

بسم ا( الرحمن الرحیم

خصوصیات نیکی بر حسب کتب آسمانی
سوره نساء آیه ۱۳۶ 

لِهِ  تُِبِه َورُسُــ َكِتِه وَكُــ ْن قَــبُْل َومَــْن يَــْكفُْر بِــا(Hِ َومَــFَئِــ ولِــِه َوالْــِكتَاِب الـHـِذي أَنْــزََل مِــ ولِــِه َوالْــِكتَاِب الـHـِذي نَــزHَل عَــَلى رَسُــ نُوا بِــا(Hِ َورَسُــ ـِذيــَن آمَــنُوا آمِــ Hـَها الـ Xيَــا أَيـ

َواْليَْومِ اfِْخِر فََقْد َضلH َضbًFَ بَِعيًدا ﴿۱۳۶﴾

اى كـسانـى كـه ايـمان آورده ايـد، بـه خـداونـد و پـيامـبر او و كـتابـى كـه بـر پـيامـبرش فـرو فـرسـتاده اسـت و كـتابـى كـه از 
 ،Gپـيش نـازل كـرده اسـت، ايـمان بـياوريـد و هـركـس بـه خـداونـد و فـرشـتگانـش و كـتاب هـايـش و پـيامـبرانـش و روز بـازپسـ

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

ایـن آیـه بـر اصـولـی کـه در سـوره بـقره آیـه ۱۷۷ هـم 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: 
َليَْس اْلِبرH أَْن تَُولXوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل اhَْْشِرِق َواhَْْغرِِب َوَلِكنH اْلِبرH َمْن آَمَن ِبا(Hِ َواْليَْومِ اfِْخِر َواFََhِْئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنHِبيjَk َوآتَى اhَْاَل َعَلى 
ْم إِذَا  ِدهِــ اةَ َواhُْــوفُــوَن ِبَعهْــ Fَةَ َوآتَــى الــزHكَــ Hقَــاِب َوأَقَــاَم الــصkَوفِــي الــر jَِائِــل Hِبيِل َوالــس ـ Hَوابْــَن السـ jَ بkِه ذَِوي الْــُقْربَــى َوالْــيَتَامَــى َواhَْـَـساكِــ حُــ


رHاِء َوِحjَ اْلبَأِْس أُوَلِئَك الHِذيَن َصَدُقوا َوأُوَلِئَك ُهُم اhُْتHُقوَن ﴿۱۷۷﴾ Hاِبِريَن ِفي اْلبَأَْساِء َوالض Hَعاَهُدوا   َوالص
نـــيكى آن نيســـت كـــه رويـــتان را بـــه ســـوى مشـــرق و مـــغرب آوريـــد، بـــلكه نـــيكى آن اســـت كـــه كـــسى بـــه خـــداونـــد و روز  
بــازپســG و 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: 

                      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. 
حـال بـیایـد بـا بـررسـی بـخش نخسـتین آیـه ۱۷۷ سـوره 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 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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روز ششم  روز پنجم   روز چهارمروز سومروز دومروز اول


رکن نخست - ایمان به خدای واحد:

در سوره اعراف آیه ۵۴ خداوند چنین می فرماید: 

ْمَس َواْلَقَمَر  Hَهاَر يَطُْلبُُه َحِثيثًا َوالشHيَْل النHاْستََوى َعَلى اْلَعرِْش يُْغِشي الل Hامٍ ثُمHِة أَيHَرَْض ِفي ِستåَْماَواِت َوا Hِذي َخَلَق السHال ُH)ُكُم اHَرب Hإِن
                                                                           ﴾۵۴﴿jَِhَاْلَعا Xرَب ُH)َْمُر تَبَارََك اåَْلُه اْلَخْلُق َوا bََرَاٍت ِبأَْمرِِه أ Hُجوَم ُمَسخXَوالن

همانا پروردگار شما كسى است كه آسمان ها و زمG را 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 
زمـــین در شـــش روز تـــوســـط ا( و هـــمچنین اســـتیFی وی بـــر تـــخت خـــود در روز هـــفتم را مـــی بـــینیم. حـــال ســـوالـــی کـــه مـــطرح مـــی شـــود ایـــن 


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 هــفتم، خــدا از هــمه کــار خــود کــه ســاخــته بــود، فــارغ شــد. و در روز هــفتم از هــمه کــار خــود کــه ســاخــته بــود، 
آرامـی گـرفـت.۳پـس 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 گرفù خدا 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.
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رکن دوم ـ اعتقاد به روز داوری و یا روز قیامت 

قرآن کریم (سوره مائده آیه ۶۸ تا ۷۲): 
بkكَ  Hـا أُنــِزَل إِلَــيَْك مِــن ر Hنُْهم مـkِثيرًا م بkُكْم ۗ َولَــيَِزيــَدنH كَــ Hن رkنــجِيَل َومَــا أُنــِزَل إِلَــيُْكم م تHىٰ تُــِقيُموا الــتHْورَاةَ َواْ°ِ يٍْء حَــ َلىٰ شَــ تُْم عَــ َل الْــِكتَاِب َلسْــ قُــْل يَــا أَهْــ


طُْغيَانًا وَُكفْرًا ۖ فFََ تَأَْس َعَلى اْلَقْومِ اْلَكاِفِريَن [٥:٦٨]
بـگو ای اهـل کـتاب مـادام کـه بـه تـورات و انـجیل و آنـچه از سـوی پـروردگـارتـان بـر شـما نـازل شـده اسـت، عـمل نـکرده ایـد، 
حــقی بــه دســت نــداریــد، و آنــچه از ســوی پــروردگــارت بــر تــو نــازل مــی شــود [قــرآن ] بــر طــغیان و کــفر بــسیاری از آنــان 

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 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 می شوند. 


َلَقْد أََخذْنَا ِميثَاَق بَِني إِْسرَاِئيَل َوأَرَْسْلنَا إَِليِْهْم رُُسFً ۖ ُكلHَما َجاَءُهْم رَُسوٌل ِبَما bَ تَْهَوٰى أَنفُُسُهْم فَِريًقا َكذHبُوا َوفَِريًقا يَْقتُُلوَن [٥:٧٠]
بـه راسـتی از بـنی اسـرائـیل 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. 


نُْهْم ۚ َوا(Hُ بَِصيٌر ِبَما يَْعَمُلوَن [٥:٧١] kوا َكِثيٌر م Xَعُموا َوَصم Hَعَليِْهْم ثُم ُH)تَاَب ا Hوا ثُم Xتَُكوَن ِفتْنٌَة فََعُموا َوَصم Hbََوَحِسبُوا أ
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 می کنند بیناست . 

 ُH)َم اHر رِْك بِـا(Hِ فَـَقْد حَـ ُه مَـن يُشْـ Hُكْم ۖ إِنـ Hي َوَربـkَرب َH)بُُدوا ا رَائِـيَل اعْـ ْريَـَم ۖ َوقَـاَل اhِْـَسيحُ يَـا بَـِني إِسْـ َو اhِْـَسيحُ ابْـُن مَـ ِذيـَن قَـالُـوا إِنH ا(Hَ هُـ Hفََر الـ لَـَقْد كَـ

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

بـــه راســـتی کـــسانـــی کـــه گـــفتند خـــداونـــد هـــمان مـــسیح بـــن مـــریـــم اســـت، کـــافـــر شـــدنـــد، حـــال آنـــکه مـــسیح مـــی گـــفت ای 
بــنی اســرائــیل خــداونــد را کــه پــروردگــار مــن و پــروردگــار شــماســت بــپرســتید، کــه هــرکــس بــه خــداونــد شــرک آورد، خــداونــد 

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 کـسانـی کـه از دانـش و ایـمان بـرخـوردار شـده انـد گـویـند بـر وفق کـتاب الـهی تـا روز رسـتاخـیز درنـگ کـرده ایـد، و ایـن روز 

رستاخیز است، ولی شما به هیچ وجه نمی دانستید. 

در انــجیل (مــتی فــصل ۱۲ آيــه هــای ۳۶ تــا ۳۷) عــیسی مــسیح چــنین مــی 
فرماید: 

۳۶ لـیکن 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.» 
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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 زیـرا 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 مF عام به نمایش گذاشته خواهد شد.

رکن سوم - اعتقاد به خدمت فرشتگان 

سوره فاطر آیه ۱: 

يْءٍ  لk شَـ ْلِق مَـا يَـَشاُء إِنH ا(Hَ عَـَلى كُـ ِنَحٍة مَـثْنَى َوثُـFََث َوُربَـاَع يَـِزيـُد فِـي اْلخَـ Fً أُولِـي أَجْـ َكِة رُسُـ ِل اhَْـFَئِـ اعِـ َماَواِت َواåَْرِْض جَـ Hِر الـس ْمُد (kَِ فَـاطِـ اْلحَـ

َقِديٌر ﴿۱﴾

سـپاس خـداونـد را، پـديـد آورنـده آسـمانـها و زمـG، كـه 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)

هـــمانـــطور کـــه شـــاهـــد هســـتیم در ایـــنجا فـــرشـــتگان نـــیز مخـــلوق خـــدای قـــادر مـــطلق 
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 ۱ ایه های ۱۳ و ۱۴) رجوع کنیم: 

«۱۳ و بـه کـدامـیک از فـرشـتگان هـرگـز گـفت: «بـنشین بـه دسـت راسـت مـن 
تـا دشـمنان تـو را پـای انـداز تـو سـازم»؟۱۴ آیـا 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 ۱۳آیه۲) میفرماید، 

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)
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رکن چهارم - اعتقاد به کتب آسمانی 

بیایید نظری به سوره آل عمران آیه ۳ بیاندازیم: 


نْجِيَل ﴿۳﴾ نَزHَل َعَليَْك اْلِكتَاَب ِباْلَحقk ُمَصدkًقا hَِا بjََْ يََديِْه َوأَنْزََل التHْورَاةَ َواْ°ِ
ايــن كــتاب را كــه هــمخوان بــا كــتب آســمانــى پيشــG اســت بــه درســتى بــر تــو نــازل كــرد و تــورات و انــجيل را پيشــتر فــرو 

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: 

ِهمْ  Fَتِـــ ْم عَـــَلى صَـــ ِه َوهُـــ نُوَن بِـــ رَِة يُؤْمِـــ نُوَن بِـــاfْخِـــ ــِذيـــَن يُؤْمِـــ Hْولَـــَها َوالـ ــِذي بَـــjَْ يَـــَديْـــِه َولِـــتُنِْذَر أُمH الْـــُقَرى َومَـــْن حَـــ Hُق الـkتَاٌب أَنْـــزَلْـــنَاهُ مُـــبَارٌَك مُـــَصد ذَا كِـــ «َوهَـــ

يَُحاِفظُوَن ﴿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 ۱ آیه ۲۰ و ۲۱ (ترجمه قدیم): 
۲۰و ایــن را نخســت بــدانــید کــه هــیچ نــبوت کــتاب از تــفسیر خــود نــبی نیســت. ۲۱زیــرا 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 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. 

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.
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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 ایـن حـجت مـاسـت کـه بـه ابـراهـیم در بـرابـر قـومـش بـخشیدیـم، درجـات هـرکـس را کـه بـخواهـیم فـرا مـی بـریـم، بـی گـمان 
پروردگار تو فرزانه داناست . 

ِزي  ذَٰلِــَك نَجْــ اُروَن ۚ وَكَــ ىٰ َوهَــ َف َومُــوسَــ َليَْماَن َوأَيـXـوَب َويُــوسُــ ـِتِه َداُووَد َوسُــ Hيـ kَديْــنَا مِــن قَــبُْل ۖ َومِــن ذُر ا هَــ َديْــنَا ۚ َونُــوحًــ Fًّ هَــ َحاَق َويَــْعُقوَب ۚ كُــ بْنَا لَــُه إِسْــ َوَوهَــ

[٦:٨٤] jَُْحِسِنhْا

و بـــه او اســـحاق و یـــعقوب را بـــخشیدیـــم و هـــمه را هـــدایـــت کـــردیـــم، و نـــیز پـــیش از آن نـــوح را راه نـــمودیـــم 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] jَالِِح Hَن الصkإِْليَاَس ۖ ُكل¿ م َوزََكِريHا َويَْحيَىٰ َوِعيَسىٰ َو
و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، که همگی از شایستگان بودند. 


[٦:٨٦] jَِhَْلنَا َ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 kَوِمْن 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]
ایـن هـدایـت الـهی اسـت کـه هـرکـس از بـندگـانـش را کـه بـخواهـد بـه آن راه مـی نـمایـد، و اگـر شـرک ورزیـده بـودنـد، اعـمالـشان 

تباه شده بود. 


ْلنَا ِبَها َقْوًما لHيُْسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن [٦:٨٩] Hِء فََقْد وَكbَُؤ أُولَِٰئَك الHِذيَن آتَيْنَاُهُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنXبُوHةَ ۚ فَِإن يَْكفُْر ِبَها هَٰ
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] jَِhَِذْكَرٰى لِْلَعا Hbِأَْسأَُلُكْم َعَليِْه أَْجرًا ۖ إِْن ُهَو إ Hb فَِبُهَداُهُم اْقتَِدهْ ۗ ُقل ۖ ُH)ِذيَن َهَدى اHأُولَِٰئَك ال
ایــنان کــسانــی هســتند کــه خــداونــد هــدایــتشان کــرده اســت، پــس بــه هــدایــت آنــان اقــتداء کــن، بــگو بــرای آن از شــما مــزدی 

نمی طلبم، این جز پندآموزی برای جهانیان نیست . 

و همچنین در تورات (کتاب دوم تواریخ فصل ۲۰ آیه ۲۰) می 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.» 
هـــمانـــطور کـــه واقـــف هســـتید بـــر حســـب کـــÅم خـــدا پـــیامـــبران خـــدا (اÄ) :نـــوح (ع)، ایـــوب (ع)، ابـــراهـــیم (ع)، لـــوط (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. 
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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. 

سواzتی برای تفکر: 

۱- آیـا 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؟ 

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 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!

ارائه شده توسط مؤمنین اهل کتاب      
 www.ahdejadeed.com
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