الن ُ H
ب ــه راس ــتی ک ــسان ــی ک ــه گ ــفتند خ ــداون ــد ه ــمان م ــسیح ب ــن م ــری ــم اس ــت ،ک ــاف ــر ش ــدن ــد ،ح ــال آن ــکه م ــسیح م ــیگ ــفت ای
بــنیاســرائــیل خــداونــد را کــه پــروردگــار مــن و پــروردگــار شــماســت بــپرســتید ،کــه هــرکــس بــه خــداونــد شــرک آورد ،خــداونــد
بهشت را بر او حرام میگرداند و سرا و سرانجام او دوزخ است و ستمکاران ]مشرک[ یاوری ندارند.
سوره روم آیه :۵۶

ث ۖ فَ ٰهَذَا َي ْو ُم ا ْلبَ ْع ِ
اب ا) ِHإِ َلىٰ َي ْوم ِ ا ْلبَ ْع ِ
ال ا Hل ِذي َن أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َو ْ ِ
يما َن َل َق ْد َل ِبثْت ُ ْم ِفي ِكت َ ِ
َو َق َ
ث َو ٰلَ ِكن ُ Hك ْم ُكنت ُ ْم َ bتَ ْع َل ُمو َن ][٣٠:٥٦
اَ °
و کـسانـی کـه از دانـش و ایـمان بـرخـوردار شـدهانـد گـویـند بـر وفق کـتاب الـهی تـا روز رسـتاخـیز درنـگ کـردهایـد ،و ایـن روز
رستاخیز است ،ولی شما به هیچ وجه نمیدانستید.

در انــجیل )مــتی فــصل  ۱۲آيــه هــای  ۳۶تــا  (۳۷عــیسی مــسیح چــنین مــی
فرماید:
 ۳۶لـیکن بـه شـما مـی گـویـم کـه هـر سـخن بـاطـل کـه مـردم گـویـند ،حـساب آن
را در روز داوری خــواهــند داد ۳۷ .زیــرا کــه از ســخنان خــود عــادل شــمرده
خواهی شد و از سخن های تو بر تو حکم خواهد شد«.

انجیل )عبرانیان فصل  ۹آیه :(۲۷
 ۲۷و چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یاف îمقرر است.
انجیل )اعمال رسوzن فصل  ۱۷آیه :(۳۱
 ۳۱زیـرا روزی را مـقرر فـرمـود کـه در آن ربـع مـسکون را بـه انـصاف داوری خـواهـد نـمود بـه آن مـردی کـه مـعین فـرمـود و
همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید«.
در ایــن رکــن از ارکــان پــنجگانــه خــداونــد مــا را از بــدیــهی بــودن روز قــیامــت و داوری مــطلع مــی کــند و هــر چــیزی کــه تــا آن زمــان بــه گــمان
خود مخفی نگه داشته ایم همه در م Fعام به نمایش گذاشته خواهد شد.

رکن سوم  -اعتقاد به خدمت فرشتگان
سوره فاطر آیه :۱
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ـس َما َو ِ
اْ َ åر ِ
خ ْل ِق َمـا يَ َ
ات َو ْ
ش يْءٍ
ـشا ُء إِ Hن ا)َ َHـع َلى ُك kـل َـ
ع يَـ ِزيـ ُد ِفـي ا ْل َـ
ج ِن َح ٍة َمـ ثْنَى َوثُ َـَ F
س ً Fأُولِـي أ َ ْـ
اع ِل ْاَ َ hـِ Fئـ َك ِة ُر ُـ
ج ِـ
ض َـ
ح ْم ُد ) َِkفَ ِـ
ا ْل َـ
ث َو ُربَـا َ
ـاط ِر ال H
ِ
ير ﴿﴾۱
َقد ٌ
سـپاس خـداونـد را ،پـديـد آورنـده آسـمانـها و زمـ ،Gكـه فـرشـتگان را پـيام رسـان گـردانـده اسـت] ،فـرشـتگانـى[ كـه داراى بـال
هـاى دوگـانـه و سـه گـانـه و چـهارگـانـه انـد ،در آفـريـنش هـر چـه خـواهـد مـى افـزايـد ،بـىگمان خـداونـد بـر هـمه چـيز تـوانـاسـت
)(۱
ه ــمان ــطور ک ــه ش ــاه ــد هس ــتیم در ای ــنجا ف ــرش ــتگان ن ــیز مخ ــلوق خ ــدای ق ــادر م ــطلق
خـطاب شـده انـد .شـایـد سـوالـی در ایـنجا بـه ذهـن هـمه مـا خـطور کـند و ایـنکه نـقش
فرشتگان در خصوص ملکوت خداوند و انسان ها چیست؟
بــرای پــی بــردن بــه پــاســخ ایــن ســوال مــی تــوانــیم بــه کــتب پــیشین در
انجیل )عبرانیان فصل  ۱ایه های  ۱۳و  (۱۴رجوع کنیم:
» ۱۳و بـه کـدامـیک از فـرشـتگان هـرگـز گـفت» :بـنشین بـه دسـت راسـت مـن
تـا دشـمنان تـو را پـای انـداز تـو سـازم«؟ ۱۴آیـا هـمگی ایـشان روح هـای
خـدمـتگذار نیسـتند کـه بـرای خـدمـت آنـانـی کـه وارث نـجات خـواهـند شـد،
فرستاده میشوند؟«

هـمانـطور کـه مـشاهـده مـی فـرمـایـید نـقش فـرشـتگان بـا بـرخـورداری از قـدرت مـاوراء بشـر بـرای وارثـان مـلکوت
خداوند خدمتگزاری و یاری رسانی می باشد.
در انجیل )عبرانیان ۱۳آیه (۲میفرماید،
و از غــریــب نــوازی غــافــل مــشویــد زیــرا کــه بــه آن بــعضی نــادانســته فــرشــتگان را
ضیافت کردند.
ضیافت ابراهیم برای سه فرشته مهمان _ تورات ِ
)سفر پیدایش فصل (۱۸

رکن چهارم  -اعتقاد به کتب آسمانی
بیایید نظری به سوره آل عمران آیه  ۳بیاندازیم:
 jيَ َديْ ِه َوأَنْز ََل الت ْ Hو َراةَ َو ْ ِ
ا°نْج ِ َ
يل ﴿﴾۳
ص kد ًقا َِhا بَ ْ َ
اب ِبا ْل َحقُ kم َ
نَز َHل َع َليْ َك ا ْل ِكت َ َ
ايــن كــتاب را كــه هــمخوان بــا كــتب آســمانــى پيشــ Gاســت بــه درســتى بــر تــو نــازل كــرد و تــورات و انــجيل را پيشــتر فــرو
فرستاد )(۳
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در این آیه شاهدیم که قرآن کریم با کتب تورات و انجیل همخوانی و آنها را تأیید و تثبیت می کند .این به چه معناست؟
در ضمن آیه  ۹۲سوره انعام نیز به این موضوع اشاره دارد:

ح ْو َل ـ َها َوا Hلـ ِـذي ـ َن يُؤ ِْمـ نُو َن ِبـ ْ
ص َِ Fتـ ِهمْ
خ َر ِة يُؤ ِْمـ نُو َن ِبـ ِـه َو ُهـ ْم َعـ َلى َ ـ
ـا ِ fـ
ـ jيَ ـ َديْ ـ ِـه َولِ ـتُن ْ ِذ َر أ ُ Hم ا ْل ـ ُق َرى َو َمـ ْن َ ـ
ـص kدقُ ا Hلـ ِـذي بَ ـ ْ َ
ار ٌك ُمـ َ
» َو َهـ ذَا ِكـ ت َ ٌ
اب أَنْ ـزَ ْل ـنَاهُ ُمـ بَ َ
ُي َح ِ
افظُو َن ﴿﴾۹۲
و ايــن كــتابــى اســت مــبارك كــه فــرو فــرســتاده ايــم ،و هــمخوان بــا كــتابــى اســت كــه پــيشاپــيش آن اســت ،تــا ]مــردم[ مــكه و
پـيرامـونـيان آن را هشـدار دهـى و مؤمـنان بـه آخـرت ،بـه آن ايـمان مـى آورنـد و آنـان مـواظـبت بـر نـمازهـاى خـويـش دارنـد
)(۹۲
قرآن کریم بر حسب این دو آیه خود را موظف به حفاظت و تأیید و تصدیق کتب پیشین )تورات و انجیل( می داند.
انجیل )رساله دوم پطرس فصل  ۱آیه  ۲۰و ) ۲۱ترجمه قدیم(:
۲۰و ایــن را نخســت بــدانــید کــه هــیچ نــبوت کــتاب از تــفسیر خــود نــبی نیســت۲۱ .زیــرا کــه نــبوت بــه اراده انــسان هــرگــز
آورده نشد ،بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده ،از جانب خدا سخن گفتند«.
در ایـن آیـه شـاهـد هسـتیم کـه نخسـت روح مـقدس خـداونـد )روح ا)( الـهام بـخش انـبیا و پـیامـبران بـوده و خـواهـد بـود و مـا انـسان هـا بـا ایـن
تضمین می توانیم به کتب با اطمینان راسخ رجوع کرده و حقایق خداوند را دریابیم.
انجیل )ٰرساله رومیان فصل  ۱۵آیه ) ۴ترجمه قدیم(:
»۴زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد ،برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم« .
و در )زبور( مزمور داوود )ع( در فصل  ۱۱۹آیه  ۱۰۵می خوانیم:
کÅم تو برای پایهای من چراغ ،و برای راه های من نور است.
ایـمانـداران بـه خـدا بـا جـدیـت بـایـد بـه وحـدانـیت خـداونـد ،نـقش بـسیار حـساس فـرشـتگان و نـقش حـیاتـی کـتب آسـمانـی واقـف بـوده و آنـها را
با سعی و تFش بررسی کرده و حکمت خداوند را در آنها بجویند.

رکن پنجم ـ اعتقاد به نقش و خدمت پیامبران و رسوzن
سوره انعام آیات  ۸۳تا  ۹۰چنین می فرماید:
ِ
ِ
اهي َم َع َلىٰ َق ْو ِم ِه ۚ نَرفَعُ َدر َج ٍ
َو ِت ْل َك ُح Hجتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْر ِ
ِ
ات Hمن نَ H
شا ُء ۗ إ Hن َربَ Hك َحكي ٌم َعلي ٌم ][٦:٨٣
ْ
َ
َ
و ایـن حـجت مـاسـت کـه بـه ابـراهـیم در بـرابـر قـومـش بـخشیدیـم ،درجـات هـرکـس را کـه بـخواهـیم فـرا مـیبـریـم ،بـیگـمان
پروردگار تو فرزانه داناست.
ج ِزي
ـارو َن ۚ َو َـك ذَٰلِـ َـك نَ ْـ
ف َو ُـم َـ
ـوب َويُـ ُـ
ه َديْـنَا ِـمـن َقـبْ ُل ۖ َو ِـمـن ذ ُkريHـ ِـت ِه َدا ُوو َد َو ُـ
ـوح ا َـ
ه َديْـنَا ۚ َونُـ ًـ
وب ۚ ُـك ًَ ّFـ
ه بْنَا َلـ ُه إِ ْـ
َو َو َـ
س َليْ َما َن َوأَيXـ َ
س َحاقَ َويَـ ْع ُق َ
ـوس َ
ـوس ىٰ َو َـه ُ
ْاْ ُ hح ِ
[٦:٨٤] j
س ِن َ
و ب ــه او اس ــحاق و ی ــعقوب را ب ــخشیدی ــم و ه ــمه را ه ــدای ــت ک ــردی ــم ،و ن ــیز پ ــیش از آن ن ــوح را راه ن ــمودی ــم و داوود و
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را که از زاد و رود او بودند ،و بدینسان نیکوکاران را جزا میدهیم.
الصالِ ِ
[٦:٨٥] j
ح َ
اس ۖ ُك ¿ل kم َن H
يسىٰ َو إِ ْليَ َ
َوزَ َك ِريHا َويَ ْحيَىٰ َو ِع َ
و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را ،که همگی از شایستگان بودند.
س َم ِ
اع َ
س َو ُلوطًا ۚ َو ُك ً ّFفَ H
[٦:٨٦] j
ض ْلنَا َع َلى ا ْل َع َاَ ِh
َو إِ ْ
سعَ َو ُيو ُن َ
يل َوا ْل َي َ
و نیز اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همگی شان را بر جهانیان برتری دادیم.
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صر ٍ
اجتَبَيْنَا ُه ْم َو َه َديْنَا ُه ْم إِ َلىٰ ِ
خ َو ِ
َو ِم ْن آبَ ِ
ائ ِه ْم َوذ ُkريِ H
ات ِه ْم َو إِ ْ
ست َ ِقيم ٍ ][٦:٨٧
ان ِه ْم ۖ َو ْ
اط Xم ْ
َ
و برخی از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را ،و آنان را برگزیدیم و به راهی راست هدایت کردیم.
شا ُء ِم ْن ِعبَ ِ
ش َر ُكوا َل َح ِب َ
اد ِه ۚ َو َل ْو أ َ ْ
ذَ ِٰل َك ُه َدى ا)َ ِHي ْه ِدي ِب ِه َمن َي َ
ط َعن ْ ُهم Hما َكانُوا َي ْع َم ُلو َن ][٦:٨٨
ایـن هـدایـت الـهی اسـت کـه هـرکـس از بـندگـانـش را کـه بـخواهـد بـه آن راه مـینـمایـد ،و اگـر شـرک ورزیـده بـودنـد ،اعـمالـشان
تباه شده بود.
سوا ِب َها ِب َك ِ
اف ِري َن ][٦:٨٩
اب َوا ْل ُح ْك َم َوالنXبُ Hوةَ ۚ فَ ِإن يَ ْكفُ ْر ِب َها ٰهَؤ َُِ bء فَ َق ْد َو Hك ْلنَا ِب َها َق ْو ًما Hليْ ُ
أُو ٰلَ ِئ َك ا Hل ِذي َن آتَيْنَا ُه ُم ا ْل ِكت َ َ
ایــنان کــسانــی هســتند کــه بــدیــشان کــتاب و حــکمت و نــبوت بــخشیدیــم ،اگــر ایــنان ]مــعاصــران پــیامــبر[ بــه آن ]شــریــعت
الهی[ کفرورزند ،قومی را بر آن گماریم که به آن کافر نباشند.
[٦:٩٠] j
سأ َ ُل ُك ْم َع َليْ ِه أ َ ْج ًرا ۖ إِ ْن ُه َو إِ ِ bHذ ْك َر ٰى لِ ْل َع َاَ ِh
أُو ٰلَ ِئ َك ا Hل ِذي َن َه َدى ا)َ ۖ ُHف ِب ُه َدا ُه ُم ا ْقت َ ِدهْ ۗ ُقل  bHأ َ ْ
ایــنان کــسانــی هســتند کــه خــداونــد هــدایــتشان کــرده اســت ،پــس بــه هــدایــت آنــان اقــتداء کــن ،بــگو بــرای آن از شــما مــزدی
نمیطلبم ،این جز پندآموزی برای جهانیان نیست.
و همچنین در تورات )کتاب دوم تواریخ فصل  ۲۰آیه  (۲۰می خوانیم:
۲۰و بــامــدادان بــرخــاســته ،بــه بــیابــان تــقوع بــیرون رفــتند و چــون بــیرون مــی رفــتند ،یــهوشــافــاط بــایســتاد و گــفت» :مــرا
بـشنویـد ای یـهودا و سـکنه اورشـلیم! بـر یـهوه خـدای خـود ایـمان آوریـد و اسـتوار خـواهـید شـد و بـه انـبیای او ایـمان
آورید که کامیاب خواهید شد«.
ه ــمان ــطور ک ــه واق ــف هس ــتید ب ــر حس ــب ک ــÅم خ ــدا پ ــیام ــبران خ ــدا )ا: (Äن ــوح )ع( ،ای ــوب )ع( ،اب ــراه ــیم )ع( ،ل ــوط )ع(،
اسـماعـیل )ع( ،اسـحاق )ع( ،یـعقوب )ع( ،یـوسـف )ع( ،مـوسـی )ع( ،هـارون )ع( ،داود )ع( ،سـلیمان )ع( ،الـیاس )ع( ،الـیسع
یــا الــیشا )ع( یــونــس )ع( ،زکــریــا )ع( ،یــحیی )ع( ،عــیسی )ع( ایــنان هســتند .و بــر حســب آیــات ذکــر شــده هــمه ایــن هــا
هـدایـت شـده و الـهام شـده از طـرف خـدا بـودنـد و پـیامـبر اسـÅم و تـمامـی مـومـنین بـه هـدایـت ایـن انـبیا مـی بـایسـت اقـتدا
کنند چرا که خداوند هدایت و ملهم شان نموده و فرستاده او بودند.

عـزیـزان هـمراه بـا ایـن تـوضـیحات مـتوجـه مـی شـویـم کـه در ایـن پـنج رکـن اسـاسـی ایـمان ،قـرآن  ،تـورات  ،زبـور و انـجیل
متفق القول پیام یگانه خداوند را در رابطه با ایمان واقعی و دین مورد قبول وی را به ما معرفی می کند.

ﻣﻨﯿﻦ
ﻣﺆ ﺘﺎب
ﻫﻞ ﮐ
ا

سواzتی برای تفکر:

 -۱آیـا بـعد از مـشاهـده ایـن ارکـان چـنین بـرداشـت نـخواهـیم کـرد کـه خـداونـد تـنها متعلق بـه یـک مـذهـب یـا مسـلک و یـا
آیــین نیســت بــلکه او بــسیار فــراتــر از یــک بــرچســب مــذهــبی و آیــینی اســت! آیــا خــدا بــا درک ایــن امــور فــقط بــه مــذهــب
بـخصوصـی تعلق دارد یـا ایـنکه مـا نـیاز داریـم تـا بـرخـÅف گـذشـتگان بـه درکـی عمیق تـر بـر حسـب کـتب آسـمانـی )کـÅم
خدا( دست یابیم؟
 -۲بررسی این مطالب ارائه شده چه تحولی در طرز فکر ما نسبت به یکدیگر به وجود خواهد آورد؟
لطفا نظرتان را با ما در میان بگذارید!

در جـلسه آیـنده سـعی خـواهـیم کـرد تـا مـوضـوع »بـرکـات خـداونـد در کـتب آسـمانـی« را بـا هـمدیـگر بـررسـی نـمایـیم .از
هــمه شــما بــزرگــواران و ســروران عــزیــز بــخاطــر فــرصــتی کــه در اخــتیار مــا قــرار دادیــد بــسیار ســپاســگزار هســتیم و از
خـداونـد مهـربـان بـرای شـما و خـانـواه هـای مـحترم تـان بـرکـت و فـیض و راسـتی از او طـلب مـی کـنیم .تـا جـلسه آیـنده
شما را به دستان توانای خالق هستی می سپاریم.

و السFم علیکم و رحمت ا) و برکاته
آمین!
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