

بسم ا( الرحمن الرحیم

خصوصیات نیکی بر حسب کتب آسمانی
سوره نساء آیه ۱۳۶ 

يَ==ا أَيX==َها الH==ِذي==َن آمَ==نُوا آمِ===نُوا بِ==ا(Hِ َورَسُ======ولِ==ِه َوالْ==ِكتَاِب الH==ِذي نَ==زHَل عَ===َلى رَسُ======ولِ==ِه َوالْ==ِكتَاِب الH==ِذي أَنْ==زََل مِ===ْن قَ==بُْل َومَ==ْن يَ==ْكفُْر بِ==ا(Hِ َومَ==Fَئِ==َكِتِه وَكُ===تُِبِه َورُسُ======لِهِ 

َواْليَْومِ اfِْخِر فََقْد َضلH َضbًFَ بَِعيًدا ﴿۱۳۶﴾

اى ك1سان1ى ك1ه اي1مان آورده اي1د، ب1ه خ1داون1د و پ1يام1بر او و ك1تاب1ى ك1ه ب1ر پ1يام1برش ف1رو ف1رس1تاده اس1ت و ك1تاب1ى ك1ه از 
 ،G1پ1يش ن1ازل ك1رده اس1ت، اي1مان ب1ياوري1د و ه1رك1س ب1ه خ1داون1د و ف1رش1تگان1ش و ك1تاب ه1اي1ش و پ1يام1بران1ش و روز ب1ازپس

كفر بورزد، به گمراهى دور و درازى افتاده است. (۱۳۶) 

ای1ن آی1ه ب1ر اص1ول1ی ک1ه در س1وره ب1قره آی1ه ۱۷۷ ه1م ب1طور م1خصوص ب1یان ش1ده ب1ه م1ا ک1مک م1ی ک1ند ت1ا ت1صوی1ری ش1فاف ـ 
تر از این دو آیه در کنار یکدیگر از دیدگاه خداوند متعال داشته باشیم. 

سوره بقره آیه ۱۷۷: 
Fَةَ َوآتَ=ى ال=زHكَ==اةَ َواlُْوفُ=وَن ِبَعهْ==ِدهِ==ْم إِذَا عَ==اهَ==ُدوا    Hقَ=اِب َوأَقَ=اَم ال=صoَوفِ==ي ال=ر qَِائِ==ل Hِبيِل َوال=س=====Hَوابْ=َن الس qَ==ََِساكlْذَِوي الْ=ُقْربَ=ى َوالْ=يَتَامَ==ى َوا


رHاِء َوِحqَ اْلبَأِْس أُوَلِئَك الHِذيَن َصَدُقوا َوأُوَلِئَك ُهُم اlُْتHُقوَن ﴿۱۷۷﴾ Hاِبِريَن ِفي اْلبَأَْساِء َوالض Hَوالص
ن111يكى آن نيس111ت ك111ه روي111تان را ب111ه س111وى مش111رق و م111غرب آوري111د، ب111لكه ن111يكى آن اس111ت ك111ه ك111سى ب111ه خ111داون111د و روز  
ب11ازپسG11 و ف11رش11تگان و ك11تاب ه11اى آس11مان11ى و پ11يام11بران اي11مان داش11ته ب11اش11د و م11ال را ب11ا وج11ود دوس11ت داش11تنش ب11ه 
خ1وي1شاون1دان و ي1تيمان و ب1ينواي1ان و در راه م1ان1دگ1ان و خ1واه1ندگ1ان و ب1ردگ1ان ببخش1د و ن1ماز را ب1رپ1ا دارد و زك1ات را 
ب1پردازد، و وف1اك1نندگ1ان ب1ه پ1يمان1شان چ1ون پ1يمان ب1ندن1د و خ1وش1ا ش1كيباي1ان ب1ه ه1نگام ت1نگدس1تى و ن1اخ1وش1ى و ه1نگام1ه 

كارزار، اينان صادقان و هم اينان پرهيزگارانند (۱۷۷) 

ه1مان1طور ک1ه ه1مگی ش1ما دوس1تان م1وم1ن واق1ف هس1تید در ای1ن آی1ه دی1دگ1اه خ1داون1د ب1ه ط1رز ب1سیار ش1فاف1ی م1شاه1ده م1ی 
شود و این آیه به پنج عامل اساسی که نیاز به بررسی و مشاهده دارد ما را رهنمود خواهد کرد: 

                      ۱- ایمان به خدا 
                    ۲-اعتقاد به روز آخر (روز داوری) یا قیامت 

                    ۳-اعتقاد به خدمت فرشتگان 
                    ۴-ایمان به کتب آسمانی 

                    ۵-اعتقاد به خدمت رسوzن و پیامبران 

اعتقاد به این اصول باید همراه با یک زندگی نیک و عادل و خداترس باشد 

ح1ال ب1یای1د ب1ا ب1ررس1ی ب1خش نخس1تین آی1ه ۱۷۷ س1وره ب1قره آن1چه را ک1ه از دی1دگ1اه خ1داون1د ش1ام1ل زن1دگ1ی ن1یک م1ی ش1ود را 
م11شاه11د ک11نیم. خ11داون11د م11ی ف11رم11ای11د ک11ه روی خ11ود را ب11ه مش11رق و ی11ا م11غرب گ11ردان11یدن ب11ه ه11یچ وج11ه ف11رد را ن11یک و ع11ادل 

نخواهد ساخت به عبارت دیگر اÄ توجه ما را به آن پنج رکن اساسی ایمان جلب می کند تا به رسم و رسوم. 
                                                      

پنج رکن اساسی ایمان
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رکن نخست - ایمان به خدای واحد:

در سوره اعراف آیه ۵۴ خداوند چنین می فرماید: 

ْمَس َوالْ====َقَمرَ  Hَهاَر يَ====طُْلبُُه حَ======ِثيثًا َوال====شHيَْل ال====نHاسْ========تََوى عَ=====َلى الْ====َعرِْش يُ====ْغِشي ال====ل Hامٍ ثُ====م====Hِة أَيHَرَْض فِ====ي سِ=======تÑَْماَواِت َوا Hِذي خَ=====َلَق ال====س====Hال ُH)ُكُم ا====Hَرب Hإِن
                                                                           ﴾۵۴﴿qَ==================ِlَالْ==================عَ=============ا  Xرَب  ُH)ا تَ==================بَ==========ارََك  َواÑَْمْ===================ُر  الْ===========خَ====================لْ===========ُق  لَ==================ُه   bََأ بِ===================أَمْ===================رِِه  مُ============سَ===============خH====================رَاٍت  َوال==================نX==========جُ==============وَم 
ه1مان1ا پ1روردگ1ار ش1ما ك1سى اس1ت ك1ه آس1مان ه1ا و زمG1 را در ش1ش روز آف1ري1د، س1پس [م1لكوت1ش ك1ام1ل ش1د و] ب1ر ع1رش 
اس11تيÅء ي11اف11ت، ش11ب را ب11ه روز [و روز را ب11ه ش11ب] -ك11ه آن را ش11تاب11ان م11ى ج11وي11د م11ى پ11وش11ان11د، و خ11ورش11يد و م11اه و 
س1تارگ1ان را [آف1ري1د] ك1ه رام ش1ده ف1رم1ان اوي1ند، ب1دان1يد ك1ه خ1لق و ام1ر او راس1ت، ب1زرگ1ا خ1داون1دا ك1ه پ1روردگ1ار ج1هان1يان 


است. (۵۴)

پ=س م=شاه=ده م=ی ک=نیم ک=ه خ=داون=د خ=لقت و خ=ال=ق ب=ودن خ=ود را ب=ه ی=اد م=ا م=ی آورد و ای=ن ری=ز ب=ینی ق=رآن ک=ری=م ب=ه ن=حوه خ=لقت آس=مان ه=ا و 
زم===ین در ش===ش روز ت===وس===ط ا( و ه===مچنین اس===تیFی وی ب===ر ت===خت خ===ود در روز ه===فتم را م===ی ب===ینیم. ح===ال س===وال===ی ک===ه م===طرح م===ی ش===ود ای===ن 


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 ۲ آیه های ۲ و ۳ (ترجمه قدیم): 

۲و در روز ه11فتم، خ11دا از ه11مه ک11ار خ11ود ک11ه س11اخ11ته ب11ود، ف11ارغ ش11د. و در روز ه11فتم از ه11مه ک11ار خ11ود ک11ه س11اخ11ته ب11ود، 
آرام1ی گ1رف1ت.۳پ1س خ1دا روز ه1فتم را م1بارک خ1وان1د و آن را ت1قدی1س ن1مود، زی1را ک1ه در آن آرام گ1رف1ت، از ه1مه ک1ار خ1ود ک1ه 

خدا آفرید و ساخت. 


همانطور که مشاهده می کنید این دو آیه به پدیده خلقت و آرامی گرفú خدا و استیFی وی بر تخت خویش اشاره دارد.
ب=زرگ=تری=ن ع=نوان خ=دای واح=د را م=ی ت=وان ب=ا اس=تفاده از م=تون آس=مان=ی خ=دای خ=ال=ق ت=عری=ف ن=مود و ق=درت خ=لقت ی=کتا ب=ودن و م=نحصر ب=ه 


فرد بودن او را به تصویر می کشد.

ب==زرگ==تری==ن و م==همتری==ن اع==تراف ب==ه خ==داون==د ب==عنوان خ==دای واح==د ب==ه ی==اد آوردن او ب==ه ع==نوان ت==نها خ==ال==ق م==طلق خ==واه==د ب==ود. چ==را ک==ه آف==ری==نش 
آسمان ها و زمین بر حسب کتب آسمانی فقط و فقط از دستان پر توان خدایی اینچنین قادر و متعال بر می آید.

روز ششم  روز پنجم   روز چهارمروز سومروز دومروز اول
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رکن دوم ـ اعتقاد به روز داوری و یا روز قیامت 

قرآن کریم (سوره مائده آیه ۶۸ تا ۷۲): 
بo==كَ  Hا أُن==ِزَل إِلَ==يَْك مِ===ن ر===Hنُْهم م===oكَ===ِثيرًا م Hُكْم ۗ َولَ==يَِزي==َدن==oب Hن ر===oن==جِيَل َومَ===ا أُن==ِزَل إِلَ==يُْكم م قُ==ْل يَ==ا أَهْ===َل الْ==ِكتَاِب َلسْ======تُْم عَ===َلىٰ شَ=======يٍْء حَ=====تHىٰ تُ==ِقيُموا ال==تHْورَاةَ َواْ†ِ


طُْغيَانًا وَُكفْرًا ۖ فFََ تَأَْس َعَلى اْلَقْومِ اْلَكاِفِريَن [٥:٦٨]
ب1گو ای اه1ل ک1تاب م1ادام ک1ه ب1ه ت1ورات و ان1جیل و آن1چه از س1وی پ1روردگ1ارت1ان ب1ر ش1ما ن1ازل ش1ده اس1ت، ع1مل ن1کرده ای1د، 
ح11قی ب11ه دس11ت ن11داری11د، و آن11چه از س11وی پ11روردگ11ارت ب11ر ت11و ن11ازل م11ی ش11ود [ق11رآن ] ب11ر ط11غیان و ک11فر ب11سیاری از آن11ان 

می افزاید، پس بر قوم کافر دریغ مخور. 


اِبئُوَن َوالنHَصاَرٰى َمْن آَمَن ِبا(Hِ َواْليَْومِ اfِْخِر َوَعِمَل َصالًِحا فFََ َخْوٌف َعَليِْهْم وbََ ُهْم يَْحزَنُوَن [٥:٦٩] Hِذيَن َهاُدوا َوالصHِذيَن آَمنُوا َوالHال Hإِن
از مؤم1نان و ی1هودی1ان و ص1اب1ئین و م1سیحیان، ه1ر ک1س ک1ه ب1ه خ1داون1د و روز ب1ازپ1سین ای1مان آورده و ن1یکوک1اری ک1رده 

باشد، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. 


َلَقْد أََخذْنَا ِميثَاَق بَِني إِْسرَاِئيَل َوأَرَْسْلنَا إَِليِْهْم رُُسFً ۖ ُكلHَما َجاَءُهْم رَُسوٌل ِبَما bَ تَْهَوٰى أَنفُُسُهْم فَِريًقا َكذHبُوا َوفَِريًقا يَْقتُُلوَن [٥:٧٠]
ب1ه راس1تی از ب1نی اس1رائ1یل پ1یمان گ1رف1تیم و ب1ه س1وی آن1ان پ1یام1بران1ی ف1رس1تادی1م، [ام1ا] ه1رگ1اه ک1ه پ1یام1بری اح1کام1ی ب1ر 

خÅف دلخواهشان آورد، گروهی را دروغگو انگاشتند و گروهی را کشتند. 


نُْهْم ۚ َوا(Hُ بَِصيٌر ِبَما يَْعَمُلوَن [٥:٧١] oوا َكِثيٌر م Xَعُموا َوَصم Hَعَليِْهْم ثُم ُH)تَاَب ا Hوا ثُم Xتَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا َوَصم Hbََوَحِسبُوا أ
و گ11مان ب11ردن11د ک11ه آزم11ون11ی در ک11ار ن11خواه11د ب11ود، ل11ذا ه11وش و گ11وش ش11ان را از دس11ت دادن11د، س11پس خ11داون11د از آن11ان 

درگذشت، دیگربار بسیاری از آنان هوش و گوششان را از دست دادند، و خداوند به آنچه می کنند بیناست . 

 ُH)َم اHفَ=َقْد حَ====ر ِH)ُه مَ==ن يُشْ======رِْك بِ==ا=Hُكْم ۖ إِن=Hي َوَرب=oَرب َH)َِسيحُ يَ=ا بَ=ِني إِسْ======رَائِ==يَل اعْ==بُُدوا اlَِْسيحُ ابْ=ُن مَ==ْريَ=َم ۖ َوقَ==اَل اlْهُ==َو ا َH)ا Hِذي=َن قَ==الُ==وا إِن==Hلَ==َقْد كَ===فََر ال

َعَليِْه اْلَجنHَة َوَمأَْواهُ النHاُر ۖ َوَما لِلظHاqَِlِ ِمْن أَنَصاٍر [٥:٧٢]

ب111ه راس111تی ک111سان111ی ک111ه گ111فتند خ111داون111د ه111مان م111سیح ب111ن م111ری111م اس111ت، ک111اف111ر ش111دن111د، ح111ال آن111که م111سیح م111ی گ111فت ای 
ب11نی اس11رائ11یل خ11داون11د را ک11ه پ11روردگ11ار م11ن و پ11روردگ11ار ش11ماس11ت ب11پرس11تید، ک11ه ه11رک11س ب11ه خ11داون11د ش11رک آورد، خ11داون11د 

بهشت را بر او حرام می گرداند و سرا و سرانجام او دوزخ است و ستمکاران [مشرک ] یاوری ندارند. 

سوره روم آیه ۵۶: 


ذَا يَْوُم اْلبَْعِث َولَِٰكنHُكْم ُكنتُْم bَ تَْعَلُموَن [٣٠:٥٦] يَماَن َلَقْد َلِبثْتُْم ِفي ِكتَاِب ا(Hِ إَِلىٰ يَْومِ اْلبَْعِث ۖ فَهَٰ َوَقاَل الHِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواْ†ِ
و ک1سان1ی ک1ه از دان1ش و ای1مان ب1رخ1وردار ش1ده ان1د گ1وی1ند ب1ر وفق ک1تاب ال1هی ت1ا روز رس1تاخ1یز درن1گ ک1رده ای1د، و ای1ن روز 

رستاخیز است، ولی شما به هیچ وجه نمی دانستید. 

در ان11جیل (م11تی ف11صل ۱۲ آي11ه ه11ای ۳۶ ت11ا ۳۷) ع11یسی م11سیح چ11نین م11ی 
فرماید: 

۳۶ ل1یکن ب1ه ش1ما م1ی گ1وی1م ک1ه ه1ر س1خن ب1اط1ل ک1ه م1ردم گ1وی1ند، ح1ساب آن 
را در روز داوری خ11واه11ند داد. ۳۷ زی11را ک11ه از س11خنان خ11ود ع11ادل ش11مرده 

خواهی شد و از سخن های تو بر تو حکم خواهد شد.» 
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انجیل (عبرانیان فصل ۹ آیه ۲۷): 

۲۷ و چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافî مقرر است. 

انجیل (اعمال رسوzن فصل ۱۷ آیه ۳۱): 
۳۱ زی1را روزی را م1قرر ف1رم1ود ک1ه در آن رب1ع م1سکون را ب1ه ان1صاف داوری خ1واه1د ن1مود ب1ه آن م1ردی ک1ه م1عین ف1رم1ود و 

همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید.» 

در ای==ن رک==ن از ارک==ان پ==نجگان==ه خ==داون==د م==ا را از ب==دی==هی ب==ودن روز ق==یام==ت و داوری م==طلع م==ی ک==ند و ه==ر چ==یزی ک==ه ت==ا آن زم==ان ب==ه گ==مان 

خود مخفی نگه داشته ایم همه در مF عام به نمایش گذاشته خواهد شد.

رکن سوم - اعتقاد به خدمت فرشتگان 

سوره فاطر آیه ۱: 

َماَواِت َواÑَْرِْض جَ====اعِ===ِل اFَ=َlْئِ==َكِة رُسُ======Fً أُولِ=ي أَجْ====ِنَحٍة مَ==ثْنَى َوثُ=Fََث َوُربَ=اَع يَ=ِزي=ُد فِ==ي اْلخَ===ْلِق مَ==ا يَ=َشاُء إِنH ا(Hَ عَ===َلى كُ===لo شَ======يْءٍ  Hفَ=اطِ====ِر ال=س َِo) اْلحَ====ْمُد

َقِديٌر ﴿۱﴾

س1پاس خ1داون1د را، پ1دي1د آورن1ده آس1مان1ها و زمG1، ك1ه ف1رش1تگان را پ1يام رس1ان گ1ردان1ده اس1ت، [ف1رش1تگان1ى] ك1ه داراى ب1ال 
ه1اى دوگ1ان1ه و س1ه گ1ان1ه و چ1هارگ1ان1ه ان1د، در آف1ري1نش ه1ر چ1ه خ1واه1د م1ى اف1زاي1د، ب1ىگمان خ1داون1د ب1ر ه1مه چ1يز ت1وان1اس1ت 

 (۱)

ه===مان===طور ک===ه ش===اه===د هس===تیم در ای===نجا ف===رش===تگان ن===یز مخ===لوق خ===دای ق===ادر م===طلق 
خ=طاب ش=ده ان=د. ش=ای=د س=وال=ی در ای=نجا ب=ه ذه=ن ه=مه م=ا خ=طور ک=ند و ای=نکه ن=قش 


فرشتگان در خصوص ملکوت خداوند و انسان ها چیست؟

ب11رای پ11ی ب11ردن ب11ه پ11اس11خ ای11ن س11وال م11ی ت11وان11یم ب11ه ک11تب پ11یشین در 
انجیل (عبرانیان فصل ۱ ایه های ۱۳ و ۱۴) رجوع کنیم: 

«۱۳ و ب1ه ک1دام1یک از ف1رش1تگان ه1رگ1ز گ1فت: «ب1نشین ب1ه دس1ت راس1ت م1ن 
ت1ا دش1منان ت1و را پ1ای ان1داز ت1و س1ازم»؟۱۴ آی1ا ه1مگی ای1شان روح ه1ای 
خ1دم1تگذار نیس1تند ک1ه ب1رای خ1دم1ت آن1ان1ی ک1ه وارث ن1جات خ1واه1ند ش1د، 

فرستاده میشوند؟» 

ه1مان1طور ک1ه م1شاه1ده م1ی ف1رم1ای1ید ن1قش ف1رش1تگان ب1ا ب1رخ1ورداری از ق1درت م1اوراء  بش1ر ب1رای وارث1ان م1لکوت 
خداوند خدمتگزاری و یاری رسانی می باشد. 

در انجیل (عبرانیان ۱۳آیه۲) میفرماید، 

و از غ11ری11ب ن11وازی غ11اف11ل م11شوی11د زی11را ک11ه ب11ه آن ب11عضی ن11ادانس11ته ف11رش11تگان را 
ضیافت کردند. 

                                  ضیافت ابراهیم برای سه فرشته مهمان _ تورات (ِسفر پیدایش فصل ۱۸)
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رکن چهارم - اعتقاد به کتب آسمانی 

بیایید نظری به سوره آل عمران آیه ۳ بیاندازیم: 


نْجِيَل ﴿۳﴾ نَزHَل َعَليَْك اْلِكتَاَب ِباْلَحقo ُمَصدoًقا lَِا بqََْ يََديِْه َوأَنْزََل التHْورَاةَ َواْ†ِ
اي11ن ك11تاب را ك11ه ه11مخوان ب11ا ك11تب آس11مان11ى پيشG11 اس11ت ب11ه درس11تى ب11ر ت11و ن11ازل ك11رد و ت11ورات و ان11جيل را پيش11تر ف11رو 

فرستاد (۳) 


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 ۹۲ سوره انعام نیز به این موضوع اشاره دارد: 

«َوهَ====ذَا كِ====تَاٌب أَنْ==زَلْ===نَاهُ مُ===بَارٌَك مُ===َصدoُق الH===ِذي بَ==qَْ يَ==َديْ==ِه َولِ==تُنِْذَر أُمH الْ===ُقَرى َومَ===ْن حَ=====ْولَ===َها َوالH===ِذي==َن يُ==ؤْمِ====نُوَن بِ===اfْخِ=====رَِة يُ==ؤْمِ====نُوَن بِ===ِه َوهُ====ْم عَ====َلى صَ===========Fَتِ====ِهمْ 

يَُحاِفظُوَن ﴿۹۲﴾

و اي11ن ك11تاب11ى اس11ت م11بارك ك11ه ف11رو ف11رس11تاده اي11م، و ه11مخوان ب11ا ك11تاب11ى اس11ت ك11ه پ11يشاپ11يش آن اس11ت، ت11ا [م11ردم] م11كه و 
پ1يرام1ون1يان آن را هش1دار ده1ى و مؤم1نان ب1ه آخ1رت، ب1ه آن اي1مان م1ى آورن1د و آن1ان م1واظ1بت ب1ر ن1مازه1اى خ1وي1ش دارن1د 

 (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 ۱ آیه ۲۰ و ۲۱ (ترجمه قدیم): 
۲۰و ای11ن را نخس11ت ب11دان11ید ک11ه ه11یچ ن11بوت ک11تاب از ت11فسیر خ11ود ن11بی نیس11ت. ۲۱زی11را ک11ه ن11بوت ب11ه اراده ان11سان ه11رگ11ز 

آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.» 

در ای=ن آی=ه ش=اه=د هس=تیم ک=ه نخس=ت روح م=قدس خ=داون=د (روح ا() ال=هام ب=خش ان=بیا و پ=یام=بران ب=وده و خ=واه=د ب=ود و م=ا ان=سان ه=ا ب=ا ای=ن 

تضمین می توانیم به کتب با اطمینان راسخ رجوع کرده و حقایق خداوند را دریابیم.

انجیل (ٰرساله رومیان فصل ۱۵ آیه ۴ (ترجمه 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 ۱۱۹ آیه ۱۰۵ می خوانیم: 
کÅم تو برای پایهای من چراغ، و برای راه های من نور است. 

ای=مان=داران ب=ه خ=دا ب=ا ج=دی=ت ب=ای=د ب=ه وح=دان=یت خ=داون=د، ن=قش ب=سیار ح=ساس ف=رش=تگان و ن=قش ح=یات=ی ک=تب آس=مان=ی واق=ف ب=وده و آن=ها را 

با سعی و تFش بررسی کرده و حکمت خداوند را در آنها بجویند.
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رکن پنجم ـ اعتقاد به نقش و خدمت پیامبران و رسوzن 

سوره انعام آیات ۸۳ تا ۹۰ چنین می فرماید: 

تُنَا آتَيْنَاَها إِبْرَاِهيَم َعَلىٰ َقْوِمِه ۚ نَرْفَعُ َدرََجاٍت مHن نHَشاُء ۗ إِنH َربHَك َحِكيٌم َعلِيٌم [٦:٨٣] Hَوِتْلَك ُحج

و ای1ن ح1جت م1اس1ت ک1ه ب1ه اب1راه1یم در ب1راب1ر ق1وم1ش ب1خشیدی1م، درج1ات ه1رک1س را ک1ه ب1خواه1یم ف1را م1ی ب1ری1م، ب1ی گ1مان 
پروردگار تو فرزانه داناست . 

يH==ِتِه َداُووَد َوسُ======َليَْماَن َوأَيX==وَب َويُ==وسُ======َف َومُ==وسَ======ىٰ َوهَ===اُروَن ۚ وَكَ===ذَٰلِ==َك نَجْ====ِزي  oهَ===َديْ==نَا ۚ َونُ==وحً====ا هَ===َديْ==نَا مِ===ن قَ==بُْل ۖ َومِ===ن ذُر ًّF===َُوَوهَ===بْنَا لَ==ُه إِسْ======َحاَق َويَ==ْعُقوَب ۚ ك

[٦:٨٤] qَُْحِسِنlْا

و ب111ه او اس111حاق و ی111عقوب را ب111خشیدی111م و ه111مه را ه111دای111ت ک111ردی111م، و ن111یز پ111یش از آن ن111وح را راه ن111مودی111م و داوود و 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را که از زاد و رود او بودند، و بدین سان نیکوکاران را جزا می دهیم . 


[٦:٨٥] qَالِِح Hَن الصoإِْليَاَس ۖ ُكل¿ م َوزََكِريHا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، که همگی از شایستگان بودند. 


[٦:٨٦] qَِlَْلنَا َعَلى اْلَعا Hفَض ًّFإِْسَماِعيَل َواْليََسعَ َويُونَُس َوُلوطًا ۚ وَُك َو
و نیز اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همگی شان را بر جهانیان برتری دادیم . 


إِْخَواِنِهْم ۖ َواْجتَبَيْنَاُهْم َوَهَديْنَاُهْم إَِلىٰ ِصرَاٍط مXْستَِقيمٍ [٦:٨٧] يHاِتِهْم َو oَوِمْن آبَاِئِهْم َوذُر
و برخی از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را، و آنان را برگزیدیم و به راهی راست هدایت کردیم . 


ذَٰلَِك ُهَدى ا(Hِ يَْهِدي ِبِه َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۚ َوَلْو أَْشرَُكوا َلَحِبَط َعنُْهم مHا َكانُوا يَْعَمُلوَن [٦:٨٨]
ای1ن ه1دای1ت ال1هی اس1ت ک1ه ه1رک1س از ب1ندگ1ان1ش را ک1ه ب1خواه1د ب1ه آن راه م1ی ن1مای1د، و اگ1ر ش1رک ورزی1ده ب1ودن1د، اع1مال1شان 

تباه شده بود. 


ْلنَا ِبَها َقْوًما لHيُْسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن [٦:٨٩] Hِء فََقْد وَكbَُؤ أُولَِٰئَك الHِذيَن آتَيْنَاُهُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنXبُوHةَ ۚ فَِإن يَْكفُْر ِبَها هَٰ
ای11نان ک11سان11ی هس11تند ک11ه ب11دی11شان ک11تاب و ح11کمت و ن11بوت ب11خشیدی11م، اگ11ر ای11نان [م11عاص11ران پ11یام11بر] ب11ه آن [ش11ری11عت 

الهی ] کفرورزند، قومی را بر آن گماریم که به آن کافر نباشند. 


[٦:٩٠] qَِlَِذْكَرٰى لِْلَعا Hbِأَْسأَُلُكْم َعَليِْه أَْجرًا ۖ إِْن ُهَو إ Hb فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ ۗ ُقل ۖ ُH)ِذيَن َهَدى اHأُولَِٰئَك ال
ای11نان ک11سان11ی هس11تند ک11ه خ11داون11د ه11دای11تشان ک11رده اس11ت، پ11س ب11ه ه11دای11ت آن11ان اق11تداء ک11ن، ب11گو ب11رای آن از ش11ما م11زدی 

نمی طلبم، این جز پندآموزی برای جهانیان نیست . 

و همچنین در تورات (کتاب دوم تواریخ فصل ۲۰ آیه ۲۰) می خوانیم: 
۲۰و ب11ام11دادان ب11رخ11اس11ته، ب11ه ب11یاب11ان ت11قوع ب11یرون رف11تند و چ11ون ب11یرون م11ی رف11تند، ی11هوش11اف11اط ب11ایس11تاد و گ11فت: «م11را 
ب1شنوی1د ای ی1هودا و س1کنه اورش1لیم! ب1ر ی1هوه خ1دای خ1ود ای1مان آوری1د و اس1توار خ1واه1ید ش1د و ب1ه ان1بیای او ای1مان 

آورید که کامیاب خواهید شد.» 
ه111مان111طور ک111ه واق111ف هس111تید ب111ر حس111ب کÅ111م خ111دا پ111یام111بران خ111دا (اÄ) :ن111وح (ع)، ای111وب (ع)، اب111راه111یم (ع)، ل111وط (ع)، 
اس1ماع1یل (ع)، اس1حاق (ع)، ی1عقوب (ع)، ی1وس1ف (ع)، م1وس1ی (ع)، ه1ارون (ع)، داود (ع)، س1لیمان (ع)، ال1یاس (ع)، ال1یسع 
ی11ا ال11یشا (ع) ی11ون11س (ع)، زک11ری11ا (ع)، ی11حیی (ع)، ع11یسی (ع) ای11نان هس11تند. و ب11ر حس11ب آی11ات ذک11ر ش11ده ه11مه ای11ن ه11ا 
ه1دای1ت ش1ده و ال1هام ش1ده از ط1رف خ1دا ب1ودن1د و پ1یام1بر اسÅ1م و ت1مام1ی م1وم1نین ب1ه ه1دای1ت ای1ن ان1بیا م1ی ب1ایس1ت اق1تدا 

کنند چرا که خداوند هدایت و ملهم شان نموده و فرستاده او بودند. 
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ع1زی1زان ه1مراه ب1ا ای1ن ت1وض1یحات م1توج1ه م1ی ش1وی1م ک1ه در ای1ن پ1نج رک1ن اس1اس1ی ای1مان، ق1رآن ، ت1ورات ، زب1ور و ان1جیل 
متفق القول پیام یگانه خداوند را در رابطه با ایمان واقعی و دین مورد قبول وی را به ما معرفی می کند. 

سواzتی برای تفکر: 

۱- آی1ا ب1عد از م1شاه1ده ای1ن ارک1ان چ1نین ب1رداش1ت ن1خواه1یم ک1رد ک1ه خ1داون1د ت1نها متعلق ب1ه ی1ک م1ذه1ب ی1ا مس1لک و ی1ا 
آی11ین نیس11ت ب11لکه او ب11سیار ف11رات11ر از ی11ک ب11رچس11ب م11ذه11بی و آی11ینی اس11ت! آی11ا خ11دا ب11ا درک ای11ن ام11ور ف11قط ب11ه م11ذه11ب 
ب1خصوص1ی تعلق دارد ی1ا ای1نکه م1ا ن1یاز داری1م ت1ا ب1رخÅ1ف گ1ذش1تگان ب1ه درک1ی عمیق ت1ر ب1ر حس1ب ک1تب آس1مان1ی (کÅ1م 

خدا) دست یابیم؟ 

۲- بررسی 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 ج1لسه آی1نده س1عی خ1واه1یم ک1رد ت1ا م1وض1وع «ب1رک1ات خ1داون1د در ک1تب آس1مان1ی» را ب1ا ه1مدی1گر ب1ررس1ی ن1مای1یم. از 
ه11مه ش11ما ب11زرگ11واران و س11روران ع11زی11ز ب11خاط11ر ف11رص11تی ک11ه در اخ11تیار م11ا ق11رار دادی11د ب11سیار س11پاس11گزار هس11تیم و از 
خ1داون1د مه1رب1ان ب1رای ش1ما و خ1ان1واه ه1ای م1حترم ت1ان ب1رک1ت و ف1یض و راس1تی از او ط1لب م1ی ک1نیم. ت1ا ج1لسه آی1نده 

شما را به دستان توانای خالق هستی می سپاریم. 


و السFم علیکم و رحمت ا( و برکاته
آمین!

ارائه شده توسط مؤمنین اهل کتاب      
 www.ahdejadeed.com
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