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 ؟عقیده دیني  انساني ارزښت که
 
 
نه بهر  نینه مو د نن د مود خبراو د د توښاو له ارز نینه مو د اسالم د نیخبره بحث کوو له د ېپرد ېکله چ  ږمون
 کتنه ده.    ویته  څېد مخامخ او تضاد ه ېد بل په مقابل ک ویدا دوه  ا یاو  یوال یاو د هغه کاف ارونهیمع یانسان
 هودانه،یالفطرة، فابواه  یعل ولدیوسلم فرمود: »کل مولود  هیهللا عل یصل امبریپ که: دیفرما  یم یثیدر حد رهیابوهر
 .(   246/3: ی« )فتح البار مجسانهیاو  نصرانهیاو 

  ی م  یمجوس ا یو این پدر و مادر او هستند كه وى را یهودى و نصرانى و د،یآیم ا یسالم به دن یبا فطرت ی )هر مولود
 سازند. 
مى چیزى باالتر و اضافه تر برآنچه انسانى با فترت اسالمى در تضاد نیست ولى با داشتن تربیه و اخالق اسال فترت

انسان و انسانیت دارد افزوده میشود. در قانون انسانیت، در اخالق انسانیت وجدان و قاضى درونى حاکم است، اما 
وجدان و شرف میدانیم، یک قاضى و حاکم   ۀما آنرا ملک هدر اعتقاد دینى دین اسالم باالتر ازین قاضى درونى ک

در نتیجه شخص مسلمان نه از ترس صرف وجدان و جامعه، بلکى ازترس هللا )ج( و به خاطر  باالتر وجود دارد که
رضاى هللا )ج( و نظارت وى در همه موارد در اعمال و کردار خود دقت میدارد. لذا این دو یعنى انسانیت و اسالمیت 

 دین مبین اسالم پهلوى هم، هماهنگ هم و مقوى همدیگر عمل میکنند.  در
 آمده است :  فیشر یثیحد در

ْن في األرض یرحمكم من في السماء(، مفسَّر بالروایة األخرى لهذا الحدیث  »الراِحمون   یرحمهم الرحمُن اْرحموا م 
 نیا حیونصوص صر یثی»ارحموا أهل األرض یرحْمكُم أهُل الّسماِء« رواه اإلمام أحمد وصححه الحاكم .در احاد

در روى زمین است تا رحم کند بر شما آنکه در آسمانهاست.    هکه: رحم کنید بر آنک  شده است  انیب  یانسان  یعال  تیواقع
مسلمان از آن پیروي کند،کل مشکل تلفیق انسانیت با دین مبین   رګصرف همین یک امر و صراحت دین مبین اسالم، ا

 اسالم و مشکل بشریت را عمدتا حل میکند.  
به   شیو اعمال خو شیاست، نظارت خو یخوب، بهتر و ضرور یبه هللا تعال مانیو ا دهیبحث داشتن عق لیتکم یبرا

و در   ینیاعتقاد د یو قضاوت داخل  ی. کاملترش اعتقاد به ذات الهستیحد اقل است اما کامل تر ن یداخل  یاساس قاض
 مقدس اسالم است.   نیما مانند مسلمان، د یبرا
 نیبه آن ضرورت ندارد. اما د  یو ضرورت بشر آمده وهللا تعال  ریو صلح و سالم  خ   تیسعادت بشر  یاسالم برا  نید

که مردم    رددیګم  لیدل  شتاندهګکشتن، بستن، انفجار، انتحار، استحمار، قتل و غارت انسان و موجودات زنده    ۀلیرا وس
نکر شوند که  را موجب شرارت بدانند و از اعتقاد به آن م نیدکنند و  دیتأک یانسان یبه ماندن در همان سطح ارزشها 

جزا  نیقیرا به  شانیا یاست. هللا تعال نیو تاجران د ونیافراط نیبه دوش هم نیاز د شتنګو بر  نیتنفر از د ناهګ
باوجود فرصت مؤقت جهت سوء استفاده، سخت و دشوار است و ما به روز حساب باور  یاله یخواهد داد و جزا

 . میارد
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