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 *جستاري در ايمان و يقين

 اهلل عالمه محمدتقي مصباحآيت

 چكيده
خوویي در اند از: توانمندي و نیرومندي در دین، و دوراندیشي و نرمكه عبارت م،یكرد يهاي شیعیان واقعي را بررسنشانه نیدر جلسة قبل، نخست

و  انایمو»؛ «إیَمانوا  فيوي یَييوینٍ»نشوانة دیگور شویعیان ، . به فرمودة امیرمؤمنوان علويمیكنيم ياي دیگر را بررسروابط با مردم. اكنون نشانه
  .باشديم« رحلة یيین و منزه از شک و تردید استاعتيادشان در م

رود، شومار شویعیاني وجود دارد؛ اما هرچه درجات ایمان باال مي بیتدرجة آن، در همة شیعیان و پیروان اهل نیدارد كه نخست يدرجات ایمان،
ؤمنان ممتاز و شیعیان واقعي اختصوا  دارد. آنهوه . یکي از درجات عالي ایمان، یيین است كه به مابدیيكه در آن درجات قرار دارند، كاهش م

هاي یيین، عوامل پیدایش یيین، عوامل كاهندة یيین و ارتبوا  ایموان بوا یيوین آید بحث پیرامون حيیيت ایمان، حيیيت یيین، نشانهپي مي رد
 اجمال مطالبي در این عرصه بیان شده است.باشد كه بهمي

 .ایمان و یيین، ميام تسلیم و رضا: ایمان، یيین، ماهیت هاكليدواژه
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 دو ماهيت ايمان و يقين و مراتب آن
در بسیاري از آیات و روایات جایگواه و ارز  ایموان، فراتور از اسوالم 

د: فرمایومعرفي شده است؛ ازجمله خداوند در یکي از آیوات قورآن مي

قَالَتي األعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمينُووا وَلَکيونْ قُولُووا َْسْولَمْنَا وَلَمَّوا یَودْخُلي »

نشوینان فتتنود: ایموان بادیه(؛ 41)حجورات: « ...اإلیمَانُ فيي قُلُووبيکُمْ

اید، بلکه بگویید اسالم آوردیم و هنوز ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده

 شده است.هایتان داخل ندر دل

رسویدند و  نشین خدمت رسول خوداهاي بادیهفروهي از عرب

ایم. خداونود بوه بر آن حضرت منت نهادند و فتتند كه ما ایمان آورده

اید و ایمان در اید و هنوز ایمان نیاوردهآنها فرمود كه شما اسالم آورده

ا هاي شما داخل نشده است. خداوند، اسالم آنها را تأیید كورد؛ زیوردل

نهوادن اسوت كوه بوا زبوان و  شودن و فوردناسالم به معناي تسلیم

شدن با زبان، با اقرار به شوهادتین شود. تسلیماعضاي بدن حاصل مي

شدن بوا دیگور اعضواب، بوا انجوام دسوتورات فردد و تسلیمحاصل مي

شوود كوه اموا ایموان در صوورتي حاصول مي، پذیردخداوند انجام مي

اهري، به حيانیت آنهوه بور زبوان جواري، و انسان افزون بر تسلیم ظ

كند، اعتياد قلبي داشته باشد. پس ایمان، عيد و اعتيواد بدان عمل مي

قلبي، و فراتر از اسالم ظاهري است. البته كسوي كوه دلوش بوه نوور 

ایمان نوراني فردد، اسوالم او واقعوي و حيیيوي خواهود بوود. اسوالم 

اسووالم منافيووان و  ظوواهري در ميابوول ایمووان واقعووي قوورار دارد و

كنند، ظاهري اسوت، كترباطنان، یعني كساني كه تظاهر به اسالم مي

و مالک ورود به جرفة مسلمانان و برخورداري از حيوق آنوان هموان 

اسالم ظاهري است؛ اما اسالم واقعي مساوي با ایمان واقعوي اسوت. 

وا البته ایمان، مراتب و درجاتي دارد كه درجات عالي آن براي اهل تيو

شود. دربارة برتري ایمان از اسالم و مراتب ایموان، و یيین حاصل مي

يَا  : »فوید: قَوالَ ليوي َْبُوعَبْدياللَّوهيروایتي از ابوبصیر وجود دارد. او مي

 وَالْإِيمَ نُ عَلَا  الْإِسْالَ مِ»قَ لَ: قُلْتُ نَعَمْ. قَ لَ: « دَرَجَةٌ؟ أَبَ مُحَمَّدٍ، الْإِسْلَ مُ

قَا لَ: « وَالتَّقْوَى عَلَا  الْإِيمَا نِ دَرَجَاةٌ؟»قَ لَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَ لَ: « ؟دَرَجَةٌ

قَ لَ: قُلْاتُ: نَعَامْ. قَا لَ: « وَالْيَقِينُ عَلَ  التَّقْوَى دَرَجَةٌ؟»قُلْتُ: نَعَمْ. قَ لَ: 

دْنَ  الْإِسْالَ مِ فَإِيَّا مُمْ فَمَ  أُوتِيَ النَّ سُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ وَإِنَّمَ  تَمَسَّكْتُمْ بِأَ»

اموام (؛ 1، ح 21،   1، ج 4631)كلینوي، « أَنْ يَنْفَلِتَ مِانْ أَيْادِيكُمْ

به من فرمود: اي ابامحمد، اسالم یک درجوه اسوتگ فتوتم:  صادق

آري. فرمود: و ایمان یک درجه فراتور از اسوالم اسوتگ فتوتم: آري. 

تگ فتوتم: آري. فرموود: و فرمود: و تيوا یک درجه فراتر از ایمان اسو

یيین یک درجه فراتر از تيواستگ فتتم: آري. فرمود: به مردم چیوزي 

ترین درجة اسالم تمسوک كمتر از یيین داده نشد و شما به پایین

اید؛ مبادا از چنگتان بپرد و خارج فردد. ميصود در این فيوره، كرده

تيووا و  اي ازامام، شیعیاني است كه ایمانشان ضعیف است و بهره

دادن عيایود یيین ندارند. حضرت ایون فوروه را از خطور ازدسوت

 دهند.پرهیز مي

براساس این روایت همة مسلمانان مؤمن نیستند و همة مؤمنوان 

ترین مرتبوة ایموان فيط برخي پرهیزكاران به عوالي؛ نیز باتيوا نیستند

انود. همهنوین یيوین نیوز مراتبوي دارد: كه یيوین اسوت دسوت یافته

الیيین. خداونود دربوارة مرتبوة اول و دوم الیيین و حقالیيین، عینعلم

« ثُومَّ لَتَرَوُنَّهَوا عَویْنَ الْیَييوینيعلم الیيوین...  لَوْ تَعْلَمُونَ كاَلّ»فرماید: مي

الیيوین داشوتید... سوپس آن هرفز چنین نیست افر علم(؛ 7و2)تکاثر: 

اعتياد قطعي مطابق با واقو   یابید. یيین،الیيین درمي]دوزخ[ را به عین

الیيوین، است كه تردیدي در آن راه ندارد و مرتبوة اول آن، یعنوي علم

آنکوه حيیيوت آن را درک عبارت است از قط  و بواور بوه چیوزي بي

كرده باشد؛ مانند كسي كه آتش را ندیده است، اموا بوا دیودن دود بور 

الیيوین بوا كند. مرتبة دوم یيوین، یعنوي عینوجود آتش استدالل مي

وضووح آتوش را شوود؛ ماننود كسوي كوه بهمشاهدة عیني حاصل مي

كنود؛ اموا بواالترین مرتبوة فونه به وجود آتش یيین ميبیند و اینمي

آیود؛ دست ميالیيین است كه با درک كامل متعلق یيین بهیيین، حق

فونوه بوه سووزد و اینفیورد و ميمانند كسي كه درون آتش قرار مي

ترین مرتبة یيین با شوهود و درک یابد. پس عاليش یيین ميوجود آت

به این مرتبوة یيوین  شود. امیرمؤمنانكامل متعلق یيین حاصل مي

« الْغيطَابُ مَا ازْدَدْتُ یَييینا  لَوْ كُشيفَ» رو فرمود:دست یافته بود؛ و ازهمین

افر حجواب و پورده (؛ 72، ح 74، ب 601،   77تا، ج )مجلسي، بي

 شود.برابرم كنار روند، بر یيین من افزوده نمياز 

بووه خداونوود، آخوورت و ملکوووت،  یيووین و معرفووت امیرمؤمنووان

رو حضورت فرموود كوه افور ازاین. ترین درجه و مرتبة یيین بودعالي

حجاب و پردة این جهان از برابر من كنار رود تغییري در معرفت مون 

بوه دسوت از ایون سوخن  شوود.آید و بر آن افوزوده نميوجود نميبه

ترین مرتبوة یيوین يین مراتبي دارد و كساني كه به عواليآید كه یمي

 یابد.ها یيینشان افزایش ميرفتن حجاب اند، با كناردست نیافته

تتصویل هاي كالمي دربوارة متهووم و متعلوق ایموان بهدر كتاب
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ایموان از مباحوث اساسوي مکاتوب كالموي، ماننود است.  بحث شده

تزله، عدلیه و اشعریه است؛ اما بحث ما بیشوتر جنبوة عملوي مکتب مع

خوواهیم در درونموان دارد؛ یعني با بحوث دربوارة ایموان و یيوین، مي

هاي دل خوویش بکواهیم. ها و تاریکيتحولي ایجاد كنیم و از آلودفي

رود و معنواي كار مياي است كه در زبان عربي و فارسي بهیيین، واژه

ظر عور،، تتواوت معنواي آن بوا ن کسان است. ازآن در هر دو زبان ی

رو در ازایون. شوودعلم این است كه علم بر ظن قوي نیز اطوالق مي

آور، حجت قلمداد شده اسوت و بوه آن شرع، دلیل ظني قوي اطمینان

یابود و فردد؛ اما شک و تردید به یيین راه نميدلیل علمي اطالق مي

دهود؛ یعنوي ل خوال، نميهرفاه انسان به چیزي یيین یافت، احتموا

 درصد احتمال خال، در یيین راه ندارد.حتي یک

یکي از تيسیمات یيین، تيسیم آن به یيوین منطيوي و یيوین 

شناختي اسوت. یيوین منطيوي بوا قیواس و برهوان منطيوي روان

آید. مثال ، وقتي قیواس شوکل اول از ميودمات یيینوي وجود ميبه

یيیني خواهد بود و عيال  تشکیل فردد، نتیجة آن قیاس، قطعي و 

توان در آن تشکیک كرد. البته تحصیل یيین منطيي و منطيا  نمي

شناختي نیست. ممکن است انسان بوا برهوان مالزم با یيین روان

منطيي به چیزي یيین یابد، اما قلبا  نتیجوة آن برهوان منطيوي را 

شناختي اصطالحي اخص از اصطالح باور نداشته باشد. یيین روان

ل نیز دارد و در آن افزون بر آنکه احتمال خال، راه ندارد، بلکه او

شناختي، یعني شرایط روحي و روانوي ناپذیر است. یيین روانزوال

نظر از دلویلش بواور و اي است كه به مطلبي صور،فونهانسان به

اي نداشوته باشود. حتوي یيین یابد و دربارة آن هیچ شک یا شبهه

ختي بوا دلیول سسوت و میرمنطيوي شوناممکن است یيوین روان

شوناختي بوا شورایط خوا  روانوي حاصل فردد؛ پس یيین روان

 آید و ممکن است دلیل منطيي نیز نداشته باشد.دست ميبه

 

 مفهوم برتري يقين بر ايمان
شود مرتبة یيوین فراتور از مرتبوة ایموان اسوت، یعنوي وقتي فتته مي

تر از ایمان عام است. ایموان عوام بوا ظون و دلیول یيین، ایماني قوي

آیود. ایموان، بواوري اسوت كوه فورد آن را وجود ميمیرقطعي نیز بوه

یابود. آورد؛ و با التزام و عمل به لوازم آن قوام ميدست مياختیاري به

وجود این ایمان و باور با دلیل ظني و ميودمات ظنوي بوهممکن است 

را همهوون آید و كسي كه این ایمان و باور براي او حاصل شود، آن 

كند. با توجوه قط  و یيین براي خود معتبر شمارد و براساس آن عمل 

شوود، به اینکه با ظن حاصل از ایمان، مانند علوم و یيوین معاملوه مي

كوار رفتوه اسوت؛ موثال  خداونود  علم، ظن بوهجاي فاهي در قرآن به

« رَبيّهيومْ وََْنَّهُومْ إيلَیْوهي رَاجيعُوونَ االَّذيینَ یَظُنُّونَ َْنَّهُمْ ماُلقُوو» فرماید:مي

سوي اند و بهدانند دیداركنندة پروردفار خویشكه مي نان(؛ آ13)بيره: 

 فردند.او بازمي

جاي علم و یيوین در ایون آیوه ، دربارة كاربرد ظن بهيئعالمه طباطبا

اینکه مورد، مورد یيین اسوت؛ زیورا عيیوده بوه  فرماید: در اینجا بامي

طور كه خدا باشد، نه ظن و فمان، همانمعاد باید ازروي یيین و جزم 

تعبیر به ظن شده اسوت. ( 1)بيره: « وَبِ آلخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»فرماید: مي

لت خشوع بوا ظون و فموان بوه ممکن است وجهش این باشد كه حا

شود. توضیح اینکه در علومي كه تدریجا  براي انسان آخرت شروع مي

كند توا بوه مرحلوة قطو  و شود، نتس، درجاتي را طي ميحاصل مي

كم یکي از دو طر، در یيین برسد، ابتدا توجه و شک پیدا كرده و كم

بوین  از طور احتماالت مخوالف تودریجا یابد و همیننزد او ترجیح مي

فونوه علووم افور رود تا علم و قط  براي انسان حاصل فوردد. اینمي

مربو  به یک موضوع وحشتناک كه موجب اضوطراب و خشووع دل 

است باشد، از همان وقتي كه یکي از دو طر، بر دیگري ترجیح پیودا 

آنکوه یيوین و قطو  حاصول  بخشد و قبول ازكند تأثیر خود را ميمي

دهد؛ بنابراین تعبیور ضطراب به انسان دست ميشود، حال وحشت و ا

جاي یيین، اشاره به این است كوه بوراي حصوول به ظن، در اینجا به

خشوع در انسان كافي است كه متوجه شود خودایي دارد كوه ممکون 

، ج 4630)طباطبوائي،  سوي او بوازفردد و او را مالقوات كنوداست به

 (.101و104،   40

 

 رفتار زشت در زوال ايمان ها و شبهات ونقش وسوسه
وقتي ظن، قوي باشد و احتموال خطواي آن انودک، آن ظون، معتبور 

تواند چون علم، مبناي عمل قرار فیرد. شاید بتووان فتوت است و مي

اما ایماني كوه بوه پایوة ، درصد رفتارهاي ما بر ظنیات مبتني است نود

رو ازایون .باشدپذیر ميبر ظن قوي است، آسیب یيین نرسیده و مبتني

ند به احکوام الهوي بهاي متعهد و پایاینکه انسان بسیاري از مؤمنان با

دهند و حتوي مسوتحبات هستند و واجبات و تکالیف الهي را انجام مي

هاي شویطاني قورار آورنود، وقتوي در معورس وسوسوهجا ميرا نیز به

شووود، فیرنوود و در دانشووگاه یووا جامعووه شووبهاتي بووه آنهووا اليووا ميمي
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شووند، در اعتيوادات و ها مواجوه مي  هرفاه مکرر بوا شوبههخصوب

فوردد؛ زیورا كنند و ایمان آنها متزلزل ميباورهاي دیني خود شک مي

 ایمانشان یيیني نیست.

توان فتت دو خطر فوراروي ایموان قورار دارد كوه سوبب مي

ها ها و شوبههشوند: خطر نخسوت، وسوسوهسستي و زوال آن مي

كردن بوه ایموان و باورهواي سستي در عملهستند؛ و خطر دوم، 

اعتيادي است؛ زیرا افزون بر آنکه معرفت ميوم ایمان است و افر 

معرفت فرد متزلزل شود، ایمان او نیز متزلزل خواهد فشت، عمل 

و رفتار براساس ایمان نیز ميوم ایموان و عامول پایدارنودة ایموان 

الهوي، ماننود  آید. پس افر كسي به اسالم و تکوالیفحساب ميبه

اما در اقاموة نماز ایمان داشت، و باور داشت كه نماز واجب است، 

نماز سستي، و بر انجام فنواه موداومت كورد، همهنوین از كوردار 

روز میوزان فناهوان او زشت خود توبه نکرد، یعني درواقو  روزبوه

رسد كه كوامال  ایموان از او سولب اي ميافزایش یافت، به مرحله

الَّذيینَ َْسَابُوا  عَاقِبَةَثُمَّ كَانَ »فرماید: كه خداوند مينفردد؛ چنامي

(؛ 60)روم: « السُّوبَى َْنْ كَذَّبُوا بيآیَاتي اللَّوهي وَكَوانُوا بيهَوا یَسْوتَهْزيئُونَ

سپس سرانجام كساني كه كارهاي بد كردند این شود كوه آیوات 

توي افور كردند. پوس حخدا را دروغ انگاشتند و آنها را استهزا مي

اي به ایمان فرد راه نیابود و اعتيوادات بوا برهوان و شک یا شبهه

دلیل براي انسان ثابت فردند، اصرار بر فناه و تکرار آن، ایموان را 

 شود.كند و در نهایت باعث زوال ایمان ميتضعیف مي

 

 نقش معرفت و عمل صالح در تقويت ايمان
و رشود ایموان  تواننود باعوث تيویوتطبیعي است معرفت و عمل مي

شوود؛ فونه كه كاستي در آنها سبب تضوعیف ایموان ميفردند؛ همان

درصد احتمال، و با ظنوي قووي شوکل  72یعني كسي كه ایمانش با 

فرفته است، افر معرفتش را افزایش دهود و درپوي دالیول محکوم و 

فونه معرفت و ایموان قوي باشد تا با آنها شک و شبهه را بزداید و این

دار مرحلة قط  و یيین برساند، ایموانش مسوتحکم و ریشوه خود را به

توانند به آن آسیب برسوانند. ها نميفاه شبهات و وسوسهفردد؛ آنمي

همهنین افر فرد، اعمال مؤمنانوة خوود را افوزایش دهود و از فنواه و 

فوردد. معصیت و رفتار خوال، ایموان بپرهیوزد، ایموانش تيویوت مي

مؤمنانووه و شایسووته در افووزایش ایمووان  خداونوود دربووارة نيووش رفتووار

إينَّمَا الْمُؤْمينُونَ الَّذيینَ إيذَا ذُكيرَ اللَّهُ وَجيلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإيذَا تُليیَوتْ »فرماید: مي

همانوا (؛ 1)انتوال: « عَلَیْهيمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيیمَان ا وَعَلَو  رَبيّهيومْ یَتَوَكَّلُوونَ

هاشان ]از عظمت یا بویم خدا یاد شود دل اند كه چونمؤمنان كساني

عيوبت او[ ترسان فردد و چون آیوات او بور آنوان خوانوده شوود، بور 

 ایمانشان بیتزاید و بر پروردفارشان توكل كنند.

عمل مؤمنانه این است كه وقتي انسان موؤمن، هاي جلوهیکي از 

نوي دهود؛ یعميها فو  فراشنود، با فو  جان بدانآیات الهي را مي

تنها به لحن و التاظ قرآن توجه دارد، بلکه به معاني آنها نیوز توجوه نه

اندیشد. او هنگوام شونیدن آیوات قورآن، خوود را كند و به آنها ميمي

یابد و در برابر عظموت خداونود خاشو  و خاضو  مخاطب خداوند مي

شوود و آن فردد. آري، عمل مؤمنانه باعث رشد و تعالي ایموان ميمي

ها رساند كوه در آن صوورت شوبهات و وسوسوهرحد یيین ميرا به س

توانند اثري بر قلب مؤمن داشته باشند؛ زیرا الزموة ایموان، عمول نمي

ن اسوت. افور از فورد موؤمن فنواه بور ایموان و موداومت بور آ مبتني

فذارد فناهان او انباشوته، و كند و نمياي سرزند، فوري توبه ميصغیره

 شود.باعث تضعیف ایمان او 

 

 متعلق ايمان و يقين
پس از بحث دربارة چیستي ایمان و یيین، سخن دربارة متعلق ایموان 

هاي ایمان و یيوین بایود آید. براي شناسایي متعلقمیان ميو یيین به

باره باید از مباحث عيلوي این به آیات و روایات مراجعه شود و البته در

ور ایموان و یيوین، نیز سود جست. ازآنجاكه در فرهنگ اسالمي محو

تووان فتوت هموة متعليوات ایموان، بوه ا  ایمان بوه ا  اسوت، مي

بازفشت دارد. تعلق ایمان به خودا در چنود بُعود شناسوایي و بررسوي 

 اند از:شود كه عبارتمي

 همتایي او؛. ایمان به اصل وجود خداوند و یکتایي و بي4

 خداوند؛. ایمان به صتات ثبوتیه و صتات جمال و كمال 1

 . ایمان به صتات سلبیه و جالل خداوند؛6

 . ایمان به افعال الهي. 1

هاي ایمان به خداوندند. دیگر متعليات ایمان این اقسام، فروع و شاخه

هاي ایمان، نبووت مثال  یکي از متعلق. فردندهمه به افعال الهي بازمي

ه نبووت، فرستد، ایمان بوو رسالت است و چون خداوند پیامبران را مي

آید. همهنین خداونود، معواد و شمار ميایمان به یکي از افعال الهي به

كنود و بوه آنهوا پوادا  قیامت را برپا، و در آن روز بندفان را زنده مي

رساند؛ پس ایمان به معاد نیوز دهد یا آنان را به كیتر اعمالشان ميمي
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ة كامول ایمان به یکي از افعال الهوي اسوت و ازآنجاكوه یيوین، مرتبو

ایمان است، متعلق یيین، همان متعلق ایمان خواهد بود؛ یعني یيوین، 

 فیرد.به خداوند و صتات ثبوتیه و سلبیه و افعال الهي تعلق مي

 

نقش ايمان واقعي و باورداشتت دتدا و صتفات او در 
 رفتار انسان

یکي از صتات سلبیة خداوند كه ما بایود بودان ایموان داشوته باشویم، 

نداشتن اوست. خداونود، مجورد اسوت و نیازمنود مکوان محل و مکان

نداشتن خداوند، احاطة خداوند بور هموة هسوتي و نیست. الزمة مکان

حضور او در همه جا و ازجمله پیرامون ماست. ما معتيدیم كه خداونود 

شاهد رفتار ماست و حتي بر ایون اعتيواد خوود همه جا حضور دارد و 

كنیم؛ اما درواق  به این حيیيت ایمان نوداریم و براثور استدالل نیز مي

توأثیر نداشتن درک درست از حضور خداوند، آن اعتيواد در رفتوار موا 

دهندة ضوعف ایموان و كنیم. فناه كردن نشاندرنتیجه فناه ميندارد. 

ست؛ زیرا افر كسي به حضوور خداونود نداشتن به حضور خداوند ایيین

زدن بوه داند دستكند؛ مانند كسي كه ميیيین داشته باشد، فناه نمي

رو بوه سویم بورق دسوت ازایون. سیم برق براي او خطرآفورین اسوت

زند. بسیاري به حاكمیت خداوند و اسوتناد هموة اموور بوه اراده و نمي

اعتياد تأثیري در رفتوار  مشیت او اعتياد و ایمان دارند؛ اما این ایمان و

آنها ندارد. طبیعي است كسي كه ایمانش ضوعیف اسوت و بوه یيوین 

یابود، نرسیده، و آثار و نتایج ایمان و اعتيواد  در رفتوار  بوروز نمي

آید. شیعة واقعي كسي است كه به خداونود و شمار نميشیعة واقعي به

یيوین دارد و صتات و افعال او ازجمله حضور و نتوذ اراده و مشویت او 

 ها و آثار این یيین در رفتار  نمایان است.جلوه

یکي از افعال الهي كه ما بدان ایمان و اعتياد داریم، رازقیوت 

جاي قرآن بدان اشاره شده است. خداوند است. صتتي كه در جاي

« وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَابُ بيغَیْري حيسَوابٍ»... فرماید: ازجمله خداوند مي

دهد. هر شمار روزي مي(؛ و خداوند هركه را خواهد بي141ه: )بير

دانود، مسلمان مؤمن به قرآن، به رازقیت خداوند اعتياد دارد و مي

هموه برخوي چنوان رفتوار فرماید حق اسوت. بااینآنهه قرآن مي

دهنودة آنهوا نیسوت. بوراي توأمین كنند كه فویا خداوند روزيمي

كوشوند حتوي از راه حورام مي زننود وزندفي خود به هر دري مي

الموال و دزدي، اسوتتاده از بیتشان را تأمین كنند و با سوبزندفي

آورند. براي رسویدن بوه دنیوا، تملوق و اموالي را براي خود فراهم 

شووند. كنند و به تزویر و فریب و نیرنگ متوسل ميچاپلوسي مي

ز آنهوا از فرفتن یا دادن رشووه و ربواخواري بواكي ندارنود. افور ا

فوینود روزي دهنوده نیسوتگ هموه ميبپرسي مگر خداوند روزي

شود كوه منکور رازقیوت ندرت كسي یافت ميدست خداست و به

كنند به خداوند و قورآن اعتيواد و خداوند باشد. این فروه ادعا مي

قدري ضعیف اسوت كوه توأثیري بور ایمان دارند؛ اما ایمانشان به

ارشان با كسي كه رازقیت خداوند را زندفي آنها ندارد و درواق  رفت

سان است. البته همین افراد، كه ایمانشان ضعیف قبول ندارد، یک

است، در وضعیت دشووار و هرفواه دستشوان از عوامول و اسوباب 

زننود و از شوند خدا را صدا ميمادي و دنیوي كوتاه، و درمانده مي

ه بوه خواهند كه آنان را از هالكت نجوات دهود. ایون توجواو مي

وجود ایمان ضعیف آنان  دهندةخداوند، در آن حالت بحراني، نشان

ایمان در شورایط به خداوند است. قرآن دربارة توجه افوراد سسوت

الْتُلْوکي دَعَووُا اللَّوهَ ي فَوِيذَا رَكيبُووا فيو»فرمایود: سخت به خودا مي

« ا هُومْ یُشْوريكُونَمُخْليصيینَ لَوهُ الوديّینَ فَلَمَّوا نَجَّواهُمْ إيلَو  الْبَوريّ إيذَ

(؛ و چون در كشتي سوار شوند خداي را با اخوال  32)عنکبوت: 

سوووي خشووکي و پاكوودیني ]یکتووافرایي[ بخواننوود، و چووون به

 ورزند.فاه شرک ميبرهاندشان، آن

پس ایمان به صتات خداوند و ازجمله ایمان بوه صوتت رزاقیوت 

ما نموود عملوي و خداوند در صورتي منشأ اثر خواهد بود و در زندفي 

رفتاري خواهد داشت كه به سرحد یيین برسد و انسان با هموة وجوود 

 آنها را باور كند.

 

 رد باور به قضا و قدرمقام تسليم و رضا، رهاو
افر كسي قضا و قدر الهي را باور داشت و یيین داشت كه تدبیر اموور 

دسووت خداسووت و اوسووت كووه ا  بهعووالم و ازجملووه توودبیر زنوودفي

زند و این عالم حساب و كتاب دارد و با اراده و ما را رقم مي سرنوشت

شوود و كواري، خوارج از مسویر ارادة خداونود مشیت خداوند اداره مي

فوردد. چنوین كسوي رسد، تسلیم اراده و تدبیر خداوند ميانجام نميبه

ها، ناشکیبایي در وضعیت سخت و دشوار و هنگام مواجهه با فرفتاري

 كند.دهد راضي است و بر خداوند توكل مينهه رخ ميكند و از آنمي

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ وَاتِ وَاألرْضَ وَمَ  بَيْنَهُمَ  فِي سِاتَّةِ أَيَّا مٍ مُامَّ »

 اسْتَوَى عَلَ  الْعَرْشِ مَ  لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ واَل شَفِيعٍ أَفاَل تَتَذَمَّرُونَ

مِنَ السَّمَ ءِ إِلَ  األرْضِ مُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَاوْمٍ مَا نَ مِقْادَارُ ُ يُدَبِِّرُ األمْرَ 
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ها و كوه آسومانخداسوت، آن(؛ 2و1)سوجده: « أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّ  تَعُادوونَ

فواه بور زمین و آنهه را میان آنهاست در شش روز ]دوره[ بیافرید، آن

ت. شوما را جوز او هویچ عر  ]ميام فرمانروایي بر جهان[ استیال یافو

كنیود و پنود سرپرست و كارسازي و هیچ شتیعي نیست. آیوا یواد نمي

كنود، فیریدگ كار ]وحي یا كار دنیا[ را از آسمان تا زمین تودبیر مينمي

رود، در روزي كوه انودازة آن هوزار سوي او باال ميسپس ]آن كار[ به

 شمرید.سال است از آنهه شما مي

لمانان در جنگ احد، منافيان و افوراد پس از شکست ظاهري مس

ایمان كه تدبیر و قضا و قودر خداونود را بواور نداشوتند، دربوارة سست

فتتنود كوه افور آنوان بوا موا كساني كه در آن جنگ شهید شدند مي

كردنود، دید ما در آن جنگ شوركت نميكردند و با صالحمشورت مي

آنان قضواي الهوي فرماید كه شهادت شدند؛ اما خداوند ميكشته نمي

كردنود و در بسوتر بود و حتي افر آنوان در جنوگ هوم شوركت نمي

 فرماید:داد. خداوند ميآرمیدند نیز، تغییري در قضاي الهي رخ نميمي

ط اَافِةًَةً مًِنْكُمْ » ا ََغًََْ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِِّ أَمَنَةً نُعَاسًً
مْ أَنْةُسُهُمْ ََظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيًَّةِ وَاَافِةَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُ

ََقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ األمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ األمْرَ كُلَّهُ لِلًَّهِ َُْْةًُونَ 
يْءٌ  فِي أَنْةُسِهِمْ مَا ال َُبْدُونَ لَكَ ََقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ األمًْرِ شًَ

ا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبًَرَََ الًَّيَِنَ كُتًِعَ عَلًَيْهِمُ مَ
الْقَتْلُ إِلَط مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِِّصَ مًَا 

پس سو(؛ 451عمران: )آل« فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِيَاتِ الصُّدُورِ

از پي آن مم، ایمني و آرامش بر شما فرستاد كوه فروهوي از شوما را 

خوابي سبک فرا فرفت، و فروهي كه در اندیشة خویشتن بودنود، بوه 

آیا موا را در »فویند: خدا فمان ناروا داشتند، فمان دوران جاهلیت. مي

در «. هموة كارهوا بوا خداسوت»بگوو: « تدبیر كارها سهمي هسوتگ

كننود. دارند كه براي تو آشکار نميرا نهان مي هاي خویش چیزيدل

افر ما را در تدبیر این كوار سوهمي بوود در اینجوا كشوته »فویند: مي

بودیود، كسواني كوه هاي خوود ]هوم[ افر در خانه»بگو: «. شدیمنمي

سووي بسوترهاي فموان بهشدن بر آنان نوشوته شوده بوود، بيكشته

داند بشود[ و تا خداي آنهوه يآمدند ]تا آنهه خدا ممرفشان بیرون مي

هواي شماسوت ، و آنهه را كوه در دل«هاي شماست بیازمایددر سینه

 ها[ داناست.هاست ]نیتچه در سینهپاک كند و بپاالید؛ خداوند بدان

یَا َْیُّهَا الَّذيینَ آمَنُووا ال تَکُونُووا كَالَّوذيینَ »فرماید: سپس خداوند مي

هيمْ إيذَا ضَرَبُوا فيي األرْسي َْوْ كَوانُوا مُوز ى لَووْ كَوانُوا كَتَرُوا وَقَالُوا إلخْوَاني

رَ ًعينْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتيلُوا ليیَجْعَلَ اللَّوهُ ذَليوکَ  فيوي قُلُووبيهيمْ وَاللَّوهُ  حَسًْ

كسواني  اي(؛ 423عموران: آل)« یُحْیيي وَیُميیتُ وَاللَّهُ بيمَا تَعْمَلُونَ بَصيیرٌ

اید، مانند كسواني مباشوید كوه كوافر شودند و دربوارة آوردهكه ایمان 

برادرانشان كه به ستر یا به جنگ رفته بودند ]و مردند یا بوه شوهادت 

توا « شودندمردند و كشوته نميافر نزد ما بودند نمي»رسیدند[ فتتند: 

هایشان ]یعني اي مؤمنان ماننود خدا آن را دریغ و اندوهي كند در دل

د و تحت تأثیر سخنان آنان قرار نگیرید كه به جهواد كافران فکر نکنی

یا ستر در راه خدا نروید و آنها به ميصد پلید خود برسند، بلکوه برویود 

هاشان بماند[ و خداست كه زنوده تا حسرت رسیدن به هدفشان بر دل

 كنید بیناست.چه ميمیراند و خدا بدانكند و ميمي

نود و ایمانشوان ضوعیف ابرخي كساني كه به یيوین دسوت نیافته

است و درک درستي از افعال الهي و ازجمله قضا و قدر الهوي ندارنود، 

راحتي دربارة موضووعات عوادي و مسوائل سیاسوي فونه كه بههمان

كننود، دربوارة مسوائل مهموي، ماننود قضوا و قودر نیوز اظهار نظر مي

پندارنوود الزمووة قضووا و قوودر جبوور و كننوود و چووون مياظهووارنظر مي

كننود. در ميابول را انکوار ميهاي انسان است، آن ربودن فعالیتثمبي

پذیرند و براي توجیه آن مطوالبي سسوت و را مي برخي بدون تدبر آن

ها بوه كه افور انسوان در ایون زمینوهكنند؛ درصوورتيپایه بیان ميبي

معرفت كامل و یيین دست یابود، تردیودي در افعوال الهوي نخواهود 

ام یيووین رسوویده اسووت، بووراي رفوو  داشووت. كسووي كووه بووه ميوو

كوشود و بوه هایش، و براي دف  خطرات و بالها از خوود مينیازمندي

پردازد؛ اما بر این باور است كه خداوند او را كسب علم و دانش نیز مي

كنود و در هموه حوال بور خداونود به خود واننهاده، و از او حمایت مي

(؛ و 16)مائوده: « وا إينْ كُنْوتُمْ مُوؤْمينيینَوَعَلَ  اللَّهي فَتَوَكَّلُ»كند: توكل مي

 افر ایمان دارید پس بر خدا توكل كنید.

 

 ارکان ايمان و يقين
 الف( توکل بر دداوند

ركن اول ایمان و یيین، توكل بر خداوند است. كسي كوه بوه ميوام 

دهود؛ آید وظایتش را انجام ميیيین رسیده، هرقدر از دستش برمي

توان و نیوروي او محودود اسوت و حتوي ایون  داند كهاما نیک مي

نیروي اندک نیز با مشیت خداوند كارفر خواهد بوود. او در راسوتاي 

كوشد و با ایون بواور ا  نهاده شده است، مياي كه بر عهدهوظیته

كنود. دهود، بور وي توكول ميكه خداوند همة كارها را سوامان مي
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افر مریض شد نوزد اي كه خداوند بر عهدة او نهاده، برحسب وظیته

كنود؛ اموا معتيود اسوت شوتادهنده رود و دارو مصر، ميطبیب مي

الَّذيي خَلَيَنيي فَهُووَ »فرمود:  كه حضرت ابراهیمخداوند است. چنان

« وَالَّذيي هُووَ یُطْعيمُنيوي وَیَسْوييیني وَإيذَا مَريضْوتُ فَهُووَ یَشْوتيیني یَهْديیني

نمایود، و پوس هموو مورا راه ميكه مرا آفریود؛ (؛ آن70و77 )شعراب:

ام دهد، و چون بیمار شووم بهبوودم بخشود. كه طعام و آشامیدنيآن

(؛ 2)حمود: « إيیَّاکَ نَعْبُودُ وَإيیَّواکَ نَسْوتَعيینُ»فوییم: وقتي در نماز مي

كار اي بوهیعني خدایا، من توان و نیرویوي را كوه در اختیوارم نهواده

كنود و نیواز بوه نیرو كتایوت نمي فیرم؛ اما در بسیاري موارد اینمي

و « توحیود در اسوتعانت»كمک تو دارم. این حالت همان توكل یوا 

ناشي از یيین به خداوند و صتات افعالي اوست. كسي كه بر خداوند 

توكوول دارد بووه اسووباب ظوواهري تکیووه نوودارد. در راسووتاي انجووام 

او  كنود؛ اموا اعتيواد و امیودا  از اسباب ظاهري استتاده ميوظیته

شوود و فيط به خداوند است. افر مصیبتي به او رسید، ناراحوت نمي

فردد ا  نرسید، نگران نميافر چیزي از دستش رفت یا به خواسته

و چون به تدبیر و تيدیر الهي یيین و اعتماد دارد، از كسي و چیوزي 

ها و كنوود و از دشوومنيا  عموول ميترسوود. او بووه وظیتووهنمي

كنند، باكي ندارد و كه بر سر راهش ایجاد ميها و موانعي كارشکني

 فرماست.آرامش بر دل او حکم

 

 ب( تسليم در برابر دداوند

ركن دوم ایمان و یيین، تسلیم در برابر خداوند اسوت كوه از ایموان و 

شود. كسي كه بوه ربوبیوت یيین به ربوبیت تشریعي خداوند ناشي مي

ا  عمول و تکالیف دینيبه همة وظایف  تشریعي خداوند ایمان دارد،

كنود؛ اموا كسواني كوه ربوبیوت تشوریعي خداونود را بواور ندارنوود، مي

دهود، فویند انسان آزاد است تا بوه هرچوه عيلوش تشوخیص ميمي

عمل كند. این دسته، افر خود را مسلمان هم بدانند، تکوالیف الهوي را 

دانند؛ یعني افور دلشوان خواسوت و سبب محدودشدن آزادي خود مي

كننود؛ موثال  ان درستي تکلیتي را تشخیص داد، به آن عمل ميعيلش

خواننود؛ خوانند و افر نخواستند، نمواز نميافر دلشان خواست نماز مي

كه در پرتو یيین و ایمان به ربوبیت تشوریعي خداونود، حوق درصورتي

حدوحصر نیست و با تکالیتي كه خداوند معوین كورده آزادي انسان بي

. مؤمن واقعوي بوا هموة وجوود تسولیم اوامور و شوداست، محدود مي

فردد و افر خداونود كواري را حوالل دانسوت، آن را نواهي خداوند مي

دهود؛ اموا دهد و افر كاري را حرام دانست، آن را انجام نميانجام مي

اند، كامال  مطیو  و تسولیم آنان كه به یيین و ایمان كامل دست نیافته

 هاي الهي نیستند.فرمان

اي از شود برخي افراد متدین و موؤمن، پوارهشاهده ميحتي م

احکام اسالمي را قبول ندارند. مانند برخي زنان متدین و ميید بوه 

انجام واجبات و حتي برخوي مسوتحبات، تعودد زوجوات را قبوول 

ندارند، باآنکه اسالم آن را جایز دانسته است. چنین كساني چوون 

دانند، و در وجات را نميحکمت برخي احکام الهي، ازجمله تعدد ز

پذیرند، افر كسي به ربوبیت تشریعي خداوند یيوین دل آن را نمي

پوذیرد و افور داشته باشد، همة احکوام و دسوتورهاي الهوي را مي

دانست باید جهل خوود را هاي احکام الهي را نميبرخي از حکمت

هاي آنها آشنا شود و درهرصوورت نبایود برطر، كند و با حکمت

ام را رد كند؛ زیرا نپذیرفتن احکام خداوند ایمان انسوان را آن احک

 فرداند.سست و متزلزل مي

 

 ج( رضا به قضاي الهي

بودن به قضاي الهي هنگام ركن سوم ایمان كامل و یيین، راضي

فونوه هوا و بالهاسوت. اینها، مشکالت، بیماريمواجهه با سختي

یيین اسوت  شود چه كساني ایمانشان كامل و همراهمشخص مي

اند و قضاي الهي را بواور ندارنود. كسوي ایمانو چه كساني سست

كه راضي به قضاي الهوي نیسوت، تحمول مشوکالت و بالهوا و 

ترسود: افور در اداره كوار خطرها را ندارد و از بیمواري و فيور مي

كند، پیوسته نگران بركناري و اخراج خویش اسوت و هموواره مي

آزارند؛ اموا فورد داراي ایموان و را ميهاي بیجا او ترس و نگراني

داند آنهوه بوراي او دهد نیست؛ زیرا ميیيین، نگران آنهه رخ مي

آید، قضاي الهي و برخاسته از حکمت اوسوت و خداونود پیش مي

دهد. وي به سبب ایماني كه به كاري برخال، حکمت انجام نمي

مانوة قضا و قدر خداوند دارد، از هموة تيودیرات و تودبیرهاي حکی

خداوند راضي است و هیچ نگرانوي و مخوالتتي نودارد. وي بوراي 

هایش دهد اندوهگین، و از رسویدن بوه خواسوتهآنهه از دست مي

داند كه همة آنها تيدیر خداوند است و شود؛ زیرا ميسرمست نمي

 خارج از اراده و مشیت او نیست.

تُسيکُمْ إيال فيي كيتَوابٍ فيي األرْسي واَل فيي َْنْ مُصِيبَةٍمَا َْصَابَ مينْ »

ليکَیاْل تَأْسَوْا عَلَ  مَا فَواتَکُمْ  مينْ قَبْلي َْنْ نَبْرََْهَا إينَّ ذَليکَ عَلَ  اللَّهي یَسيیرٌ
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)حدیود: « واَل تَتْرَحُوا بيمَا آتَواكُمْ وَاللَّوهُ ال یُحيوبُّ كُولَّ مُخْتَوالٍ فَخُوورٍ

سختي و قحطي[ هیچ مصیبتي در زمین ]چون تنگدستي و (؛ 16و11

ه پویش از آنکو هایتان ]چون بیماري و اندوه[ نرسد، مگورو نه در جان

اي است، این بر خودا آسوان اسوت؛ توا بور آن را پدید آوریم در نوشته

آنهه ازدست شما رفوت انودوه مخوریود و بوراي آنهوه بوه شوما داد 

 شادمان نشوید و خدا هیچ فردنکش خودستا را دوست ندارد.

 كند كوه امیرمؤمنوانروایت مي ره از امام صادقدر روایتي زرا

الِْيیمَاني حَتَّ  یَعْلَمَ َْنَّ مَا َْصَابَهُ لَومْ یَکُونْ  طَعْمَ لَا یَجيدُ َْحَدُكُمْ»فرمود: 

، ح 27،   1، ج 4631)كلیني، « ليیُخْطيئَهُ وَمَا َْخْطَأَهُ لَمْ یَکُنْ ليیُصيیبَهُ

نهشود توا آنکوه بدانود آنهوه بوه او  یک از شما مزة ایمان راهیچ(؛ 1

رسیده است ممکن نبود كه و به او نرسد و آنهه به او نرسیده ممکون 

دار ادارة اي قادر و حکیم و مهربان، عهودهنبود كه به او برسد ]زیرا قوه

این جهان است و مواهوب و عطایواي خوویش را طبوق مصولحت و 

 كند[.ظرفیت افراد تيسیم مي

الهي را باور دارد و یيوین دارد خداونود اموور كسي كه قضا و قدر 

داند آنهه به او رسیده اسوت و در اختیوار  كند، ميعالم را تدبیر مي

رو خداوند آن را در اختیوار  قورار قرار فرفته، به صالح او بوده؛ ازاین

پوس بایود خداونود را بوه د. داده، و ممکن نبود در اختیار  قرار نگیر

ید. در ميابل، بر این بواور اسوت كوه آنهوه ها شکر فوپاس آن نعمت

بدان دست نیافته، مصلحت نبوده در اختیار  قرار فیرد و هرفز بدان 

كنود ا  عمول ميشود و به وظیتهاندوهگین نمي. بنابراین، رسیدنمي

نهد. در روایتي پس از بیوان و كارها را به حکیم قادر و مدبر عالم وامي

یيین، اركان یيین نیز بازفو شده اسوت. در مرتبة اسالم، ایمان، تيوا و 

دربارة اسالم و ایمان پرسیده شد، آن حضرت  آن روایت از امام باقر

وَالتَّيْووَى  بِدَرَجًَةٍ فَوْقَوهُ إينَّمَا هُوَ الِْيسْلَامُ وَالِْيیمَوانُ»در پاسخ فرمودند: 

وَلَومْ یُيْسَومْ بَویْنَ  بِدَرَجَةٍ بِدَرَجَةٍ وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَىفَوْقَ الِْيیمَاني 

قَوالَ: « بٍ الْیَييوینُقُلْوتُ فَوأَيُّ شَويْ»بٌ َْقَلُّ مينَ الْیَييیني. قَالَ: النَّاسي شَيْ

 «التَّوَكُّلُ عَلَ  اللَّهي وَالتَّسْليیمُ ليلَّهي وَالرِّضَا بييَضَابي اللَّهي وَالتَّتْويیضُ إيلَو  اللَّوه»

فرموود:  اموام بواقر(؛ 1، ح 21، ب 467   ،70توا، ج )مجلسي، بي

ایمان یک درجه از اسالم باالتر است و تيوا یک درجه از ایمان باالتر 

باشد و یيین یک درجه باالتر از تيواست و بین مردم چیزي كمتور مي

 «عورس كوردم یيوین چیسوتگ»فوید: «. از یيین تيسیم نشده است

داونود و رضوا بوه حکوم او و توكل بر خدا و تسلیم در برابر خ»فرمود: 

 «.تتویض و وافذاري كارها به اوست

 بعامن .......................................................................................... 
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