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بسم اهلل الرحمن الرحیم
جزء اول قرآن کریم، سورۀ حمد و نیز آیات اول تا 141 سورۀ بقره را در خود جای داده است.

  جــزء اول 
سورۀ حمد

سوره حمد برترین سورۀ قرآن 
کرم؟ص؟ به جابر بن عبداهلل انصاری فرمود: رسول ا

ِکَتاِبـِه؟: ای جابر! دوست داری  ْنَزَلَها اهلُل َتَعاَلی ِفی 
َ
ْفَضَل ُسوَرٍة أ

َ
ُمَک أ َعّلِ

ُ
 أ

َ
 ل

َ
»َیا َجاِبُر أ

برترین سوره ای را که خدا در کتابش نازل کرده است به تو یاد دهم؟«

جابر در پاسخ عرض کرد: 

ْمِنیَها: بله یا رسول اهلل! پدر و مادرم فدایت باد!  ی َیا َرُسوَل اهلِل َعّلِ ّمِ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِبی أ

َ
»َبَلی ِبأ

آن را به من یاد دهید.«

ّمَ اْلِکَتاِب: پس رســـول خدا؟ص؟ ســـوره حمد را که ام الکتاب است به 
ُ
َمُه اْلَحْمَد أ

َ
»َفَعّل

او آموخت.«

سپس به او فرمود:

ْخِبُرَک َعْنَها: جابر! می خواهی دربارۀ آن برای تو سخن بگویم؟«
ُ
 أ

َ
 ل

َ
»َیا َجاِبُر أ

جابر پاسخ مثبت داد و حضرت چنین فرمود:

ـــاُم  اْلَمْوت : این سوره شفای هر درد و بیمارى  ـــاَم َو الّسَ  الّسَ
َّ

ُکّلِ َداٍء ِإل »ِهَی ِشـــَفاٌء ِمْن 
است جز مرگ.«1

1. تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 89.
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نام های این سوره
مفسر بزرگ قرآن، مرحوم طبرسی، ده اسم برای این سوره نام می برد به این ترتیب: فاتحة الکتاب، 

الَحمد، ُاّم الکتاب، الَسبع الَمثانی، الوافیة، الکافیة، اَلساس، الِشفاء و الصالة.1

معارفی از این سوره
ما در آیات نخستین سورۀ حمد، خداوند را مورد ستایش قرار می دهیم و در اوج این سوره به خداوند 
راَط اْلُمْسَتقیَم«؛ یعنی ما را به راه درست و مسیر صحیح زندگی، راهنمایی  عرض می کنیم:»ِاْهِدَنا الّصِ

کن. 

این راهی که ما طلب می کنیم، راِه بندگان خاص خداست؛ یعنی انبیا، صدیقین، شهدا و صالحان، 
همان ها که به شهادت آیه 69 سورۀ نساء2، مشمول نعمت الهی قرار گرفتند و این راه، راه کسانی که 

یَن(.  اّلِ
مورد خشم خدا قرار گرفتند و نیز راه گمراهان نیست )َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َو اَل الّضَ

بنابراین در این سوره، سه راه و سه رسم زندگی بیان شده است:

کـــه انبیـــا، صدیقیـــن، شـــهدا و صالحـــان در آن گام نهادنـــد و ایـــن همان راهی اســـت که  1ـ راهـــی 
اهل بیت؟مهع؟ به شایستگی آن را طی کردند و ما را به حرکت در آن فراخواندند.

2ـ راه و روشی که گرفتاران به خشم الهی در پیش گرفتند.

3ـ راهی که گمراهان پیمودند.

ما در این سوره از خداوند می خواهیم راه درست زندگی کردن را به ما بیاموزد؛ درخواستی که بی پاسخ 
نمی ماند و در آیات دیگر اجابت می شود؛ آیات فراوانی که به ما روش درست زیستن را می آموزند. 

برای همین در هر رکعت بعد از سورۀ حمد، سوره ای دیگر از قرآن را قرائت می کنیم تا ابتدا درخواست 
گیری چگونه زیستن در  هدایت باشد و بعد دریافت آن؛ درخواست درست زیستن در سوره حمد و فرا
سوره ای دیگر. برای همین نکته است که سورۀ حمد را »الساس«؛ یعنی مقدمه  و پایۀ قرآن نامیده اند.

سوره بقره
دربارۀ سوره بقره

این ســـوره ، طولنی ترین ســـورهݘ   قرآن کریم با 286 آیه اســـت که 141 آیۀ نخست آن در جزء اول قرار 

1. همان، ص87.

اِلحیَن: پیامبران و صّدیقان و ش���هیدان و صالحان  ���َهداِء َو الّصَ
ُ

یقیَن َو الّش ّدِ یَن َو الّصِ ِبّیِ ْیِهْم ِمَن الّنَ
َ
ْنَع���َم اهلُل َعل

َ
ذی���َن أ

َّ
2. ال

کسانی اند که خداوند به آنان نعمت داده است.
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دارد. این سوره در مدینه و در فضای تقابل بین ادیان آسمانی با یکدیگر، نازل شده است؛ برای همین 
بیشتر آیات آن به گفتگو میان اسالم و سایر ادیان به ویژه آیین یهود اختصاص دارد.

پیام اصلی سورۀ بقره
پیام اصلی این ســـوره، اهمیت تسلیم در برابر خداست. امیرمؤمنان علی؟ع؟ در مورد تسلیم شدن 

در برابر خداوند می فرماید: 

 ِبِمْثِل َذِلَک: اسالم را به 
َّ

َحٌد َبْعِدی ِإل
َ
 َیْنُســـُبُه أ

َ
َحٌد َقْبِلی َو ل

َ
َم ِنْسَبًة َلْم َیْنُسْبُه أ

َ
ْســـال ِ

ْ
ْنُســـَبّنَ اْلَیْوَم ال

َ َ
»ل

که هیچ کس پیش از من چنان وصف نکرده اســـت و هیچ کس پس از  کرد،  گونه اى وصف خواهم 
من نیز چنان وصف نخواهد کرد.«

آنگاه فرمودند: 
ْسِلیُم : اسالم تسلیم است .«1 ُم  ُهَو الّتَ

َ
ْسال ِ

ْ
»ال

آن حضرت در روایتی دیگر فرمودند: 
ْسِلیُم : حقیقت ایمان تسلیم شدن است.«2 یَماُن  ُهَو الّتَ ِ

ْ
»ال

ایمان و تسلیم در سورۀ بقره

ایمان، باور به خدا متعال و اسالم، تسلیم بودن انسان در برابر اوست. کسی که در برابر خدا تسلیم 
نباشـــد و در برابر فرمان های او و پیامبرانش پذیرش و عمل نداشته باشد؛ مسلمان نیست. مسلمان 
کســـی است که در برابر تمام دســـتورات دین، گردن نهد و تسلیم فرامین خداوند باشد. مؤمن واقعی 
کسی است که به همۀ پیامبران الهی از آدم؟ع؟ تا رسول خاتم؟ص؟ ایمان بیاورد. بنابراین سورۀ بقره، 

سورۀ اسالم است.

در ابتدای این سوره می خوانیم: 

ْنِزَل ِمْن َقْبِلَک َو ِباْلِخ���َرِة ُهْم ُیوِقُنوَن: و آنان 
ُ
ْن���ِزَل ِإَلْیَک َو ما أ

ُ
ذی���َن ُیْؤِمُنوَن ِبما أ

َ
»َو اّل

که به آنچه بر تو و آنچه پیش از تو ]بر پیامبران پیشـــین[ نازل گردیده اســـت، ایمان 
می آورند و به رستاخیز یقین دارند.« )بقره/4(

سخن از تسلیم و ایمان به تمام کتب آسمانی در میانه های این سوره نیز آمده است: 

ْنِزَل ِإلى  ِإْبراهیَم َو ِإْسماعیَل َو ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب َو 
ُ
ْنِزَل ِإَلْینا َو ما أ

ُ
ا ِباهلِل َو ما أ

َ
»ُقوُلوا آَمّن

َحٍد ِمْنُهْم 
َ
ُق َبْیَن أ ِهْم ال ُنَفّرِ وَن ِمْن َرّبِ ِبّیُ

َ
وِتَى الّن

ُ
وِتَى ُموسى  َو عیسى  َو ما أ

ُ
ْسباِط َو ما أ

َ
اْل

1. المحاسن، ج 1، ص 222؛ الکافی، ج 2، ص 45؛ بحاراألنوار، ج 65، ص 309.

2. عیون الحکم و المواعظ، ص 58.
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َو َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن: بگویید: ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید و ]همچنین[ آنچه 
به موسی و عیسی و پیامبران ]دیگر[ از طرف پروردگار داده شده است ایمان آورده ایم 
و میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.« 

)بقره/136(

کید  در بخش پایانی این ســـوره )آیه 285( نیز بر ایمان به تمامی پیامبران الهی و کتب آســـمانی تأ
شده است:

 آَمَن ِباهلِل َو َمالِئَکِتِه َو ُکُتِبِه َو ُرُسِلِه 
ٌ

ِه َو اْلُمْؤِمُنوَن ُکّل ْنِزَل ِإَلْیِه ِمْن َرّبِ
ُ
ُسوُل ِبما أ »آَمَن الّرَ

َحٍد ِمْن ُرُس���ِلِه: پیامبر، به آنچه از ســـوى پروردگارش بر او نازل شـــده، 
َ
ُق َبْیَن أ ال ُنَفّرِ

ایمان آورده است. همۀ مؤمنان ]نیز[ به خدا و فرشتگان او و کتاب ها و فرستادگانش، 
ایمـــان آورده اند ]و می گویند:[ ما میان هیچ یک از پیامبران او، فرق نمی گذاریم و به 

همه ایمان داریم.« 

معارفی از آغاز تا آیه 141 سورۀ بقره )پایان جزء اول(
این بخش دارای دو محور اصلی است که هر یک به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند:

محور اول: دعوت عموم مردم به پذیرش باورهای الهی )آیات 39-1(

در آیات نخست این سوره خداوند مردم را به سه دستۀ مؤمن، کافر و منافق تقسیم  می کند:

پنج آیه اول درباره مؤمنان و انســـان های با تقوا ســـخن می گوید و در آیات 6 و 7 سخن از کفار است 
و آیات 8 تا 20 هم به منافقین می پردازد و حاِل امروز آنها را در قالب مثال هایی به تصویر می کشد.

کرم؟ص؟ می خوانیم: دربارۀ نفاق روایات فراوانی از معصومین؟مهع؟ وجود دارد. در روایتی از پیامبر ا

ُکِتَبْت َلُه َبَراَءَتاِن َبَراَءٌة ِمَن  ُه اهلُل َو َمْن َذَکـــَر اهلَل َکِثیرًا  َحّبَ
َ
 أ

َ
ْکَثـــَر ِذْکَر اهلِل  َعّزَ َو َجّل

َ
»َمـــْن  أ

کند خداوند او را دوست  َفاق: هر کس خداى عز و جل را بسیار یاد  اِر َو َبَراَءٌة ِمَن الّنِ الّنَ
خواهد داشـــت و هر کس چنین کند براى او نامهݘ ر هایی نوشـــته شود، یکی ر هایی از 

آتش جهنم و دیگرى ر هایی از نفاق و دورویی. «1

آیه 21 عموم مردم به سوی خدا دعوت می کند:

ُقوَن: اى 
َ
ُکْم َتّت

َ
ذیَن ِمْن َقْبِلُک���ْم َلَعّل

َ
ذی َخَلَقُک���ْم َو اّل

َ
ُکُم اّل ���اُس اْعُبُدوا َرّبَ

َ
َها الّن ّیُ

َ
»ی���ا أ

که شـــما و پیشـــینیان شـــما را آفریده اســـت را بپرســـتید تا با  مـــردم! پروردگارتـــان 

1. الکافی، ج 2، ص 500؛ وسائل الشیعة، ج 7، ص 154.
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پرستش او با تقوا شوید.

و این نشان می دهد که عبادت، موجب رسیدن به مقام تقواست و این خاصیت تمام عبادت هاست؛ 
خواه نماز باشـــد خواه روزه یا هر عبادتی که به شـــکل واجب یا مســـتحب مأمور به انجام آن هستیم. 
دیگر اینکه دلیل بندگی خدا این اســـت که حیات مادی و معنوی ما به او وابسته است. برای همین 

در آیه 29 همین سوره فرمود:

اُهّنَ َس���ْبَع  ���ماِء َفَس���ّوَ ْرِض َجمیعًا ُثّمَ اْس���َتوى  ِإَلى الّسَ
َ
ذی َخَلَق َلُکْم ما ِفى اْل

َ
»ُهَو اّل

َس���ماواٍت َو ُهَو ِبُکّلِ َشْى ٍء َعلیٌم: اوست که همۀ آنچه را که در زمین است براى شما 
آفرید، سپس به آفرینش پرداخت و آن را به شکل هفت آسمان پدیدآورد و او به همه 

چیز داناست.«

آنگاه که سخن وارد موضوع خلقت آسمان ها و زمین و در اختیار انسان بودن آنها می شود در آیات 31 
تا 39 به داستان خلقت آدم و ارزش معنوی انسان که همان علم اوست می پردازد.

محور دوم: گفتگو هایی بین اسالم و دیگر ادیان به ویژه یهود )آیات 141-40(

کرم؟ص؟ و یهودیان در گرفته اســـت اشاره  آیات 40 تا آخر این جزء، به گفتگو هایی که میان پیامبر ا
کفر ایشان می پردارد. در آیات  کرده؛ نمونه هایی از حق ستیزی آنها را بیان می کند و نیز به ریشه یابی 
پایانی این جزء، بخش هایی از زندگی حضرت ابراهیم؟ع؟ را بازگو می کند تا معرفی الگوی عملی باشد 
برای آن دعوت هایی که تا کنون برای سوق دادن مردم به خصوص اهل کتاب به سوی اسالم انجام 

داده است. 
نمونه هایی از حق ستیزی قوم یهود )آیات 47-94(

در ایـــن بخـــش، خداونـــد متعال به نمونه  هایی از حق ســـتیزی قوم یهود اشـــاره می کند که شـــامل 
گوساله پرستی، عافیت طلبی و خودداری از اجرای فرامین حضرت موسی؟ع؟ است.

ریشه یابی کفر یهودیان و عدم ایمان آنها و پاسخ به بهانه های آنان )آیات 141-57(

کرده و ایمان نیاوردن یهودیان  کفر یهودیان را برای ما بازگو  در بخش دوم خداوند سبحان، علت 
به اسالم را ریشه یابی می کند.

یکی از بهانه  هایی که یهودیان برای فرار از پذیرش اسالم می تراشیدند این بود که به خیال خویش، 
گر هم به آتش جهنم افکنده شـــوند مدت  خود را از عذاب الهی ایمن می دانســـتند و معتقد بودند که ا
امًا َمْعُدوَدًة:  ّیَ

َ
 أ

َ
اُر ِإاّل

َ
َنا الّن کمی در آنجا خواهند بود و به سرعت از آن خارج خواهند شد: »َو قاُلوا َلْن َتَمّسَ

و گفتند: آتش دوزخ  فقط چند روزی به ما می رسد.« )بقره/80(
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کرده و در آیه 99 سورۀ اعراف، درباره  کریم، صاحبان چنین پندار باطلی را زیانکار معرفی  ولی قرآن 
َمُن َمْکَر 

ْ
ِمُنوا َمْکَر اهلِل َفال َیأ

َ
 َفأ

َ
چنین افرادی که خود را ایمن از عذاب و مکر الهی می پندارند می فرماید: »أ

 اْلَقْوُم اْلخاِسُروَن: آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می دانند؟! در حالی که جز زیانکاران، خود 
َ
اهلِل ِإاّل

را از مکر ]و مجازات[ خدا ایمن نمی دانند.«

امیرالمؤمنین؟ع؟ در این باره می فرماید: 

 َبْعَد 
َّ

 َتْلَحُقُه َشَفاَعُتَنا ِإل
َ

 َفِإّنَ ِمَن اْلُمْســـِرِفیَن َمْن ل
َ

 َتْســـَتْصِغُروا ُعُقوَبَة اهلِل َعّزَ َو َجّل
َ

»ل
ْلِف َسَنة: عقوبت الهی را کوچک نشمارید؛ زیرا بعضی از اسرافکاران اند 

َ
ِثِماَئِة أ

َ
َعَذاِب َثال

که شفاعت ما به ایشان نمی رسد؛ مگر بعد از سیصد هزار سال عذاب الهی.«1

کوچک شمردن تهدیدها و عذاب الهی باعث می شود که انسان نه تنها از کردار زشت خود پشیمان 
نشود؛ بلکه نسبت به انجام گناه، گستاخ تر شده و با جرأت بیشتری آن را مرتکب شود.

کـــه در آیه 91 این  یکـــی دیگر از بهانه های یهـــود، تعصبات قومی و قبیلـــه ای آنان بود. همان طور 
گر پیامبر؟ص؟ از قوم و قبیلۀ ما بود او را می پذیرفتیم و به او ایمان  ســـوره آمده اســـت آنان می گفتند: ا

می آوردیم؛ ولی چون او از یهودیان نیست به او و آیینش ایمان نخواهیم آورد: 

ْن���ِزَل َعَلْینا َو َیْکُفُروَن ِبم���ا َوراَءُه 
ُ
ْنَزَل اهلُل قاُل���وا ُنْؤِمُن ِبما أ

َ
»َو ِإذا قی���َل َلُه���ْم آِمُنوا ِبم���ا أ

ْنِبی���اَء اهلِل ِمْن َقْبُل ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن: و 
َ
قًا ِلما َمَعُهْم ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَن أ  ُمَصّدِ

ُ
َو ُه���َو اْلَحّق

گفته می شـــود: به آنچه خداونـــد نازل فرموده، ایمـــان بیاورید!  هنگامی کـــه به آنها 
می گوینـــد: مـــا به چیزى ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شـــده باشـــد. و به غیر آن 
)قرآن(، کافر می شـــوند در حالی که ]قرآن[ حق اســـت و آیاتی را که بر آنها نازل شده، 
گر ]راست می گویید و به آیاتی که بر خودتان نازل شده[ ایمان  تصدیق می کند. بگو: ا

دارید؛ پس چرا پیامبران خدا را پیش از این، به قتل می رساندید؟!«

ایـــن طـــرز فکر یهودیان فکـــر باطلی بود که امروز نیز در میان برخی مدعیان روشـــنفکری به چشـــم 
می خورد همان ها که افراط در ملی گرایی ســـبب شـــده از پذیرش اســـالم خودداری کنند و به صراحت 
بگویند: به پیامبر اســـالم؟ص؟ ایمان نمی آوریم؛ زیرا او پیامبر عرب ها بود و ما ایرانی هســـتیم. غافل 
از اینکه روشـــنفکری، شکستن تعصبات کور اســـت و تالش برای رسیدن به نور حقیقت بودن است. 
روشـــنفکر کسی اســـت که در جستجوی حقیقت اســـت؛ خواه در ســـخنان پیامبری از عرب؛ خواه در 
کتابی از پیامبران غیر عرب؛ مانند موســـی و عیســـی؟امهع؟ و خواه در دیگری. برای همین است که در 

1. معانی األخبار، ص 288؛ بحاراألنوار، ج 6، ص 154.
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آیین اسالم، انسان باید به دنبال حقیقت و راستی باشد و تعصبات قومی و قبیله ای را کنار بگذارد.

بهانـــۀ دیگـــر یهودیان برای نپذیرفتن اســـالم، راحت  طلبی این قوم بهانه جو و لجـــوج بود. آنان به 
دنبال مطالب آسان و راحت می  گشتند به همین خاطر به پیامبر؟ص؟ گفتند: 

نام فرشته ای که بر تو وحی نازل می کند چییست؟ حضرت فرمودند: جبرئیل. آنها گفتند: دستوراتی 
را کـــه جبرئیـــل در طـــول تاریخ، حامل آنها بوده دســـتورات ســـختی؛ مانند جنگ و جهاد اســـت؛ ولی 
گر  دســـتوراتی که میکائیل پیام آور آن بوده همیشه دستورات ساده و راحتی بوده  است. برای همین ا
فرشتۀ وحی تو، میکائیل بود ما به تو ایمان می آوردیم و این یعنی چون با فرشتۀ وحی تو )جبرئیل( 

دشمن هستیم از ایمان آوردن به تو معذوریم.1 

پاسخی که خداوند متعال می دهد این است:

قًا ِلما َبْیَن َیَدْیِه َو  َلُه َعلى  َقْلِبَک ِب���ِإْذِن اهلِل ُمَصّدِ ُه َنّزَ
َ
ا ِلِجْبریَل َفِإّن »ُق���ْل َم���ْن کاَن َعُدّوً

ُهدًى َو ُبْش���رى  ِلْلُمْؤِمنیَن: بگو: کســـی که دشمن جبرئیل باشد ]در حقیقت دشمن 
خداســـت[؛ چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده اســـت؛ در حالی که 

کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند و هدایت و بشارت است براى مؤمنان.«
کید بر تسلیم بودن او در برابر خدا )141-421( داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ با تأ

در بخش پایانی جزء اول، خداوند متعال به ماجرای حضرت ابراهیم؟ع؟ اشاره می کند. ابراهیم؟ع؟ 
پیامبری است که مورد قبول همۀ ادیان الهی است و او را به عنوان أب الدیان )پدر ادیان( می شناسند. 
که در برابر خواسته های الهی تسلیم و فرمانبردار بود. آیۀ  مهم ترین ویژگی این پیامبر بزرگ این بود 

128 قرآن کریم دربارۀ او و فرزندش اسماعیل؟ع؟ می فرماید:

وقتـــی که ابراهیم؟ع؟ و فرزندش اســـماعیل؟ع؟ پایه هـــای خانۀ کعبه را بـــال می بردند به خداوند 
ًة ُمْسِلَمًة َلَک: پروردگارا ما را تسلیم فرمان  ّمَ

ُ
ِتنا أ ّیَ نا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْیِن َلَک َو ِمْن ُذّرِ عرضه داشتند: »َرّبَ

خود قرار ده و از دودمان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور.« 

کـــه در برابر خداوند  حضـــرت ابراهیم؟ع؟ هنگامی که در بســـتر مرگ بود بـــه فرزندانش وصیت کرد 
تسلیم باشند که هیچ مقامی بالتر از مقام تسلیم در برابر خداوند متعال نیست:

 
َ
یَن َفال َتُموُتّنَ ِإاّل ���ى ِبها ِإْبراهیُم َبنیِه َو َیْعُق���وُب یا َبِنّىَ ِإّنَ اهلَل اْصَطفى  َلُکُم الّدِ »َو َوّصَ

 ص 
َ

ْخَباِر َعِن اهلِل؟ َقال
َ ْ
ِتیَک ِبَهِذِه األ

ْ
ُد َمْن َیأ 1. ر.ک به اإلحتجاج علی أهل اللجاج، طبرس���ی؟هر؟، ج 1، ص: 42: َیا ُمَحّمَ

ْو َغْیُرُه ِس���َوى 
َ
َکاَن ِمیَکاِئیُل أ ْو 

َ
ِئَکِة َفل

َ
َمل

ْ
َنا ِمْن َبْیِن ال ِکْن َجْبَرِئیُل َعُدّوُ

َ
َمْن���ُت ِبَک َو ل

َ
ِتیَک ِبَها ل

ْ
َکاَن َغْیُرُه َیأ ْو 

َ
 ل

َ
َجْبَرِئی���ُل َق���ال

َمْنُت ِبک  ...
َ

ِتیَک ل
ْ
َجْبَرِئیَل َیأ
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ْنُتْم ُمْس���ِلُموَن:1 و ابراهیم و ]نیز[ یعقوب ]در واپسین لحظات عمر،[ فرزندان خود 
َ
َو أ

گفتند:[ فرزندان من!  کدام به فرزندان خویش  کردند ]و هر  را به این آیین، سفارش 
خداوند این آیین پاک را براى شما برگزیده است و شما، جز به آیین اسالم )تسلیم در 

برابر فرمان خدا( از دنیا نروید!«

امام صادق؟ع؟ فرمود:

ُم؛ بدانید که اسالم همان تسلیم 
َ

ْسال ِ
ْ

ْسِلیَم ُهَو ال ْســـِلیُم َو الّتَ َم ُهَو الّتَ
َ

ْســـال ِ
ْ

ّنَ ال
َ
»ِاْعَلُموا أ

است و تسلیم همان اسالم.«2

1. البقره: 132.

2 . الکافی، ج8، ص11.


