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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 فوايد

  سمانیآب ـتـيمان به کُ ٳ
  ان:ـــمـــاي

ٳيمان در لغت به معني تصديق كردن و ٳقرار كردن است و در شرع به معني اعتقاد 
  و جوارح مي باشد. ءداشتن با قلب و اقرار كردن با زبان و عمل نمودن با اعضا

  اركان ايمان و دليل بر آن:
  اند. به ارتباط هللا تعالی درقرآن مجيد ميفرمايد: اركان ايمان شش 

ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر  لَْيَس اْلِبرَّ أَنْ «  تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبا6َّ
  ) ١٧٧بقره »( َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبِيّينَ 

نيكي اين نيست كه روي خود را به سوي مشرق و مغرب بگردانی ، بلكه نيكي «يعني:
  ».ت كه به هللا، روز آخرت، مالئكه، كتابها و پيامبران ايمان داشته باشيداين اس

حديث جبريل است كه از پيامبر صلی هللا عليه  همچنان در حديث متبرکه آمده است که:
ِ َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه «وسلم سؤال مي كند و مي گويد: يَماِن َقاَل أَْن تُْؤِمَن ِبا6َّ أخبرني َعْن اْإلِ

ِه َقاَل َصَدْقَت. ) ۵٠بخاري ( متفق عليه:» َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اْآلِخِر َوتُْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشِرّ
  ).٨ومسلم (

مرا از ايمان خبر ده، ايشان فرمودند: ايمان عبارت است از اين كه ايمان بياوري به « 
ه سرنوشت؛ (يعني تقدير)، و يگانگي خدا، به مالئكه، به پيامـبران، به روز قيامت، ب

 ».ايمان بياوري به خير و شر آن. گفت: راست گفتي
  

  :فوايد ايمان به کتب  آسمانی
داشتن به کتب آسمانی  مطابق به تحقيقات که علماء بعمل اورده اند  ميفرمايند که :ايمان 

من مسلمان داشته که ذکر همه ای در اين مختصر ؤاهميت وفوايد زياد ی برای يک م
  خواهيم داشت که  مختصرآ به برخی اشاره نمايم . وکوشش  دشوار است ولی سعی

من از لطف و ؤاولين فايده که ايمان داشتن به کتب آسمانی دارد  اينست که يک فرد م - ١
كرم پروردگارخويش اطالع حاصل مينمايد ، که پروردگار با عظمت ما  ، برای اقوام 

فرستاده ودر جنب آن کتب وهدايات آسمانی را پيشينی  ما رسول ، نبی وپيامبری 
  بدسترس شان قرار داده است ، تا بشريت بتوانند حق را از باطل تفکيک نمايند .

دومين فايده ايمان به کتب آسمانی  اطالع وآگاهی از حكمت  پروردگار ، مبنی  - ٢
  .شين  متناسب و درخور احوال و نياز آنانـيبرای اقوام پ   بروضع  قانون

سومين فايده ايمان به کتب آسمانی  نجات بشريت از دام افتادن در  افكار بشری در  - ٣
  .روشنی کتب آسمانی

  چهارمين فايده ايمان به کتب آسمانی سوق بشريت در مسير صراط المستقيم . - ۴
من مسلمان اينست که : بشريت بعد از ؤپنجمين فايده به کتب آسمانی  برای يک م - ۵

م الشان  به عنوان آخرين وکاملترين  كتاب ايمان به آسمانی به سرور نزول قرآن عظي
  .وشادمانی عظيمی دست يافتند 
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ِ َوِبَرْحَمِتِه فَِبَذِلَك « لشان با زيبای خاصی ميفرمايد :طوريکه قرآن عظيم ا  َّa قُْل ِبَفْضِل
ا يْجَمعُونَ  ) ( بگو: به فضل و رحمت  ۵٨ی  ی يونس، آيه (سوره»  َفْليْفَرُحوا ُهَو َخيٌر ِممَّ

مردمان بايد شادمان شوند. اين بهتر ين  چيزهايی  –به همين (نه چيز ديگری)  –خدا 
 .گذارند) ديگر می آورند (و روی هم است نسبت به مال ومنال دنيا که  گرد می

ششمين فايده ايمان به کتب آسمانی اينست که اين کتب وصحايف  آسمانی که از   -۶
جانب پروردگار نازل  يافته است ،توانست بشريت ازسردرگمی فكری و عقيدتی نجات 

  .دهند  
   محترم !ۀ خوانند
زبور و صحف  ،انجيل  ،من مسلمان مکلفيت دارد تا به  کتب  آسمانی (توراتؤيک م

) ايمان داشته باشد واين ايمان داشتن ، جز از پنج بنای اسالمی يک ابراهيم و موسی
محسوب ميگردد، واگريک مسلمان يافت شود که به  ساير کتب آسمانی  ومؤمن  مسلمان

  مسلمان  محسوب نميگردد.ۀ ـايمان نداشته باشد ، ايمان او مقبول نيست وحتی در جمل
  ) ميفرمايد : ١٣۶ۀ ـه نسا ء آيطوريکه قرآن عظيم الشان در اين مورد  در(سور

َل َعلَی َرُسوِلِه َواْلِکتَاِب الَّذِ « ِ َوَرُسوِلِه َواْلِکتَاِب الَِّذی َنزَّ ی أَْنَزَل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا ِبا6َّ
ِ َوَمَالِئَکِتِه َوُکتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم ا   »ْآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيًداِمْن قَْبُل َوَمْن َيْکفُْر ِبا6َّ

ای کسانی که ايمان آورده ايد به کتابی که بر پيامبرش نازل کرده و بر کتابی که «يعنی: 
پيامبران و روز  از قبل نازل نموده است ايمان بياوريد و هرکس به هللا، مالئکه،کتابها،

  .) ١٣۶:  ۀـنساء آيۀ رسو  ».(آخرت کافر شود در گمراهی بسيار دوری افتاده است
پروردگار با عظمت ما برای بندگان مؤمنش در اين آيه امر می کند که به هللا و پيامبرش، 

باشد و کتابی که از  محمد صلی هللا عليه وسلم و کتابی که بر او نازل نموده که قرآن می
و زبور می  پيشينيان مانند تورات، انجيل آسمانی پيش نازل نموده که شامل تمام کتابهای

باشد، ايمان بياورند. سپس در آخر آيه بيان می کند که هرکس به چيزی از ارکان ايمان 
  کافر شود در گمراهی بسيار دوری افتاده و از مسير درست خارج گشته است.

« کند وميفرمايد :  و باز در بيان ايمان به تمام کتابها هللا تعالی به بندگان مؤمنش امر می
ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيَنا َوَما أُْنِزَل إِلَی إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َواْألَْسَباِط قُولُوا آَمنَّ  ا ِبا6َّ

ُق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلهُ  َوَما أُوتَِی ُموَسی َوِعيَسی َوَما أُوتَِی النَِّبيُّوَن ِمْن َرِبِّهْم َال نَُفِرّ
  ).١٣۶بقره »(ُمونَ ُمْسلِ 

بگوييد به خدا و آنچه که بر ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهيم و اسماعيل «يعنی: 
و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عيسی داده 

ان شده و (نيز) آنچه که به (ديگر) پيامبران از سوی پروردگارشان نازل شده است، ايم
آورده ايم. و در ايمان آوردن به پيامبران بين هيچکدام از آنان تفاوتی نمی گذاريم. و 

  ».فرمانبرداِر او (خداوند) هستيم
متبرکه در برگيرنده ايمان مؤمنان به آنچه خداوند بر آنها به واسطه رسولش  ۀــاين آي

ذکر شده و آنچه بر بقيه  ۀــصلی هللا عليه وسلم نازل نموده و آنچه بر پيامبران که در آي
انبياء نازل شده است، می باشد و آنها در ايمان به پيامبران بين هيچکدام فرقی نمی 

گذارند و به تمام پيامبران و تمام کتابهايی که خداوند به ترتيب نازل نموده است، باور 
  دارند.
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دارد ، ودر  همچنان  آيات متعددی که مبين ايمان داشتن به کتب آسمانی ميباشد وجود
کيد شده است که اگر کسی به کتابهای ــأدين امر تـآيات متعددی از قرآن عظيم الشان ب

آسمانی قبل از قرآن ايمان نداشته باشد او کافر است، زيرا ايمان نياوردن به آن کتابهای 
آسمانی ديگر به معنای تکذيب آيات خداوند بر ديگر پيامبران است در حاليکه همه ی 

ان الهی به حق از سوی هللا تعالی برای ارشاد انسانها فرستاده شده اند و بعضی از پيامبر
 آنها دارای کتاب آسمانی بودند.

  
  يادداشت ضروری :

مسلمانان نبايد فراموش کرد که يک فرد مسلمان ، بايد در مورد ايمان داشتن به  کتب  
 آسمانی نکات ذيل را بادقت  تام در نظر داشته باشد :

  
  :اول 

من مسلمان بايد با تمام دقت بداند که : همه ی کتابهای آسمانی بجز قرآن کريم ؤفرد م
  مورد تحريف و تغيير واقع شده اند.

خداوند عزوجل در قرآن عظيم الشان با تمام صراحت بيان داشته است که کتب آسمانی 
  قبلی  توسط پيروان شان مورد تحريف ، تغيير و تبديل قرار گرفته است . 

بقره  ) در مورد  حق يهود وتحريف کتاب آسمانی توسط ۀ سور  ٧۵: ۀـطوريکه ( در آي
ِ ثُمَّ « يهود ها ميفرمايد : َّa أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُکْم َوَقْد َکاَن َفِريٌق ِمْنُهْم َيْسَمعُوَن َکَالَم

فُوَنهُ ِمْن بَْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم َيْعلَُمو (آيا اميد داريد که به شما ايمان بياورند در حاليکه » نَ يَُحِرّ
فهمند و در حاليکه می  دسته از آنها کالم خدا را می شنوند سپس بعد از اينکه آن را می

  دانستند آن را تحريف می نمودند ) .
ودر جای ديگری باز هم درمورد تحريف بعمل در کتاب اسمانی توسط يهود  ها  اشاره 

فُوَن اْلَکِلَم َعْن َمَواِضِعهِ «يد: نموده ميفرما و کسانی از ) «۶۴نساء  (» ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحِرّ
  ».اهل يهود کالم را از جايگاه خود تحريف می کنند

َوِمَن الَِّذيَن َقالُوا إِنَّا :« همچنان پروردگار با عظمت در تحريف کتاب آسمانی  ميفرمايد 
ا ذُِکُّروا ِبِه َفأَْغَرْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوةَ َواْلَبْغَضاَء إِلَی يَْوِم َنَصاَری أََخْذَنا ِميثَاَق  ُهْم َفَنُسوا َحظqا ِممَّ

ُ بَِما َکانُوا َيْصَنعُوَن*َيا أَْهَل اْلِکتَاِب َقْد َجاَءُکْم َرُسولَُنا يَُبِيّ  َّa ُن لَُکْم َکِثيًرا اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يَُنِبّئُُهُم
  ).١۵ -١۴(سوره مائده  آيات » ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َوَيْعفُو َعْن َکِثيرٍ ِممَّ 

يعنی: و کسانی که گفتند ما نصاری هستيم پيمان گرفتيم و بخشی از آنچه به آن اندرز داده 
شده بودند فراموش کردند و ما تا روز قيامت ميانشان دشمنی و کينه افکنديم و به زودی 

سازد. ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده  آنان را از آنچه می کردند باخبر می خدا
ن می کند و از بسياری است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيا

  درمی گذرد.
آيات که در فوق بدان اشاره نموديم  همه بر اين  امر داللت دارند  که :قوم يهود و 

نازل شده بر خودشان را تحريف نموده اند. و اين تحريف گاهی با زياد  نصاری کتابهای
  کردن و گاهی با کم کردن  در کتب  آسمانی صورت گرفته است .

ازجمله  دليل بر زياد کردن بر کتاب آسمانی شان اين فرموده پروردگار با عظمت است 
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  که ميفرمايد :
ِ ِلَيْشتَُروا ِبِه ثََمنًا َقِليًال َفَوْيٌل  فََوْيٌل ِللَِّذيَن َيْکتُبُوَن اْلِکتَابَ «  َّa ِبأَْيِديِهْم ثُمَّ َيقُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد

ا َيْکِسبُونَ  ا َکتََبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ   ). ٧٩سوره بقره آيه :» ( لَُهْم ِممَّ
د اين از جانب ( ويل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گوين

خداست تا با بهايی بی ارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آنچه با دستهايشان نوشتند 
  و ويل به حال کسانی که آن را بدست آوردند).

َيا أَْهَل اْلِکتَاِب َقْد َجاَءُکْم :« و دليل بر تنقيص کتب اين فرموده پروردگار با عظمت است 
ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَابِ  َرُسولَُنا يَُبِيُّن َلُکمْ  ). ( ای اهل ١۵سوره مائده آيه :  (» َکثِيًرا ِممَّ

کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای 
وَسی قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِکتَاَب الَِّذی َجاَء ِبِه مُ «شما بيان می کند) ودر جای ديگری ميفرمايد: 

بگو چه ) «٩سوره انعام آيه  »(نُوًرا َوُهًدی ِللنَّاِس تَْجَعلُوَنهُ َقَراِطيَس تُْبُدوَنَها َوتُْخفُوَن َکِثيًرا
کسی آن کتابی را که موسی آورده نازل کرده که برای مردم روشنايی و هدايت است آن 

  ».ی کنيدرا بصورت ورقه هايی در می آوريد از آن آشکار و بسياری را پنهان م
ولی  قرآن عظيم الشان  از جمله کتب های آسمانی  ميباشد ،که از تحريف و تبديل ، سالم 
مانده است و پروردگار با عظمت خود مسوليت حفظ ونگهبانی آنرا بدوش گرفته است . 

سوره حجر اين موضوع با زيبايی  خاصی آن بيان گرديده  ميفرمايد   ٩طوريکه در ( آيه 
ْلَنا الِذّْکَر َوإِنَّا َلهُ لََحافُِظونَ إِنَّا نَحْ :« ايم و به  بی گمان ما قرآن را فرو فرستاده  »(ُن َنزَّ

  راستی ما نگهبان آن هستيم).
   دوم:

نقطه دوم که در ايمان داشتن به کتب آسمانی  قبل از قرآن عظيم الشان ، برای يک 
  فردمومن مسلمان مهم وقابل دقت ميباشد اينست که :

من مسلمان  با تمام قوت وقاطعيت  تصديق بدارد که تمام اين کتب از جانب ــؤد مفر  - ١
خداوند متعالی نازل گرديده است واز جمله  کالم هللا تعالی می باشند و هللا تعالی به 

حقيقت آنگونه که اليق به خود اوست و بر وجهی که اراده کرده، به آن تکلم نموده است. 
َل َعلَْيَک اْلِکتَاَب ِباْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما «هللا تعالی می فرمايد: ُ َال إَِلهَ إِالَّ ُهَو اْلَحیُّ اْلقَيُّوُم*َنزَّ َّa

ْنِجيَل*ِمْن قَْبُل ُهًدی ِللنَّاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرَقاَن إِنَّ الَِّذيَن کَ  َفُروا ِبآَياِت بَْيَن َيَدْيِه َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواْإلِ
 ِ َّa  ٍَعِزيٌز ذُو اْنِتَقام ُ َّa۴ -٢سوره آل عمران آيات  »(لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َو.(  

هللا است که هيچ معبود بحقی جز او نيست هميشه زنده و پابرجا است. اين کتاب «يعنی: 
را در حاليکه مؤيد آنچه پيش از خود می باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات و انجيل 

برای هدايت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد کسانی که به آيات خداوند  را پيش از آن
کفر ورزيدند بی ترديد عذابی سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذير و صاحب 

هللا عزوجل خبر می دهد که اين کتابها: تورات، انجيل و قرآن از نزد او ». انتقام است
ها تکلم نموده و آنها از او آغاز شده اند و مربوط هستند و اين داللت دارد بر اينکه به آن

به غير او نيستند و برای همين در آخر آيه وعده می دهد که هرکس به آيات خداوند کفر 
  ورزد دچار عذاب شديدی خواهد شد.

ايمان به اينکه کتب آسمانی  تصديق کننده همديگرند و هيچگونه  تناقض و تعارضی   - ٢
سوره  مائده   ۴٨شود ، قرآن عظيم الشان  به اين موضوع  ( در آيه در بين آنها ديده نمي
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َوأَْنَزْلَنا إِلَْيَک اْلِکتَاَب ِباْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِکتَاِب «) چنين اشاره فرموده است:
از آن است و  و (اين) کتاب را به راستی تصديق کنندة کتابی که پيش» .«َوُمَهْيِمنًا َعلَْيهِ 

َوآتَْيَناهُ «و در مورد انجيل می فرمايد:»بر آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديم
ْنِجيَل ِفيِه ُهًدی َونُوٌر َوُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراةِ  و ما ). «۴۶سوره مائده آيه »(اْإلِ

ايمان ». ات است فرو فرستاديمانجيل را که در آن هدايت و نور است و تصديق کننده تور
به اينها واجب است و اينکه کتابهای خداوند از تمام تناقضات و تعارضات بدور هستند و 
اين از بزرگترين ويژگی کتابهای خداوند نسبت به کتابهای مخلوقات و کالم خدا نسبت به 

مانگونه کالم خلق می باشد. زيرا در کتابهای مردم نقص، خلل و تعارض وجود دارد. ه
ِ َلَوَجُدوا فِيِه اْخِتَالفًا «که خداوند در وصف قرآن می فرمايد: َّa َولَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر

اگر آن از جانب غير خداوند بود در آن اختالف بسياری ). «٨٢سوره نساء آيه :  »(َکِثيًرا
  ».را می يافتند

اوند بر رسوالن نازل کرده به وسيله اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفی که خد - 3
قرآن کريم نسخ شده اند و برای هيچکس از جن يا انس و پيروان کتابهای سابق و نه غير 
آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن 

 عليه وسلم فراوان حکم نمايند. و دليل بر اين مورد در کتاب و سنت پيامبر صلی هللا
  است.

َل اْلفُْرَقاَن َعلَی َعْبِدِه ِلَيُکوَن ِلْلَعالَِميَن َنِذيًرا« هللا تعالی می فرمايد: سوره »(تََباَرَک الَِّذی َنزَّ
با برکت است کسی که فرقان را بر بنده اش نازل فرمود تا برای تمام ). «١فرقان  آيه : 

ا ُکْنتُْم «و ميفرمايد:» دنيا ترساننده باشد َيا أَْهَل اْلِکتَاِب َقْد َجاَءُکْم َرُسولَُنا يَُبِيُّن لَُکْم َکِثيًرا ِممَّ
ُ َمنِ  َّa نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِيٌن*يَْهِدی ِبِه ِ َّa اتََّبَع تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َوَيْعفُو َعْن َکِثيٍر َقْد َجاَءُکْم ِمَن 

َويُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَی النُّوِر ِبإِْذِنِه َويَْهِديِهْم إَِلی ِصَراٍط ِرْضَواَنهُ ُسبَُل السََّالِم 
ای اهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده است که ).«١۵- ١۶سوره مائده  »(ُمْستَِقيمٍ 

بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری درميگذرد. 
ا از جانب خداوند روشنايی و کتابی روشنگر آمده است. خداوند هرکه از قطعاً برای شم

خشنودی او پيروی کند به وسيله آن به راههای سالمت رهنمون می شود و به توفيق 
خويش آنان را از تاريکيها به سوی روشنايی بيرون می برد و به راهی راست هدايتشان 

  ».می کند
خويش امر نموده وميفرمايد : که بين اهل کتاب به پروردگار با عظمت ما به پيامبران 

ا َجاَءَک ِمَن «قرآن حکم نمايد: َِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ُ َوَال تَت َّa َفاْحُکْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزَل
بين آنها به آنچه خداوند نازل نموده حکم نما و از هوا و ). «۴٨سوره مائده ايه :  »(اْلَحقِّ 

َوأَِن اْحُکْم َبْينَُهْم ِبَما «و همچنين می فرمايد:» عد از آنکه حق آمد تبعيت نکنآرزوی آنها ب
ُ إِلَْيکَ  َّa َوَال تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن َيْفِتنُوَک َعْن َبْعِض َما أَْنَزَل ُ َّa سوره مائده    »(أَْنَزَل

زل نموده داوری کن و از هواهايشان پيروی و ميان آنها به آنچه خداوند نا). «۴٩آيه : 
مکن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشی از آنچه خداوند بر تو نازل کرده به فتنه 

  ».دراندازد
که عمربن خطابت با کتابی که از اهل کتاب بود  عبداللهت است و ازسنت حديث جابربن
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يامبر صلی هللا عليه وسلم  خواند پيامبر پيش پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمد و آن را بر پ
 صلی هللا عليه وسلم  عصبانی شد و فرمود:

  
ُکوَن ِفيَها َيا اْبَن اْلَخطَّاِب َوالَِّذی َنْفِسی ِبَيِدِه َلَقْد ِجئْتُُکْم بَِها بَْيَضاَء َنِقيَّةً َال تَسْ « أَلُوُهْم َعْن أَُمتََهِوّ

ِذّبُوا ِبِه أَْو بَِباِطٍل فَتَُصِدّقُوا ِبِه َوالَِّذی َنْفِسی ِبَيِدِه لَْو أَنَّ ُموَسی َصلَّی َشْیٍء فَيُْخِبُروُکْم ِبَحٍقّ َفتُکَ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َکاَن َحيqا َما َوِسَعهُ إِالَّ أَْن َيتَِّبَعِنی َّa« 

 ) . ١٧٧،  وشعب اإليمان للبيهقی : ( 387/  3(مسند اإلمام أحمد :  
 

اب آيا در آن در تعجب هستی؟! قسم به کسی که نفس من به دست ای پسر خط«يعنی: 
اوست برای شما آن روشن کننده پاک را آوردم. شما چيزی از آنها نمی پرسيد پس به حق 

به شما خبر می دهند پس به وسيله آن آنها را تکذيب می کنيد يا به باطل خبر می دهند 
ه کسی که نفس من به دست اوست اگر شما به وسيله آن آنها را تصديق می کنيد قسم ب

 ».موسی زنده بود چاره ای جز پيروی از من نداشت
   

  من مسلمان در رابطه با آيات آسمانی :ؤمموضع 
من مسلمان به يکی از آيات  از تورات و انجيل و يا سايرکتب وصحايف ؤهر زمانيکه م

موضع ويا  سه حالت آسمانی را می شنود ويا بدان مواجه ميگردد در مورد ميتواند سه 
  ذيل اختيار نمايد  :

 
  اول :

من مسلمان که يک آيه از کتب ويا صحايف آسمانی ميشنود که ـؤدر قدم اول يک فرد م
در مخالفت با نص قرآنی است در اين صورت وجيبه دينی دارد که :( آيه  متذکره را  

داشتن به آيات  مور به ايمانأتکذيب کند، زيرا آن تحريف شده است و ما مسلمانان م
تحريف شده نيستيم، زيرا آن آيات تحريف شده از جانب خداوند متعال نازل نشده اند بلکه 
  توسط انسانها تغير و تبديل يافته اند و لذا تکذيب آنها بصورت فوری بر ما واجب است  )

 
  دوم :

سو و در حالت دوم احيانآ طوری پيش می ايد  : آيه ای  را که می بيند و يا می شنود هم
من مسلمان است بر آن آيه ايمان بياورد و نزول ؤتاييد آيات قرآن است. (در اينحالت بر م

  آنرا از جانب خداوند تصديق نمايد)
 

  سوم :
حالت سوم طوری پيش می ايد که يک مومن مسلمان ،  نمی داند که آيا اين  آيه ای  را 

باشد ويا در  مخالف  به نص قرآن که می شنود يا می بيند در تاييد قرآن عظيم الشان مي
در اينحالت  نه آنرا  تصديق   من مسلمان است که:ؤعظيم الشان است : در حالت بر يک م

  پايان     و نه آنرا تکذيب نمايد). 
 


