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  مترجم مقدمه

سيئات  مننفسنا وأنغوذ باهللا من رشور احلمدهللا نحمده ونستعينه ونستغفره و نإ
ن حممداً أاهللا و الإ لهإ أن ال شهدأ من يضلل فالهادی له,اهللا فالمضل له و املنا, من هيدهعأ

  . اهللا رسول
ورش األمور   خري اهلدی هدی حممداحلديث كتاب اهللا و  صدقأن إف :اما بعد

  . كل ضاللة فی الناربدعة وكل بدعة ضاللة و ةكل حمدثحمدثاهتا و
  : بعد و

خواهد  هايي بوده كه انسان امروزي اگر مي تاريخ گذشتة بشريت پر از فراز و نشيب
بينانه به آنها نگاه كند، انسان همواره در درياي پر  بگيرد، بايد با ديدي واقعاز آنها درس 

زند و سعي در پيدا كردن و دست گرفتن  تالطم افكار و عقايد گوناگون دست و پنجه مي
، اما در اين بين نبايد گيردقرار اي است كه مورد قبول ذهن كاوشگرش  به فكر و عقيده

هايي كه انسان براي رسيدن به يك  فرض  ها و پيش زمينه  فراموش كرد با وجود تمام پيش
انديشة قابل قبول در نظر داشته، ولي باز نتوانسته خودش را ارضا كند، جنگ بين مكاتب و 

با توسل به  رسيد كه افكار و آراي مختلف همديگر را هاي مختلف به جايي مي يژلوايدئو
  . كردند زور از صحنة روزگار حذف مي

نجات انسان در چيست، پيروي كردن از افكار و عقايد همنوعش يا پيروي آيا راه 
كردن از مكتبي الهي، بين اين دو جريان همواره در طول تاريخ برخوردهاي زيادي وجود 

ايد پرسيد كه شدند و گاهي مكاتب بشري، ولي ب داشته، گاهي مكاتب الهي حاكم مي
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استبداد و  كداميك از اين دو نوع مكاتب، رهايي بشريت را از اين همه ظلم و ستم و
  .استعمار در پي دارند

چيزي كه واضح و آشكار است، اين است كه عقيده و آرماني كه ساخته و ترديد  بي
شت براي چند روز راه كاري داشته باشد ولي با گذپرداختة فكر بشري باشد، ممكن است 

كم آن  اي كم زمان و پيشرفت و ترقي بشريت چه از لحاظ مادي، چه معنوي و انديشه
نمونة اين گونه . هاي زيادي در طول حركتش روبرو خواهد شد عقيده و مكتب با چالش

در قرن اخير زياد بوده است، شكست مكاتب فكريي چون، كمونيسم،  مكاتب خصوصاً
ال و غيره خود دليلي بر اين حقيقت محض هستند ليبراليسم، سوسياليسم، ليبرال سوسي

گاه به دليل ناقص بودن عقل بشر،  مكتبي كه زائيده و تراوش فكر بشري باشد، هيچ
لذا بايد به اين مسئله اذعان داشت كه تنها . تكميل، و پاسخگوي هميشگي باشدتواند  نمي

ن داشته باشد تواند در طول همة ادوار حيات بشري حرفي براي گفت مكتبي كه مي
مكتبيست الهي، كه از منبعي در نهايت علم و خرد و انديشه سرچشمه گرفته است، 

لذا در اين  ،خداوندي كه انسان را خلق كرده طبيعتاً به تمام نيازهاي انسان آشنايي دارد
ريزي كرده است، در  هاي مدون و قابل اجرايي را طرح راستا براي اين مخلوقش نيز برنامه

بخش انسان از  ساز و رهايي اتب الهي نيز، مكتبي كه بتواند به عنوان مكتب انسانميان مك
در اين قرن اخير باشد مكتب اسالم   هاي دنيايي باشد و قابل طرح تمام قيودات و بندگي

زيرا خداوند در حدود چهارده قرن قبل، با نزول قرآن خط نسخي بر تمام مكاتب است، 
ساز  ه يهوديت و مسيحيت كشيد و لذا ما امروز مكتب انسانالهي قبل از اسالم، از جمل

ايم، ولي جا دارد در اينجا به انحرافاتي  يده و آرمان بشري پذيرفتهقاسالم را بعنوان دين، ع
كه در طول اين چهارده قرن به وسيلة مسلمان و غيرمسلمان، بر اين اسالم ناب اعمال شده 

  .اي داشته باشيم اشاره است
ها بعد از پيامبرانشان همواره  كه انساناست گواه بر اين مسئله  زان گذشته نيتاريخ ادي

در . هاست آيات قرآن نيز پر از اين گونه بحثهايي در دينشان شدند،  دچار تغيير و تحريف
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و  ص اين ميان مردم مسلمان نيز خواسته و ناخواسته در دين اسالم بعد از فوت پيامبر
و در طول تاريخ هزار . هايي را بوجود آوردند رافات و بدعتانحخلفاي راشدين برحقش، 

ها برخواستند ولي چون  و چهارصد سالة اسالم علمايي به مبارزه با اين خرافات و بدعت
همواره صداي فرياد تر بود،  تر و پردامنه تربيون تبليغاتي دشمنان و دوستان نادان اسالم قوي

ولي چون خداوند سنت خود را بر . كردند خفه مي خواهي اين دسته از عالمان را و آزادي
و بندگان صالحش قرار داده، در اين كشاكش دوران، امداد و ياري رساندن به ايمانداران 

  .دش را محفوظ و ماندگار كرده استهمواره خودين 
آري، زمان همچنان سپري شد تا اينكه تاريخ به نسل ما رسيد، نسلي نوپا، نسلي كه 

. است، باشد ص اره احياگر اسالمي، آنگونه كه مورد قبول خدا و رسولشدوبخواهد  مي
شد، بيداري اسالمي در قرن اخير باز سبب روشن شدن چراغ ايمان در درون مسلمانان 

، بحث ناين بي در. اند كرده ص دوباره مسلمانان شروع به بازگشت به منهج و روش پيامبر
مسلمانان بايد تأكيد هاي ديني است، كه  حثترين ب حساس عقايد اسالمي از مهمترين و

زيادي بر روشنگري در اين راستا داشته باشند، تا عقايد خرافي و قرون وسطايي را از 
اين  به همين دليل. به عقايد صحيح اسالمي دسترسي پيدا كنندند و بتوانند يزنگار خود بزدا

ذا بعد از مطالعة كتاب حقير خواستم تا در اين بيداري اسالمي سهمي داشته باشم، ل
) محمدبن جميل زينو(، كه تأليف يكي از علماي متأخر اسالمي به اسم )ةسالمياإل ةالعقيد(

است، متن آن را براي اين بيداري اسالمي مناسب ديدم، و آن را ترجمه كردم تا از اين 
و خدمتي به برادران و خواهران ايمانيم كرده باشم، از خداوند بزرگ خواهان طريق 

خواستاريم تا اين علم را مورد قبول درگاهش قرار دهد و آن را به عنوان يكي از اعمال 
  . ام در نامة اعمالم ثبت نمايد صالحه

  بركاته واهللا رمحهوالسالم عليكم و  
  علي صارمي  

  25/11/81/ مهاباد   
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  مقدمه مؤلف 
نفسنا وسيئات أنغوذ باهللا من رشور ن احلمدهللا نحمده ونستعينه ونستغفره وإ

اهللا وحده ال  الإ  لهإ أن ال شهدأمن يضلل فالهادی له, لنا, من هيده اهللا فالمضل له وعامأ
  . رسولهرشيک له وأشهد أن حممداً عبده و

ورش األمور   خري اهلدی هدی حممداحلديث كتاب اهللا و  صدقأن إف: اما بعد
  . فی الناركل ضاللة بدعة وكل بدعة ضاللة و ةكل حمدثحمدثاهتا و

   :بعدو 
ح شده است كه با ذكر دليل از طرهاي اساسي در مورد عقايد اسالمي  اينجا سؤال

صحيح به قدر توان و استطاعت براي اطمينان خواننده به آنها جواب داده و حديث  قرآن
و بايد دانست كه يكتاپرستي و توحيد در عبادت، اساس سعادت انسان در دنيا . شده است

و اگر خوانندگان به اين كتاب دست پيدا كردند و مورد قبولشان واقع شد . تو آخرت اس
هاي مهمتر و جديدتري كه مناسب  در اين چاپ جديد سؤال. ترجمه كنندبه زبان خودشان 

اي از  اين كتاب خالصه. عصر حاضر است و براي هر مسلماني مهم است اضافه شده است
  .است) للدورسی ةاملفيد ةباألجو(كتاب 

فع باشد، اين كتاب را تنها براي اخواهم اين كتاب براي مسلمانان ن از خداوند مي
  . ام رضاي خداوند و به دست آوردن رحمت و بركت او تأليف كرده

  اهللا ة رحمالسالم علكيم و و
  محمد بن جميل زينو
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  اركان اسالم
  در مورد اسالم به من خبر ده؟  ص اي محمد: پرسيد جبرئيل:  1س 
  : اسالم بر پنچ چيز استوار است اساس: فرمود ص پيامبر:  1ج 
پرستش حقيقي نيست مگر   ةهيچ معبودي شايست: الاهللاإ إله ال –دهي  شهادت) 1

  . كه فقط او شايسته پرستش حقيقي است –خداي يكتا 
هاي نماز همراه آرامش، خضوع و  ادا كردن اركان، واجبات و شرط: نماز خواندن) 2

  . داوند يكتاخشوع براي خ
حد نصاب زكات و موارد پرداخت آن در ابواب فقهي، به طور : زكات دادن) 3

  . مفصل به وسيله احاديث، شرح داده شده است
خودداري كردن از خوردن، نوشيدن و نزديكي كردن با : روزه گرفتن ماه رمضان) 4

ا غروب آفتاب چيزهايي كه باعث باطل شدن روزه از هنگام طلوع خورشيد ت ةهمسر و هم
  . همراه داشتن نيت روزه )نماز صبح تا نماز مغرباز (شود  مي

كعبه، براي كسي كه توانايي مالي و بدني دارد، بطوري  ةزيارت خان: حج كردن) 5
  ). رواه مسلم( .كه راه امن باشد و خطر جاني دربر نداشته باشد

  
  اركان ايمان

  ان به من خبر ده؟ در مورد ايم ص اي محمد: پرسيد جبرئيل: 1س 
  : ايمان شامل موارد زير است: فرمود ص پيامبر: 1ج 
تمام هستي  ةاعتقاد داشتن به اينكه خداوند پديدآورند: ايمان آوردن به خدا) 1

پرستش حقيقي نيست، خداوند داراي  ةاي شايست ندهشو شاست، به غير از خدا، هيچ پرست
  . ست و شبيه به هيچ مخلوقي نيستشكوه و جالل او ةاسماء و صفاتيست كه شايست

﴿}§øŠ s9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ﴾  )11/ شوري(.  
  .»هيچ چيزي مانند او نيست«
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اند، مسئول انجام  مخلوقاتي هستند كه از نور بوجود آمده: ايمان داشتن به مالئكه) 2
  . بينيم هاي خداوند هستند، كه ما آنها را نمي دادن اوامر و فرمان

ابراهيم و ديگر پيامبران از جمله صحف : هاي آسماني ه كتابايمان داشتن ب) 3
هاي آسماني  تمام كتاب ةكنند تورات، انجيل و قرآن، كه نسخ ،ها، زبور مثل صحف ‡

  . قبل از خودش است
 ص و آخرين آنها محمد  اولين رسول نوح: ايمان داشتن به رسوالن خدا )4

  . است
ها  ب است، كه در آن روز اعمال انسانروز حسا: ايمان داشتن به روز آخرت) 5

  . محاسبه و هر كس به جزاي اعمال خير يا شر خود خواهد رسيد
راضي بودن به آنچه كه خداوند : ايمان داشتن به قضا و قدر، خير و شر آن) 6

  ). رواه مسلم(براي انسان تقدير كرده است 
  

  معناي اسالم و ايمان
  اسالم چيست؟ : 1س 
و يگانه دانستن او، تسليم شدن مطلق براي خدا در يكتاپرستي اسالم يعني : 1ج 

. پايبند بودن در اطاعت كردن از خداوند و دوري جستن از شريك قرار دادن براي اوست
  : فرمايد  خداوند مي

﴿4’n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n= ó™ r& …çμ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øtèΧ ÿ… ã& s#sù …çνã ô_r& y‰Ψ Ïã ⎯ ÏμÎn/ u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ øŠn= tæ 

Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts† ﴾  )112/ بقره(.  
د مسلماً اجرش نزد ودد و نيكوكار شري كسي كه از هر جهت، تسليم حكم خدا گرآ«

خداي بزرگ است و او را هيچ خوف و انديشه و هيچ حزن و اندوهي در دنيا و 

  .»آخرت نخواهد بود
  : فرمايد مي ص پيامبر



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

9

, تقيم الصالة وتؤتی الزكاة اهللا رسول اً أن حممد واهللا إال  لهإ سالم أن تشهد أن الاإل[
وحدانيت  رشهادت دادن ب: يعنياسالم : ليه سبيالإستطعت إن احتج البيت وتصوم رمضان و

خداست و بر پا  ةفرستاد ص خدا و پرستش او به تنهايي و شهادت دادن به اينكه محمد
خدا براي كسي كه توانايي  ةنداشتن نماز و دادن زكات و روزه گرفتن رمضان و زيارت خا

  ). رواه مسلم( .]مالي و بدني داشته باشد
  ايمان چيست؟ : 2س 
و اقرار كردن از طريق زبان و عمل كردن به آنها از ن در قلب تن اعتقاد داشمااي: 2ج 

قول  )تصديق و انقياد(به عبارت ديگر ايمان، قول قلب . هاي بدن است طريق اعضا و اندام
  : فرمايد خداوند مي. عمل جوارح استعمل قلب و  )شهادتين ةكردن زبان به كلماقرار (لسان 

﴿ÏMs9$ s% Ü>#{ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ# u™ ( ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σè? ⎯Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑ n=ó™ r& $ £ϑ s9uρ È≅äzô‰ tƒ 

ß⎯≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3Î/θ è= è%﴾  )14/ حجرات(.  
) بدون جنگ و نزاع(ما  :و گفتند) اشتهبر تو منت گذ(كه ) اسد بني(اب راع) اي رسول(«

به قلب وارد نشده حقيقتاً هنوز ايمان ) از زبان(شما كه ايمانتان  :ايمان آورديم، به آنها بگو

  .»)و از خوف جان به ناچار تسليم شديم(اسالم آورديم  :ايد پس بگوييد نياورده
  : فرمود ص پيامبر

: رشهخر وتؤمن بالقدر خريه واليوم اآله وومالئكة وكتبه ورسل يامن أن تؤمن باهللاإل[
هاي آسماني، پيامبران، روز قيامت  ايمان يعني باور داشتن همراه يقين به خدا، مالئكه، كتاب

ان ماي[: فرمود مي / ي، امام حسن بصر]و قضا و قدر، هم از نظر شر و هم از نظر خير
د، بلكه ايمان چيزي است كه آي ايمان كردن به دست نمي )اي كاش گفتن(با آرزو و تمناي 

رواه ] (برود و با عمل كردن به واجبات ايمان، آن را تصديق كند بايد در قلب انسان فرو
  ). مسلم

  خدايت كيست؟ : 3س 
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خدايم كسيست كه مرا به فضل و لطف خويش خلق كرده، پرورش داده و : 3ج 
م و هيچ كسي را كن ميمخلوقات است خدا كسي است كه تنها او را پرستش  ةخالق هم

  : فرمايد خداوند مي. پرستم او نمي غير
﴿ ß‰ ôϑys ø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9   .)2/ حمد(  ﴾#$
  .»حمد و ستايش براي خدايي است كه خالق و بوجودآورندة تمام جهانيان است«

  يست؟ چدينت : 4س 
دين من اسالم است، و اسالم دينيست كه قرآن و حديث از نظر اطاعت و : 4ج 

  : فرمايد خداوند مي. ن داللت دارندادت خداوند بر آعب
﴿¨βÎ) š⎥⎪ Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}   .)19/ عمران آل(  ﴾ #$
  .»دين نزد خدا اسالم است«

  پيامبرت كيست؟ : 5س 
پسر عبداهللا پسر عبدالمطلب  ص است، و او محمد ص پيامبر من محمد: 5ج 

مردم جهان است كه در مكه متولد شده و  ةمخداوند براي ه ةپسر هاشم، پيامبر و فرستاد
  . مادرش آمنه دختر وهب نام دارد

  : فرمايد خداوند مي
﴿ö≅è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9Î) $ ·èŠÏΗ sd﴾  )158/ اعراف(.  
  .»شما هستم ةمن فرستاده و پيامبر خداوند به سوي هم :بگو اي مردم«

كنندة آنها است و بعد از او هيچ پيامبر و  پيامبر و ختم آخرين صمحمدبن عبداهللا 
نبياء بودن األ تماچهل نيز به رسول و خ ةاحزاب آي ةاي نيست، خداوند در سور فرستاده
يافت  پرورش مي ص پيامبر ةكند و در مورد زيدبن حارثه كه در خان اشاره مي ص محمد

كند كه  واندند، صراحتاً بيان ميخ مي ص پيامبر ةو اعراب جاهليت او را فرزند خواند
  . نبياء استاأل و خاتم يك از مردان شما نيست بلكه رسول خدا در هيچپ، ص محمد

﴿$ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰tn r& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ ⎯Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#﴾    
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  .)40/ احزاب(  
دهندة پيامبران  ه رسول خدا و پايانمحمد پدر هيچيك از مردان شما نيست، بلك«

  .»است

﴿ù&t ø%$# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ ﴾  )1/ علق(.  
  .»بخوان به نام پروردگارت كه تو را خلق كرده است«
اي است كه به واسطة امين وحي جبرئيل بر رسول خدا نازل شد و با نزول  اولين آيه

خداوند در سورة مدثر . يامبر آغاز گرديداسالم از سوي پ آن وظيفة سنگين ابالغ دين
  :فرمايد مي

﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr' sù ﴾  )2-1/ مدثر(.  
  .»اي مرد جامه به خود پيچيده برخيز و مردم را از عذاب خدا بترسان«

در چهل سالگي وحي بر او نازل شد، و سيزده سال بعد از بعثتش به مدينه هجرت 
 وفات يافت، اولين چيزي كه پيامبر آنجاسالگي  63ل در مدينه ماند و در سن كرد، ده سا
) الاهللاإ الإله(و يكتاپرستي . بود) يكتاپرستي(خواند، توحيد  مردم را به سوي او مي ص
بزرگ شايستة پرستش و عبادت  اي بجز خداوند ندهشو شيعني هيچ معبود و پرست. است

رد كه خدا را به تنهايي بخواند و به هنگام دعا كردن، امر ك ص پيامبر نيست و خداوند به
براي خداوند شريك قرار  ص هيچ شريكي براي خدا مثل مشركاني كه در زمان پيامبر

  : فرمود ص خداوند به پيامبر. دادند، قرار ندهد مي
﴿ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iω uρ à8Î õ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ # Y‰tn r&﴾  )20/ جن(.  
پرستم و هرگز احدي را  من خداي خود را به يگانگي مي :بگو )مردم اي محمد به(«

  .»گردانم با او شريك نمي
  ). حديث حسن استرواه ترمذي و (] دعا همان عبادت است: الدعاء هو العبادة[

مسلمانان در دعا كردن و عبادت نمودن خداوند، هيچگونه شريكي واجب است كه 
يا اولياء  ص خوانند حتي اگر پيامبرنخداوند غير از براي او قرار ندهند و هيچ كسي را 
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هاي ناتوان كه خود مخلوقند، همگي از دفع  خدا، مردگان و انسانو غير از خداوند باشند، 
  : فرمايد خداوند مي. توان و عاجزندكردن ضرر از انسان، نا

﴿š⎥⎪Ï% ©! $#uρ tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à)è= øƒs† $ \↔ø‹ x© öΝèδ uρ šχθà) n= øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθ øΒ r& 

çö xî &™ !$ uŠômr& ( $ tΒ uρ šχρ ã ãèô± o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èW yè ö7ãƒ ﴾  )22-21/ نحل(.  
اند و اثري  يد هيچ چيزي خلق نكردهخوان كنيد و مي ر از خدا عبادت ميو آنچه را غي«

اند و از حيات و  اينها مرده. اند در عالم به نفع خلق ندارند و خودشان هم خلق شده

  .»شوند اند و هيچ حس و شعوري ندارند كه چه هنگام مبعوث مي بهره ندگي بيز
كند  و حكم كسي كه انكار روز قيامت را مي د روز قيامتروات در م عقيده: 6س 
  چيست؟ 
اين است كه ايمان داشتن به روز قيامت واجب و آن جزئي از ايمان است و : 6ج 

از و كسي كه مخلوقاتش را براي اولين بار ايمان داشتن به خدا بدون آن ممكن نيست، 
و كسي كه بعثت روز . نيستي و عدم خلق كرده است بر خلق كردن دوباره آنها قادر است

  : فرمايد خداوند مي. ماند جهنم مي قيامت را رد كند كافر است و تا ابد در
﴿z> uŸÑ uρ $ oΨs9 Wξ sW tΒ z©Å¤ tΡuρ …çμ s)ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä©÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% 

$ pκ Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©!$# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ̈ρ r& ;ο§ tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ @,ù= yz íΟŠÎ= tæ ﴾   )79-78/ يس(.  
 :رده بود، گفتزد در حالي كه خلقت خويش را فراموش ك) جاهالنه(براي ما مثلي «

آن  :بگو) ل مااي رسو. (كند چه كسي زنده مي ،دوبارهيده را هاي پوس اين استخوان

كند كه اول بار آنها را حيات بخشيده و زنده كرده و او به هر خلقتي  خدايي زنده مي

  .»دانا و قادر است
ميرد  هاي يك مرگ زيبا و دلپذير و راحت براي كسي كه مي عالمت و نشانه: 7س 
  چيست؟

حالي عالمات يك مرگ دلپذير براي انسان زياد هستند، هر مسلماني بميرد در : 7ج 
  . ها را داشته باشد مژده و بشارت براي اوست كه يكي از اين نشانه
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را بر زبان  )اهللا اهللا و أن حممداً رسول الإ لهإ ن الأ شهدأ(در هنگام مرگ، كلمة شهادتين ) 1
  . بياورد

  .جمعه بميرددر شب يا روز ) 2
  . در هنگام مرگ عرق از پيشانيش سرازير شود) 3
  . شهادت، در ميدان جهاد داشته باشد در هنگام مرگ طلب) 4
شود كه در راه خدا كشته شود و  مردن در حال جهاد در راه خدا، شامل كسي مي) 5

  . ميرد هر دردي كه انسان در شكمش دارد، مي يا به خاطر طاعون، استفراغ، اسهال و يا
  . ميرد كسي كه با غرق شدن و يا آتش گرفتن مي) 6
 )آيد خوني كه بعد از تولد بچه از فرج زن بيرون مي(كه در حال نفاس  زني) 7

  . ميرد مي
پهلو مردن، اين مريضي يك نوع ورم كردن است كه در  به سبب مريضي سينه) 8

آيد و باعث شدت درد و گرم شدن بدن  غشاي داخلي پهلوي انسان بوجود مي ةپرد
  . شود مي

  . به دليل بيماري سل نمرد) 9
  . دين و جان و مال مردن در راه دفاع از) 10
  . مردن در هنگام نگهباني دادن در راه خدا و مواظبت از سرزمين اسالمي) 11
مردن در هنگام انجام دادن عمل صالحي، مثل گفتن شهادتين، در حال روزه ) 12

  . بودن يا صدقه و زكات دادن
 ةعالم) حكام الجنائزأ(توان به طور مفصل در كتاب  كل احاديث اين بحث را مي
  . به بعد مطالعه كنيد 34 ةلباني از صفحمحدث، شيخ محمد ناصرالدين األ

املطعون شهيد والغرق شهيد, وصاحب ذات اجلنب : داء سبعة سوی القتل فی سبيل اهللالشه[
به غير : بجمع شهيدةاملرأة متوت يموت حتت اهلدم شهيد وی ذاحلرق شهيد والشهيد واملبطون شهيد و

كسي كه به مرض طاعون : اند شهداء هفت دستهشود،  كشته مي از كسي كه در راه خدا
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ميرد، كسي كه به درد شكم  كه به سينه پهلو مي شود، كسي ميرد، كسي كه غرق مي مي
ميرد و زني  ميرد و كسي كه در زير آوار و ويراني مي ميرد، كسي كه به خاطر سوختن مي مي

  .)وافقه الذهبیاحلاكم و صححهو رواه حاكم(] ميرد كه در هنگام زايمان نوزادش مي
  : فرمود ص پيامبر

بتغاء وجه اهللا ختم له ا اً من صام يومجه اهللا ختم له هبا دخل اجلنة, وبتغاء وااهللا ال إ هلإ من قال ال[
الاهللا بگويد به إ إلهكسي كه ال :من تصدق بصدقة ابتغاء وجه اهللا ختم له هبا دخل اجلنةو هبا دخل اجلنة

شود و كسي كه يك  ميو خالصانه براي او و در آن هنگام بميرد داخل بهشت  خاطر رضاي خدا
و شود،  روز، روزه بگيرد براي بدست آوردن رضاي خدا و در آن هنگام بميرد، داخل بهشت مي

كسي كه صدقه بدهد، براي بدست آوردن رضاي خدا و در آن هنگام بميرد داخل بهشت 
  . )آن صحيح استاسناد  :فرمايد آلباني مي] (شود مي

  
  حق خدا بر بندگانش

  خداوند براي چه ما را خلق كرده است؟: 1س 
او در عبادتش خداوند ما را خلق كرده تا او را عبادت كنيم و هيچ چيزي را با : 1ج 

  : فرمايد خداوند مي. يك قرار ندهيمشر
﴿$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾  )56/ ذاريات(.  
مرا به يكتايي ياد (ها را نيافريديم مگر آنكه فقط مرا عبادت كنند  و ما جنيان و انسان«

  .»)كنند و در عبادت من شريك قرار ندهند
  : فرمايد مي ص پيامبر اسالم

حق خدا بر بندگانش اين است كه : حق اهللا علی العباد أن يعبدوه و اليرشكوا به شيئا[
  ). متفق عليه] (ي او قرار ندهنداو را بپرستند و هيچ شريكي برا

  عبادت چيست؟ : 2س 
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اسم جامعي است براي هر آنچه كه خدا از اقوال و اعمال و افعال عبادت، : 2ج 
خداوند . و امثال اينهامثل دعا، نماز، نذر، سوگند، خشوع و فروتني كردن . دارد دوست مي

  : فرمايد مي
﴿ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#﴾  )162/ انعام(.  
بگو كه نماز، قرباني كردن، زندگي و مردنم، همه براي خداوند، پروردگار جهانيان «

  .»است
  : كه خداوند فرمود: فرمايد در حديثي قدسي مي ص پيامبر

بندة من با هيچ چيزي : فرتضت عليهمما ا یّ إل عبدی بشیء أحبّ  ما تقرب إلیّ و[
ام  به من نزديكي بجويد مگر با انجام دادن فرائض و واجباتي كه بر او فرض كردهتواند  مين

  ). رواه البخاري] (تر هستند و آنها نزد من از همه چيز دوستدارتر و محبوب
  شود؟ انواع عبادت شامل چه چيزهايي مي: 3س 
شود، بلكه  حج و زكات خالصه نمي ،عبادت كردن خداوند تنها در نماز، روزه: 3ج 

، )خوف(از جمله دعا كردن، ترس و بيم داشتن از خدا شود،  موارد بسياري را شامل مي
، توكل كردن بر خدا، قرباني كردن براي خدا، در راه خدا نذر )رجاء(اميد داشتن به خدا 

، قسم خوردن، حكم و قضاوت كردن كعبه ركوع كردن، سجده بردن، طواف كردنكردن، 
را قبول كردن و آن را در زندگي پياده  ص ط حكم خدا و رسول خدادر راه خدا و فق

  . نمودن
  چگونه خدا را عبادت كنيم؟: 4س 
خداوند . كنيم عبادت مياند  خدا را آنچنان كه خود و رسولش امر كرده: 4 ج

  : فرمايد مي
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9$# Ÿω uρ (#þθ è= ÏÜö7è? ö/ä3 n=≈ uΗ ùå r& ﴾    

  .)33/ محمد(  
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مخالفت خدا و  اب(اي اهل ايمان، خدا را اطاعت كنيد و رسول را اطاعت كنيد و «

  .»، اعمال خود را ضايع و باطل نگردانيد)رسول
  : فرمايد مي ص پيامبر

امر هر كس عملي را انجام دهد كه ما به آن،  :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد[
  ). رواه مسلم] (نكرده باشيم عمل او مقبول نيست و باطل است

  پرستيم؟  يا خدا را به خاطر ترس جهنم و طمع و طلب بهشت ميآ: 5س 
خداوند به . مپرستي خدا را به خاطر ترس جهنم و طمع و طلب بهشت مي، بله: 5ج 

  : كند بندگانش امر مي
﴿çνθãã ÷Š$# uρ $ ]ùöθ yz $ ·è yϑ sÛ uρ﴾  )56/ اعراف(.  
  .»)پرستيدب و او را (س جهنم و طمع و طلب بهشت بخوانيد رخدا را از ت«
از خداوند بهشت را  :أعوذ به من النارأسال اهللا اجلنة و[: فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه ابوداود به سند صحيح] (برم خواهم و از جهنم به خدا پناه مي مي
  احسان و طلب كردن خير در عبادت چيست؟ : 6س 
  . احسان در عبادت يعني ناظر دانستن خدا بر خود در هنگام عبادت: 6ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿“Ï% ©!$# y71t tƒ t⎦⎫Ïm ãΠθà) s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7= s) s? uρ ’Îû t⎦⎪Ï‰ Éf≈ ¡¡9 $#﴾    

  .)219-218/ شعراء(  
بيند و حركات تو  آن كسي است كه تو را در هنگام برخواستن براي نماز مي )داخ(«

  .»بيند قيام و ركوع و سجود در ميان نمازگزاران مي را در هنگام
  : فرمايد مي ص پيامبر

نيكي كردن در  :ه يراكنّإن لم تكن تراه فإك تراه؛ فحسان أن تعبد اهللا كأنّاإل[
و  بيني، اين است كه خدا را آنگونه عبادت كني، مثل اينكه او را مي )احسان( عبادت

  ). رواه مسلم] (بيند و را ميبيني بدان كه او ت اگر تو او را نمي
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  چيست؟  ص بزرگترين حق بعد از حق خدا و رسولش: 7س 
  : فرمايد خداوند مي. ن فرزندان استحق والدين بر گرد: 7ج 

﴿4©|Ós% uρ y7 •/ u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $ ¨ΒÎ) £⎯tó è= ö7tƒ x8 y‰ΨÏã u y9 Å6ø9$# 

!$ yϑ èδ ß‰tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ °; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδö pκ÷] s? ≅è% uρ $ yϑ ßγ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2﴾ )23/ اسراء(.  
خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچكس را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر نيكي «

و  دو و يا يكي از آنها نزد تو پير و سالخورده شدند و موجب رنج هركنيد و چنانچه 

و كمترين آزار به آنها بگوييد خاطر شوند؛  كه رنجيدهاي  زحمت شما شدند مبادا كلمه

  .»نرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن بگوييد
  : فرموده است  ابوهريره

: من أحق الناس بحسن صحابتی? قال اهللا يا رسول: فقال ص اهللا جاء رجل إلی رسول[
مردي پيش  :أبوک: قالثم من? : أمک; قال: قالثم من?  :قال أمک;: قالثم من? : قالأمک; 
تر است  ها شايسته ، چه كسي در ميان انسانص اي رسول خدا: مد و گفتآ ص پيامبر

: گفت ص خوش خلقي رفتار شود؟ پيامبر هكه به او نيكي و دوستي شود و با او ب
بعد از او : مرد گفت مادرت،: گفت ص بعد از او چه كسي؛ پيامبر :مادرت؛ آن مرد گفت

: گفت ص بعد از او چه كسي؛ پيامبر: مادرت، مرد گفت: گفت ص چه كسي، پيامبر
  ). متفق عليه] (پدرت

  
  هاي آن  انواع توحيد، فوائد و بهره

  خداوند پيامبران را به چه دليل فرستاده است؟ : 1س 
خدا و نفي  خداوند پيامبران را براي دعوت مردم به سوي يكتاپرستي، عبادت: 1ج 

  : فرمايد خداوند مي. فرستاده است) شريك قرار ندادن براي خدا(شرك 
﴿ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$#﴾    

  .)36/ نحل(  
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نيد و به حقيقت، در هر امتي پيامبري را فرستاديم كه به مردم بگويد عبادت خدا را ك«

طاغوت كسي است كه مردم او را (دوري گزينيد  )هر آنچه غيرخداست(از طاغوتيان 

كنند و آن فرد به اين كار مردم  پرستند؛ و از او طلب ياري مي كنند و مي عبادت مي

  .»)راضي است
  : فرمايد مي صپيامبر

  ). متفق عليه( ]پيامبران با هم برادرند و دينشان يكي است :دينهم واحدواألنبياء إخوة و[
و  )بدون شريك قرار دادن در عبادتش(همه آنها مردم را به سوي عبادت خداوند 

  . اند غوت دعوت كردهادوري از شرك و ط
  چيست؟ )وحيد ربوبيتت( يكتا دانستن خدا در پروردگار بودن و خالق بودن: 2س 
كردن و اداره  را تنها دانستن در خلقخدا يعني  )ربوبيت(توحيد پروردگاريت : 2ج 

  : فرمايد خداوند مي. دادن مخلوقاتشكردن و تربيت 
﴿ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪﴾  )2/ حمد(.  
  .»حمد و ستايش براي خدايي است كه خالق و بوجودآورندة تمام جهانيان است«
  : فرمايد مي ص پيامبر

] ها و زمين هستي آسمان )خالق(خدايا تو پروردگار  :رضأنت رب السموات واأل[
  ). متفق عليه(

  چيست؟  )توحيد الوهيت(يكتا دانستن خدا در پرستش : 3س 
ي خداوند و مخصوص او توحيد در پرستش يعني عبادت كردن فقط بايد برا: 3ج 

دعا كردن از او، قرباني كردن براي او، در راه خدا نذر كردن، حكم كردن به : مانند. باشد
براي خدا و ياري خواستن از خدا و امثال اينها، كه همه بايد  قانون خدا، نماز خواندن
  . مخصوص خداوند باشد

  : فرمايد خداوند مي
﴿ö/ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×μ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑ ôm§9$# ÞΟŠÏm§9$# ﴾  )163/ بقره(.  
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سي خداوند يگانه است و هيچ ك) خداي شما كسي كه شايسته پرستش حقيقي است(«

  .»به غير از او شايسته پرستش حقيقي نيست و او بخشنده و مهربان است
  : فرمايد مي ص پيامبر

اول چيزي كه شما بايد آنها را به : إالاهللا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن الإله[
يعني آنها را به سوي پرستش . است) الاهللاإ الإله(آن دعوت كنيد شهادت دادن به  سوي

  ). متفق عليه] (عوت كنيدخداوند د
  هدف نهايي از يكتا دانستن خداوند در پروردگار بودن و پرستش او چيست؟ : 4س 
ها عظمت  هدف نهايي از يكتا دانستن خداوند در پرستش، اين است كه انسان: 4ج 
هايشان  معبودشان را درك و تنها او را عبادت كنند بطوري كه ايمان در دلو پروردگار 
ود و در روي زمين براي انجام اعمال صالح تالش كنند و در زندگي منهج و جايگزين ش

   .گرانقدر باشد ص قانون راهشان، فقط قرآن و سنت پيامبر
  چيست؟ )توحيد اسماء و صفات( دانستن خداوند در اسماء و صفاتش يكتا: 5س 
و اثبات يكتا دانستن خداوند در اسماء و صفاتش، يعني يقين و اطمينان داشتن : 5ج 

در  ص ن وصف كرده يا پيامبرآكه خداوند خودش را در قرآن به وسيلة كردن آنچه 
احاديث صحيحش خداوند را به وسيلة آن وصف نمود، بدون عوض كردن معناي ظاهري 
آن، بدون تشبيه كردن به چيزي مثل مخلوقاتش، بدون رد كردن آن، بدون قائل شدن 

بودن خداوند و  شروي عربر (استواء : ها، مانند مكيفيت و چگونگي براي آن صفات و اس
اي خدا رمان اول، وجود دست بنزول خداوند در آخر هر شب به آس )ارتفاع گرفتن بر آن

و امثال اينها، اين اسماء و صفات براي خداوند وجود دارند و مخصوص و شايستة 
  : دفرماي خداوند مي. نها مجهول استخداوند است ولي كيفيت و چگونگي آ

﴿}§øŠ s9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9   .)11/ شوري(  ﴾ #$
هيچ مثل و مانندي نيست و او به كردار بندگانش شنوا و  )آن خداي يكتا را(«

  .»بيناست



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

20

  : فرمايد مي ص پيامبر
خداوند در يك سوم آخر هر شب از عرش  :ينزل اهللا فی كل ليلة إلی السامء الدنيا[

  . )رواه مسلم(] آيد به آسمان دنيا پايين ميخود 
توانيم كيفيتي براي آن قرار  ولي چگونگي پايين آمدن خداوند مجهول است و نمي

شايسته و اليق خداوند تبارك و كه فقط است اي  دهيم، نزول خداوند به آسمان دنيا، بگونه
ه كنيم، همچنين توانيم اين نزول را به هيچيك از مخلوقاتش تشبي تعالي است و نمي

نزول در اينجا رحمت است، يعني آن را منظور از  :توانيم آن را رد كنيم و يا بگوييم كه نمي
، زيرا حرام است و بايد ظاهر آن را نمائيم )معناي غير از معناي ظاهري و اصلي(تأويل 

  . آنگونه كه هست قبول كنيم و هيچگونه كيفيتي براي آن قرار ندهيم
   است؟خداوند كج: 6س 
  . قرار دارداالي عرش خداوند بر ب: 6ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿⎯≈ oΗ ÷q§9$# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9$# 3“ uθ tG ó™   .)5/ طه(  ﴾#$
  .»فته استبر عرش قرار گر ].است[ بخشنده بسيار ]خداوند[«

و چگونه . وانيم كيفيتي براي آن قائل شويمت مجهول است و نميآن ولي چگونگي 
. ات خداوند استبر روي عرش، طوريست كه فقط شايسته و اليق ذقرار گرفتن خداوند 

  : فرمايد خداوند مي
﴿Λä⎢ΨÏΒ r& u™ ⎯̈Β ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡ øƒs† ãΝä3Î/ uÚ ö‘F{ $# #sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θßϑ s? ﴾    

  .)16/ ملك(  

 حالتى در برد فرو زمين در را شما كه ايد شده ايمن است آسمان در كه كسى از آيا«

  .»جنبد مى گهاننا آن كه

﴿÷Πr& Λä⎢ΨÏΒr& ⎯̈Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# βr& Ÿ≅Å™öãƒ öΝä3ø‹n=tæ $Y6Ï¹%tn ( tβθçΗs>÷ètG|¡sù y#ø‹x. ÌƒÉ‹tΡ ﴾    
  .)17/ ملك(  
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 پس؟ بفرستد شما بر شنبادى كه ايد شده ايمن است آسمان در كه كسى از آيا«

  .»است چگونه من هشدار كه دانست خواهيد
   :فرمايد مي ص پيامبر

غضبی, فهو مكتوب عنده فوق  ق إن رمحتی سبقتلقبل أن خيلق اخل إن اهللا كتب كتاباً [
قلم  ةخداوند قبل از اينكه مخلوقاتش را خلق كند، تقدير و قضا و قدر را به وسيل :العرش

در لوح المحفوظ نوشت، رحمت و مهرباني من در حق بندگانم از غضب من نسبت به 
تاب تقديرات نوشته شده، نزد خداوند در باالي عرش قرار آنها سبقت گرفته است، و ك

ش بودن خداوند در آسمان را انكار كند به ركسي كه بر باالي ع). رواه البخاري] (دارد
  . مخالفت كرده است ص حقيقت با قرآن و حديث صحيح پيامبر

  خداوند با ماست؟ آيا : 7س 
كنيم و  داند كه چه كار مي ميخداوند با علم، شنيدن و ديدن با ماست يعني : 7ج 

 46در آيه . بيند شنود و هميشه و در همه حال ما را مي تمام صداها و نجواهاي ما را مي
  : فرمايد طه خداوند مي ةسور

﴿tΑ$ s% Ÿω !$ sù$ sƒrB ( ©Í_ ¯ΡÎ) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2” u‘ r& uρ ﴾  )46/ طه(.  
ا هستم و شما را ياري نترسيد كه من با شم: گفت) موسي و هارون(خداوند به «

  .»بينيم شنوم و مي مي )با فرعون(كنم و همه گفتار و رفتار شما را  مي
 پيامبر. در اين آيه، خداوند با شنيدن و ديدنش همواره با موسي و هارون بوده است

  : فرمايد مي ص
خوانيد و او  براستي شما شنواي نزديك را مي: هو معكمإنكم تدعون سميعا قريبا و[

  ). رواه مسلم] (ماستبا ش
مش با ماست و همه چيز را لشود كه خداوند با ع ث استنباط مياز اين حدي

  .شنود مي
  فايده و سود يكتاپرستي چيست؟ : 8س 
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امان ماندن از عذاب ابدي آخرت و هدايت شدن در دنيا  فايدة يكتاپرستي، در: 8ج 
  . ها از گناهان، به خواست خداوند است و پاك شدن انسان

  : فرمايد داوند ميخ
﴿t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{ $# Ν èδuρ 

tβρ ß‰tG ôγ•Β﴾  )82/ انعام(.  
آنها از عذاب خداوند . ردندككساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را با شرك آلوده ن«

  .»شدگانند ند و از جمله هدايتبر و در امنيت كامل به سر مي درامانند
  : فرمايد مي ص پيامبر

حق بندگان بر خدا اين است كه  :يئاشحق العباد علی اهللا أن اليعذب من الرشيک به [
  ). متفق عليه] (خداوند كسي را كه براي خدا شريك قرار نداده است، عذاب ندهد

  
  و شروط آن )الاهللاإ الإله(معناي كلمه طيبه 

  چيست؟ اهللا الإ  لهإ العناي و م  طوشر: 1س 
 ال إله إال اهللابدان كه  )خداوند ما را هدايت كند(اي برادر و خواهر مسلمان : 1ج 

هاي آن كليد را بدست  هايي است اگر تو دندانه دندانهاراي كليد بهشت است و هر كليدي د
كليد بهشت  هاي و دندانه. شود تواني قفل را باز كني و گرنه برايت باز نمي آوردي، مي

  . است كه بايد انسان آن را ياد بگيرد إال اهللا ال إله  هاي شرط
  : به شرح زير است إال اهللا ال إله شروط 

ن امعبود ةهمو آن نفي پرستش : إال اهللا ال إله دانستن معنايش يا همان علم به ) 1
ي در باطل و پرستش و عبادت كردن تنها براي خدا، بدون قرار دادن هيچگونه شريك

  : فرمايد خداوند مي. قي براي خداستعبادت او و ثابت كردن پرستش حقي
﴿óΟn=÷æ $$ sù …çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!$# ﴾  )19/ محمد(.  
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 )پرستش ةبر حقي در آسمان و زمين شايست(كه هيچ معبود  )علم داشته باش(بدان «
  .»)كنرا درك  إال اهللا ال إله  با علم معناي(نيست مگر خداوند يكتا 

  : فرمايد مي ص پيامبر
هر كس بميرد در حالي كه معناي : دخل اجلنة إال اهللا ال إله نه أهو يعلم من مات و[

هاي آن را فهميده و به آن عمل كرده باشد داخل  الاهللا را درك كرده باشد، يعني شرطإ إله ال
  ). رواه مسلم] (شود مي بهشت

قلب انسان بايد . شود ن ميدر مورد آ كه باعث نفي هر گونه شكي: يقين داشتن) 2
  . اي در اين مورد باطل است الاهللا يقين قطعي داشته باشد و هر گونه شك و شبههإ إله به ال

  : فرمايد خداوند مي
﴿$ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s? ötƒ﴾    

  .)15/ حجرات(  
اند و بعد از آن دچار شك و  ي هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردهنان كسانممؤ«

  .»نشدند )در ايمانشان(شبهه 
  : فرمايد مي ص پيامبر

:  هبام عبد غري شاک فيحجب عن اجلنةاهللا ال يلقی اهللا أنی رسولو إال اهللا ال إله شهد أن أ[
هستم  ة خدان فرستادكه هيچ معبود بر حقي نيست، مگر خداي يكتا، و مدهم  شهادت مي
را گفت، در اين صورت ) الاهللاإ أشهدأن الإله(اي با يقين كامل و بدون شك اين  و هر بنده

  ). رواه مسلم] (دگير خداوند بزرگ راه بهشت را از او نمي
الاهللا اقتضا إ إله كه هر آنچه را معنا و مفهوم ال آن اين است ةالزم: قبول كردن) 3

  : فرمايد خداوند مي. گردان نباشيم ز آن رويكند قبول كنيم، و ا مي
﴿öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. # sŒÎ) Ÿ≅‹Ï% öΝ çλm; Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) ª!$# tβρ ç É9 õ3tG ó¡ o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθ ä.Í‘$ tG s9 

$ oΨ ÏG yγ Ï9#u™ 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθãΖ øg¤Χ﴾  )36-35/ صافات(.  
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بودي جز خدا شايسته پرستش شد، هيچ مع باوران گفته مي هر گاه به كافران و بي«

گفتند چگونه ما معبودان خود را ترك كنيم، به  و مي. كردند واقعي نيست سركشي مي

  .»خاطر سخن كسي كه شاعر و ديوانه است
  : فرمايد مي ص پيامبر

ه فقد عصم منی مال إال اهللا ال إله فمن قال  إال اهللا ال إله أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا [
: گويند ام كه با مردم بجنگم، تا مي امر شده: حسابه علی اهللا عزوجلسالم وبحق اإل الّ إنفسه و
الاهللا هر كسي كه اين را گفت به حقيقت مال و جانش بر من حرام است، مگر حق إ إله ال

  ). متفق عليه] (اسالم را ادا نكرده باشد و حساب باطنش با خداست
  : كند ن كلمه بر آن داللت ميپايبندي و تسليم شدن بر آنچه كه اي) 4

  : فرمايد خداوند مي
﴿(#þθ ç7 ÏΡ r& uρ 4’n<Î) öΝ ä3În/ u‘ (#θßϑÎ=ó™ r& uρ …çμ s9﴾  )54/ زمر(.  
  .»بازگرديد به سوي پروردگارتان و تسليم او شويد«

راستي و صداقت ضد دروغ است پس گفتن شهادتين از روي : تصديق كردن) 5
  . تصديق و راستي قلب بايد باشد

  : فرمايد ند ميخداو
﴿$Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ ymr& â¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä.u øIãƒ β r& (#þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tFø ãƒ ∩⊄∪ ô‰s) s9 uρ 

$ ¨Ζ tF sù t⎦⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £⎯ yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª!$# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ è% y‰|¹ £⎯ yϑ n= ÷è u‹ s9uρ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ﴾ )3-1/ عنكبوت(.  
شوند  كنند همين كه بگويند ايمان آورديم رها مي ها فكر مي يم، آيا انسانالف، الم، م«

، آنان را كه پيش از ايشان بودند، امتحان )خير چنين نيست(. شوند و آنها امتحان نمي

براي اينكه خداوند به بندگانش بفهماند و نشان دهد كه چه كساني راست كرديم، 

  .»گفتند و چه كساني دروغ گفتند
  : فرمايد مي ص پيامبر
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رسوله صدقا من قلبه إال حرمه اهللا وأن حممداً عبده و إال اهللا ال إله ما من أحد يشهد أن [
تصديق قلبي شهادت دهد، كه خداوند يكتاست و شريكي هر كس، از روي : علی النار

متفق ] (كند ، بنده و فرستاده اوست، خداوند جهنم را بر او حرام ميص و محمدندارد 
   ).عليه

تصيفه و پاك كردن عمل است، همراه با نيت درست و پاك بودن از : اخالص) 6
  ). ريا(كليه جهات شرك 
  : فرمايد خداوند مي
﴿!$ tΒ uρ (#ÿρ â ÉΔé& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# ﴾  )5/ بينه(.  
  .»خالص كرده باشند اند مگر آنكه خدا را عبادت كنند و پرستش را براي خدا و امر نشده«
  : فرمايد مي ص پيامبر

ترين  خوشبخت: خالصا من قلبه أو نفسه إال اهللا ال إله أسعد الناس بشفاعتی من قال [
] الاهللا را از روي خلوص قلبي و باطني بگويدإ نسان به شفاعت من، كسي است كه الإلها
  ). رواه البخاري(

محبت  :)اهللا محمد رسولالاهللا وإ أشهد أن الإله( شهادتينداشتن به  تمحب) 7
اين شهادتين است و بر آن داللت دارد، شامل كساني است كه  ةداشتن به آنچه كه الزم

شهادتين  ةكنند آورند و با هر چيزي كه نقض گويند شروط آن را به جاي مي شهادتين مي
  . ندزرو است، دشمني مي
  : فرمايد خداوند مي
﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯ tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& öΝåκ tΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßs x. «! $# ( t⎦⎪É‹©9 $#uρ 

(#þθ ãΖ tΒ#u™ ‘‰x©r& $ {6 ãm °!﴾  )165/ بقره(  
دهند، آنها را به اندازه  مي قرارهايي  و از مردمان كساني هستند كه براي خدا، شريك«

هر  كساني كه ايمان آوردند، خدا را بيشتر از دارند و دوست داشتن خدا دوست مي

  .»دارند چيزي دوست 
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  : ايدمفر مي ص پيامبر
أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن : يامنثالث من كن فيه وجد هبن حالة اإل[

ه اهللا منه كام يكره أن يقذف فی كره أن يعود فی الكفر بعد إذ أنقذأن يحيب املرء الحيبه إال هللا و
ايمان ) شيريني(شخصي باشد آن شخص حالوت سه چيز وجود دارد كه اگر در هر : النار
  : چشد را مي

   .را از هر چيزي بيشتر دوست بدارد ص خدا و پيامبرش )1
  . اگر كسي را دوست دارد، فقط به خاطر خدا او را دوست داشته باشد) 2
دوست نداشته باشد كه دوباره به كفر برگردد، بعد از آنكه خداوند او از كفر ) 3

  ). متفق عليه] (مچنان كه دوست ندارد، به جهنم وارد شودنجات داده است ه
اند و به غير از خدا  رد طاغوتيان، كه تبديل به معبوداتي شده: كفر به طواغيت) 8

شوند، و ايمان آوردن به اينكه، خداوند هم پروردگار و هم معبود حقيقي  پرستش مي
  : رمايدف خداوند مي. ماست

﴿⎯yϑ sù ö àõ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s) sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íοuρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# Ÿω 
tΠ$ |ÁÏΡ$# $ oλm;﴾  )256/ بقره(.  

باور نداشته باشد و آنها ) شوند مي شمعبودان باطلي كه پرست(هر كس به طاغوتيان «

را انكار كند و به خدا ايمان آورد، به دستاويزي محكم چنگ زده است كه هيچگونه 

  .»شدن از آن ممكن نيست جدا
  : فرمايد مي ص پيامبر

 إال اهللا ال إله هر كس : دمهبام يعبد من دون اهللا حرم ماله وكفر و إال اهللا ال إله من قال [
شوند، باور نداشته باشد و آنها را انكار كند،  بگويد و به آنچه كه غير از خدا پرستش مي

  ). سلمرواه م] (مال و خونش بر مسلمانان حرام است
   شود؟ طاغوت به چه كسي گفته مي

   ،شوند عمده تقسيم مي ةطواغيت به دو دست
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د و آنها مردم را از پرستش خودشان منع نپرست كساني كه مردم آنها را مي) 1
  . و به اين پرستش راضي هستندكنند،  نمي

كنند، حال فرقي  كساني كه مردم را به سوي پرستش خودشان دعوت مي) 2
يا نه، فقط همين كه آنها اين انگيزه را دهند  پرستش آنها تن درمي بهكه آيا مردم كند،  نمي

  . دارند خود دليلي بر طاغوتي بودنشان است
در اينجا فقط سجده بردن براي آنها نيست بلكه پرستش مفهوم و منظور از پرستش 

آنها صادر تري را دارد، مثل مطيع بودن نسبت به دستوراتي كه از طرف  معناي گسترده
كنند  شود و بر مبناي قرآن و حديث نباشد، حاكمان امروزي كه بر مردم حكومت مي مي
هاي ديني  بارزي از طاغوت هستند، آنها با وضع قوانيني بر خالف دستورات و آموزه ةنمون

  . جبار آن را بپذيرندباإلخواهند كه به اين قوانين تن دردهند و  از مردم مي
  

  يده و يكتاپرستياهميت دادن به عق
  دهيم؟  به چه دليل بيشتر از هر چيزي به يكتاپرستي اهميت مي: 1س 
  : دهيم اهميت مي) يكتاپرستي(به خاطر داليل ذيل به توحيد : 1ج 
توحيد و يكتاپرستي ضد شرك بوده و پايه و ركني اساسي است كه اسالم بر آن ) 1

  . خالصه شده است) اهللا محمد رسولالاهللا إ الإله(نهاده شده است و در شهادتين  بنا
شود و اگر  آن كافر، مسلمان شده و كشته نمي ةكه ذكر شده به وسيل يتوحيد) 2

شود و در حالي  اسالم خارج مي ةمسلمان، آن را انكار كند و يا به آن استهزاء كند از داير
  . شود كه به اسالم كافر گرديده كشته مي

همة پيامبران نيز بر كلمه  ده و اساس دعوترسالت همة پيامبران بوتوحيد، ) 3
  : فرمايد خداوند مي. قرار داشت) الاهللاإ الإله(

﴿ ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$#﴾    
  .)36/ نحل(  
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كه خداي يكتا را  )كند مردم ابالغ هتا ب(ميان هر امتي پيامبري فرستاديم  همانا ما در«

  .»بپرستيد و از طاغوت دوري گزينيد
خداوند . خلق كرده است توحيد، هدفي است كه خداوند به خاطر آن، دنيا را) 4

  : فرمايد مي
 ﴿$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾  )56/ ذاريات(.  
و در عبادت من، شريكي ( ام مگر آنكه مرا عبادت كنند جن و انس را خلق نكرده«

  .»)براي من قرار ندهند
توحيد، شامل يكتا دانستن خدا در پرستش، ايمان داشتن به اسماء و صفات ) 5

خداوند و آنها را مخصوص او دانستن، حكم كردن به قانون خدا و انجام دادن تمام 
  . عبادات ديگر براي خداوند است

لي مهم است، روزي به جوان مسلماني يكتا دانستن خدا در اسماء و صفاتش خي) 6
كه اگر منظورت  :خداوند در هر مكاني وجود دارد به او گفتم :گفت برخورد كردم كه مي

براي اينكه خداوند در قرآن . ذات خداوند است اين حرف تو اشتباه بزرگي است
  : فرمايد مي

﴿⎯≈ oΗ ÷q§9$# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9$# 3“ uθ tG ó™   .)5/ طه(  ﴾#$
  .»و بر آن بلند است بر عرش قرار دارد )در آسمان(ده خداوند بخشن«

كنيم، با شنيدنش هر  داند كه چه كار مي و اگر منظورت اين است كه با علمش مي
بيند و يا هر آنچه به درون  شنود و با ديدنش ما را در هر جايي مي ه را كه ما بگوييم ميچآن
گيريم كه خداوند با  و نتيجه مي داند، پس اين سخن درست است، هايتان خطور كند مي دل

  . علم، سمع و بصر خود در همه جا حضور دارد
توحيد، چيزي است كه خوشبختي و سعادت انسان و بدبختي و شقاوت انسان ) 7

  .خورد در دنيا و آخرت به وسيلة آن رقم مي
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پرستي، ظلم، جهل و تفرقه  توحيد، همان چيزي است كه عرب را از شرك، بت) 8
  . دالت، عزت، علم، اتحاد و مساوات رهنمون كردبه سوي ع

هاي زيادي را فتح كردند و  توحيد، چيزيست كه به وسيلة آن مسلمانان سرزمين) 9
از بندگي و پرستش طاغوتيان رهايي يافتند و به سوي بندگي و پرستش خداوند روي 

منحرف و  رهايي همان است كه مسلمانان به وسيلة آن، از جور و ستم اديان. آوردند
  . دروغين به سوي عدالت اسالمي كه حافظ آنهاست، نجات يافتند

كشاند تاخودشان را  كه مسلمانان را به طرف جهاد ميتوحيد، همان چيزيست ) 10
  . قرباني و فداي اسالم كنند

شود  توحيد، همان چيزيست كه باعث وحدت بين جهان عرب و غيرعرب مي) 11
كه هندوستان مستعمرة انگليس بود دهد در زماني  قرار ميو آنها را بعنوان امت واحدي 

بدون قرار دادن شريكي براي اهللا كه اساس دين اسالم  )عبوديت خداوند(توحيد واقعي 
است از سرزمين وحي به هندوستان رسيد و به سبب آن استعمار چندين سالة انگليس از 

ممالك اسالمي نيز مسلمانان اين سرزمين برچيده شد، همين عامل باعث شد كه در ساير 
  . ان بيرون برانندش هاي تحت سلطه گران را از سرزمينراستعما

هاي زيادي بين  توحيد، همان چيزيست كه به خاطر آن، در طول اسالم درگيري) 12
) الاهللاإ كلمه الإله(پا داشتن آن خاطر به  رحق و باطل رخ داده است و مسلمانان زيادي نيز ب

   .اند  شهيد شده
كشند و فقط با دست گرفتن و  مسلمانان در راه برپايي توحيد، دست از جهاد نمي

همچنان كه در . آيد محقق شدن توحيد است كه عزت و پيروزي براي مسلمانان بوجود مي
هاي بزرگي را بسازند و حال هم به اذن ارادة  گذشته، توانستند با همين توحيد دولت

و شكوه و بزرگي و عظمت را باز گردانند و دوباره، دولت خداوند، قادرند دوباره آن عزت 
تي خداوند اسالمي تشكيل دهند به شرطي كه به توحيد واقعي باز گردند كه همان يكتاپرس

  : فرمايد خداوند مي. است
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﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ β Î) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ#y‰ø% r& ﴾    
  .)7/ مدمح(  

و در صدد نصرت آن (ايد اگر دين خدا را ياري دهيد  اي كساني كه ايمان آورده«

و در مقابل (كند  هايتان را ثابت مي دهد و قدم خداوند هم شما را ياري مي )باشيد

  .»)مانيد دشمنان پايدار و پابرجا مي
  دليل الزم بودن دين و عقيدة صحيح براي انسان چيست؟ : 2س 
در طبيعت اطرافش محدود است و نسبت به صالح و مصلحت خويش  انسان :2 ج

هدف بماند،  خواهد مثل يك ذره ضايع شده و بي كند و انسان فطرتاً نمي ناقص فكر مي
به همين دليل به يك مكتب الهي و ماوراي . و ترقي استبلكه همواره در صدد پيشرفت 

و حيطة وظايف خودش را  هد، محدوداطرافش را به وسيلة آن تفسير كنبشري نياز دارد تا 
خروي خود را به يد تا بتواند راه سعادت دنيوي و ابشناسد و در صدد انجام وظايفش برآ

ب و جدا عشمن نينياوسيلة آن مشخص كند، از اين عقيدة پاك و خالص احكام و قو
به سوي شوند، تا انسان را در پيمودن راه سعادت، استقرار و تمكين دهند، و انسان را  مي

نجات و موجب امنيت و قرار گرفتن در هدايت و سعادت و روشنايي سوق دهند و 
  . رستگاري انسان شوند

  : فرمايد خداوند مي
﴿sπ tó ö7Ï¹ «! $# ( ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ômr& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7Ï¹ ( ß⎯øt wΥ uρ …ã& s! tβρ ß‰Î7≈ tã ﴾    

  .)138/ بقره(  
 پرستش ما و خداست از بهنگارتر ىكس چه و] بپذيريد را[ خدا) تطهير و دين( رنگ«

  .»اوييم كنندگان
  بر دعوتگران و مبلغان اسالمي چه چيزي واجب است؟ : 3س 
بر دعوتگران و مبلغان اسالمي واجب است كه بر راه و روش قرآن و سنت : 3ج 

، گام بردارند و از جايي شروع كنند، كه همة پيامبران كارشان را با آن ص صحيح پيامبر
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، مردم را به توحيد و شهم در آغاز رسالت ص اند، چنان كه رسول خدا، محمد هشروع كرد
  . يگانگي خداوند دعوت كرده كه شاهد اين امر فرمودة ايشان به مردم مكه بود

بگوييد جز خداوند هيچ معبودي شايستة پرستش حقيقي : تفلحوا إال اهللا ال إله قولوا [
  ]. نيست، تا رستگار شويد

يزده سال تمام در مكه، مردم را فقط به سوي اين توحيد س ص رسول خدا
تا اينكه . ريزي كرد هاي ايمان را در بين مردم پايه فراخواند و ساختار عقيدة صحيح و پايه

 در دل و جان صحابة آن رسول )پرستش خداوند بدون شريك قائل شدن براي او(توحيد 
در (دانستند  ذات خداوند مي عبادت و دعا را تنها مخصوصجاي گرفت، بطوري كه  ص

زيرا هر كسي كه قانوني را براي  )دانستند پذيرش دعا تنها او را قادر و غير او را عاجز مي
كند به همين  جامعه، وضع كند با توجه به علم و قدرت محدود بشري، چنين اقدامي مي

زيرا او  گذاري مطلق است، شايسته قانونولي خداوند . دليل همواره قانونش ناقص است
 ص پيامبر. تر است هاي بندگانش آگاه خالق تمام بندگانش است و او به مصالح و خواسته
هاي حكومت اسالمي را بنا نهاد و مردم  بعد از اين سيزده سال به مدينه هجرت كرد و پايه

و  الاهللا جهاد كنندإ إله فراخواند تا براي اعالي كلمه الرا به سوي جهاد با مشركان و كافران 
  . دشمنان اسالم را از بين ببرند

  
  هاي مسلماني شرط

  شروط مسلماني چيست؟ : 1س 
  : مگر آنكه شرايط زير را رعايت كندشود،  انسان هيچگاه مسلمان واقعي نمي: 1ج 
  . توحيد و يكتاپرستي در عبادت را درك كند و به آن عمل نمايد) 1
ند و در آنچه به او امر كرده، را در آنچه براي او آورده، تصديق ك ص پيامبر) 2

  . ده، دوري گزيندنمواطاعت كند و از آنچه او را نهي 
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بايد با كافران و مشركان دشمني داشته باشند، تعدادي از مسلمانان هستند كه به ) 3
دشمني ندارند، مسلمان واقعي بايد با كافران و شوند ولي با مشركان  شرك، دچار نمي

اند دشمني  ، زيرا يكي از كارهايي كه پيامبران با آن شروع كردهمشركان دشمني داشته باشد
كند كه به قومش  نقل قول مي  خداوند در قرآن از ابراهيم. با مشركان و كافران بود

  :گفت
﴿$ tΡö xx. ö/ä3Î/ #y‰ t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3 uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰ yèø9 $# â™ !$ ŸÒøó t7ø9 $#uρ #´‰t/ r& 4©®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «! $$ Î/ 

ÿ…çν y‰ômuρ﴾  )4/ ممتحنه(.  
 تا است آمده پديد كينه و دشمنى هميشه براى شما و ما بين و ايم شده ناباور شما به«

  .»آوريد ايمان خداوند به تنها اينكه
ابراهيم در اينجا سخن را با كلمة دشمني آغاز كرده، سپس به نفرت و كينه اشاره 

با مشركان و كافران دشمني كرد، سپس با آنها  نموده و بيانگر اين مسأله است كه ابتدا بايد
كينه و خصومت پيدا كرد، چون دشمني الزمة كينه و نفرت است، اگر مسلماني با مشركان 
كينه داشته باشد ولي با آنها اعالن دشمني نكند، نتوانسته است به نص آيه، عمل كند و حق 

بل كافران و مشركان نداشته باشند به دشمني را ادا نمايد و تا دشمني و كينه را با هم در مقا
و كينه و نفرت داشتن از آنها هيچ نقصي به قلب  شوند عنوان مسلمان واقعي محسوب نمي

رساند، تا آثار آن كينه در انسان ظاهر نشود و آثارش هم دشمني و اعالن  و باطن انسان نمي
اري داشته باشد، نشانگر اگر انسان با كافران رابطه و همك. جنگ با مشركان و كافران است

  . اي نسبت به آنها ندارد اين است كه هيچگونه كينه
  : فرمايد مي ص گرامي اسالم پيامبر: امر به معروف و نهي از منكر) 4
  ]. دين نصيحت است: ين النصيحةدال[

هر كس بگويد من به مسلمانان كاري ندارم حتي اگر شرك، كفر و گناه هم مرتكب 
آيد، زيرا بر او واجب است كه مسلمانان را  لمان واقعي به حساب نميشوند، اين فرد، مس
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اي  نصيحت كند و خطر كفر، شرك، گناهان و اعمال ناشايست را براي مسلمانان به شيوه
  : فرمايد خداوند مي. داوند عمل كندماليم و آرام بيان و به اين آية خ

﴿äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$# uρ Ïπ uΖ |¡ ptø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ 

ß⎯ |¡ômr&﴾  )125/ نحل(.  
حكمت و برهان و موعظة نيكو به راه خدا دعوت كن و با  اما مردم را بپيامبر اي «

  .»بهترين طريق، با اهل جدال مناظره كن
طا ع ص در اين آيه منظور از حكمت، فهم و شعوري است كه خداوند، به پيامبر

اين حكمت از طريق احاديث او به ما رسيده است در اينجا  ص فرموده و بعد از پيامبر
 ص به سنت و طريقه رسول خدا) بسنتي(يعني ) بالحكمة(يد بگويم معني صحيح كلمه با

  . بايد مردم را به سوي خداوند دعوت كنيم
  هاي قبول شدن توبه چيست؟ شرط: 2س 
  : است موارد زير شروط قبول توبه: 2ج 
توبه از گناهان بايد خالصانه براي خداوند باشد و نبايد براي كسي يا : اخالص) 1

  . چيز ديگري توبه كند
  . گناهكار بايد از انجام دادن گناهانش پشيمان شده باشد: مانييپش) 2
دست كشيده و ديگر  بايد از گناه كارگناه: دست كشيدن از تكرار كردن گناهان) 3

  .مرتكب آن نشود
كننده بايد تصميم قطعي بگيرد كه دوباره به  توبه: برنگشتن به طرف گناهان) 4

  . طرف گناهان برنگردد
گناهان خود را داشته باشد به از خداوند طلب آمرزش : طلب آمرزش كردن) 5

  . خاطر اينكه در حق خداوند نافرماني كرده است
  . و را ببخشندادا كردن حقوق كساني كه به آنها ظلم كرده است، تا ا) 6
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توبه كردن بايد در زمان حياتش و قبل از رسيدن وقت : در وقت خودش باشد) 7
 پيامبر. كنند مرگش باشد و يا قبل از رسيدن قيامت براي كساني كه در آن هنگام زندگي مي

  : فرمايد مي ص
م كه در كند، مادا اش را قبول مي خداوند توبه بنده :إن اهللا يقبل توبة عبده ما مل يغرغر[

  ). رواه ترمذي] (نباشد )ات موترسك(هنگام رسيدن وقت مرگش 
داند، كه وقت  بهتر است كه انسان در توبه كردن عجله كند، زيرا فقط خداوند مي

  . داند اش، چه زماني است و بنده نمي مرگ بنده
  

  هاي قبول شدن عمل  شرط
  ؟كدامندهاي قبول شدن عمل  شرط: 1س 
  : عمل نزد خداوند چهار مورد استدن شروط قبول ش: 1ج 
  . ايمان داشتن به خداوند و پرستش او به تنهايي) 1

  : فرمايد خداوند مي
﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ôM tΡ% x. öΝ çλm; àM≈ ¨Ζ y_ Ä¨ ÷ρ yŠö Ïø9$# »ω â“ çΡ﴾    

  .)107/ كهف(  
هاي فردوس  اند باغ ايسته انجام دادهاند و كارهاي ش به راستي كساني كه ايمان آورده«

  .»منزلگاه و جايگاه آنهاست
  : فرمايد مي ص پيامبر

ايمان به خداوند آوردم، سپس بر روي ايمانت  :بگو: قل آمنت باهللا ثم استقم[
  ). رواه مسلم] (داشته باش يدارياستقامت و پا

قصد كسب  يعني انجام دادن اعمال صالحه تنها براي خداوند، بدون: اخالص) 2
  . شهرت و نداشتن ريا در انجام عبادات

  : فرمايد خداوند مي
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﴿Ï‰ç7ôã$$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒèΧ çμ ©9 š⎥⎪Ïe$!$#﴾  )2/ زمر(.  
  .»خدا را عبادت و پرستش كن و دينت را خالص براي او بگردان«
  : فرمايد مي ص پيامبر

الاهللا بگويد إ إلهكسي كه از روي اخالص ال: الاهللا خملصا دخل اجلنةإ من قال الإله[
  ). رواه بزار] (شود داخل بهشت مي

خداوند  .موافقت و مطابقت داشته باشد ص گفتار و عمل او با سنت پيامبر) 3
  : فرمايد مي

﴿!$tΒ uρ ãΝ ä39 s?#u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù﴾  )7/ حشر(.  
 باز آن از را شما كه آنچه از و. بگيريد را آن، بدهد شما به] خدا[ رسول كه آنچه و«

  .»بازآييد، دارد
  : فرمايد مي ص پيامبر

هر كس عملي را انجام دهد، كه ما به انجام : من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد[
  ). رواه مسلم] (آن امر نكرده باشيم، عمل او باطل است

، يعني عبادت خود را صاحب عمل صالح ايمانش را با كفر و شرك از بين نبرد) 4
را در عبادت خداوند شريك نگرداند، مثل دعا كردن از براي خدا انجام دهد و هيچ كس 

، اولياي الهي يا مردگان و يا طلب ياري گرفتن و مددخواهي از آنها و يا ‡پيامبران 
هم باشند،  ‡ها پيامبران  خداوند، حتي اگر اين مردهتوسل كردن به مردگان در پيشگاه 

  : فرمايد همچنان كه خداوند مي. يستست ندر
﴿Ÿω uρ äíô‰ s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8• ÛØtƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾  )106/ يونس(.  
 به[ رساند نمى تو به زيانى و بخشد نمى تو به سودى كه را چيزى خداوند جاى به و«

  .»بود خواهى ستمكاران از گاه آن، كنى]  چنين[ اگر كه. مخوان]  نيايش
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  : فرمايد مي ص پيامبر
  ). رواه ترمذي] (عبادت استهمان دعا كردن : الدعاء هو العبادة[

توان براي كسي غير از  همچنان كه نماز عبادت است و همانطور كه در نماز، نمي
را خواند و يا از او طلب توان كس ديگري  خدا سجده برد، پس در دعا نيز، جز خدا نمي

  : فرمايد مي  دونخدا. فريادرسي و كمك كرد
﴿⎦È⌡s9 |M ø.u õ° r& £⎯ sÜt6 ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒø:   .)65/ زمر(  ﴾ #$
  .»شوى زيانكاران از يقين به و. شود نابود عملكردت گمان بى، آورى شرك اگر«

  معناي نيت چيست؟: 2س 
د و منظوري است كه محل آن در قلب انسان است و تلفظ آن با نيت مقصو: 2ج 

  و صحابه ص زبان درست نيست و دليل درست نبودن نيت با زبان اين است كه پيامبر
خداوند . داشته باشداند بلكه انسان بايد قلباً، نيت انجام دادن كاري را  نيت را با زبان نگفته

  : فرمايد مي
﴿(#ρ• Å r& uρ öΝ ä3s9 öθs% Íρ r& (#ρ ãyγ ô_$# ÿ⎯Ïμ Î/ ( …çμ ¯Ρ Î) 7ΟŠÎ= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰ Á9   .)13/ ملك(  ﴾#$
 دلها راز به او]  صورت هر در[ سازيد آشكار را آن يا داريد نهان را سخنتان و«

  .»داناست
  : فرمايد مي ص پيامبر

 انجام هر عملي بستگي به نيت دارد و: ما نوی إنام األعامل بالبنيات وإنام لكل امرئ[
  ). متفق عليه] (آن چيزي است كه نيت كرده باشدهر انساني  هرهب

يعني براي درستي و قبول شدن هر عملي به نيت، قصد و هدفي نياز است و آن 
  . نيت نيز، بايد خالص براي خداوند باشد

دين در قلب انسان است و اگر انسان دل (: گويند معني اين سخن مردم كه مي: 3س 
  چيست؟ ) كافي است و اعمال، زياد مهم نيستو قلبش پاك باشد، 



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

37

خواهند از زير بار تكاليف شرعي و ديني  گويند كه مي اين سخن را كساني مي: 3ج 
اي از عقايد، عبادات،  فرار كنند و واجبات ديني را انجام ندهند، دين، شامل مجموعه

آنها مسلمان بايد به و انسان . اين مجموعه نياز به عمل كردن دارد و. معامالت و غيره است
  . اش پياده كند عمل كند، و آنها را در زندگي روزمره

در  ص كه پيامبرعقايد ديني در قلب انسان جاي دارد از آن جمله اركان ايمان، ) 1
  . و در اول كتاب در مورد آن توضيح داده شده است. آن را تشريح كرد پاسخ جبرئيل

ن مااي: رشهله واليوم واآلخر وبالقدر خريه ورسبه واإليامن أن تؤمن باهللا ومالئكته وكت[
هاي آسماني، پيامبران، روز آخرت و ايمان به  ايمان داشتن به خداوند، مالئكه، كتاب: شامل

  ). روه مسلم] (است )خير و شر آن( قضا و قدر
اركان . عبادات ديني با انجام دادن به وسيلة جوارح و همراه با نيت قلبي است) 2
از آن خبر داده در جملة عبادات ديني قرار  در جواب جبرئيل ص ه پيامبراسالم ك

  . دارد
علی أن يعبد اهللا ويكفر بام دونه وإقام الصالة وإيتاء الزكاة : سالم علی مخساإلبنی [

يقين داشتن و عمل . بنا نهاده شده استچيز اسالم بر پنج  :صيام رمضانوحج البيت و
نماز با ( ،اقامه نماز ،ص اهللا ن محمد رسولوأ إال اهللا ال إله ن أشهد أ(كردن به شهادتين 

دادن زكات، حج خانه خدا را بجا آوردن و  )رعايت تمام اركان و واجبات و مستحبات آن
  ). رواه مسلم] (روزه گرفتن در ماه رمضان است

  . باشد ص و اين اعمال بايد، همراه با اخالص و مطابق با سنت پيامبر
براي (وقات وقتي مسلمانان را به سوي نماز و روزه و گذاشتن ريش بسياري ا) 3
در قلب دين بايد  :كهگويند  به خاطر فرار از تكاليف شرعي مي. كنيم دعوت مي )مردان

اعمال  ما از روي :بگوييم كهانسان باشد و ظاهر چندان اهميت ندارد، در جواب بايد 
داند كه در قلب هر كسي چه  ا خداوند ميبريم و تنه ظاهري به مسلمان بودن كسي پي مي

داراي ايمان است يا نه، و ما به درون قلب هيچ كسي آگاه چيزي وجود دارد، آيا قلبش 
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اگر ايمان شخصي، قلبي و واقعي باشد بايد اين ايمان قلبي در ظاهرش هم اثر . نيستيم
ز، روزه، زكات بايد بايست عالوه بر اعمال عبادي مثل نما ميي كه فرد مسلمان رگذارد بطو

 بقية فرائض يعني ساير اعمال و گفتار و حتي وضعيت ظاهريش نيز با سنت رسول خدا
  . داشته باشدتطبيق  ص

  : فرمايد مي ص پيامبر
د مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال إن فی اجلسأال و[

گوشت  تكهوجود دارد كه اگر آن  ه گوشتيتكآگاه باشند كه در بدن انسان  :هی القلبو
باشد، تمام بدن انسان شود و اگر فاسد و ناپاك  صالح و پاك باشد، تمام بدن انسان پاك مي

  ). متفق عليه] (شود و آن قلب هر انساني است فاسد و ناپاك مي
ايمان با آرزوي بدست آوردن آن و آراسته كردن : گويد مي /امام حسن بصري 

بلكه بايد . آيد ايمان در قلب بدست نمياسالمي بدون وجود واقعي  ظاهر خود، به شيوة
يعني انسان، نماز . باشد و اعضاي بدن نيز به آن عمل كننددر ايمان وجود داشته يقين قلبي 

  . بخواند، روزه بگيرد، و از نظر ظاهر، ظاهري را كه شايستة فرد مسلمان باشد داشته باشد
تصديق قلب، عمل قلب، اقرار به زبان و عمل  ايمان،: گويد مي /امام شافعي 

دادن عبادات، افزايش و با انجام دادن گناهان اعضاي بدن است، و ايمان هر انساني با انجام 
  . يابد كاهش مي

كالً بر روي اين مسأله اجماع داشتند، كه ايمان  )پيشوايان صالح گذشته(امامان سلف 
كه ايمان قلبي به شود  مؤمن واقعي محسوب ميانسان وقتي . شود انسان، زياد يا كم مي

خداوند داشته باشد و كلية واجباتي را كه از طريق قرآن و سنت نبوي بر او تكليف شده 
كلية اعمالش با روش كه است، يا ميل و رغبت خالصانه براي خداوند انجام دهد بطوري 

حش زيادتر باشد، انسان مسلمان هر چقدر، اعمال صال. موافقت داشته باشد ص پيامبر
  . شود ايمانش بيشتر مي
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  بايست  در آغاز كار دعوت دين كدام يك از دو مورد زير مي

  مدنظر قرار گيرد
  ترويج عقايد صحيح اسالمي ) الف
  تشكيل حكومت اسالمي ) ب

محمد قطب يكي از داعيان اسالمي در يك سخنراني در دارالحديث مكه مكرمه در 
  : دند اين چنين پاسخ داداز او پرسيجواب سؤالي كه 

اسالم از طريق ايجاد حكومت و بدست آوردن قدرت : گويند بعضي مي: 1س 
اسالم از طريق درست كردن و بازسازي : گويند ، باز گردد و بعضي ديگر ميتواند دوباره مي

گردد، كدام يك از اين دو گفته درست  هاي اسالمي دوباره باز مي عقايد مردم و تربيت امت
   است؟

اي  شود تا هنگامي كه عده در روي زمين ايجاد مياسالمي چگونه حاكميت : 1ج 
بعنوان دعوتگر وجود نداشته و عقيدة مسلمانان را تصحيح نكنند، دعوتگران اسالمي بايد 
به مسلمانان، صبر در برابر امتحانات زندگي و ديني را ياد دهند، و براي جهاد در راه خدا 

توان ادعا كرد زمان تشكيل حكومت  و بعد از اين مراحل است كه ميآنان را آماده كنند، 
اي واضح و آشكار است چون حكومت كردن و قدرت  فرارسيده است و اين قضيهاسالمي 

آيد و ما خود بايد در فكر تشكيل حكومت  يك دفعه از آسمان فرود نميپيدا كردن 
  .اسالمي باشيم

 بدست نياورند و به معناي اصلي تا مسلمانان عقيدة صحيح قرآن و سنت را
. افتند هيچگاه به فكر تشكيل حكومت اسالمي نميپي نبرند ) اهللا الاهللا محمد رسولإ الإله(

صحيح اين كلمة طيبه رسيدند حاضرند با تمام جان و دل در راه ولي روزي كه به فهم 
  . د، انشاءاهللاخداوند براي اعالي كلمة توحيد جهاد كنند و حكومت اسالمي را تشكيل دهن

  : فرمايد خداوند مي
﴿öθs9uρ â™!$t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ ⎯Å3≈s9uρ (#uθè=ö6u‹Ïj9 Νà6ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ﴾  )4/ محمد(.  
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گردانيد ولي  خواست، شما را بدون جهاد بر كافران پيروز مي و اگر خداوند مي«

  .»وسيلة بعضي ديگر امتحان كندبعضي از شما را به خواهد  مي
تواند كافران را از بين ببرد و حكومت اسالمي تشكيل دهد  خداوند اگر بخواهد، مي

خواهد مسلمانان خودشان يا كافران مبارزه كنند و آنها را از بين  ولي آنها را براي اينكه مي
  . برد ببرند و حكومت اسالمي تشكيل دهند، از بين نمي

از دعوت اسالمي، مردم بر روي  بايست در اولين مرحله شكي در اين نيست كه مي
صحيح قرآن و سنت تربيت و پرورش يايبند، آنگونه كه اگر به باليي دچار شوند و عقيدة 

تا نهايتاً در راه  )همانند مسلمانان صدر اسالم(يا با دشمن روبرو شدند بر آن صبر گيرند 
  . خدا براي تشكيل حكومت اسالمي جهاد كننند

  
  در اسالم) البراء(نفرت داشتن و ) الوالء(دوست داشتن 

  دوستي و دشمني در اسالم چيست؟ : 1س 
و صحابة پيامبر و مؤمنين واقعي را  ص يعني خدا و پيامبر: دوست داشتن: 1ج 

  . دوست بداريم و آنها را ياري دهيم
  ، صحابهص مخالفت و بيزاري نسبت به كساني كه با خدا، پيامبر: نفرت داشتن

مثل كافران و مشركان و بدعتگزاران در دين، كساني . كنند دشمني مي مؤمنين مخالفت وو 
  . كنند كه از غير خدا طلب شفا يافتن، رزق و روزي، هدايت، فريادرسي و غيره را مي

هر مؤمن يكتاپرستي كه كلية مسائل و كارهايي را كه مخالف اسالم است ترك كند، 
 و هر كسي كه مخالف خدا، پيامبر .كه او را دوست بداريم و ياريش دهيمواجب است 

و اسالم باشد واجب است نسبت به او نفرت و كينه داشته باشيم و با او اعالن  ص
به او بايد با دشمني كنيم، تا از اين طريق به خداوند نزديكتر شويم و دشمني ما نسبت 

ساني كه دست، زبان، قلب و در حد توان و امكاناتمان باشد و در اين مورد، خصوصاً با ك
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خداوند . ي داشته باشيمكنند، دشمني شديدتر از غير خدا طلب ياري و فريادرسي مي
  : فرمايد مي

﴿tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ ﴾  )71/ توبه(.  
  .»مردان و زنان ايماندار، بعضي از آنها دوستان بعضي ديگرند«
  : فرمايد مي ص پيامبر

ايمان، خالص، پا بر جا و استوار : البغض فی اهللايامن احلب فی اهللا وأوثق عری اإل[
ماند به شرطي كه دوست داشتن به خاطر خدا باشد و تنفر و كينه داشتن هم به خاطر  مي

  ). رواه مسلم] (خدا باشد
  : ايدمفر مي ص پيامبر

ر طكسي كه به خا: امنيستمكل اإلامنع هللا فقد وهللا عطی أبغض هللا وأمن أحب هللا و[
ني كند به خاطر او ببخشد و به خاطر خدا منع كند به مدشاو دارد و به خاطر بخدا دوست 

  ). رواه ابوداود] (رود حقيقت، انتظار تكميل شدن ايمانش مي
  : فرمايد مي ص پيامبر

قيامة الشهداء يوم الشهداء يغبطهم األنبياء و الاسا ما هم بأنبياء ونإن من عباد اهللا أل[
بوا بروح اهللا غري أرحام اربنا من هم? هم قوم حتاهللا خت يا رسول: قالوا.  تعالیهم من اهللانتبمكا

إهنم لعلی نور الخيافون إذا خاف الناس عاطوهنا فواهللا إن وجهوهم لنور وأموال يت البينهم و
 Iωr& χÎ) u™!$uŠÏ9÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ﴿والحيزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه اآلية 

χθçΡt“øts† ﴾ :نه پيامبرند، و نه شهيد،  به حقيقت در ميان بندگان خداوند، كساني هستند
و پيامبران و شهيدان به مقام و . ولي داراي مقام و منزلت بلندي در روز قيامت هستند

 ص خدا اي رسول: گفتند. خورند صحراي محشر غبطه ميمنزلت آنها در نزد خداوند در 
همديگر را كساني هستند كه به خاطر خداوند : فرمود ص آنها چه كساني هستند؟ پيامبر

دوست دارند، بدون آنكه با هم خويشاوند باشند، دوستي آنها به خاطر مال دنيا نيست، 
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بارد و آنها برحقند، در روز قيامت كه مردم از هيبت  قسم به خدا كه از صورتشان نور مي
شوند در حالي كه مردم  آنها ترس ندارند، و در آن روز غمگين نميند ترس آن روز مي

  : اين آيه را خواند ص و سپس پيامبرغمگينند 
﴿Iωr& χÎ) u™!$uŠÏ9÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ χθçΡt“øts† ﴾ )62/ يونس(.  
  .»شوند يآگاه باشيد كه دوستان خداوند هيچ ترسي ندارند و هيچ وقت اندوهگين نم«

  ).رواه ابوداود(
هر كس به خاطر خدا كسي را دوست بدارد و با او : گويد مي ب بن عباس عبداهللا

نفرت داشته باشد، به حقيقت آن  از اوبا او دشمني كند و دوستي كند و به خاطر خدا 
چشد، حتي اگر نماز و  و هيچكس طعم ايمان را نمي. رسد شخص به دوستي خداوند مي

و اكنون اكثر دوستي و . تا خصوصيات باال را نداشته باشدهم انجام دهد  روزة زيادي
ها هيچ  اينگونه دوستي به خاطر كارها و امورات دنيايي است ومردم با يكديگر محبت 

  .هايي نيز خواهند بود داراي زيانرسانند، بلكه  نفعي در روز قيامت به طرفين نمي
كساني كه تنها خدا را عبادت كرده و تنها از ها مؤمن و يكتاپرست و  بر دوستي انسان

x‚$−ƒ﴿خواهند  او كمك مي Î) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡nΣ ∩∈∪﴾  حريص باشيد، هر چند
مردم آنها را با القاب زشت و بد خطاب كنند چرا كه مسلمان حقيقي در ميان مردم غريب 

  : رمايدف حديث غرباء شهرت دارد مي در حديثي كه به ص است، پيامبر
 ?وما الغرباء !اهللا يا رسول: كام بدأ غريبا فطوبی للغرباء قيلسالم غريبا وسيعود إلبدأ ا[

اسالم در حال غربت ظهور كرد و به حال غربت : الذين حييون ما أمات الناس من سنتی: قال
. غرباء چه كساني هستند ص اي رسول خدا: گفتند. ردد، پس خوشا به حال غرباءگ برمي
شدة من را در ميان مردم دوباره زنده  هاي فراموش كساني هستند كه سنت: فرمود
  ). رواه مسلم و نسائي] (گردانند مي

خوانند و بر روي عرش بودن خدا را انكار  و از تمام كساني كه غير از خدا را مي
  . بدعتگزاران در دينندكنند، دوري كن زيرا آنها از جملة  مي
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  )اولياء الشيطان(و دشمنان خدا ) اولياء اهللا(دوستان خدا 

  دوستان خدا چه كساني هستند؟ : 1س 
گيرندگان به قرآن و سنت صحيح  دوستان واقعي خدا مؤمنان حقيقي و دست: 1ج

  : فرمايد خداوند مي. هستند ص پيامبر
﴿Iω r& χ Î) u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ﴾  )63-62/ يونس(.  
 اند كه آنان .شوند ترسي ندارند و اندوهگين نميآگاه باش كه دوستان خدا هيچ «

  .»ترسند اند و از خدا مي ايمان آورده
  : فرمايد مي ص پيامبر

 به حقيقت دوستان من، خدا و بندگان مؤمن و صالح: صالح املؤمننيإنام وليِّيَ اهللا و[
  ). متفق عليه] (خدايند

  دوستان شيطان چه كساني هستند؟ : 2س 
دوستان شيطان مخالفان خدا هستند كه هيچگونه التزام و تعهدي به قرآن و : 2ج 

و اين افراد پيرو هوي و هوس خويشند . و دوستان بدعتگزاران هستندسنت ندارند و ياران 
روي عرش بودن و در آسمان بودن خدا  خوانند و از او طلب دعا دارند، بر غير خدا را مي

خورند و  كنند و آتش مي ل اينها را به بدن فروميثكنند و آهن و شمشير و م را انكار مي
  . دهند پرستان و شياطين را انجام مي كارهاي آتش

  . كنند استنباط ميو حديث و از طريق هوي و هوس خود، مطالب را از قرآن 
  : فرمايد خداوند مي
﴿⎯tΒ uρ ß· ÷ètƒ ⎯ tã Ì ø.ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ôÙ Íh‹s)çΡ …çμ s9 $ YΖ≈ sÜø‹ x© uθ ßγ sù …çμ s9 Ö⎯ƒ Ì s% ∩⊂∉∪ öΝåκ ¨ΞÎ) uρ 

öΝåκ tΞρ ‘‰ÝÁ u‹ s9 Ç⎯ tã È≅‹Î6 ¡¡9$# tβθ ç7|¡ øts† uρ Νåκ ¨Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β﴾  )37-36/ زخرف(.  
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هر كس از ياد خدا غافل شود و روي گرداند، شيطاني را براي او همنشين قرار «

دارند در  كنندگان از دين را از راه خدا باز مي هر آئينه، شياطين، اعراضدهيم و  مي

  .»اند كنند بر روي راه راست قرار دارند، و هدايت شده حالي كه آنها فكر مي
آيا بين راه حق و راه باطل، راهي ديگر وجود دارد كه انسان آن را انتخاب : 3س 

  كند؟ 
اطل وجود ندارد تا انسان بتواند آن را اختيار خير، راهي ديگر به غير از حق و ب: 3ج 

كند، زيرا خداوند بزرگ، گمراهي و ضاللت را در غير حق قرار داده است و غير از حق 
  . است و راه درستي به غير از حق وجود ندارد، راه يا حق است يا باطلهمگي گمراهي 

  : فرمايد خداوند مي
﴿#sŒ$ yϑ sù y‰ ÷èt/ Èd, ysø9$# ω Î) ã≅≈ n= Ò9$# ﴾  )32/ يونس(.  
  .»بعد از حق به غير از گمراهي چيز ديگري وجود ندارد«

  
  شرك بزرگ

  شرك بزرگ چيست؟ : 1س 
براي  )خداوند استكه فقط مخصوص (شرك بزرگ، انجام هر نوع عبادتي : 1ج 

دعا كردن و طلب كردن چيزي از غير خدا، سوگند خوردن به غير : مثل. غير از خداست
  . ذر كردن براي غير خدا و غيرهخدا، قرباني و ن

  : فرمايد خداوند مي
﴿Ÿω uρ äíô‰ s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8• ÛØtƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾  )106/ يونس(.  
رساند، پس اگر  به جز خدا چيز ديگري را مخوان كه به تو نه سود و نه ضرري مي«

  .»خواهي شد تجاوز كنندگانآنگاه از جملة  چنين كني،
  : فرمايد مي ص پيامبر
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بزرگترين گناهان، شريك  :شهادة الزوراإلرشاک باهللا وعقوق الوالدين و: أكرب الكبائر[
  ).رواه البخاري] (دروغ استاحترامي به پدر و مادر و شهادت  قرار دادن براي خدا و بي

   بزرگترين گناه نزد خداوند چيست؟: 2س 
) شرك اكبر(بزرگترين گناه نزد خداوند، شريك قرار دادن براي او در عبادت : 2ج 

  : فرمايد خداوند مي. است
﴿¢©o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î ô³è@ «!$$ Î/ ( χ Î) x8 ÷Åe³9$# íΟ ù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ﴾  )13/ لقمان(.  

  .»شرك، گناه و ظلم بزرگي است )براي اينكه(اي فرزندم براي خداوند شريكي قرار مده «
  : د كدام گناه بزرگترين است؟ فرمودسؤال ش ص پيامبراز و هنگامي كه 

شريك براي خدا قرار دهي در حالي كه او تو را خلق  :هو خلقکأن جتعل هللا ندا و[
  ). متفق عليه] (كرده است
  يا شرك بزرگ در ميان اين امت وجود دارد؟ آ: 3س 
  : فرمايد خداوند مي. بله وجود دارد: 3ج 

﴿$ tΒ uρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ Νèδ çsY ò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³•Β ﴾  )106/ يوسف(.  
  .»اند مشرك]  نوعى به[ آنان آنكه مگر آورند نمى ايمان خداوند به بيشترشان و«
  : فرمايد مي صپيامبر

قيامت بر پا  :وثانحتی تعبد األتلحق قبائل من أمتی باملرشكني و التقوم الساعة حتی[
را  )غير ازخدا(ها  شوند، و بت هايي از امت من به مشركان ملحق مي شود تا گروه نمي

  ). رواه ترمذي] (كند عبادت مي
فقط و اين مسأله . شوند اي همواره در پرستش خداوند دچار شرك مي يعني عده

  . خاص يك برهه زماني نيست
  از مردگان و كساني كه غايبند، چيست؟ نحكم دعا و طلب كرد: 4س 
  . لب كردن از آنها شرك بزرگ استدعا و ط: 4ج 

  : فرمايد خداوند مي
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﴿Ÿξ sù äí ô‰s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz#u™ šχθ ä3tG sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/¤‹ yèßϑ ø9$# ﴾  )213/ شعراء(.  
شوندگان  با خداوند معبود و پرستندة ديگري را مخوان اگر چنين كني از عذاب«

  .»خواهي شد
  : فرمايد مي ص پيامبر

در حالي كه از غير خدا هر كس بميرد  :من دون اهللا ندا دخل النار هو يدعومن مات و[
رواه ] (شود دهد، داخل جهنم مي كند وبراي او شريك قرار مي طلب كمك و ياري مي

  ). البخاري
  آيا دعا عبادت است؟ : 5س 
  : فرمايد خداوند مي. دعا عبادت استبله : 5ج 

﴿tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ÎA yŠ$ t6 Ïã 

tβθ è= äzô‰u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz# yŠ﴾  )60/ غافر(.  

از من درخواست و طلب كنيد تا به جا آورم و از من بخواهيد، : پروردگار شما گفت«

كنند به دوزخ خواركننده،  تا دعايتان را مستجاب كنم، آنان كه از عبادت من تكبر مي

  .»اخل خواهند شد، در حالي كه خوار و ذليلندد
  : فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه ترمذي] (دعا عبادت است :الدعاء هو العبادة[
توانيم نماز را براي غير خدا انجام دهيم، و فقط مخصوص  همانطوري كه نمي

دعا چيزي بخواهيم، زيرا خدا  ازتوانيم از كسي غير  خداوند است، در دعا كردن هم نمي
  . وجه درست نيست و عبادت كردن براي غير خدا به هيچ. هم همانند نماز، عبادت است

  شنوند؟  ما را ميآيا مردگان دعاي : 6س 
  : فرمايد خداوند مي. شنوند مينخير آنها دعاي ما را : 6ج 

﴿!$ tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9   .)22/ فاطر(  ﴾ #$
  .»به كساني كه در قبرها هستند بشنواني تواني و تو اي محمد، نمي«
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﴿$ yϑ ¯ΡÎ) Ü=‹ÉftG ó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãè yϑ ó¡o„ ¢ 4’ tAöθ yϑ ø9$#uρ ãΝåκçZ yèö7 tƒ ª!$# §ΝèO Ïμ ø‹s9 Î) tβθãè y_ö ãƒ﴾    
  .)36/ انعام(  

پذيرند كه گوش شنوا دارند و خداوند مردگان را زنده  تنها كساني دعوت تو را مي«

  .»شوند او برگردانده مي كند و سپس همه به سوي مي
هايشان مرده  خداوند كافران را به مردگان تشبيه كرده است، زيرا قلبدر اين آيه، 

  . كنند است و دعوت اسالم را قبول نمي
  : فرمايد مي ص پيامبر

هايي براي خداوند  مالئكه :رض يبلغونی عن أمتی السالمإن هللا مالئكة سياحني فی األ[
گردند و سالم و صلوات امتم را به من  كنند و مي زمين سير مي وجود دارند كه بر روي

  ). ه الذهبيقرواه حاكم و واف] (رسانند مي
 ها به پيامبر اين حديث بيانگر اين موضوع است كه صلوات ما از طريق اين مالئكه

. شنود هم صلوات امتش را نمي ص ها نباشند، پيامبر و اگر اين مالئكه. رسد مي ص
  : دفرماين مي ب عمر بن عبداهللا

ل وجدتم ما وعد ربكم ه: فقال) مكان قتلی املرشكني(علی قليب بدر  ص وقف النبی[
ن إهنم اآل: ص النبی قالإنام : فذكرت لعائشة فقالت. لن يسمعون ما أقوهنم اآلإ: حقا? ثم قال
y7﴿: ثم قرأت.  كنت أقول هلم هو احلقليعلمون أنام ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$#﴾: بر روي  ص پيامبر

ا آيا آنچه را كه خداوند به شم: ر جنگ بدر، ايستاد و به آنها گفتقبر مشركان كشته شده د
شنوند اين  گويم مي حاال آنچه را كه مياين مردگان : وعده داده بود يافتيد؟ سپس گفت

در آن  ص پيامبر :تعريف كردند و ايشان در جواب فرمود ل جريان را براي عايشه
اند و آنچه را  دانند كه به وعدة خود رسيده مشركان حاال و در همين لحظه مي: گام گفتهن

  : اين آيه را خواند ل سپس عايشه. شنوند حق بود و ميكه من دربارة آنها گفتم 
﴿y7̈Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$#﴾    

  .)80/ نمل(  
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  .)ه البخاريروا( ].»تواني به مردگان بشنواني اي محمد به راستي تو نمي«

 تفسيرراوي اين حديث ابوطلحه است و در : قتاده كه يكي از تابعين است، گفت[
را براي  ص اين حديث گفته است، در آن هنگام خداوند آنها را زنده كرد تا سخن پيامبر

توبيخ و ذلت و خوار كردنشان بشنوند و اين كار باعث حسرت، پشيماني و دلتنگي آنها 
  ). ريرواه البخا] (بشود

  : آيد ز اين حديث چند نكته بدست ميا
در آن هنگام  ص قدرت شنوايي مشركان كشته شده موقتي بوده، زيرا پيامبر )1
و مفهوم آن اين است كه بعد از  »توانند بشنوند همين حال آنها مي ن و دراآل«كه : گفت

خداوند مشركان « :از راوي حديث نقل كرده كه گفتهقتاده شنوند، زيرا همچنان كه  اين نمي
را بشنوند براي توبيخ و ذلت و خوار شمردن مشركان تا  ص را زنده كرد تا سخن پيامبر

  . »رت و پشيماني و دلتنگي آنها بشودباعث حس
 :را انكار و رد كرد و گفت ببن عمر به اين دليل روايت عبداهللا ل عايشه) 2
دانند زيرا به اين  آنها هر آئينه مي: شنوند، بلكه گفت م نگفته آنها ميدر آن هنگا ص پيامبر

  ). تواني به مردگان بشنواني نمي ،براستي تو اي محمد(آيه استدالل كرد 
بن عمر و عايشه را با همديگر تطبيق داد به اين صورت  توان روايت عبداهللا مي) 3

كند،  هر دو، بر نشنيدن مردگان داللت دارد، همچنان كه قرآن آن را بيان مياصل سخن : كه
 ص شدگان جنگ بدر را به عنوان يك معجزه براي پيامبر خداوند كشتهولي در آن هنگام 

مچنان كه قتاده ه. شدندرا شنيدند و بعد از آن ناشنوا  ص پيامبرشنوا كرد تا اينكه سخن 
  . راوي حديث آن را بيان كرد، واهللا اعلم
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  انواع شرك بزرگ
طلب ) اند اني كه در اين دنيا باقي نماندهغايب(توانيم از مردگان  آيا مي: 1س 

  ؟  فريادرسي و كمك كنيم
توانيم از آنها طلب فريادرسي و مددخواهي كنيم زيرا اين كارها را  خير، نمي: 1ج 

  . فقط بايد از خداوند طلب كنيم
  : فرمايد خداوند مي
﴿š⎥⎪Ï% ©! $#uρ tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à)è= øƒs† $ \↔ø‹ x© öΝèδ uρ šχθà) n= øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθ øΒ r& 

çö xî &™ !$ uŠômr& ( $ tΒ uρ šχρ ã ãèô± o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èW yè ö7ãƒ ﴾  )21-20/ نحل(.  
اند و  خوانيد هيچ چيزي خلق نكرده كنيد و مي و كساني را كه غير از خدا عبادت مي«

ات اند و از حي اينها مرده. اند اثري در عالم به نفع خلق ندارند و خودشان هم خلق شده

و چه كسي آنها را (شوند  دانند كه در چه زماني مبعوث مي اند و نمي بهره و زندگي بي

  .»)انگيزد برمي

﴿øŒÎ) tβθèW‹Éó tG ó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$ yftF ó™ $$ sù﴾  )9/ انفال(.  
كرديد از پروردگار خويش دعاي شما را قبول كرد و به فرياد  آنگاه كه فرياد مي«

  .»خواهي شما جواب داد
  : فرمايد مي ص پيامبر

اي كسي كه زنده و پابرجايي، طلب فريادرسي تو را : ستغيثيا حی يا قيوم برمحتک أ[
  ). رواه ترمذي] (به خاطر رحمتت، دارم

  . جويم يعني در طلب كمك و فريادرسي به رحمت تو خداوندا متوسل مي
  ها طلب كمك و ياري نماييم؟  توانيم، از زنده آيا مي: 2س 
رطي كه در حيطة قدرت و توانايي آنها باشد و چيزي را از آنها بله به ش: 2ج 

  . نخواهيم كه در حد توانشان نباشد
  : فرمايد خداوند مي



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

50

﴿çμ sW≈ tó tG ó™ $$ sù “Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yè‹Ï© ’ n? tã “Ï% ©!$# ô⎯ ÏΒ ⎯ÍνÍiρ ß‰ tã …çνt“ x.uθ sù 4©y›θ ãΒ 4©|Ó s)sù 

Ïμ ø‹n= tã﴾  )15/ قصص(.  
 يارى او از بود دشمنانش از كه كسى]  عليه[ بر بود قومش از كه كسى گاه آن«

  .»كشت را او و زد مشت او به]  موسى[ و، خواست
  آيا طلب ياري خواستن از غير خدا درست است؟ :  3س 
خير، طلب مددخواهي در مورد اموري كه غير از خدا كسي ديگر بر آن قادر :  3ج 

  . نيست درست نيست
  : فرمايد خداوند مي
﴿x‚$−ƒ Î) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡ nΣ﴾  )5/ حمد(.  

  .»جوييم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي«
  : فرمايد مي ص پيامبر

از  )دعايي كردي(اگر چيزي خواستي : ستعنت فاستعن باهللاإذا إذا سألت فاسئل اهللا و[
  ). رواه ترمذي] (بخواه و اگر طلب ياري كردي، از خدا ياري بخواه خدا

  توانيم از زندگان طلب ياري كنيم؟  آيا مي: 4س 
بله، تا آن حد كه در توان آنها است، مثل پس دادن قرض يا ياري كردن در : 4ج 

  . كاري
  : فرمايد خداوند مي
﴿(#θ çΡuρ$ yè s? uρ ’ n? tã ÎhÉ9 ø9 $# 3“ uθø) −G9$#uρ﴾  )2/ مائده(.  
  .»همديگر را در نيكوكاري و پرهيزگاري ياري دهيد«
  : فرمايد مي ص پيامبر

اش  خداوند در ياري رساندن به بنده :اهللا فی عون العبد ما كان العبد فی عون أخيهو[
  ). رواه مسلم] (اش در ياري رساندن به برادرش باشد است، مادام كه بنده
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اما طلب شفا يافتن، رزق، هدايت يافتن و مثل اينها نبايد از غير خداوند درخواست 
  . توانند اين كار را بكنند چه برسد به مردگان  اند، نمي زندهشود، زيرا آنهايي كه 
  : فرمايد خداوند مي
﴿“Ï%©! $# ©Í_ s) n= yz uθ ßγ sù È⎦⎪Ï‰öκ u‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©! $#uρ uθ èδ ©Í_ ßϑÏè ôÜãƒ È⎦⎫É)ó¡ o„ uρ ∩∠®∪ #sŒ Î)uρ àM ôÊ ÌtΒ 

uθ ßγ sù É⎥⎫Ï ô±o„ ﴾  )80-79-78/ شعراء(.  
و آنكه به من آب و غذا . كند هدايت مي خدايم كسي است كه مرا آفريد، پس او مرا«

  .»دهد و چون بيمار شوم مرا شفا مي .دهد مي
  آيا نذر كردن براي غير خدا درست است؟ : 5س 
مادر (خداوند در حكايت زن عمران . نذر كردن براي غير خدا درست نيست: 5ج 

  : فرمايد مي) مريم
﴿Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ šs9 $ tΒ ’Îû ©Í_ ôÜ t/ #Y‘ § ysãΒ﴾  )35/ عمران آل(.  
  .»كنم پروردگارا آنچه را كه در شكم من است، براي تو نذر كردم و در راه تو آزادش مي«
  : فرمايد مي ص پيامبر

كه نذر كرده، اطاعت كسي : من نذر أن يعصيه فاليعصهمن نذر أن يطيع اهللا فليطعه و[
خدا سرپيچي كند، از او  خدا را كند، او را اطاعت كند، و كسي كه نذر كرده از اطاعت

  ). رواه البخاري] (سرپيچي نكند
  . يعني چيزي را بر خود واجب كردن و آن را به انجام رساندن: نذر
  آيا قرباني كردن براي غير خدا درست است؟ : 6س 
  : فرمايد خداوند ميخير، درست نيست، : 6ج 

﴿Èe≅ |Á sù y7 În/ tÏ9 ö ptùΥ$# uρ﴾  )2/ كوثر(.  
  .»راي پروردگارت قرباني كننماز بگذار و ب«
  : فرمايد مي ص پيامبر
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] كند لعنت خدا بر كسي باد، كه براي غير خدا قرباني مي: اهللا من ذبح لغري اهللا لعن[
  ). رواه مسلم(

روند،  به آنجا ميقرباني كردن در نزد قبر و در جاهايي كه مردم براي پرستش 
خدا را هم بياوريم، زيرا اين كار، از حتي اگر در هنگام قرباني كردن نام . درست نيست

  . كنند ها قرباني مي چون آنها در اينگونه جاها براي مرده. پرستان است اعمال مشركان و بت
  : فرمايد مي ص پيامبر

كسي كه خودش را شبيه به قومي كند و به شكل آن قوم  :من تشبه بقوم فهو منهم[
  ). ابوداودرواه ] (شود درآيد، از جمله آن قوم محسوب مي

در نتيجه سربريدن هيچ حيواني به هر مناسبتي براي غير خدا درست نيست، زيرا 
و . خداوند استقرباني كردن يك نوع عبادت است و عبادت كردن هم مخصوص 

ردند ك م در آن جا براي بتان قرباني ميهمچنين سر بريدن حيوان در جاهايي كه در قدي
  . درست نيست

به آن درست  )متوسل شدن(ه دور قبر براي تقرب جستن آيا طواف كردن ب: 7س
  است؟ 

  . زيرا طواف كردن فقط به دور كعبه درست است. خير، درست نيست: 7ج 
  : فرمايد خداوند مي
﴿(#θ èù§θ ©Üu‹ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏF yèø9   .)29/ حج(  ﴾ #$
  .»طواف كنندبايد  )كعبه(و به دور اين خانة قديم «
  : فرمايد مي ص پيامبر

هر كس طواف كعبه را هفت  :صلی ركعتني, كان كعتق رقبةواً من طاف بالبيت سبع[
ار انجام دهد و دو ركعت نماز در پشت مقام ابراهيم بخواند، مثل اين است كه يك بنده را ب

  ). ماجه رواه ابن] (آزاد كرده است
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دور بعضي به . روند امروزه شاهد آن هستيم كه بعضي از مردم جاهل به قبرستان مي
ثار شرك و آكنند، اين اعمال كالً از  از قبرها طواف كرده و براي آنها نذر و قرباني مي

دچار الي مپرستي زمان جاهليت است و اگر انسان مواظب نباشد، با انجام چنين اع بت
شود، اگر كسي بداند كه اين كار حرام است و آن را عمداً انجام دهد كافر  شرك اكبر مي

  . شود مي
  حكم سحر كردن چيست؟: 8س 
شود و  سحركردن از گناهان كبيره است و به عنوان كفر محسوب مي: 8ج 

  .آيد دهندة آن كافر به شمار مي جامان
  : رمايدف خداوند مي
﴿£⎯Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# (#ρ ã xx. tβθ ßϑÏk= yèãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# t ósÅb¡9$#﴾  )102/ بقره(.  
  .»آموختند مى جادو ممرد به. ورزيدند كفر شياطين بلكه«
  : فرمايد مي ص پيامبر

از هفت چيز كه شما را به هالكت  :...السحر و ا السبع املوبقات, الرشک باهللا وجتنبوا[
و ساحر به ). رواه مسلم] (نشريك قرار دادن براي خدا و سحر كرد: ديرسانند بپرهيز مي

ه بسيار ساحراني شود، و قتلش واجب است چ جهت سحرش مشرك، كافر و يا مفسد مي
  . اند كه با سحر خود، باعث جدايي بين زن و مرد و از هم پاشيده شدن زندگي آنها شده

  . ماند دهندة سحر، ساحر، كافر و مشرك است و تا ابد در جهنم مي انجام
  توانيم فالگير و غيبگو را در خبر دادن از غيب تصديق كنيم؟  آيا مي: 9س 
  . ديق كنيمخير، نبايد آنها را تص: 9ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿≅è% ω ÞΟ n= ÷ètƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ |=ø‹ tó ø9$# ω Î) ª!   .)65/ نمل(  ﴾ #$
  .»هيچ كسي در آسمان و زمين وجود ندارد كه غيب را بداند مگر خداوند يكتا :بگو«
  : فرمايد مي ص پيامبر
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هر كس پيش  :ر بام أنزل علی حممدفصدقه بام يقول فقد كف أو كاهناً  من أتی عرافاً [
 ص به آنچه كه بر محمد گويند تصديقشان كند فالگير و يا غيبگو برود و در آنچه آنها مي

  ). رواه احمد] (گردد كافر مي )قرآن(است نازل شده 
توان دريافت كه اگر  با توجه به آيات و احاديث روايت شده در اين زمينه، مي

يش فالگير و يا غيبگو برود و آنها را تصديق كند كافر شخص از روي علم و عمداً، پ
بايست به محض اطالع  كه كفر است اطالعي نداشته باشد، مي رشود، و اگر از اين كا مي

  اين كار را ترك كند؟ 
  داند؟  آيا هيچكس غيب را مي: 10س 
  : فرمايد خداوند مي. داند ب را نميهيچكس به غير از خدا غي: 10ج 

﴿…çνy‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹ tóø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ ﴾  )59/ انعام(.  

نزد خداوند است و هيچكس به غيراز خدا، غيب را غيب   )علم( و كليدهاي«

  .»داند نمي
  : فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه الطبراني] (داند هيچ كس به غير از خدا غيب را نمي :اليعلم الغيب إال اهللا[
گويد و كافر  دانم دروغ مي من غيب را مي :ب خبر دهد و بگويدو اگر كسي از غي

  . است
  حكم عمل كردن به قوانين و دستورات مخالف قرآن چيست؟ : 11س 
عمل كردن به قوانين مخالف اسالم، كفر است هر چند كه فرد تنها به درست : 11ج 

نين اسالم، بودن قوانين مخالف اسالم متعقد باشد و عملي را هم در جهت خالف قوا
  . مرتكب نشده باشد

  : سوره مائده آمده است 44در آيه 
﴿⎯tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øts† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ﴾  )44/ مائده(.  
  .»حكم نكند، كافر استاست فرستاده  هر كس به آنچه كه خداوند فرو«
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  : فرمايد مي ص پيامبر
اگر  :يتخريوا بام أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهمكتاب اهللا ووما لكم حتكم أئمتهم ب[

حكم نكنند و يا از بين احكام خدا  ه استپيشوايان هر قومي به آنچه كه خداوند نازل كرد
پسندند به آن عمل نكنند، خداوند  آنچه را دوست دارند، به آن عمل كنند، و آنچه را نمي

  ). رواه ابن ماجه] (دهد مي در ميان آنها دشمني و عداوت قرار
  است، چيست؟  )كافر(چيست؟ و حكم كسي كه ملحد  )كفر(الحاد : 12س 
  . اي كه باشد الحاد، ميل كردن و انحراف از حق است به هر شيوه: 12ج 

يعني فرد خدا را قبول نداشته باشد يا (اين انحراف، ممكن است اعتقادي باشد 
كردن آيات ن را رد كند، يا قولي باشد، مانند تأويل و آسماني بودن قرآ ص پيامبري محمد

ملحد . خداوند عمل كردنقرآن و بر خالف  به غير معاني اصلي آنها، تفسير كردن ناروا از
كند، انسان ملحد، منحرف از راه  مردم درست مي در عقيدةو شبهه  ككسي است كه ش
و كس . كند گري عدول ميملحد كه از قانون خداوند، به سوي قانون دي. خداوندي است

ديگري را غير از خدا وسيلة عبادت كردن، طلب كردن و دوستي و بزرگ داشتن قرار 
دهد، انسان ملحد عقيدة غير توحيدي و شريعتي مخالف شريعت خداوند را قبول دارد  مي
نص صريح قرآن و احاديث را به وسيلة عقل و هوي و هوس خود، تأويل و تفسير و 
كساني به حقيقت در اسماء و صفات خداوند و آيات و احاديث، الحاد كند، چنين  مي

شوند و حكم آنان اين است كه بعد از اتمام حجت بر آنها، كشته  كرده و كافر مي )كفر(
  . شوند

  : فرمايد خداوند مي
﴿¬!uρ â™!$ oÿôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ ß‰Åsù= ãƒ þ’ Îû ⎯Ïμ Í×̄≈ yϑ ó™ r& 4 

tβ ÷ρ t“ ôfã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾  )180/ اعراف(.  
ترين صفات داللت  كه بر بهترين معاني و كامل(هاست  خداوند داراي زيباترين نام«

او را بدان (حاجات خويش از او  )نمايند، پس به هنگام ستايش خدا و درخواست مي
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و ( )زنند خدا به تحريف دست ميهاي  م ر ناها بخوانيد و رها كنيد كساني را كه د نام

ت يا صفات خدا لالدبرند كه از نظر لفظي يا معني، بر خالف  هايي را بكار مي واژه

  .»كار خود را خواهند ديد رآنان كيف )است

﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# tβρ ß‰Åsù= ãƒ þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u™ Ÿω tβ öθ xøƒ s† !$ uΖø‹ n= tã﴾  )40/ فصلت(.  
آن  )حقايق و معاني(دهند و به تحريف  را مورد طعن قرار ميكساني كه آيات ما «

  .»بر ما پوشيده نخواهند بود(زنند  دست مي
به معناي شرك ) يلحدون(در اين آيه معني : گويد مي ب قتاده شاگرد ابن عباس

  . ورزيدن در اسماء و صفات خداوند است
به غير معناي اصلي  الحاد در تأويل، يعني معنا كردن كلمه: گويد مي ب ابن عباس

الحاد يعني كفر، تعدي و سركشي : گويند از تابعين ميو قتاده و كساني ديگر . آن در جمله
  . كردن در كلية آيات قرآن خصوصاً در اسماء و صفات خداوند

هاي عقلي انسان مطابقت  با برداشتبايست  گويد احكامات شرعي مي كسي كه مي
اعمال صالح پديد آيد، به راستي علم محدود و انجام داشته باشند تا يقين در دل براي 

يكسان قلمداد نموده بطوري را با علم نامحدود و بدون نقص خداوند،  )عقل( ناقص بشر
كه عقل خود را شريكي براي خداوند قرار داده كه در آن صورت دچار كفر و شرك گشته 

  . است
  . كند فرق ميحكم انسان ملحد بر حسب ميزان افراط و تفريط الحادش 

انكار كند، از اسماء و صفات ثابت خداوند را يكي ملحدي كه وجود خداوند يا  )1
  .كافر است

و از غير خدا ملحدي كه از مردگان كمك و ياري بخواهد و غير خدا را بخواند ) 2
  . كند افتد كه همة اعمال عباديش را نيز باطل مي طلب و درخواست كند در شركي مي
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كند، يعني معنايي غير از  اسماء و صفات ثابت خداوند را تأويل ميملحدي كه ) 3
در گمراهي  ص قرآن و حديث صحيح پيامبر تآنها را قبول دارد به شهادمعناي ظاهري 
  . آشكار است

آوريم، ما را از انواع الحاد، شرك و كفر نسبت به خودت  خداوندا ما به تو پناه مي
  . دور بگردان
  ا خلق كرده است؟چه كسي خدا ر: 13س 
  . اگر شيطان به وسيلة اين سؤال شما را وسوسه كرد به خدا پناه ببريد: 13ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿$̈ΒÎ)uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ ( …çμ̄ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$#﴾    

  .)36/ فصلت(  
 خداوند به بازگرداند]  اى يافته كه فرمانى از[ را تو شيطان سوى از اى وسوسه اگر و«

  .»داناست شنواى كه اوست گمان بى بر پناه
ده است كه در دربارة چگونگي رد وسوسه و مكر شيطان به ما ياد دا ص پيامبر

  : هنگام وسوسه بگوييم
ليتفل عن  ثم :أحد اً كفوله مل يكن ت باهللا ورسله اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ونآم[
آوردم به خدا ايمان  :, فإن ذلک يذهب عنههلينتباهللا من الشيطان الرجيم و ذليستعثا ويساره ثال
نياز خدايي كه نه فرزندي زاده و نه زاده  ، خداوند يگانه يكتا، خداوندي بيص و رسولش

خود تف كند از سپس سه بار به سمت چپ . او نيستشده است و هيچكس شبيه و مانند 
در صورت انجام اين كارها، وسوسه از . وسوسه دوري و آن را از فكر خود بيرون كنداين 

  ]. انشاءاهللا. ما دور خواهد شد
هاي مسلم، بخاري، احمد و ابوداود آمده  احاديث بسياري در اين زمينه در كتاب(
  ). است
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 :در ضمن واجب است كه در هنگام وسوسه به خود بگوييم و با خود تكرار كنيم كه
است و مخلوق نيست و او همه چيز را به وجود آورده و هيچ چيزي او را به خدا خالق 

    :فرمايد مي ص پيامبر. وجود نياورده است
پروردگارا، تو اول و آغاز هر چيزي هستي قبل از  :ول فال شیء قبلکألاهم أنت الل[

  ). رواه مسلم] (ندارد وجودهمه چيز قرار داري و هيچ چيز قبل از تو 
  عقيدة مشركان قبل از اسالم چگونه بود؟ : 14س 
لياء و خداوند، اوو متوسل شدن به  )نزديكي جستن( مشركان براي تقرب: 14ج 

هبل، الت و : هايي مانند يغوث، يعوق، نسر و بتسواع، ود، : مردان صالح گذشته، همانند
خداوند برايشان  عزي را بين خود و خدا واسطه قرار داده و معتقد بودند كه آنها نزد

  . كنند شفاعت مي
  : فرمايد خداوند مي
﴿š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& $ tΒ öΝ èδß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìh s)ã‹ Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã—﴾ )3/ زمر(.  
و به آنها قرب و (گزينند  كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي«

كنيم، مگر بدان خاطر كه ما را به  ما آنان را پرستش نمي )گويند ويند ميج توسل مي

  .»خداوند نزديك گردانند

﴿šχρß‰ ç7÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xΖ tƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï™ Iω àσ¯≈ yδ 

$ tΡ àσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# ﴾  )18/ يونس(.  
ي و عرساند و نه نف ا كه نه ضرري به آنها مييا كسي رچيزي  پرستند و غير خدا را مي«

  .»كنندگان ما نزد خدا هستند ايشان شفاعت :گويند كه مي
و در زمان ما هم عدة زيادي از مسلمانان به پيش مشايخ تصوف و قبور آنان 

خوانند و به جاي كمك خواستن از خداوند متعال كه  روند و آنها را در دعاهايشان مي مي
همة اين كارها شرك . كنند نان كه مخلوق خدايند طلب ياري و كمك ميخالق است، از آ
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است و اگر از اين اعمال دست نكشند و توبه نكنند، دچار شرك بزرگ شده و در نهايت 
  . روند و با حالت مشركي از دنيا مي. شوند مشرك مي

  : فرمود د گواه اين مطلب است كه ميخو ص دعاي پيامبر
خدايا چيزي را كه تو ببخشي كسي : ت والمعطی ملا منعتيطعاللهم المانع ملا أ[

  ). رواه مسلم] (تواند، ببخشد مانع آن شود، و چيزي را كه تو مانع شوي كسي نميتواند  نمي
  چيست؟ و چند نوع است؟ )ترس(خوف : 15س 
گويند و شامل دو  خوف مي خوف، ترسيدن از ته قلب و با تمام وجود را: 15ج 
  . بيعي و ترس اعتقاديترس ط: نوع است
اي كه شخص بر اين باور باشد كه مرده  ترسيدن از مردگان به گونه: اعتقادي) 1

تواند در زندگي او دخل و تصرف داشته باشد و به او ضرر و زيان يا سود و نفع  مي
كنند  ترسند و فكر مي برساند، چنانكه در زمان ما برخي از مردم از قبور مشايخ تصوف مي

طواف نكرده و با حالت كرنش به مقبرة آنها داخل و خارج نشوند، دچار دور آنها اگر به 
را از اين فكر چيزي نيست جز وسوسه شيطان كه بندگان خدا . شوند ضرر و زيان مي

قبري كه جلو ضرري را كه به خودش . سازد خداوند غافل و به غير خدا مشغول مي
  . ه انسان نفع و ضرري برساندتواند ب تواند بگيرد چطور مي رسد، نمي مي

  : فرمايد خداوند مي
﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ãΝä3 Ï9≡ sŒ ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# ß∃ Èhθ sƒä† …çν u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& Ÿξ sù öΝèδθèù$ y‚s? Èβθèù% s{ uρ βÎ) Λ ä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β﴾ 

  .)175/ عمران آل(  

هاي  با پخش سخنان و وسوسه(اين تنها شيطان است كه شما را از دوستان خود «

و از آنان  )شما به خدا ايمان داريد، شجاع باشيداز آنجا كه (ترساند، پس  يم )اساس بي

  .»نترسيد و از من بترسيد اگرمؤمنان راستين هستيد
توانند به  كنيد كه آنها مي شما گمان مي. ترسانند، دوستان شيطانند آنها كه شما را مي

اندند و يا شما گمان ترس اي به شما بزنند اگر شما را ترس و يا ضربهشما ضرري برسانند 
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دهندة  از آنان كرديد، به من توكل كنيد و به من پناه آوريد، زيرا من براي شما كافي و ياري
  . برم شما هستم برضد آنها و آنها را از بين مي

  . ترسيدن از مردگان از عمل و اعتقادان مشركان است
  : فرمايد خداوند مي
﴿}§øŠs9r& ª!$# >∃$s3Î/ …çνy‰ö6tã ( štΡθèùÈhθsƒä†uρ š⎥⎪Ï%©!$$Î/ ⎯ÏΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ﴾  )36/ زمر(.  

اش كافي نيست، آنان تو را از كساني  از بنده) حفاظت و حمايت(آيا خداوند براي «

تواند كمترين زيان را به كسي برساند در  مگر غير خدا مي(ترسانند  غير از خدا مي

  .»)حالي كه خدا پشتيبان او باشد
دگانشان ها و مر را از بت ص شد كه كافران مكه پيامبراين آيه زماني نازل 

محمد اگر از دينت دست برنداري آنها به تو ضرر و زيان : گفتند ترسانيدند و مي مي
ولي خداوند ادعاي آنها را باطل كرد و به راستي اين كار مشركان قريش باطل و  ،رسانند مي

خداوند در آيه . انند به هيچكس برسانندتو هيچ ضرر و منفعتي نميبيهوده بود، زيرا مردگان 
  : گفتند ند كه به پيامبرشان هود ميك ذيل از قول قوم هود روايت مي

﴿βÎ) ãΑθ à) ¯Ρ ω Î) y71 utI ôã$# âÙ ÷èt/ $ uΖÏF yγ Ï9# u™ &™ þθ Ý¡Î0﴾  )54/ هود(.  
ات  و ديوانه(اند  گويم كه بعضي از خدايان ما باليي به تو رسانده چيزي جز اين نمي«

اي  اي و ما را از عبادتشان برحذر داشته ند بدانگاه كه به بدگويي آنها زبان گشودها كرده

  .»)كني سرايي مي گويي و ياوه اين است كه هذيان مي

﴿tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰Íκô− é& ©!$# (#ÿρ ß‰ pκô− $#uρ ’ ÎoΤr& Ö™ ü“Ì t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Î ô³è@ ∩∈⊆∪ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ ( ’ÎΤρ ß‰‹Å3 sù 

$ YèŠÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω Èβρ ãÏàΖè?﴾  )55-54/ هود(.  
 شريك او برابر در آنچه از كه باشيد گواه] نيز شما[ و گيرم مى گواه را خداوند من: گفت«

  .»مدهيد مهلت من به گاه آن، كنيد انديشى بد من حقّ در همگى پس بيزارم، آوريد مى
و و مطالبي كه بيان شد، دليلي است بر اينكه ترس از مردگان، شرك است اين آيات 

اند و از  بعضي از مسلمانان متأسفانه چه در زمان گذشته و چه در حال در اين شرك افتاده
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از خود عاجز و ناتوانند حال چه برسد ضرري از دفع هر گونه مردگان . ترسند يمردگان م
ما از اين قبور  :گويند كه بعضي از مردم مي. به اينكه بتوانند ضرري به كسي برسانند

. برساند خواهيم به وسيلة اين قبور به ما نفع  كنيم، بلكه از خدا مي نميخواست منفعت در
مرده را به عنوان اسباب و وسيله براي خدا هيچگاه  :در جواب اينها بايد گفته شود كه

  . ر قرار نداده استيرسيدن انسان به خ
 آن ترس از اشخاص ظالم، حيوانات درنده، تاريكي، دريا و: ترس طبيعي و عادي) 2

  . شود اين نوع ترس شرك محسوب نمي. غيره، است
  : فرمايد خداوند مي
﴿}§y_ ÷ρ r'sù ’ Îû ⎯ ÏμÅ¡ øtΡ Zπ x‹Åz 4©y›θ •Β ﴾  )67/ طه(.  
  .»موسي در اين هنگام در درون خود، اندكي احساس ترس كرد«

﴿öΝçλ m; uρ ¥’ n?tã Ò= /Ρ sŒ ß∃% s{r' sù β r& Èβθ è=çF ø)tƒ﴾  )14/ شعراء(.  
قوم فرعون به گمان خود، (آنان : )فرمايد كه، موسي گفت مي بان موسيداوند از زخ(«

ترسم كه مرا  پس مي( )ام زيرا من يك نفر از آنها را كشته(گناهي بر من دارند  )قصاص

  .»بكشد
در اين دو آيه مبحث ترس، خصوصاً ترس از انسان ظالم بيان شده است اين گونه 

  . آن وجود ندارد ها، ترس طبيعي است و هيچگونه آثار شركي در ترس
  

  نفي شريك قرار دادن براي خدا
  چگونه شريك قرار دادن براي خداوند را نفي كنيم؟ : 1س 
  . شود مگر با نفي آنچه غير اوست نفي شريك قرار دادن براي خدا كامل نمي: 1ج 

  . موارد زير از موارد شرك براي خداوند است
هاي  اينكه غير از خداوند انسان شريك قرار دادن در افعال خداوند، اعتقاد به )1

متصوفان به اين . كنند شوند، وجود دارند كه كاينات را اداره مي ديگري كه اقطاب ناميده مي
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توانند در امورات مردم دخالت  معتقدند كه در عالم چهار قطب بزرگ وجود دارند كه مي
امي از جملة آنها كه گمراهاني چون ابن عربي، منصور حالج و بايزيد بسط. داشته باشند

  . هستند
ورزيدند اما با اين  كفار قريش و مشركان مكه با وجود اينكه به خداوند شرك مي

ولي اين جاهالن . كند حال معتقد بودند كه جهان و تمام مخلوقات را تنها خداوند اداره مي
  . ترند مشرك ص امروزي از مشركان زمان پيامبر

  : فرمايد خداوند مي
﴿⎯tΒ uρ ãÎn/ y‰ãƒ zöΔ F{$# 4 tβθ ä9θ à)uŠ |¡ sù ª!   .)31/ يونس(  ﴾#$
گرداند و كارساز  چه كسي امور جهان و جهانيان را مي )از مشركان بپرس ،اي پيامبر(«

چرا كه آفريدگار جهان و ( .خدا: آنان در جواب به تو خواهند گفت. و كاردان است

  .»)رسان مردمان تنها خداست روزي
در اين مورد، نيز دچار شرك شده و براي خداوند  اما متأسفانه بعضي از مردم

  . دهند شريكاني در اداره كارها و امور قرار مي
مثل طلب كمك و فريادرسي از پيامبران و : شريك قرار دادن در عبارت خداوند )2

  . در دعاها )دوستان خدا(اولياء خدا 
  : فرمايد خداوند مي
﴿ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iω uρ à8Î õ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ # Y‰tn r&﴾  )20/ جن(.  
طلبم و كسي را شريك او قرار  پرستم و از او كمك مي تنها پروردگارم را مي :بگو«

  .»دهم نمي
  : فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه ترمذي] (دعا كردن عبادت است: الدعاء هو العبادة[
   .دعا كردن همانند نماز خواندن عبادت است و براي غير خدا درست نيست
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اعتقاد به اينكه پيامبران و اولياء : ار دادن در اسماء و صفات خداوندشريك قر) 3
  . دانند خدا از غيب، خبر دارند و غيب را مي

  : فرمايد خداوند مي
﴿≅è% ω ÞΟ n= ÷ètƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ |=ø‹ tó ø9$# ω Î) ª!   .)65/ نمل(  ﴾ #$
  .»دانند غيب نميجز خدا تند، كساني كه در آسمان و زمين هس :بگو«
  : فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه الطبراني] (داند هيچكس به غير از خدا، غيب را نمي: علم الغيب إال اهللايال[
شريك قرار دادن براي خدا، در واسطه و شفيع گرفتن كسي بين خود و خدا، ) 4

اوند ناچارم در هنگام دعا كردن و طلب كمك از خد :گويد مثل سخن شخصي كه مي
اي از انسان ميان خود و خداوند قرار دهم تا به واسطة او كه فرد صالحي است  واسطه

  . كنندة من نزد خداوند باشد دعايم نزد خداوند قبول شود و او شفاعت
مگر از توان نزد او رفت،  كنند كه نمي در اينجا خدا را به پادشاه و يا اميري تشبيه مي

تشيبه كردن خالق به مخلوق و تشبيه آميز  بان او، و اين كار شركطريق متوسل شدن به مقر
  . شود كه به موجب اين كار انسان كافر مي. ها است كردن خداوند به انسان

  : فرمايد خداوند مي
﴿}§øŠ s9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾  )11/ شوري(.  

  .»هيچ چيزي مانند او نيست«
آسمان و زمين نيست و نه خداوند در ذات و صفات همانند چيزي از چيزهاي 

  . چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات همانند خداوند است
  هاي عصر حاضر وجود دارد؟  آيا شرك دوران جاهليت در ميان انسان: 2س 
ها  بله، شرك دوران جاهليت و بدتر از آن هم در عصر حاضر در ميان انسان: 2ج

  . وجود دارد
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معتقد بودند كه خداوند خالق تمام كاينات و هستي و  ص مشركان زمان پيامبر )1
ها مجسمه ساخته بودند و دهندة همة موجودات است، و اولياي خدا را كه از روي آن روزي
براي هايشان است به عنوان واسطة ميان خود و خدا  كه روح آنها در مجسمه: گفتند مي

ه قرار دادن واسطه ميان خود و در حالي كه خداوند بدادند،  نزديكي به خداوند قرار مي
كنند، رد  خدا عقيدة كساني را كه توسل به غير خداوند مي بندگانش راضي نيست، بلكه

  : گويد خداوند در قرآن به آنها مي .داند كند و آن را باطل مي مي
﴿š⎥⎪Ï% ©! $#uρ (#ρ ä‹sƒªB $# ∅ ÏΒ ÿ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìh s)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— 

¨β Î) ©! $# ãΝä3øts† óΟßγ oΨ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïμ‹Ïù šχθ àÎ= tG øƒ s† 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ ô⎯ tΒ uθ èδ Ò> É‹≈ x. 

Ö‘$ ¤Ÿ2 ﴾  )3/ زمر(.  
و بدان تقرب و توسل (گيرند  كساني كه غير خدا را به پرستش و دوستي برمي«

كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به  ميما آنان را پرستش ن): گويند جويند و مي مي

ميان آنها در آنچه  )پذيرد اين عذر آنها را نمي(خداوند، نزديك بگردانند و خدا البته 

رساند و خداوند دروغگوي  كه اختالف كردند، حكم خواهد كرد و به كيفرشان مي

ر به و او را با وجود كذب و كف. (كند پيشه را به سوي حق هدايت و رهنمود نمي كفر

خداوند شنواي نزديك است هيچگونه احتياجي  ،گرداند درك و فهم حقيقت نايل نمي

  .»به واسطه بشري ندارد

﴿#sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs%﴾  )186/ بقره(.  
  .»به راستي من به آنها نزديكم :و اگر بندگانم در مورد من از تو سؤال كردند، بگو كه«

بيني كه بر روي قبور اولياي  مسلمانان زيادي را در اكثر نقاط جهان مياما امروزه 
آنها به خداوند اند و آنها را براي اينكه به وسيله  خدا ساختمان، بنا و مناره درست كرده

كنند و در  كنند، برايشان نذر و قربان مي پرستند، به دور آنها طواف مي نزديكي جويند مي
هاي اولياي خدا بودند كه  هاي زمان جاهليت هم مجسمه بت. انندخو دعاهايشان آنها را مي

پرستيدند، قبرهاي امروزي هم يك دسته  در گذشته دور، مرده بودند و مشركان آنها را مي
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اند و مسلمانان در حال حاضر  از آنها قبور اولياي خدا در گذشته هستند كه اكنون مرده
رهبران گمراه و بدعتگزار در دين هستند هم قبور  اي ديگر پرستند، و دسته را ميقبرهايشان 

و بايد دانست كه فتنه پرستش قبرها شديدتر از فتنه . جويند كه مردم به آنها توسل مي
پرستند از مشركان زمان  را ميحاضر، كه اين قبور  هاست، يعني مسلمانان حال پرستش بت

  . ترند تر و گمراه مشرك ص پيامبر
رسيد،  ها و بالهايي كه به آنها مي در هنگام سختي ص رمشركان زمان پيامب) 2

كردند و در دعاهايشان هيچگونه شريكي  خواندند و از او طلب ياري مي خداوند يكتا را مي
و در هنگام نجات يافتن از بالها و در هنگام آسودگي و راحتي . دادند براي خدا قرار نمي

  . دادند براي خدا شريك قرار مي
  : مايدفر مي خداوند
﴿#sŒÎ* sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àø9 $# (#âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# $ £ϑ n= sù öΝßγ9̄g wΥ ’ n< Î) Îh y9 ø9$# #sŒÎ) öΝ èδ 

tβθ ä.Îô³ ç„﴾  )65/ عنكبوت(.  
و به دست امواج خطر افتند در آن (چون به كشتي نشينند  )ين مردم مشرك نادانا(«

و چون از خطر دريا به ساحل نجات خوانند  مل ميخدا را به اخالص كا )حال تنها

شوند و در  به خداي، باز هم، به خداي يكتا مشرك مياز جهل و غفلت (رسيدند 

  .»دهند براي خدا شريك قرار مي )دعاهايشان
خوانند و  ولي مسلمانان مشرك زمان ما در وقت شدايد و بالها هم غير خدا را مي

  . ترند تر و نادان ليت هم جاهلدر اين كار از مشركان زمان جاه
  

  ضررهاي شرك بزرگ
  هاي شرك بزرگ چيست؟  ضرر: 1س 
شود و خداوند  شرك بزرگ باعث داخل شدن انسان براي هميشه در جهنم مي: 1ج 

  . بخشد هرگز انسان مشرك و آلوده به شرك بزرگ را نمي
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  : فرمايد خداوند مي
﴿…çμ̄Ρ Î) ⎯ tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰ s)sù tΠ§ ym ª!$# Ïμ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yfø9$# çμ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 

ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡr&﴾  )72/ مائده(.  
جهنم را اگر كسي براي خدا شريكي قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده و «

هيچگونه  )آن روز(هاي ظالم در  دهد و براي انسان جايگاه هميشگي او قرار مي

  .»نيست اي دهنده ياري
  : فرمايد مي ص پيامبر

هر كس در روز قيامت در مقابل خداوند قرار : و من لقی اهللا يرشک به شيئا دخل النار[
رواه ] (شود گيرد در حالي كه براي او شريك قرار داده باشد، براي هميشه داخل جهنم مي

  ). مسلم
  آيا انجام عمل صالح همراه به شرك نفعي براي انسان دارد؟ : 2س 
  : فرمايد مي ‡به پيامبرانش خداوند . رساند خير، هيچگونه نفعي به انسان نمي: 2ج 

﴿öθ s9uρ (#θ ä.u õ° r& xÝÎ6 yss9 Οßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ﴾  )88/ انعام(.  
  .»شد مى زدوده آنان]  اعمال نامه[ از، بودند كرده كه را آنچه، ورزيدند مى شرك اگر و«

شان به جهت شركي كه در عبادت براي خدا قرار تباداعمال خيرشان ضايع و ع
. يعني افراد برگزيدة خداوند است ‡اين آيه به پيامبران  خطاب. ماند نتيجه مي اند، بي داده

فرمايد پس در مورد ديگر افراد چه  هنگامي كه خداوند به بندگان صالح خود، چنين مي
  . خواهد فرمود
  : فرمايد مي ص پيامبر

مالً أرشک معی فيه غريی, أنا أغنی الرشكاء عن الرشک, من عمال ع: الیقال اهللا تع[
نيازترين كسي هستم كه هيچگونه نيازي به شريك  من بي: خداوند فرمود :رشكهتركته و

يعني به خاطر (قرار دهد ندارم، كسي كه عملي را انجام دهد و همراه آن شريك براي من 
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كنم و آن عمل براي  عملش را قبول نمي )م دهدمن و به خاطر كسي ديگر آن عمل را انجا
  ). حديث قدسي رواه مسلم] (شود شريكي كه براي من قرار داده است فرستاده مي
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  شرك اصغر و انواع آن
  شرك كوچك چيست؟ : 1س 
  : فرمايد رك كوچك ريا است، خداوند ميش: 1ج 

﴿⎯yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ö tƒ u™ !$ s)Ï9 ⎯ Ïμ În/u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Î ô³ç„ Íο yŠ$ t7 ÏèÎ/ ÿ⎯Ïμ În/ u‘ 

#J‰ tnr&﴾  )110/ كهف(.  
كار پسنديده و خوب  مالقات پروردگار خود را، بايد پس هر كس كه توقع دارد،«

  .»انجام دهد و در عبادت پروردگار خويش هيچكس را شريك قرار ندهد
  : فرمايد مي ص پيامبر

به حقيقت آنچه خيلي از آن : ر, الرياءصغعليكم الرشک األما أخاف إن أخوف [
  ). صحيح، رواه احمد] (است )در انجام عبادات(شرك كوچك ريا ترسم  مينسبت به شما 

منظور از ريا اين است كه انسان كار خوبي را انجام دهد براي اينكه مردم او را : ريا
اگر . دست يابدو شهرت در بين مردم ببينند و از او تعريف كنند و به جهت آن به مقام 

باشد در انجام آن كار كاري را انجام دهد و در آن منظوري غير از رضاي خدا داشته كسي 
  . شده است )ريا(دچار شرك كوچك 
اگر خدا و فالن كس : شرك كوچك سخن مردي است كه بگويد و از جملة

  . و امثال اينها. بخواهند، اگر خدا و تو بخواهيد
  : فرمايد مي ص پيامبر

و  اگر خدا :نگوييد: ما شاءاهللا ثم شاء فالن: قولوا ما شاءاهللا وشاء فالن ولكن قولواالت[
فالن كس اگر خدا بخواهد بعد از اينكه خدا خواست، : فالن كس بخواهند، بلكه بگوييد

  ). صحيح رواه احمد] (هم بخواهد
  آيا قسم خوردن به غير خدا درست است؟ : 2س 
  : فرمايد خداوند مي. دا درست نيستخخير قسم خوردن به غير : 2ج 

﴿ö≅è% 4’n? t/ ’În1 u‘ uρ £⎯ èVyè ö6 çG s9 ﴾  )7/ تغابن(.  
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  .»شويد آري و قسم به پروردگارم البته برانگيخته مي :بگو اي محمد«
  : فرمايد مي ص پيامبر

هر كس به غير خدا قسم خورد حقيقتاً دچار شرك : لف بغري اهللا فقد أرشکحَ من [
  ). درواه احم] (شده است

خواهد قسم بخورد، به خدا قسم  هر كس مي: من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت[
  ). متفق عليه] (خورد يا ساكت باشد

كسي كه به پيامبران و اولياي خدا قسم . يعني هيچگاه به غير خدا قسم نخورد
ل به آنها توانند به او نفع يا ضرر برسانند، به همين دلي خورد، معتقد است كه آنها مي مي

  . دچار شرك شده است و خورد قسم مي
من كسي را كه به دروغ به خدا قسم : فرمايد مفسر بزرگ قرآن مي ب ابن عباس

ته بال. خورد بيشتر دوست دارم كسي كه به راست به غير خدا قسم ميبخورد نسبت به 
ر يكي از قسم خوردن به دروغ، به خدا اشكالي ندارد، بلكه اين كامنظور اين نيست كه 
ولي نسبت به شريك قايل شدن براي خداوند گناه كوچكتري . گناهان بزرگ است

  . شود محسوب مي
  : فرمايد خداوند مي
﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω ã Ïøó tƒ β r& x8 u ô³ç„ ⎯ ÏμÎ/ ã Ïøó tƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ šÏ9≡ sŒ ⎯yϑ Ï9 â™ !$ t±o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Îô³ç„ 

«!$$ Î/ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #´‰‹Ïè t/﴾  )116/ نساء(.  
تر از آن را از  پايين آمرزد و نمي) از كسي(گمان خداوند شرك ورزيدن به خود را  بي«

هر كه براي خدا شريكي قرار دهد به . بخشد مي )صالح بداندو (هر كس كه بخواهد 

  .»راستي بسي گمراه گشته است
دن آيا نخ بستن به دست يا بازو و انگشتري در دست كردن و يا حلقه در گر: 3س 

  كردن به نيت شفا يافتن از بيماري درست است؟ 
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ضرر و جلب وسايل براي شفا يافتن و يا دفع  هخير، آويزان كردن اينگون: 3ج 
  . منفعت درست نيست و حرام است

  : فرمايد خداوند مي
﴿βÎ) uρ y7 ó¡ |¡ôϑ tƒ ª!$# 9h ÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ﴾  )17/ انعام(.  
تواند آن ضرر را برطرف  به تو برساند هيچكس جز او نمياگر خداوند ضرري «

  .»سازد
مردي را ديد، كه نخي به دستش بسته  ص صحابة رسول خدا  بن اليمان حذيفه

بود تا به وسيله آن سردرد و گرمي بدنش از بين برود، در اين هنگام حذيفه آن نخ را از 
  : مرد، درآورد و اين آيه را خواند دست

﴿$ tΒ uρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ Νèδ çsY ò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ tβθ ä.Î ô³•Β﴾  )106/ يوسف(.  
  .»اند مشرك]  نوعى به[ آنان آنكه مگر آورند نمى ايمان خداوند به بيشترشان و«

باشند، چيزهايي  ميبيشتر آنان از لحاظ گفتار، مؤمن ولي با توجه به كردار، مشرك 
صفات خاص خداوند را براي پيامبران  دانند، غير از خدا را فريادرس و شفادهندة خود مي

آينده و آنچه بوده است  ،حال ،را آگاه به گذشته ءمثالً پيامبران و اوليا. شوند  و اوليا قائل مي
آنها را همچون كعبه  قبوردانند،  دانند و ايشان را فريادرس در همه جا مي ميو خواهد بود، 

  .دانند اكن، روا ميضي اشخاص و امكنند و قرباني را براي بع طواف مي
توانيم حلقه، مهره، صدف و امثال آن را براي دفع چشم زخم ديگران  آيا مي: 4س 

  به خود آويزان كنيم؟ 
  . توانيم براي دفع چشم زخم ديگران اين كار را كنيم خير نمي: 4ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿βÎ) uρ y7 ó¡ |¡ôϑ tƒ ª!$# 9h ÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ﴾  )17/ انعام(.  
  .»تواند آن را از تو دفع كند اگر خدا ضرري به تو برساند كسي جز او نمي«
  : فرمايد مي ص پيامبر
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دفع صدف و امثال اينها را براي (كسي كه حلقه، مهره، : من علق متية فقد أرشک[
صحيح، ] (شود به خود آويزان كند دچار شرك مي )و چشم خوردن از طرف ديگرانضرر 
  ). مدرواه اح

  
  نزديكي جستن و طلب ميانجيگري كردن: توسل

  توان به خداوند نزديك شد؟  چگونه مي: 1س 
درست و نادرست تقسيم  قسم خدا به دوتوسل يا نزديكي جستن به سوي : 1ج 

  . دوم يعني توسل كردن نادرست، حرام است قسمو . شود مي
طريق متوسل  روش درست و مطلوب توسل و نزديكي جستن به سوي خدا از) 1

  . شدن به خداوند، اسماء و صفات او، اعمال صالح خويش و دعاي انسان صالح زنده است
پذير است كه آن شخص  طلب كمك و دعا كردن از ديگران در صورتي امكان

  . انساني صالح و زنده است
  : فرمايد خداوند مي
﴿¬!uρ â™!$ oÿôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾  )180/ اعراف(.  
  .»ها بخوانيد براي خدا نامهاي نيك و زيبا وجود دارد، پس خدا را با آن نام«

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9 Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$#﴾  )35/ مائده(.  
  .»ايد از خدا بترسيد و به سوي خداوند نزديكي بجوييد اي كساني كه ايمان آورده«

و انجام دادن عمل  ص يكي جستن به خدا از طريق اطاعت از خدا و رسولشنزد
صالح و آنچه خداوند به انجام دادن آن راضي است، از طريق دعا كردن از خدا و طلب 
ياري كردن از بندگان زنده و صالح خدا در كارهايي كه آنان بر انجام آن توانا هستند، 

  . شود حاصل مي
  : فرمايد مي ص پيامبر
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خواهم و از تو طلب  خدايا از تو مي: سم هو لک سميت به نفسکالک بكل أسأ[
  ). رواه احمد] (اي ها ناميده هايي كه براي توست و خودت را به آن اسم كنم به تمام اسم مي

 ص خواست در بهشت در كنار پيامبر اي كه مي در پاسخ به صحابه ص پيامبر
  : باشد، فرمود

رفاقت من را در بهشت براي خودت به وسيلة : ودجسی علی نفسک بكثرة العنّ أ[
  ). رواه مسلم] (زياد كردن نمازهايت خداوند درخواست كن

قبل از شما سه نفر : فرمود شنيدم كه مي ص از پيامبر :فرمود ب بن عمر عبداهللا
ناگهان صخرة بزرگي . كه به سفر رفتند و براي سپري كردن شب، وارد غاري شدندبودند 

هيچ چيز ما را از اين غار، : سپس آنان گفتند. در غار بسته شد ازير گرديده واز كوه سر
  . نجات نخواهد داد، مگر اينكه از خدا بخواهيم كه به بركت اعمال نيكمان ما را نجات دهد

بار خدايا من، پدر و مادر پيري داشتم كه هيچگاه هيچ يك از : مردي از آنان گفت
كردم، روزي در جستجوي هيزم  ا قبل از آنها سير نمياعضاي خانواده و خدمتكاران ر

مقداري شير دوشيدم روا بيرون رفتم، زماني كه برگشتم آن دو به خواب رفته بودند، 
قبل از ندانستم آنها را از خواب بيدار كنم و يا يكي از اعضاي خانواده و خدمتگزارانم را 

ار شوند و ظرف در دستم بود، تا آنها بيدشير بنوشانم، من همچنان صبر كردم تا آنها 
در پيش پايم از شدت گرسنگي گريه اي كه صبح دميد، در حالي كه كودكانم  لحظه
كردند، سپس آنان از خواب بيدار شده و شير دوشيده را نوشيدند و بعد از آنها به  مي

 شكلا را از اين ماگر اين كار را براي رضاي تو انجام دادم مخدايا . فرزندانم نوشاندم
  .نجات بده پس صخره، كنار رفت )صخره(

داشتم ولي او از  بسيار دوست ميرا خدايا دختر عمويي داشتم كه او : ديگري گفت
ورزيد، تا اينكه سالي فرارسيد كه قحطي بود، وي نزدم آمدم من به او يكصد  من امتناع مي

بترس من در حالي كه از خدا : او گفت م بگذارد،دينار دادم كه خود را در اختيار و بيست
او را از همه كس بيشتر دوست داشتم از وي روي برگرداندم و از پولي كه به وي داده 
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بودم، گذشتم خدايا اگر اين كار را براي تو كردم ما را از اين مشكل نجات ده، صخره 
  . توانستند بيرون بيايند آنسوتر رفت ولي آنها هنوز، نمي يقدر

اي را اجير كردم و مزدشان را هم دادم، غير از يك  عده خدايا من: نفر گفتسومين 
تجارت انداختم كه از آن سود  دركه دستمزدش را گذاشت و رفت، من مزدش را مرد 

 اي بندة: د، وي پس از مدتي نزدم آمد و گفتزيادي عايدم شد و مال فراواني به دست آم
بيني  هايي را كه مي گاوها و غالمهمة گوسفندها، شترها، : خدا مزدم را بده، من به او گفتم

 :اي بندة خدا مرا مورد تمسخر قرار مده، گفتم: دستمزد تو به دست آمده است و گفتاز 
سپس . آنگاه وي همه را گرفته و با خود برد و چيزي باقي نماند. كنم نميمن تو را مسخره 

پس اين صخره را از ام  خدايا اين كار را فقط به خاطر رضاي تو انجام داده :آن مرد گفت
  . سر راهمان كنار بزن، صخره از دم غار كنار رفت و آنها از غار بيرون آمدند

بينم آنان در دعاهايشان براي نجات از غار  چنانچه در داستان اصحاب غار مي
و آن اعمال را واسطه بين خود و خداوند قرار شوند  خود مي ةمتوسل به اعمال صالح

  . اهايشان را مستجاب و در غار را بر روي ايشان باز كرددع همدهند، خداوند  مي
حب ( صو دوست داشتن پيامبر )حب اهللا(توسل كردن به دوست داشتن خدا 

زيرا دوستي  .باشد ميو دوست داشتن اولياي خدا كه يك عمل قلبي است، درست  )نبيال
  .شود كه مربوط به قلب انسان مي نسبت به آنها از كارها و اعمال صالحي است

  : توانيم بگوييم در دعاهايمان مي مثالً
به خداوندا  :وليائک اشفناأوليائک انرصنا بحبنا لرسولک وألرسولک و کاللهم بحب[

و دوستانت ما را ياري بده، و به خاطر دوستي ما  ص خاطر دوستيت نسبت به پيامبرت
  ]. دردها شفا بده ةو دوستانت ما را از هم ص نسبت به پيامبرت

وع دوم توسل و نزديكي جستن به سوي خداوند، به صورت نامشروع و حرام ن) 2
چنين اعمالي، شرك  )طلب رفع حاجات از آنها(آن، مانند دعا و طلب كردن از مردگان 
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متأسفانه امروزه بعضي از مردم، . دگرد دهندة آن مشرك محسوب مي و انجاماست اكبر 
  . دهند آميزي را انجام مي چنين اعمال شرك
  : فرمايد خداوند مي
﴿Ÿω uρ äíô‰ s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8• ÛØtƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# ﴾  )106/ يونس(.  
رساند و نه زياني،  به جاي خدا كسي و چيزي به فرياد مخوان كه به تو، نه سودي مي«

از  )به جاي آفريدگار متوجه مخلوق او سازي و دعا و عبادت خود را(اگر چنين كني 

  .»ستمكاران و مشركان خواهي شد

﴿βÎ) uρ y7 ó¡|¡ ôϑ tƒ ª! $# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ ( χ Î) uρ x8÷ŠÌ ãƒ 9ö sƒ¿2 Ÿξ sù ¨Š!#u‘ 

⎯ Ï&Î# ôÒ xÏ9 4 Ü=ŠÅÁ ãƒ ⎯ ÏμÎ/ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ÏΒ ⎯ ÍνÏŠ$ t6 Ïã 4 uθ èδ uρ â‘θà tóø9 $# ÞΟŠÏm§9$# ﴾    
  .)107/ يونس(  

تواند آن را برطرف گرداند، و اگر  برساند، هيچكس جز او نميتو اگر خدا زياني به «

تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند و خدا  بخواهد خيري به تو برساند، هيچكس نمي

  .»رساند و او آمرزنده و مهربان است را به هر يك از بندگانش كه بخواهد ميخير 
 از طريق مقام و منزلت پيامبر )توسل كردن( تقرب و نزديكي جستن به خدااما ) 3
خداوندا به : شفنیيا رب بجاه حممد اِ [: چنانچه شخصي بگويد. آميز است كفربدعتي  ص

 ص زيرا هيچكس از صحابه و ياران رسول]. شفايم ده ص خاطر مقام و منزلت پيامبر
  . اند اين كار نكرده
زيرا توسل كردن به مردگان . به او توسل نكرد ص پيامبر پس از وفات امام عمر

ه زنده بود، طلب دعا ك ص اما از عباس عموي پيامبر. و مقام و منزلت آنها حرام است
و اگر . اي عباس برايمان دعا كن و از خداوند بخواه تا باران برايمان بباراند: كرد و فرمود

به پيامبر  به جاي عباس  امام عمربود  بعد از مرگش درست مي ص توسل به پيامبر
  . كرد توسل مي



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

75

دهندة شريك قرار دادن  نشانبعد از وفاتش  ص توسل كردن به مقام و منزلت پيامبر
شود كه خداوند هم مثل اميران و  براي خداوند است، چون انسان در اين هنگام، معتقد مي

 اببه دامن آنها شود تا بعداً بتواند  اني دارد كه انسان بايد اول، دستندرباحاكمان، احتياج به 
  . حرام است )تشبيه كردن خالق به مخلوق( خدا تماس برقرار كند، و اين كار

دانم طلب كردن از  من حرام مي: أكره أن أسال اهللا بغري اهللا[: گويد مي /ابوحنيفه 
لدر صاحب كتاب ا( ]ادن غير خدا در بين خود و خداوندخدا را از طريق واسطه قرار د

  ). المختار اين مطلب را در كتابش آورده است
  آيا در دعا كردن از خداوند نياز به واسطة بشري داريم؟ : 2س 
  . واسطه نداريم خير در دعا كردن و طلب كردن از خداوند نيازي به: 2ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿#sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$ t6 Ïã ©Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs%﴾  )186/ بقره(.  
به راستي من به آنها  ):بگو كه(اگر بندگانم در مورد من از تو سؤال كردند،  و«

  .»نزديكم
  : فرمايد مي ص پيامبر

خوانيد،  در حقيقت شما شنواي نزديكي را مي: هو معكمنكم تدعون سميعا قريبا وإ[
  ). رواه مسلم] (و او با شماست

در و ديدنش  علم، شنيدنند با به وسيلة علمش، همچنان كه قبالً شرح داديم خداو
  .م با ماستيكجا باش هر

  آيا درخواست دعا كردن، از زندگان درست است؟ : 3س 
  .، خيرطلب دعا كردن از زندگان درست است ولي از مردگان: 3ج 

  : فرمايد زنده است مي در وقتي كه پيامبر ص خداوند خطاب به پيامبر
﴿öÏøó tG ó™ $#uρ šÎ7/Ρ s% Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ﴾  )19/ محمد(.  
  .»از خدا طلب آمرزش كن نسبت به گناهان خود و مردان و زنان مؤمن ،اي محمد«
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  : كه ي از ترمذي روايت كرده استو در حديث صحيح
ئت دعوت لک, ن شإ: ادع اهللا أن يعافينی قال: , فقالن رجال رضير البرص أتی النبیإ[

 ص اي ييامبر: و گفتآمد  ص مرد كوري پيش پيامبر:  ...ن شئت صربت فهو خري لکإو
 اگر بخواهي برايت دعا: در جوابش فرمود ص پيامبر. از خدا بخواه كه مرا سالم گرداند

  ). ذيمررواه ت] (شود ال صبر كني، خير نصيبت ميحاين  نم و اگر برك مي
براي  ص ميرشود كه آن مرد كور آمد نزد پيامبر تا به دعاي پيا در اينجا مشاهده مي

  . شفاي چشمانش توسل جويد
  ها و خداوند چيست؟  در ميان انسان ص نقش پيامبر: 4س 
گونه وظيفة  از اين هيچ و به غير. هاست نقش پيامبر رساندن پيام الهي به انسان: 4ج 

  : فرمايد خداوند مي ديگري ندارد
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& šø‹ s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘﴾  )67/ مائده(.  
به تمام و (اي فرستادة خدا هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است «

  .»)و آنان را بدان دعوت كن(برسان  )كمال و بدون هيچگونه خوف و هراسي به مردم
  : فرمود ص پيامبر

در جواب  ص پيامبر: نک قد بلغتإنشهد : حابةاللهم اشهد, جوابا لقول الص[
پروردگارت را ابالغ  دهيم كه تو پيام شهادت مي ص اي رسول خدا: كه گفتند اصحابش

  ). رواه مسلم] (پروردگارا، برايم شهادت ده، خدايا شاهد باش: فرمود. كردي
رسول خدا براي اينكه مردم را . تبليغ اوامر و احكام الهي است ص رسالت پيامبر

وث شد، نه براي اينكه ما، در دعاهايمان او الاهللا دعوت كند مبعإ توحيد الإله ةبه سوي كلم
چنين كارهايي شرك . را بخواهيم و به جاي طلب از خدا از او طلب ياري و كمك كنيم

  . آمرزد، زيرا شرك ظلمي عظيم است است و خداوند هرگز اعمال آلوده به شرك را نمي
  در قيامت را از چه كسي بايد بخواهيم؟  ص طلب شفاعت پيامبر: 5س 
  . را بايد از خدا بخواهيم ص طلب شفاعت پيامبر: 5ج 
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  : فرمايد خداوند مي
﴿≅è% °! èπ yè≈ x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd﴾  )44/ زمر(.  
  .»هر گونه ميانجگري از آن خداست :بگو«
  : صحابه را ياد داد كه بگويند ص پيامبر

  ). رواه ترمذي] (را برايم شفيع بگردانپروردگارا پيامبر  :ه فیّ اللهم شفّ [
دعايم من : ات دعوتی شفاعة يوم القيامة من مات من أمتی ال يرشک باهللا شيئابختای نإ[

در روز قيامت، براي كسي كه بميرد و هيچ چيزي را  عنوان شفاعتام به  پنهان داشتهرا 
  ). رواه مسلم] (براي خدا شريك قرار ندهد

) اوليا و افراد صالح ،نمثالًَ قبور مردگان، اعم از پيامبرا(كسي كه در دنيا از غير خدا 
از او دور  بر او حرام و ص قيامت شفاعت پيامبركند، در روز  طلب ياري و كمك مي

   .خواهد بود
  آيا طلب شفاعت از زندگان در دنيا درست است؟ : 6س 
طلب كردن شفاعت در مورد كارهاي دنيا درست است و بايد شفاعت كردن : 6ج 

  . نسبت به كارهاي خوب باشد
  : فرمايد مي خداوند
﴿⎯̈Β ôì xô±o„ ºπ yè≈ xx© Zπ uΖ |¡ ym ⎯ä3 tƒ …ã& ©! Ò=ŠÅÁ tΡ $ pκ÷] ÏiΒ ( ⎯ tΒ uρ ôì xô± o„ Zπ yè≈x x© Zπ y∞ÍhŠ y™ ⎯ä3 tƒ 

…ã& ©! ×≅øÏ. $ yγ ÷Ψ ÏiΒ 3 tβ% x.uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« $ \F‹É)•Β﴾  )85/  نساء(  
 از سهمى كند ىبد شفاعت كس هر و. دارد اى بهره آن از، كند نيك شفاعتى كس هر«

  .»تواناست كارى هر بر خداوند و بود خواهد او براى آن
  درست است؟  ص روي و مبالغه در مدح پيامبر آيا زياده: 7س 
  . درست نيست ص روي در مدح پيامبر خير، مبالغه و زياده: 7ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’n<Î) !$yϑ̄Ρr& öΝä3ßγ≈s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ﴾  )110/ كهف(.  
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و به  )و امتياز من اين است كه من پيامبر خدايم(ن انساني همچون شما هستم م: بگو«

  .»معبود شما يكي است شود كه من وحي مي
  : فرمايد مي ص پيامبر

در : لهرسوفإنام أنا عبد, فقولوا عبداهللا وبن مريم,  أطرت النصاری عيسیام كالتطرونی [
روي نكنيد، من  مبالغه و زيادههمچنان كه مسيحيان در مورد عيسي مبالغه كردند، مورد من 
  ). رواه البخاري] (بنده و فرستادة خداوند است ص اي هستم، بگوييد كه محمد فقط بنده

روي  بيش از حد، اغراق و زياده ص در مورد پيامبرها  امروزه در مجالس و مراسم
يب و غداناي  ص پيامبرگويند  مي ورسانند  اي مي اي كه او را به مرحله شود به گونه مي

  . ماوراي ماده بوده است
بايست در مورد چنين كارهايي كه همگي حرام، است  به همين سبب مسلمانان مي

را همه ساله در دوازدهم  و يا امروزه عيدي. بسيار دقيق بوده و خود را از آن دور بدارند
كنند كه  ياد پيامبر برپا ميبراي گراميداشت  ص سم عيد مولود پيامبرول به ااأل ربيع

اي از اين جاهالن براي تأييد كار  در قرآن و حديث ندارند، و عدههيچگونه اصل و اساسي 
خدايا ما را از . كنند ميتر از خود استناد  پايه و اساس بعضي از افراد جاهل خود به فتواي بي

  . ان وادي ضاللت نجات بدهشر اينگونه افراد و رهبر
  

  ندة خطرناكچند عقيده و تفكر پراگ
  آيا مال و ثروت و وضع قانون براي اكثريت است؟ : 1س 

دهندگان اينگونه  اين ادعاها همگي ساختگي هستند و سازندگان و ترويج: 1ج 
 كنند، نيستند هايي كه وضع مي ها و ادعاها دروغگو هستند زيرا خودشان مطيع قانون حرف

و فقط  سبت به آراء و نظرات خود ندارندنشيني ن هيچگونه عقبو در مقابل نظرات ملت 
  . نظر خود را قبول دارند
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ريت است و احترام به اكثقانون قانون،  ما نظر اكثريت را قبول داريم و :گويند اگر مي
. شعار است و بس يفقط نوع گويند و ريم، دروغ مياگذ نظرات مردم ميو عقايد 
كنند و با  داران كفر و استكبار، اين شعار را هميشه مثل آهنگ و موسيقي تكرار ميسردم

چشمان مردم را بر روي حقايق پشت اول،  ةمرحل هاي پر از دروغ و تزوير، در اين حرف
شوند  تحت لواي ادعاهاي دموكراسي فقط مشغول مكيدن خون مردم مي بندند و پرده مي

دوم به كلي مردم را زير بار نظرات و عقايد  ةو در مرحل. انندد حالي كه مردم بيچاره نميدر 
شوند، قانون همان است كه  و براي نظرات آنها هيچگونه احترامي قائل نميبرند  خود مي

روي زمين بايد، داراي كرامت، شرافت و آزادي هاي  انسانحقيقتاً . گذارند خودشان مي
و هر روز يك نفر براي آنها قانون وضع . نشودباشند و هميشه همانند حيوان با آنان رفتار 

. ها زير بار قانون انسان ديگري بروند و مطيع آن شوند د انسانينبا. نكند و فرمان ندهد
ها نيز  مخصوص خداوند است و فقط خداوند بايد قانون وضع كند و انسانقانون و حكم، 

راوش عقل ناقص بشري بايد، فقط مطيع قانون خداوند باشند زيرا قوانين بشري كه ت
  . و در همان آغاز راه داراي اشكاالت فراواني هستندهستند، همگي ناقصند 

به ما رسيده است، قانون كامل، جاوداني  ص ولي قانون خداوند كه از طريق پيامبر
هاي مادي  كنند، صاحب قانون كساني كه امروزه بر مردم حكومت مي. و بدون نقص است
ارزش هستند، ولي با وجود اين آنها  ابل برنامة خداوند پوچ و بيدر مقناقصي هستند كه 

بر  محتوا هايشان را در مقابل قانون خداوند قرار داده و در زير چند عنوان زيبا اما بي قانون
مسلمانان بايد در راه مصارف  )المال بيت(مال و ثروت جامعه . كنند روي مردم پياده مي

و امكانات و رفع تبعيض و اختالفات طبقاتي براي امت خرج شود و به وسيلة آن آسايش 
دين همچنين ثروت و منافع ملي بايد براي تبليغ . اسالمي در شرق و غرب فراهم شود

قوة جهادي در ميان مسلمانان خرج شود و به وسيلة آن بتوان اسلحه و  ناسالم و آماده كرد
ن به وسيلة ماديات به عمران و در ضم. مهمات تهيه كرد، تا با دشمنان دين مبارزه كرد

آباداني ممالك اسالمي پرداخته شود و اولويت هر يك از موارد بسته به نيازها و 
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نه اينكه . مال و ثروت خداوند خرج شوداينگونه بايد . هاي جامعة اسالمي است ضرورت
 بارها، و براي مصارف شخصي از آن استفاده كنند و در اي بيايند وآن را بدزدند عده

وجه درست نيست بگوييم مال و ثروت از آن  به هيچ. سينماها و مراكز فساد خرج كنند
زيرا اگر براي آنها باشد، اين ظالمان مال و ثروت به دست حاكمان و سردمداران است، 

و به وسيلة آن خيلي چيزهاي . كنند آورده را در راه حفظ تاج و تخت خود خرج مي
و در نهايت باعث بوجود دهند  ان ضرر دارد، انجام ميديگري را كه براي مردم و ملتش

قانون فقط قانون  بايد گفت پايان در. شوند آمدن استبداد و استعمار در ميان ملتشان مي
اسالمي  ةف جامعرخداست و مال و ثروت فقط بايد در راه صحيح و درست و براي مصا

  . صرف شود
  ست؟برآن بنا نهاده شده چي ياصولي كه كمونيست: 2س
  : نا نهاده شده زيادند، از آن جملهبر آن ب ياصولي كه كمونيست: 2ج 
. است )ةماد ةاحلياو  لهإ ال(انكار خداوند، پيامبران و اديان آسماني و شعارشان ) 1

   .هيچ خدايي نيست و اساس هستي، ماده است: يعني
ميان  ساد دربند و باري و ف ويج بيرت ت درست و پسنديده وااز بين بردن اخالقي) 2
   .جوامع

ات فو نفرت در ميان ثروتمندان و فقيران و ايجاد اختال يدرست كردن دشمن) 3
  .ترين نحوطبقاتي به شديد

امكانات انسان  ةدانند و كلي رد كردن مالكيت فردي، مالكيت فردي را درست نمي) 4
د و مالكيت ولي حكومت يك نفر را بر خودشان قبول دارن. دانند را متعلق به حكومت مي

  . فردي را براي رهبرانشان قبول دارند
  خواهد اسالم را از بين ببرد كدامند؟  مي يهايي كه از طريق آن كمونيست راه: 3س 
  : ها زيادند از جمله اينگونه راه: 3ج 
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كننده به سوي كمونيستي نسبت به دين اسالم و جامعه  الزم است كه دعوت) 1
را در آنجا رواج دهد  يخواهد، كمونيست اي كه مي ن منطقهاسالمي آشنا باشد و نسبت به آ

  . آشنا باشد
بكار گرفتن زنان كمونيست براي تبليغ كمونيستي در ميان زنان مسلمان، زيرا ) 2

  . كند اسالم از اختالط و قاطي شدن مرد نامحرم، با زن نامحرم جلوگيري مي
اسالمي  ةيستي، زيرا جامعهاي پير و مسن در تبليغ كمون به كار گرفتن انسان) 3

  . كند احترامي نمي گيرد و به آنها بي پير و مسن را ميهاي  احترام انسان
بكار گرفتن پزشكان در تبليغ كمونيستي، زيرا از اين طريق عجز مريضان را نشان ) 4

و در طول مدت مداوا سعي در . باشد ناپذير مي دهند و احتياج آنها به پزشكان اجتناب مي
  . نمايند دن اعتقادات مريض ميسست كر
ها و نفوذ در  ها از طريق نفوذ در قوانين اساسي آن ملت مسلط شدن بر روي ملت) 5
ولي با . دادند ها رواج مي كم كمونيستي را در ميان آن ملت و از اين طريق، كم نآنارهبران 

و پس از بست رسيد  كمونيستي در آخر كارش به بنريب نظام فوجود اين همه نيرنگ و 
  . هفتاد سال حكومت، از هم پاشيد و از بين رفت

  هايي كه كافرند همگي در دشمني با اسالم يكي هستند؟  آيا دولت: 4س 
شان نسبت به اسالم ديدگاههاي كافر در  واضح است با وجود اينكه دولت: 4ج 
دارند  واحدي قرار ةباشند، ولي در دشمني با اسالم يكي هستند و در يك جبه مختلف مي

كمونيستم : به عنوان مثال. آنها مختلف است يدشمنو نظرات آنها نسبت به اسالم بر مبناي 
و اسالم  كندرا تا حد مرگ اذيت خواهد مسلمانان  آشكارا با اسالم سر دشمني دارد و مي

شان را با اسالم در پشت پردة عقايدي كه  ولي مسيحيان دشمني. را از بين ببرد
نشان اند و در ظاهر، دشمني خود را با اسالم  م است، پنهان كردهاسالكنندة  تخريب

و عقايد و . براي اسالم هستندولي در پشت پرده هميشه در حال فتنه و آشوب . دهند نمي
دهندگان در ميان جوامع اسالمي  حركت مژده )ةالتبشريي ةاحلرك(نظراتشان را در پوشش 
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را به دشمني با ياد نبريم، آنهاي كه مسيحيان  ولي بايد اين مطلب را از. دهند ترويج مي
جهاني صهيونيسم و سردمدار استكبار و استعمار كنند باز، يهودي هستند  اسالم تشويق مي

  .بين بردن اسالم و مسلمانان است هاي جديدي براي از صدد فتنهاست كه همواره در 
   را از بين ببريم؟ نو چگونه آ ؟مسيحيت و ضررهاي آن چيست: 5س 
مسيحيت يكي ديگر از عقايد فاسدي است كه سعي در جنگ با اسالم و از : 5ج 
يكي از مهمترين كارهاي آنها ايجاد شك و شبهه در ميان مسلمانان . آن دارد نبين برد

ترويج اين در ميان مسلمانان نسبت به اسالم و تشويق مسلمانان به سوي مسيحيت است و 
و اين افكار فاسدشان . دهند را مي )مد بندة خداستكه عيسي پسر خداست ولي مح(فكر ت

و . دهند فقير و محروم جامعه ترويج مي ةاي به ويژه در ميان طبق هر جايي و هر طبقه را در
كم  كشاند و كم ميخود فقير اسالمي را به طرف جنسي و نقدي اين جوامع هايي  با كمك

كنند و جوامع فقير را به سوي خود،  ي مييدعقايد آنها را نسبت به اسالم، دچار شك و ترد
  . دهند سوق مي
  

  هايي مقابله با مسيحيت راه
ملزم و مقيد بودن مسلمانان به قرآن و حديث، و ايجاد رابطه بين جوامع اسالمي و 

نسخ شده است و  دانستن اينكه مسيحيت، ،آشنا شدن با احكام و دستورات اسالمي
تا اين . فكر فقرا باشند و آنها را بيشتر ياري دهندثروتمندان در جوامع اسالمي بيشتر به 

  . هاي خيريه مسيحي نداشته باشند مردمان فقير هم احتياجي به گروه
  آيا در اسالم تصوف و تحزب وجود دارد؟ : 6س 
  . اسالم تصوف و تحزب وجود ندارند در: 6ج 
  : فرمايد خداوند مي) 1

﴿¨βÎ) ÿ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ öΝä3çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡ uρ O$ tΡ r&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7 ôã$$ sù﴾  )92/ انبياء(.  
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و من پروردگار  )و آن دين اسالم است(اين دين شماست كه يك دين واحد است «

  .»شما هستم و فقط من را بپرستيد
  : فرمايد خداوند مي) 2

﴿(#θ ßϑÅÁ tGôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § xs?﴾  )103/ عمران آل(.  
چنگ زنيد و در ميان خودتان دچار تفرقه و  )دين اسالم(ريسمان خداوند همگي به «

  .»اختالف نشويد
  : فرمايد خداوند مي) 3

﴿Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% § sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 

‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌ sù﴾  )32-31/ روم(.  
 بخش بخش را دينشان كه كسانى]  همان[ از. مثل مشركان نباشيد )اي امت مسلمان(«

  .»خرسندند، دارند خود نزد آنچه به گروهى هر. شدند گروه گروه و كردند
: خطا بيده, ثم قال ص اهللا خط لنا رسول«: روايت شده كه گفت  از ابن مسعود) 4

ال إهذه السبل, ليس منها سبيل : ثم قالشامله, ه ونخط خطوطا عن يميهذا سبيل اهللا مستقيام, و
  : ليه, ثم قرأ قوله تعالیإعليه شيطان يدعو 
﴿¨βr& uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u ÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s− § xtG sù öΝä3Î/ ⎯ tã 

⎯ Ï&Î#‹Î7y™﴾  )153/ انعام(.  
هاي ديگر كه  روي كنيد و از راهاست از آن پيراست  )قرآن و حديث( و اين راه«

  .»پشيماني شماست متابعت نكنيد موجب تفرقه و
اين راه  :با انگشتش خط راستي بر روي زمين، براي ما كشيد و فرمود كه ص پيامبر

ت، خط راست و بعد از آن چندين خط در دو طرف چپ و راس. راست خداوند است
غير راه اسالم هستند و بر روي هر  نحرف وهاي م ها، راه اين راه: براي ما كشيد و فرمود
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 »پس اين آيه را خواند. خواند ن مييك از آنها شيطاني قرار دارد كه مردم را به سوي آ
  ). وافقه الذهبيم وكه الحاحصحرواه احمد والنسائي و(

  : فرمايد مي ص پيامبر) 5
بواب مفتحة, أام علی جنبی الرصاط سوران فيه تعالی مثالً رصاطا مستقيام, واهللا رضب[

ذا ادخلوا الرصاط, فإهيا الناس أيا : بواب ستور مرخاة, وعلی باب الرصاط داع يقولعلی األو
. هجن تفتحه تلإنک إف, هحيک ال تفتحو: بواب قالألن يفتح شيئا من تلک اأنسان راد اإلأ

وذلک تعالی حمارم اهللا : بواب املفتحةاألحدود اهللا تعالی, و: اإلسالم, والسوران: فالرصاط
: واعظ اهللا فی قلب كل مسلم: فوق الرصاطالداعی من كتاب اهللا و: الداعی علی رأس الرصاط

اي آورده، كه راه راستي است و در دو طرف آن راه، دو ديوار بلند  خداوند بزرگ نمونه
اي كشيده  در باز وجود دارد و بر روي هر دري پردهقرار دارد و در هر ديواري چندين 

اي مردم همگي بر : گويد اي قرار دارد و مي كننده وتاست، دعبر روي در راه ر. تشده اس
و همچنين . ه درست نكنيدقو تفر. روي راه راست برويد و از هم جدا نشويد

بخواهند يكي از  ها انسانزمان يكي از  قرار دارد، هراي ديگر، بر روي راه  كننده دعوت
در را باز نكن، زير اگر باز كني از  :گويند مي ،د، باز كننددرهايي را كه در دو ديوار قرار دارن

و دو ديوار . راه راست در اينجا اسالم است. شوي روي و منحرف مي راه راست بيرون مي
بر راه راست قرآن است و دعوتگر ديگر كه بر اولي و دعوتگر . خداوند هستندحدود بلند 

است از طرف خداوند كه در دل هر انسان  اي كننده باالي راه است قرار دارد، او نصيحت
  ). رواه احمد و حاكم] (مسلماني قرار دارد

  مردم است؟  يآيا دين براي خدا و حكومت و قانون برا: 7س 
زيرا . آميز را اروپاييان براي فرار از قانون كليسا درست كردند اين دسيسة شرك: 7ج 

م از دينشان تند كه مسلمانان را هسپس خواس. كليسا در آن زمان دشمن علم و ترقي بود
يچ حقي هشود و  دين براي خداست و پشت گوش انداخته مي: گفتند دور كنند و مي

و دين حق دخالت در امور مردم را ندارد و فقط به درد . نسبت به حكومت و مليت ندارد
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اي شخصي است و حق دخالت  دين فقط مسأله :گفتند كه و در كل مي. خورد مساجد مي
هدفشان اين بود كه از اين سخن فاسد، استعمارگران . اجتماع و حكومت را ندارد در

هاي مسلمان را از  و ملت .هاي مسلمان را از هم جدا كنند و تفرقه ميان آنها بياندازند ملت
حكم و و از اين طريق . دين و آئينشان دور كنند و شريعت و برنامة خدا را كنار بگذارند

خودشان را در جهان پياده كنند و باعث شوند بين ببرند و حكم و قانون  قانون اسالم را از
ا مسلمانان حكم و قانون آنها را در مقابل حكم و قانون خداوند قرار دهند و براي خداوند ت

دهد، كه  ها، قرآن به ما فرمان مي در حاكميت شريك قرار دهند، ولي در مقابل اين گفته
  : فرمايد و خداوند ميهاي آنها ندهيم  گوش به حرف
﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ βÎ) (#θ ãè‹ÏÜè? š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ã x x. ôΜ à2ρ –Šã tƒ #’ n?tã öΝä3Î7≈ s)ôã r& 

(#θ ç6 Î= s)ΖtF sù t⎦⎪ÎÅ£≈ yz ﴾  )149/ عمران آل(.  
 زيان گاه آن، گردانند مى بر آيينتان از را شما، بريد فرمان كافران از اگر، مؤمنان اى«

  .»گرديد مى باز ديده

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ β Î) (#θ ãè‹ÏÜè? $ Z)ƒ Ì sù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9$# Νä.ρ –Šã tƒ y‰ ÷è t/ 

öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) t⎦⎪Ì Ï≈ x. ﴾  )100/  عمران آل(  
ايد اگر بسياري از اهل كتاب را پيروي كنيد شما را بعد از  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»گردانند ان به كفر برميايم
اكنون اين شعار استعمارگران، راه را براي نفوذ قانون مسيحيت در دنياي اسالمي باز 

ايجاد فساد و و باعث . هاي اسالمي رواج داده است ايماني را در ميان امت كرده است و بي
ان شده و با اين هاي مسلمانان و در ميان زنان و فرزندان مسلمان بند و باري در ميان خانه بي

  .جلو دعوت اسالمي را خواهند گرفتكم  كارشان كم
  شود؟  گرايي و تفرقه مي گري و قوميت آيا دين اسالم، باعث طايفه:  8س 
اد و حسرچشمة ات. دين مبين اسالمي كه ديني راست و درست است: 8ج 

ي، هاست و تطبيق دين اسالم با زندگي بشري باعث عزت، سرافراز يكپارچكي ملت
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غير مسلمان نيز از شود و سبب حمايت و سرپرستي  توانايي و قدرت مسلمانان مي
و حذف هر گونه تعصب نسبت به رنگ و نژاد در ميان دين اسالم دين يكرنگي . شود مي

باشد، چنانكه يك بردة حبشي با يك ثروتمند قريشي در يك مكان و ميزان  ملل اسالمي مي
كند و به جاي آن اخوت و  صب مالي و قومي را حذف مياسالم هر گونه تع. قرار دارند

  . دهد ها ترويج مي برادري را در ميان انسان
  : فرمايد خداوند مي
﴿ö≅è% $ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠn= tã !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n?tã zΝŠ Ïδ≡t ö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ 

šUθ à)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t7ó™ F{ $#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4©y›θãΒ 4©|¤ŠÏã uρ šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#uρ ⎯ÏΒ öΝÎγ În/§‘ Ÿω ä−Ìh xçΡ 

t⎦÷⎫ t/ 7‰ymr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ óstΡuρ …çμ s9 tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ﴾  )84/ عمران آل(.  
ما به اهللا و شريعت و كتابي كه بر خود ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم  ،بگو اي پيامبر«

شده و آنچه كه به موسي و عيسي و و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش نازل 

از يك ميان هيچ  ايم، پيامبران ديگر از جانب پروردگار داده شده، به همه ايمان آورده

  .»ما مطيع فرمان خداوند هستيم )زيرا(گذاريم  پيامبران خدا فرق نمي
بايد به اين نكته اشاره شود كه از نظر اسالم رنگ، نژاد، زبان و قوميت هر ملتي 

دهد كه باعث ايجاد  ولي اسالم هيچگاه اين اندازه به آنها بها نمي. و قابل قبول استمحترم 
  . در ميان جوامع بشري شوند عام تفرقه و قتل
آيا درست است گفته شود، اراده و خواست جامعه در راستاي اراده و : 9س 

خواست خداوند است يعني هر چه خواست اكثريت باشد همان هم خواست خداوند 
  ؟ تاس

و در ميان جوامع  بوجود آمداين تفكر و عقيدة فاسد، توسط فيلسوفان : 9ج 
هيچ وقتي نتوانست اين حرف را بزند،  ابوجهل با اين همه حماقتش. مختلف رواج يافت
بندند، تا بتوانند  خداوند ميحاضر، هزاران افترا و دروغ بر  مĤبان عصر ولي اين فيلسوف
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اينها ابوجهل و ابولهب زمانند و از ابوجهل و ابولهب عصر  مردم از دين اسالم دور كنند
  . جاهليت هم خطرناكترند

  : فرمايد خداوند مي
﴿tΑ$ s% uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä.u õ° r& öθ s9 u™!$ x© ª! $# $ tΒ $ tΡô‰ t6 tã ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &™ó© x« ß⎯ øtªΥ Iω uρ 

$ tΡ äτ!$ t/#u™ Ÿω uρ $ oΨøΒ § ym ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ &™ó©x«﴾  )35/ نحل(.  
از خواست نه ما و نه پدرانمان به غير  اگر خدا مي: گويند ميو كساني كه مشركند، «

  .»كرديم پرستيديم و هيچ چيزي را بدون دستور او حرام نمي خدا چيز ديگري را نمي
ما  دهد اجازه مياگر خداوند شرك را دوست ندارد، پس چرا : گفتند مشركان مي

دارد  پسندد و شرك را دوست مي اين كار را مي براي او شريك قرار دهيم، پس حتماً
گويند،  اند و مي هاي باطلشان تمام امور را بدست جامعه سپرده اينگونه افراد بر اساس حرف

نياز به گويند براي ادارة امور جامعه،  مي. هر چه جامعه بخواهد، خداوند به آن راضي است
ارة امورش بر اساس آنچه كه خودش ود براي اددين و شريعتي الهي نيست بلكه جامعه خ

اخالقياتي . كند كند قانون و مقررات وضع مي دوست دارد و هوي و هوس جامعه تقاضا مي
پسندد  كه الهي باشد وجود و معنايي ندارد، بلكه آنچه را جامعه در مسائل اخالقي مي

ضي پسندد ضد اخالقي است و خداوند به اين انتخاب را اخالقيات است و آنچه نمي
  . است

گيرد و جامعه  جاي خدا را مي) نظر اكثريت(دهد كه جامعه  نان باال نشان مياين سخ
جامعه را مساوي  ةو هوي و هوس برنام. شود به عنوان شريكي براي خداوند قرار داده مي

  . دهند و حكم و قانون جامعه را به جاي حكم و قانون خدا قرار مي. داند برنامة خداوند مي
  چيست؟ ) هاست دين افيون ـ تخديركنندة ـ ملت(ظور اين سخن من: 10س 
پرستي و يهوديت را  اين گفتة كارل ماركس يهودي است كه كمونيستي، آتش: 10ج 

  . بعد از آنكه اسالم آنها را از بين برده بود دوباره زنده كرد
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ين ا. درست كرد و رواج دادرا ) هاست كه دين تخديركنندة ملت(و اين گفتة فاسد 
پرستي و  بت: مثل. هايي كه ساختة دست بشرند ينتواند نسبت به آن اديان و آي سخن مي

ولي دين . ها هستند پرستي صدق كند، زيرا آنها ادياني باطل و پوچ و از بين برندة ملت آتش
دستور داده، پيرو آن باشند، ديني است كه دل و ها  مبين اسالم كه خداوند به تمام انسان

ري بخشد، و ذلت و خوا كند و زندگي و تولدي دوباره به انسان مي را زنده مي جان انسان
كند كه در راه خدا جهاد  را براي مسلمانان در مقابل دشمنان قبول ندارد به مسلمانان امر مي

 اهللا الاهللا محمد رسولإ الإله(در راه خدا بكوشند، تا كلمة توانند  كنند و هر طوري كه مي
گي رر جهان به اهتزار درآورند و در راستاي آن به عزت و شكوه بزرا در سرتاس) ص

  . برسند و كلية دشمنان اسالم را از بين ببرند
اي به ظاهر روشنفكر تازه به دوران رسيده بدون آنكه  ولي متأسفانه امروزه عده

وبر، فرويد، دوركيم، لنين و غيره، توجهي كنند هاي كساني چون ماركس،  مقداري به حرف
  . كنند هاي آنها را تكرار مي تقليدوار حرفمثل طوطي، 

  چيست؟ )اشتراكيت( حكم اسالمي در مورد سوسياليستي: 11س 
قبل از هر گونه حكم دادن نسبت به آن، الزم است كه مسلمانان نگاهي به : 11ج 
را كه نامي عربي ) اشتراكيت(بوجود آمدن سوسياليسم بياندازند و فريب كلمة  ةسرچشم

اش از قرآن و حديث گرفته شده  د هر نامي كه عربي باشد برنامهننخورند و فكر نكن است
هاي گمراه، ديگر  بايد به اين مسأله توجه كنند كه آيا هيچ شباهتي با برنامهبلكه . است

هايي كه ستمكاران و طاغوتيان يهودي چون ماركس و لنين و  دشمنان دين دارد، برنامه
  .گرفته شده است ة قرآن و سنتيا اينكه از سرچشم. اند تهپيروانشان آنها را نوش

كه در مورد آن سخن گفته شده از ستمكاران و بدون شك اگر اين اشتراكيت 
پس براي . طاغوتياني چون ماركس و لنين گرفته شده باشد كه حتماً همينطور است

زيرا اين رد رد كنند بلكه بايد آن را از ريشه، . مسلمانان درست نيست كه از آن پيروي كنند
شود اگر به لوازم اين  است و ايمان مسلمان كامل نمي )اهللاالإ الإله(كردن الزمة كلمه 
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آنچه كه در دين اسالم وجود دارد، ديني كه از طرف عالم قادر متعال . شهادتين عمل نكند
ساير داري و  نيازي به سوسياليستي و سرمايه. كه آن هم پروردگار ماستبراي ما آمده، 

. ها و اشتباهات زيادي هستند مكاتب گمراه بشري ندارد، زيرا اين مكاتب داراي گمراهي
د، بلكه داراي ضرر و زيان هستند و در مقابل اسالم ناين هيچگونه سودي ندارعالوه بر 

اي آنچنان كامل است كه پيروانش را به عدالت،  كنند، آن اسالمي كه برنامه گيري مي جبهه
خواند تا انسان با عمل به آن به سعادت دنيا و آخرت دست  وات و يكرنگي ميبرابري، مسا

  . يابد
  : فرمايد خداوند مي
﴿sπ tó ö7Ï¹ «! $# ( ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ômr& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7Ï¹ ( ß⎯øt wΥ uρ …ã& s! tβρ ß‰Î7≈ tã﴾    

  .)138/ بقره(  
 پرستش ما و خداست از بهنگارتر كسى چه و] بپذيريد را[ خدا) تطهير و دين( رنگ«

  .»اوييم كنندگان
  ماسونيت چيست؟ : 12س 
ماسونيت مجمعي جهاني، يهودي و پنهاني است كه آن را نيروي پنهاني نام : 12ج 
مسيحيان درست كردند، تا بتوانند انجليشان را تحريف در ابتدا آن را برعليه . نهاده بودند

نند و از اين طريق جنگ و نمايند و عقايد مسيحيان را ويران ك تصرفآن را در كنند و 
روي زمين، سعي و  ردين اسالم ب نزولبعد از . خونريزي در ميان آنها به راه اندازند

و در مقابل اسالم . نهاني را به ماسونيت تغيير دادندتالششان را زيادتر كردند و اسم نيروي پ
ت است و صهيونيسم جهاني همواره در صدد ياري رساندن به ماسوني. گيري كردند جبهه

دهد، تا بتوانند در ميان مردم نفوذ  براي هر ملت و قومي افراد مخصوص خود را قرار مي
. شوند معه وارد مياي به شيوه و ظاهر آن جا هر جامعهدر كنند و آنها را گمراه نمايند و 

هاي گذشته اعتراف به اين مسأله  ها در طول زمان كنند، از طرف خيلي مردم را گمراه مي
و براي آسان كردن غلبه و قدرت ه ماسونيت براي خدمت كردن به اهداف يهوديت شده ك
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را به يافتن يهوديت بر سردمداران ممالك ديگر درست شده است، تا اين حاكمان 
و اين مسأله به مكر و حيلة ماسونيت . اي برسانند كه بنده و بردة يهوديان شوند مرحله
ثر حاكمان شرق و غرب تسلط پيدا كنند و آنها را در گردد تا جايي كه توانستند بر اك برمي

دار  هاي ثروتمند و سرمايه در ميان خانوادهماسونيت . خدمت اهداف خود قرار دهند
و رهبران ماسونيت . اسالمي رسيدكم به ممالك عربي ـ  اروپايي گسترش پيدا كرد و تا كم

كنند و همان كارها و  حذف ميها را  ، نام آن برنامهدستشان رو شده استكه اگر بدانند 
تا زماني كه دوباره مردم از . آورند ها را تحت نام جديدي در ميان مردم به اجرا درمي برنامه

  . آن آگاه شوند
ميالدي در شهر پاريس، اجتماع بزرگ ماسونيت بر پا شد و در آن  1900در سال 

جهاني الئيك استقرار چندين مجمع جلسه، گفته شد هدف ماسونيت برپا كردن و 
  . هاي جهان شوند است تا سبب اتحاد و يكپارچگي بيشتر ماسونيت )ستيز دين(

هاي  توان به تحريف كتاب قديمي ماسونيت و قبل از اسالم مياز دستاوردهاي 
تفرقه و آشوب انداختن در ميان جوامع گذشته و  ،گذشتهمسخره كردن اديان  ،آسماني

و از دستاوردهاي . ها اشاره كرد ميان ملتخونريزي در  روشن كردن آتش جنگ و
  : توان به موارد زير اشاره كرد مي ماسونيت در اوايل اسالم

  .  بن خطاب دوم، امام عمر ةريزي كردن براي كشتن خليف برنامه )1
  .انشكارگزاران و اطرافي ، زبان خليفة سوم، امام عثمان راشاعه و ترويج دروغ ب) 2
  ها تا جايي كه سبب كشته شدن امام عثمان متن نامه دستكاري و عوض كردن) 3

  . شد
  . گرايي تا جايي كه گروه خوارج و نواصب را درست كردند ترويج افكار حزب) 4
ايجاد و گسترش انواع عقايد و افكار منحط و تازه پيدا شده در اسالم مثل ) 5

  . و امثال اينها) جهميه، معتزله، قدريه و جبريه(



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

91

از  ،ها براي جنگ با امويان ياري دادن غيرعرب ،زبان خلفاي اموي رب دروغ بستن) 6
دعوت كردن مسلمانان به سوي عقايد و مذاهب خرافي و  ،بين بردن خالفت اسالمي

  . كه مهمترين آنها عقايد تصوف بود. منحرفي كه درست كرده بودند
  حكم و رأي اسالم در مورد تصوف چيست؟: 13س 

ولي بعد از . اصحاب و تابعين وجود نداشت ،ص يامبرتصوف در زمان پ: 13ج 
آنها وقتي كتب فالسفه يونان به زبان عربي ترجمه شدند و در جوامع اسالمي گسترش 

گرفته شده است و معني آن در زبان ) صوفيا(صوفيت از كلمة . يافتند، تصوف بوجود آمد
) صوف(از كلمة  :كهگويند  است، بعضي ديگر مي) حكمت و فهميدن صحيح(يوناني 

گرفته شده باشد نبايد گفته شود ) صفاء(اگر از كلمة  :گويند اي مي گرفته شده است، و عده
تصوف در موارد بسياري با دين اسالم همخواني ). صفائي(شد  بلكه بايد گفته مي) صوفي(

  . دارد
خوانند مثالً مردگان را  اكثر صوفيه، غير خدا را مي: دعا كردن از غير خدا) 1

  . كنند خوانند و از آنها درخواست طلب كمك و ياري مي مي
  : فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه ترمذي] (دعا همان عبادت است: لدعاء هو العبادةا[
پرستش غير خدا و دعا كردن از غير خدا شرك بزرگي است و اعمال صالح انسان را 

  . برد از بين مي
  : فرمايد خداوند مي
﴿Ÿω uρ äíô‰ s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8• ÛØtƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾  )106/ يونس(.  
رساند و نه  طلب فريادرسي و دعا از غيرخدا مكن، غيرخدايي كه نه به تو سودي مي«

  .»زياني، پس اگر چين كني آنگاه از جملة مشركان و ظالمان خواهي شد

﴿⎦È⌡s9 |M ø.u õ° r& £⎯ sÜt6 ósu‹ s9 y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒø:   .)65/ زمر(  ﴾ #$
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رود و از جملة  شريك قرار دهي عملت كالً از بين مي )عبادت(اگر براي خدا در «

  .»زيانكاران خواهي شد
  : فرمايد مي ص پيامبر

براي خدا كسي كه بميرد و او شريك : هو يدعو من دون اهللا ندا دخل النارمن مات و[
  ). رواه البخاري] (شود قرار دهد و غير خدا را بخواند براي هميشه، داخل جهنم مي

كه اين . اكثر تصوف معتقدند كه خداوند با تمام وجودش در همه جا قرار دارد) 2
  . مسأله مخالف آيات قرآني است

  : فرمايد خداوند مي
﴿⎯≈ oΗ ÷q§9$# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9$# 3“ uθ tG ó™   .)5/ طه(  ﴾#$
  .»خداوند بخشنده در آسمان بر عرش قرار دارد و ارتفاع گرفته است«
  : فرمايد مي ص پيامبر

ن رمحتی سبقت غضبی, فهو مكتوب عنده فوق إق لن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق اخلإ[
به  و مقاديرش راخداوند مقاديرش را نوشت قبالً از اينكه مخلوقاتش را خلق كند : العرش

ثبت نمود، و در آن نوشته شده كه مهرباني من  )كتاب مقادير(وح المحفوظ وسيلة قلم، در ل
و كتاب مقادير نوشته شده در حق بندگانم، از غضب من نسبت به آنها سبقت گرفته است، 

  ). رواه البخاري] (نزد خداوند در باالي عرش قرار دارد
  : فرمايد اما قول خداوند كه مي

﴿uθ èδ uρ óΟä3 yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ öΝ çGΨä. ﴾  )4/ حديد(.  
  .»با شماست )سمع، علم و بصرش(هر جايي كه باشيد با  خدا در«

داند كه چه كار  مي. يعني خداوند با علم و شنيدن و ديدنش در همه جا با ماست
بيند و هر چه كه ما بگوييم و يا  ما را در همه جا مي. گوييم كجا هستيم و چه مي ،كنيم مي

  . ودشن به دلمان خطور كند مي
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كند  جود داخل مخلوقاتش حلول ميها معتقدند خداوند با تمام و بعضي از صوفي) 3
  :گفتند اي رسيدند بعضي از آنها مي تا به مرحله )شود داخل آنها وارد مي(

  يا ليت شعری من املكلف                                    الرب عبدالعبد رب و
دانستم چه كسي مكلف به  ت، اي كاش ميبنده خداست و خدا هم بنده اس: يعني

  . انجام كارها و اوامر دنيا است
  ما اهللا إال راهب فی كنيسةو  اخلنزير إال إهلناوما الكلب و
است كه در  )آخوند مسيحي(ك خداي ما هستند، خداوند راهبي سگ و خو: يعني

  . كليسا قرار دارد
بريم و از گناهان ما  ه ميهاي كفرآميز به سوي تو پنا خديا از اين سخنان و حرف

  . درگذر
خلق كرده است و اين  ص اكثر تصوف معتقدند خداوند دنيا را به خاطر محمد) 4

  . مسأله مخالف آيات قرآني است
  : فرمايد اوند ميخد

﴿$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾  )56/ ذاريات(.  
مرا به يكتايي ياد (مگر آنكه فقط مرا عبادت كنند ها را نيافريديم  و ما جنيان و انسان«

  .»)كنند و در عبادت من شريك قرار ندهند

﴿¨βÎ) uρ $ uΖs9 nο tÅzEζ s9 4’ n<ρ W{$#uρ﴾  )13/ ليل(.  
  .»)دهيم به هر كه بخواهيم وصالح بدانيم مي(و ملك دنيا و آخرت از آن ماست «

از نور خود خلق كرده را  ص عدة زيادي از تصوف، معتقدند كه خداوند محمد) 5
و اين . اولين مخلوق خداوند است ص و محمد. و اشيا را نيز از انوار خود آفريده است

  . مسائل كالً با قرآن منافات دارند
  : فرمايد خداوند مي
﴿øŒÎ) tΑ$ s% y7 •/u‘ Ïπ s3 Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz #Z |³o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ﴾  )71/ ص(.  
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كه من بشري از جنس : مي را كه خدا به فرشتگان گفتهنگا، )ياد كن ،اي رسول(«

  .»آفرينم گل مي
را به عنوان اولين مخلوقش كه از جنس بشر است نام   در اين آيه، خداوند آدم

و خداوند او را از گل درست كرد، به غير از آدم خداوند بعد از درست كردن . برد مي
  . ست كردرعرش و آب، قلم را د

  : دفرماي مي ص پيامبر
رواه احمد و ] (اول چيزي كه خداوند خلق كرد قلم بود: إن أول ما خلق اهللا القلم[
  ). ترمذي

  : و اما حديث
اي جابر، اولين چيزي را كه خداوند خلق كرد نور : ول ما خلق اهللا نور نبيک يا جابرأ[

  ]. است)ص محمد(پيامبرت 
ندارد و حديث سندي  اين حديث هيچ: گويند است كه علما در مورد آن ميحديثي 

و اين . اساس است و باطل و بي )نسبت داده شده است ص به دروغ به پيامبر( موضوع
  . اند ماري و شيخ محمد ناصرالدين اآللباني به كلي رد كردهغمسأله را سيوطي و 

دهند و در اسالم وجود  هاي ديگري كه تصوف انجام مي از اشتباهات و گمراهي) 6
ساختن بنا و گنبد و ضريح بر  ،ف كردن به دور قبورشاناراي اوليا و طوندارد، نذر كردن ب

آن را مشروع  ص اي كه خداوند و پيامبرش خواندن اذكار و ادعيه. روي قبورشان است
اند، رقص كردن هنگام ذكر، با آهن و چاقو به خود زدن، خوردن آتش، سحركردن،   ندانسته

ردم به ناحق و باطل، كاله گذاشتن بر سر مردم چشمان مردم را جادو كردن، خوردن مال م
  . و فريب آنها و كارهايي امثال اينها

پرستي است  گويند دين رجعت، تحجر و كهنه كم كساني كه به اسالم مي: 14س 
  چيست؟ 
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رجعت به معناي بازگشت به گذشته و از جامعه، ترقي و تكنولوژي دور : 14ج 
  . ندن استشدن است، كه اين همان تحجر و عقب ما

اينكه پيروان اسالم را دچار اند، براي  دشمنان اسالم، اين تهمت ناروا را به اسالم زده
اسالم قرار دهند، كرده و آنها را از اسالم دور و بدين صورت آنها را در مقابل   شك و شبهه

ند مانده جلوه ده پرست و عقب آنها با طرح اينگونه مسائل هدفشان اين است اسالم را كهنه
اما هر انساني كه اندكي در اين مورد تعقل و تفكر نمايد برايش روشن خواهد شد، اسالم 

خرافات و پيروان خود را به ترقي و توسعه و پاك كردن دين از لوس كه ديني است 
همچنين جوامع اسالمي را به . كند اند، دعوت مي اضافه شدهچيزهاي نو پيدا، كه به دين 

خواهد هر چه بيشتر  دهد و از مسلمانان مي فات دنيايي سوق ميسوي اختراعات و اكتشا
  . در پيشرفت علم و تكنولوژي نقش داشته باشند

  : فرمايد خداوند مي
﴿(#ρ ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β ΟçF ÷èsÜ tG ó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο§θè% ﴾  )60/ انفال(.  
  .»سازيد آماده آنان] با مقابله[ براى داريد توان در نيرو از آنچه و«
  : فرمايد مي ص پيامبر

  ). رواه مسلم] (تريد شما به امورات و مسائل دنيايتان آگاه :علم بأمر دنياكمأأنتم [
هيچگاه جلو ترقي و پيشرفت دنيايي مسلمانان را  ص اسالم و رسول خدا

بكار   ولي پيشرفت و ترقي بايد به طرز صحيح بدست آيد و در راه صحيحي. اند نگرفته
  . رود

عمل اصحاب و  ص خدا و پيامبرش محمد ةرا به سوي برنامدين اسالم، مردم 
كه با سعي و تالششان مردم را از پرستش طاغوتيان آزاد كردند و به خواند  مي پيامبرش فرا

مردم را از ظلم و ستم اديان تحريف شده به سوي  سوق دادند،خداوند يكتا سوي پرستش 
مسلمانان تا به قرآن و حديث  دانستعدالت و مساوات اسالمي، سوق دادند، اين را بايد 

  . و فهم اصحاب پيامبر برنگردند، هيچگاه پيروز و سربلند نخواهند شد ص صحيح پيامبر
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را آيا الزم است انسان مسلمان، تمام افكار و عقايد و نظرات عصر حاضر : 15س 
  بداند براي اينكه از آنها دوري كند و دچارشان نشود؟

عقايد تازه پيدا شده در اين عصر را  لمان تمام افكار والزم است انسان مس: 15ج 
  . بداند براي اينكه از آنها دوري كند و دچار آنها نشود

  : كند كه روايت مي بن اليمان  حذيفه
ه عن الرش خمافة أن يدركنی, كنت أسألعن اخلري, و ص اهللا لون رسولأكان الناس يس[
? بعد هذا اخلري من رشاخلري, فهل نا اهللا هبذا  جاءف رش,إنا كنا فی جاهيلة و !اهللا يا رسول: فقلت
م وق: وما دخنه? قال: نعم وفيه دخن, قلت: هل بعد ذلک الرش من خري? قال: نعم, قلت: قال
هل بعد ذلک اخلري من رش, : ستنون بغري سنتی وهيدون بغري هديی وتعرف منهم وتنكر, قلتي

صفهم لنا,  !اهللا رسوليا : قذفوه فيها, فقلتليها إ نعم دعاة علی أبواب جهنم, من أجاهبم: قال
: فام تری إن أدركنی ذلک, قال !اهللا يا رسول: م من جلدتنا, ويتكلمون بألسنتنا, قلتوق: قال
فاعتزل تلک الفرق : مام? قالإال ن مل تكن هلم مجاعة وإف: مامهم, فقلتإة املسلمني ولزم مجاعت

  .]أنت علی ذلکک املوت ويدرعلی أصل شجرة حتی  لو أن تعضكلها و
كردند ولي من در  سؤال مي ص مردم در مورد خير و خوشي و نعمت از پيامبر[

اي رسول : گفتم. كردم برخورد كنم، سؤال مي از ترس اينكه شايد با آن ،مورد شر و فتنه
ما در جنگ و جاهلت بوديم كه خداوند اين خير و خوشي و نعمت اسالم را به ما  ،خدا

بله، ولي : فرمود ص آيا بعد از اين خير و خوشي، شر و فتنه وجود دارد؟ پيامبر. دعطا كر
خوب، فساد و اختالفش چيست؟ : گفتم. فساد و اختالف وجود داردخير و خوشي  همراه
كنند، و در بدعت  قومي هستند كه خالف سنت من عمل مي: فرمود ص پيامبر
دارند و تو بعضي از كارهايشان را روند، كارهاي خوب و كارهاي ناروا هم  فرومي

آيد؟  اين خير و خوشي، شر و بدي ميآيا بعد از : گفتم. پسندي و بعضي را نميپسندي  مي
دعوتگراني بر درهاي جهنم قرار دارند، هر كس جوابشان را بدهد و بله، : فرمود ص پيامبر

وصف حال و ظاهر  ،اي پيامبر: گفتم. كنند و را به جهنم داخل ميدعوتشان را قبول كند ا
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. زنند ز پوست ما و مثل ما حرف ميقومي هستند ا: فرمود ص آنها را برايم بگو، پيامبر
زم به مل: فرمود ص پيامبر. اگر به آنها برخورد كردم چه كار كنم ص اي پيامبر: گفتم

مسلمانان وجود نداشت، يا اگر جماعت  :گفتم. و امامشان داشته باشمسلمانان جماعت 
ها و احزاب دوري كن اگرچه در زير  از تمام فرقه: گفت ص پيامبر. ي نداشتندپيشواي

اين براي تو بهتر است از اينكه با  يمير مانده باشي، تا زماني كه ميدرختي به تنهايي باز 
  ). رواه مسلم] (آنها قاطي شوي

  : آيد اي كه از اين حديث بدست مي هنكت
حركت  ص تند كه بر راه و سنت پيامبركه دعوتگران گمراه آنهايي هس استاين 

به مطابقت ندارد و دعوتگران  ص و زندگي، برنامه و قانونشان با سنت پيامبر. كنند نمي
 ص و اخالق و رفتارشان شبيه پيامبر. شر و فتنه هستندبه حق نيستند، بلكه دعوتگر 

تند و هم الزم است انسان مسلمان از آنها دوري كند زيرا آنها هم گمراه هس. نيست
  . كننده گمراه

فايدة مشغول بودن به دعوت ديني و نشر كتب ديني در حالي كه مسلمانان : 16س 
  شوند چيست؟  در اكثر نقاط جهان كشته مي

تواند، براي دين اسالم كوشش نمايد و به  هر انسان مسلماني به طريقي مي: 16ج 
زيادند در اين بين، بعضي از  هاي خدمت به اسالم راهبشريت خدمت كند،  ةاسالم و جامع

مسلمانان در مورد جهاد و جنگ تبحر و علم بيشتري دارند و بعضي ديگر در دعوت مردم 
توانند به  بعضي ديگر به وسيلة مال و ثروت مي. عالم و فقيه هستندبه سوي دين اسالم 

  . دين اسالم خدمت كنند
  : فرمايد ميين مسأله اشاره كرده و هايش به ا در فرموده ص پيامبر

با مشركان با مال، جان و زبانتان  :ألسنتكمبأموالكم وأنفسكم و جاهدوا املرشكني[
  ). رواه ابوداود] (جهاد كنيد
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به وسيلة اشعارش، از دين اسالم   بن ثابت به خاطر همين مسأله بود، كه حسان
ه در راه شكي در اين نيست كه بر هر مسلمان عاقل و بالغي الزم است ك. كرد دفاع مي

خداوند، با اسلحه و زبانش جهاد كند و به آن اندازه كه در طاقت و توانش است مسلمانان 
نوشتن كتاب و مقاالت به سوي جهاد در راه خداوند، ترغيب كند و همچنين را به وسيلة 
هايي نوشته و يا منتشر شوند كه بر پاية قرآن و حديث نوشته شده باشند و به  بايد كتاب

هر گونه تحريف و تأويلي باشند تا به وسيلة آنها خرافات و مسائل فاسد و منحط دور از 
از دين اسالم زدوده شود و عقيده و ايمان صحيح و درستي در بين مردم به وجود آيد و 

  . هر گونه خرافات و بدعتي در عقيده و عبادت و معامالت از بين برود
يدي براي ترويج عقايد صحيح و در عصر حاضر انتشار كتاب به عنوان وسيلة مف

رسد  پرورش دادن جوانان بر اساس منهج صحيح قرآن و سنت الزم و ضروري به نظر مي
جوانان را بر عقيده، عبادت، معامالت، جهاد، اخالق و غيره به طور توان  و از طريق آن مي
  . صحيح پرورش داد

  : فرمايد به چه دليل خداوند مي: 17س 
﴿èπ uΖ÷F Ïø9$#  ‘‰x©r& z⎯ÏΒ È≅÷G s)ø9$#﴾  )191/ بقره(.  
  .»است قتل از بدتر]  شرك[ فتنه]  كه بدانيد[ و«

اي  زندگي انسان وقتي متعادل و خوب است كه داراي اخالقي نيكو و عقيده: 17ج 
به دور از شرك باشد، منحرف بودن انسان نسبت به دين و نداشتن اخالق درست و 

. آيد ان قتل معنوي براي روح انسان به حساب ميشريك قرار دادن براي خداوند به عنو
  : فرمايد است خداوند ميخاطر كشتن روح بزرگتر از كشتن جسم است و به همين 

﴿èπ uΖ÷F Ïø9$#  ‘‰x©r& z⎯ÏΒ È≅÷G s)ø9$#﴾  )191/ بقره(.  
   .»است قتل از بدتر]  شرك[ فتنه]  كه بدانيد[ و«
براي خدا، بزرگتر از قتل يك انسان گناه شريك قرار دادن : لفتنه أكثر من القتلا[
  ]. است
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  اند درست است؟  تعريف كردن كساني كه از اسالم منحرف شده آيا مدح و: 18س 
اند، درست  خير، مدح و تعريف كردن كساني كه از اسالم منحرف شده: 18ج 

 يمآورد، چون آنان از دين ابراه زيرا خداوند آنها را كم عقل و نادان، به حساب مي. نيست
 فرمايد خداوند مي. و آنان نيستنددوره شده و پير ص و شريعت محمد :  

﴿⎯tΒ uρ Ü=xî ö tƒ ⎯ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t ö/Î) ω Î) ⎯ tΒ tμ Ïy™ … çμ |¡øtΡ﴾  )130/ بقره(.  
 سبكسرى به را خود كه كسى جز، تابد مى بر روى ابراهيم آيين از كسى چه و«

  .»افكند
هاي  اند و پيرو كتاب هاي آسماني نبرده ز كتابكساني كه هيچگونه منفعت اخروي ا

  . اند خداوند آنها را به خر تشيبه كرده است آسماني نبوده
  : فرمايد خداوند مي
﴿ã≅sVtΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=Ïdϑãm sπ1u‘öθ−G9$# §ΝèO öΝs9 $yδθè=Ïϑøts† È≅sVyϑx. Í‘$yϑÅsø9$# ã≅Ïϑøts† #I‘$xó™r&﴾    

  .)5/ جمعه(  
در مثل به اند  اند و خالف آن عمل نموده الم به تورات بودهوصف حال آنان كه ع«

  .»)و از آن هيچ نفعي نبردند(ها بر پشت كشند  ند كه بار كتابمان خري مي
را به  اند و دستورات خداوند منحرف شده قرآنخداوند در مورد كساني كه از آيات 

  : فرمايد آورند، مي جاي نمي
﴿ã≅ø? $#uρ öΝÎγ øŠn= tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çμ≈ oΨ ø‹ s?#u™ $ oΨÏF≈ tƒ#u™ y‡n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çμ yè t7ø? r'sù ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% s3sù z⎯ÏΒ 

š⎥⎪ Íρ$ tó ø9$# ∩⊇∠∈∪ öθ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© çμ≈uΖ÷è sù t s9 $ pκÍ5 ÿ… çμ̈Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s# ÷zr& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# yì t7¨?$# uρ çμ1 uθ yδ 4 

…ã& é# sVyϑ sù È≅ sVyϑ x. É= ù= x6ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øtrB Ïμ ø‹n= tã ô] yγ ù= tƒ ÷ρ r& çμ ò2 çøI s? ] yγ ù= tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sVtΒ 

ÏΘöθ s)ø9 $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s)ø9 $# öΝßγ ¯= yè s9 tβρ ã©3 xtF tƒ﴾ )176- 175/ اعراف(.  
يات آحكايت آن كسي را كه ما  )قوم يهود(، بخوان بر اين مردم )اي رسول ما و(«

رديم، و او از آن آيات به عصيان سرپيچيد، چنان كه شيطان او را او عطا كخود را به 
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خواستيم او را  د، و اگر ما به مشيت نافذ خود مييتعقيب كرد و از گمراهان عالم گرد

و  و هوس، گرديد يبخشيديم پس او بر زمين تن فروماند و پيرو هو رفعت مقام، مي

اند كه اگر او را تعقيب كني و م در اين صورت مثل او و حكايت حال او به سگي مي

كسي كه از روي ( زبان كشد )عوعو(حال خود واگذاري به پارس كردن  يا او را به

هاي  و هوس ميل كند به خاطر انديشه يعلم و پس از اتمام حجت باز به پيروي از هو

، اين است مثل مردمي كه آيات )اي رسول ما() زشت خود در عذاب شقاوت است

براي (اين حكايت را به مردم بگو، باشد كه  ،علم به آن تكذيب كردند خدا را بعد از

  .»به فكر آيند) نجات خود
داند،  هايي را كند كه خداوند عقيده و افكارشان را پوچ و فاسد مي كسي مدح انسان

شود، زيرا مدح كساني كه از تعاليم  از دستورات خداوند تعدي كرده و دچار گناه مي
اند و يا حدي از حدود خداوند را قبول ندارند يا به دستور و قانوني  اسالمي منحرف شده

كنند، وصف آنها با القاب و عناوين مدح، شرف و  غير از دستور و قانون خداوند حكم مي
  . بزرگداشت حرام است

  : فرمايد مي ص پيامبر
ق نگوييد به انسان مناف: ن يک سيدكم فقد أسخطتم ربكمإالتقولوا للمنافق سيدنا فإنه [

رواه (] ايد سرور ما، اگر سرورتان باشد در اين صورت خدا را از خودتان خشمگين كرده
  ). احمد و ابوداود

  
  برد اتحاد و يكپارچگي اجتماعي، عقايد و افكار منحط و غلط را از بين مي

  كند چيست؟  هايي كه اسالم براي ايجاد اتحاد اجتماعي بيان مي راه: 1س 
  : زيادند از آن جمله ها اين راه: 1ج 
  . اصالح كردن زندگي مردم از طريق دادن زكات به مستمندان) 1
  . تقديم كردن صدقه، كمك و بخشش به كساني كه مستحقند) 2
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ايجاد آرامش و فضاي حاوي گفتگو در ميان جوامع انساني براي جلوگيري از ) 3
  . آشوب و فتنه

پايه و اساسي محكم و ع انساني بر ايجاد اتحاد و يكرنگي قلبي در ميان جوام) 4
  . عقيده، همكاري، محبت و دلسوزي اسالمي: استوار شامل
  هدف از ايجاد اتحاد و يكپارچگي اجتماعي در اسالم چيست؟ : 2س 
هدف آن ايجاد اجتماعي سالم و متحد است كه اميد رشد و اتحاد اجتماعي را : 2ج 

و اسالم بر اين اتحاد و يكرنگي . د آورده استاند، بوجو داشتهدر جوامعي كه به آن احتياج 
  : كيد كرده و آن را مهم دانسته استمختلفي تأ تاجتماعي از جها

  . نصيحت كردن مردم و راهنمايي آنها به راه راست) 1
هاي مادي به هر كسي كه به آن احتياج داشته باشد و يا قادر به كسب  دادن كمك) 2

  . و كار نباشد
ها براي كساني كه توانايي مادي ندارند و يا  ن ها و بيمارستا ايشگاهآماده كردن آس) 3

  . كساني كه مسافرند
  . داشته باشدايجاد كار و اشتغالزايي براي هر كسي كه توانايي كار ) 4
  .جمع كردن زكات و صدقات و دادن آنها به كساني كه مستحقند) 5
  . سرپرستي كردن و كفالت يتيمان و مساكينان) 6

چچن، كشمير و امثال اين عراق، ما چه وظايفي نسبت به فلسطين، افغانستان،  :3س 
  كشورها داريم؟ 

وظيفة ما اين است كه موارد زير را بر حسب توانايي و استطاعتمان براي : 3ج 
  . مان فراهم كنيم ستمديدهبرادران 
كي، دعا كردن برايشان و فرستادن مواد خوراياري رساندن به آنها از طريق ) 1

  . پوشاك، اسلحه و دارو
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فرستادن دعوتگران عالم و دانا براي ترويج عقايد صحيح در ميان ملتشان و ) 2
دعوت آنها به سوي توحيد و جهاد، تبيين اين مسأله براي آنها كه نصرت و پيروزي را فقط 

  . از خداوند بخواهند
  : فرمايد خداوند مي
﴿$ tΒ uρ ç óÇ̈Ζ9$# ω Î) ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟ‹Å3 ptø:$# ﴾  )126/ عمران آل(.  
  .»آيد نصرت و پيروزي فقط از طرف خداوند غالب و با حكمت مي«

  . هايشان خميفرستادن پزشكان مجرب و ماهر براي مداواي بيماران و ز) 3
به مسائل جهاد و سياست براي هدايت قدرت جهادي آن اشخاص آگاه فرستادن ) 4

  . ها در راه درست ملت
رساني اوضاع آنها  فرستادن خبرنگاران مسلمان براي تهية گزارش اخبار و اطالع) 5

  . به جهان خارج از مرزهاي آن كشورها
فرستادن مجاهدان مخلص كه براي جهاد در راه خدا در آن كشورها آماده ) 6

  . اند شده
  . ها خبرهايشان از طريق رسانه  اهميت دادن به اخبار آنها و پيگيري) 7
ها و مطبوعات واز بين  نوشتن مقاالت و مطالب در مورد اوضاعشان در روزنامه) 8

  . شود هايي كه به آنها زده مي بردن حيله و مكر دشمنانشان و تهمت
  . يهود صهيونيسم، در فلسطين و جهان اسالم براي جهانيان ةروشن نمودن فتن) 9

و خطر آن براي  و بيان نمودن خطر ترويج كمونيست در افغانستانروشن ) 10
. عقايد مسلمانان، زيرا آنها ايمان و اعتقاد به وجود خداوند ندارند و پيرو هيچ ديني نيستند

  . دانند و تمام اديان را باطل مي
دعا و طلب كردن از خداوند براي پيروزي تمام برادران مسلمان مجاهد در ) 11

  . سرتاسر جهان و هدايت آنها به راه راست
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  واجب است ص سبت به خدا و رسولشآنچه بر ما ن
  واجب است؟ ص چه چيزي بر ما نسبت به خدا و رسولش: 1س 

  : موارد زير بر ما واجب است: 1ج 
  . ايمان به خدا داشته باشيم و در عبادت كردن و اسماء و صفات او را يكتا بدانيم) 1
ا حرام حاللش را حالل و حرامش ر. به قرآن كه كالم خداوند است، عمل كنيم) 2
  . بدانيم

حكم كنيم و مردم را به سوي حكم كردن به  ص به كتاب خدا و سنت پيامبرش )3
خيري  م باطلند و هيچهاي مخالف اسال  آن دو،  تشويق كنيم و بدانيم كه قوانين و شريعت

  . ستيدر آنها ن
توحيد و اهل توحيد را دوست داشته باشيم و نسبت به شرك و اهل شرك ) 4

  . ه باشيمدشمني داشت
مر به شرطي اطاعت األ وليأاطاعت كنيم و همچنين از  ص از خدا و رسولش) 5

  . كنيم كه معصيت خداوند در آن نباشد
  . را بيشتر از مال و فرزندمان دوست داشته باشيم ص خدا و رسولش) 6
فرستادة خداست و او را در آنچه آورده  ص ايمان داشته باشيم به اينكه محمد) 7

ما امر كرده او را اطاعت نماييم و از آنچه نهي كرده  ديق كنيم و در آنچه كه بهاست، تص
  . دوري گزينيم، خدا را آنگونه كه مشروع است بپرستيم

احاديث ضعيف و موضوع  پيروي كنيم، و از ص از احاديث صحيح پيامبر) 8
  .دوري كنيم

داشته باشيم كه احاديث از دين و سنت با مال و جان و زبانمان دفاع كنيم و باور  )9
توانيم به تنهايي حكم كنيم و با  صحيح مفسر قرآن كريم هستند و بدانيم فقط با قرآن نمي

  . شويم نياز نمي قرآن از حديث بي
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﴿!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫ t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9uρ šχρ ã ©3x tG tƒ﴾    
  .)44/ نحل(  

نازل  )ترين كتاب الهي است ترين و كامل جامع(قرآن را كه ) ،اي محمد(و بر تو «

كرديم تا آنچه فرستاده شده براي امت بيان كني، شايد كه مردم عقل و فكرشان را به 

  .»كار ببندند
اخالقمان را به قرآن آراسته كنيم و در دعوت به سوي خدا از توحيد شروع ) 10

 ص ي خداست و از خواندن غير اهللا خودداري نماييم، زيرا پيامبربادت واقععكنيم، چون 
  . نيز اين كار را انجام داده است

را به ما عطا بفرما و ما را با او حشر  ص پروردگارا توفيق تبعيت و اطاعت از پيامبر
  . بگردان

  
  جهاد، دوستي و محبت، حكم و حكومت كردن

  جهاد چيست؟ انواع و اهداف آن چيست؟: 1س 
ناپذير است بر كساني كه  جهاد واجبي اجتناب. جهاد، اوج دينداري است: 1ج 

قادرند، جهاد كنند، و كسي كه با وجود داشتن قدرت از جهاد دوري كند در ايمانش دچار 
امر به جهاد  :كهفرمايند  مي /سالم ابن تيميه علمايي مثل شيخ اإل. نفاق شده استخطر 

نگاه كنيم در ي كو اگر به آيتهاي م. استت آنها مختلف براي مردم نسبت به توان و قدر
جهاد بودن مسلمانان از اند و به خاطر ضعيف  خود واگذاشته شدهآنجا كافران به حال 
هاي مدني توجه شود، در آنجا جهاد و قتال با مشركان  و اگر به آيت. گذشت شده است

دي بودند، در قرآن كريم شود زيرا در آن هنگام مسلمانان داراي قدرت جها ديده مي
تا باعث از بين رفتن كيان مسلمانان نشود . شده است زلادستور جهاد به تدريج نبينيم  مي

دستور . هم در مكه و هم در مدينه دستور جهاد را داده است ص و خداوند به پيامبرش
  : فرمايد اين آيه است كه خداوند ميجهاد در مكه، در 
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﴿Νèδô‰Îγ≈ y_ uρ ⎯ ÏμÎ/ #YŠ$ yγ Å_ #ZÎ7Ÿ2﴾  )52/ فرقان(.  
  .»بپرداز بزرگ جهادى به آنان با قرآن]  حكم[ به و«

  . يعني به وسيلة قرآن با كافران در مكه جهاد كن
﴿Ç⎯yϑ s9 uρ t |Á tGΡ$# y‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ Ïϑ ù=àß y7 Í×̄≈ s9'ρ é' sù $ tΒ ΝÍκö n= tã ⎯ ÏiΒ @≅‹Î6 y™ ﴾    

  .)41/ شوري(  
 بر]  نكوهشى[ راه هيچ كه اينانند، ردگي انتقام خويش ديدن ستم از پس كه كسى و«

  .»نيست آنان
  : شود كردن به چهار شيوه انجام مي جهاد

   .جهاد با شيطان )1
  .جهاد با كافران) 2
   .و هوس خودمان يجهاد با هو) 3
  . جهاد با منافقين) 4

  به چه دليل، جهاد را در دين اسالم قرار داده است؟ : 2س 
  : سالم وجود داردجهاد در ابه چند دليل، : 2ج 
براي زيرا كه خداوند شريك قرار دادن . مقاومت كردن در مقابل شرك و مشركان) 1

  . كنند خود را هرگز قبول نمي
  . براي از بين بردن موانعي كه سد راه دعوت به سوي خدا هستند) 2
حمايت كردن از عقايد صحيح اسالمي در برابر همة خطرهايي كه ممكن است، ) 3

  . را از بين ببرند عقايدآن 
  . از مسلمانان و سرزمينشان محافظت كردن) 4

  حكم جهاد در راه خداوند چيست؟ :  3س 
  . جهاد در راه خدا با مال و زبان و جان به قدر توان انسان واجب است:  3ج 

  : فرمايد خداوند مي
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﴿(#ρ ãÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏO uρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ öΝà6Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡ àΡr& uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$#﴾ )41/ توبه(.  
يتان بيرون رويد و با مال  از بزرگ و كوچك و سواره و پياده )راي جنگ با كافرانب(«

  .»و جانتان در راه خدا جهاد كنيد
  : فرمايد مي ص پيامبر

كافران با مال و جان و  وبا مشركان  :أنفسكم وألسنتكمني بأموالكم وجاهدوا املرشك[
  ). رواه ابوداود] (كنيد آنقدر كه توان داريد زبانتان جهاد
  چيست؟ ) الوالء(دوستي و محبت : 4س 
  . يعني مؤمنان موحد و يكتاپرست را دوست بداريم و ياريشان دهيم: 4ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ ﴾  )71/ توبه(.  
  .»ن مؤمن همه يار و ياور و دوستدار يكديگرندمردان و زنا«
  : فرمايد مي ص پيامبر

انسان مؤمن، براي برادر مؤمنش مثل يك : املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا[
رواه ] (كند هاي ساختمان بعضي ديگر را محكم مي ساختمان است كه بعضي از قسمت

  ). مسلم
  به آنها درست است؟ رساندن  با كفار و ياري يآيا دوست: 5س 
  . خير، دوستي و ياري دادن كفار درست نيست: 5ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝåκ ÷]ÏΒ ﴾  )51/ مائده(.  
دوستي كند به حقيقت از  )مؤمنان با كفار در كفر و ستمگريشان(هر كسي از شما «

  .»آنها خواهد بود
  : فرمايد مي ص پيامبر
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] به راستي فالن طايفه براي من دوست و يار نيستند :لی بأولياء ال أبی فالن ليسوآن إ[
  ). متفق عليه(

هاي ابولهب و هر چه به  يعني فرزندان و نوه. در اينجا منظور طايفه ابولهب است
  . تر رود پايين

  مسلمانان به چه چيزي حكم كنند؟: 6س 
  . حكم كنند ص ح پيامبرمسلمانان بايد به قرآن و حديث صحي: 6ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿Èβr& uρ Ν ä3ôm$# Νæη uΖ ÷ t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$#﴾  )49/ مائده(.  
  .»فرستاده ميان مردم حكم كن )براي تو(بر آنچه خدا ) ص تو اي پيامبر(و «
  : فرمايد مي ص پيامبر

يب, وأنا تارک رسول ربی فأج أتینام أنا برش يوشک أن يفإ: هيا الناسأال أما بعد, أ[
اما : هل بيتیأهلام كتاب اهللا, فيه اهلدی والنور, فخذوا كتاب اهللا واستمسكوا به وأو: فيكم ثقلني

بعد، آگاه باشيد اي مردم، من فقط بشري هستم، نزديك است كه فرستاده پروردگارم 
جبرئيل بيايد و روح مرا بگيرد، من در ميان شما دو چيز برابر و همسان را به جاي 

كتاب قرآن است، كه در آن هدايت و روشنايي وجود دارد، يكي از آن دو چيز . گذارم مي
پس كتاب قرآن را بگيريد و پيرو او باشيد و به آن دست بگيريد و دومين چيز اهل بيتم 

  ). رواه مسلم)] (هستند ص اهل بيت منظور زنان و فرزندان پيامبر(است 
  : رمايدف مي ص پيامبر

در ميان شما دو  :سنة رسولهكتاب اهللا و: ين لن تضلوا ما متسكم هبامكم أمرترک في[
آن : شويد دست بگيريد، هرگز گمراه نميگذارم، اگر بعد از من، به آن دو  چيز را به جا مي

  ). رواه مالك] (دو قرآن و سنتم هستند
  عمل كردن به قرآن و حديث صحيح

  براي چه خداوند قرآن را نازل كرده است؟ : 1س 
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  . آن را بخوانيم و به آن عمل كنيم تاخداوند براي اين قرآن را نازل نموده : 1ج 
  : فرمايد خداوند مي
﴿(#θ ãèÎ7®? $# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠ s9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘﴾  )3/ اعراف(.  
پيروي  )قرآن(رف خدا به سوي شما فرستاده شده ، از آنچه كه از ط)ي اهل ايمانا(«

  .»كنيد
  : ايدفرم مي ص پيامبر

قرآن بخوانيد و به آن عمل كنيد و از طريق : ...به ااعملوا به والتأكلواقرؤا القرآن و[
  ). رواه احمد] (آوري مال دنيا مشغول نشويد قرآن ارتزاق نكنيد و به جمع

  مهترين چيزي را كه قرآن براي انسان بيان كرده است چيست؟ : 2س 
آن خدايي كه مستحق هر . ه استدهند مهمترين چيز، شناخت خداوند نعمت: 2ج 

گونه عبادتي است، بدون آنكه در عبادتش شريكي براي او قرار دهيم و اين بيان قرآن، 
نند كه از ز خوانند و فرياد كساني را مي مي ردي بر مشركان است، كساني كه غير خدا را

  . كنند شيدند و آنها را عبادت مياهايي را تر روي شكل آنها بت
  : امر كرد كه بگويد ص يامبرخداوند به پ
﴿ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iω uρ à8Î õ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ # Y‰tn r&﴾  )20/ جن(.  
خوانم و فقط او را  من، خداي خود را به يگانگي مي :بگو به مردم كه ص اي پيامبر«

  .»گردانم كنم و هرگز احدي را با او شريك نمي عبادت مي
  يم؟ به چه دليل قرآن را بخوان: 3س 
م و به آن ينينكه آن را بفهميم، در آن تدبر كخوانيم براي ا قرآن كريم را مي: 3ج 

  . عمل نماييم
  : فرمايد خداوند مي
﴿ë=≈ tG Ï. çμ≈oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8 t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã −/£‰u‹Ïj9 ⎯ ÏμÏG≈ tƒ#u™ t©. x‹tF uŠÏ9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ﴾    

  .)29/ ص(  
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ارك و پر بركت است كه بر تو نازل كرديم تا امت در اين قرآن بزرگ، كتاب مب«

  .»آياتش تفكر كنند و صاحبان عقل، از اين حقايق آن پند گيرند
صحيح  شولي معناي. به سند ضعيف روايت شده است و اين حديث از امام علي

  : است
چه چيزي  ص اي رسول خدا :گفتم. شود هايي برپا مي بعد از شما فتنه و آشوب[

قرآن، زيرا خير اقوام قبل و بعد از شما در آن : ها نجات دهد؟ گفت را از آن فتنه د ماتوان مي
هر . و مزاح نيست و قرآن شوخي. كند و حقيقت دارد است و در بين شما قضاوت مي

شكند، و هر كس به دنبال  كس با غرور و تكبر به آن پشت كند، خداي بزرگ پشتش را مي
د، قرآن ريسمان كن خداوند او را گمراه ميراي هدايت برود، ببه غير از قرآن چيز ديگري 

قرآن و تنها راه نجات بشريت، قرآن است، . ياد و ذكر خداوند استبزرگ خداوند است، 
شوند و  از خواندن آن سير نمي لماانسان نيست، ع ةنشده است و گفتقاطعي هوي و هوس 

شود و در  تمام نمي نعجايب قرآ. كنند رامش بيشتري پيدا ميآهر چه بيشتر آن را بخوانند، 
گوش به قرآن ها  آيد و زماني كه جن طول زمان، مطالب جديدتري از آن بدست مي

  : گفتند سپردند، مي مي
﴿$ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ ºΡ#u™ö è% $ Y7 pgx”﴾  )1/ جن(.  
  .»شنيديم شگفت قرآنىما  گمان بى«

، هر كس به قرآن حكم كند است  هر كس به قرآن عمل كند، راه راست را پيدا كرده
عادل است، هر كس به قرآن سخن بگويد، صادق است و اجر و پاداش تمام اين افراد، نزد 

  ]. خداوند است
  هاي زنده است يا مرده؟  آيا قرآن براي انسان: 4س 
ها نازل كرده تا در زندگيشان به آن عمل  به حقيقت، خداوند قرآن را براي زنده: 4ج 

توانند كاري انجام دهند،  اي مردگان فرستاده نشده زيرا مردگان نميقرآن، بر .كنند
رسد،  توانند قرآن را بخوانند و به آن عمل كنند، ثواب قرائت قرآن به انسان مرده نمي نمي
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به شرطي كه آن انسان مرده در تربيت فرزندش سعي و تالش ( مگر آنكه فرزند انسان مرده
ثواب آن به پدر و اينكه ثواب قرائت قرآن را هديه كند قرآن بخواند و بدون  )كرده باشد
. اند ست و والدينش در تربيت او سعي و تالش كردهالح آنهازيرا فرزند صرسد،  مادرش مي

  . براي پدر و مادرش است هجاري ةفرزند صالح صدق
  : فرمايد خداوند در مقام قرآن مي

﴿u‘ É‹ΖãŠ Ïj9 ⎯ tΒ tβ% x. $ wŠym ¨,Ïts† uρ ãΑöθ s)ø9$# ’ n?tã š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$#﴾  )70/ يس(.  
  .»شود ثابت كافران بر حجت و دهد هشدار باشد]  دل[ زنده كه را كس هر) قرآن( تا«

  : فرمايد خداوند مي
﴿βr& uρ }§ øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4©të y™﴾  )39/ نجم(.  
و براي انسان، جز آنچه به سعي و عمل خود انجام داده است ثواب و جزايي «

  .»بودنخواهد 
استنباط كرده كه هدية ثواب قرائت قرآن به مرده چنين از اين آيه  /امام شافعي [

] اند، نيست به خاطر اينكه از جملة اعمال مردگان و از آنچه آنها كسب كردهرسد،  نمي
  ). 258، ص 4تفسير ابن كثير، جلد (

  : فرمايد مي ص و پيامبر
و ولد أو علم ينتفع به, أصدقة جارية,  :ال من ثالثإقطع عمله نانسان إذا مات اإل[

به او  ششود و هيچگونه ثوابي بعد از مرگ اگر انسان بميرد عملش قطع مي: صالح يدعو له
اي كه بعد از  صدقه. رسد رسد به غير از سه چيز كه در اين سه مورد به او ثواب مي نمي
دارد يا فرزند صالحي ش هم نفع گعلمي كه بعد از مر رساند يا ش هم به مردم نفع ميگمر

  ). رواه مسلم] (كند كه بعد از مرگش به جا گذاشته و براي او دعا مي
  حكم عمل كردن به حديث صحيح چست؟ : 5س 
  . واجب است صحيح عمل كردن به حديث: 5ج 

  : فرمايد خداوند مي
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﴿!$ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù﴾  )7/ حشر(.  
، انجام دهيد و از آن پيروي كنيد و از آنچه نهي كند امر مي و آنچه را پيامبر به شما«

  .»كند دوري گزينيد مي
  : فرمايد مي ص پيامبر

بر شما واجب است كه  :سنة اخللفاء الراشدين املهديني, متسكوا هباعليكم بستنی و[
ورزند  و روش من استقامت ميراه  فاي راشدين بعد از من كه برپيرو راه و روش من و خل

  ). رواه احمد] (كننده هم هستند، باشيد و به آن دست بگيريد اند و هدايت و هدايت شده
  شويم؟ نياز مي آيا با وجود قرآن از حديث بي: 6س 
  شويم؟  نياز نمي قرآن از حديث بيخير با وجود : 6ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫ t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9uρ šχρ ã ©3x tG tƒ﴾    

  .)44/ نحل(  
نازل  )ترين كتاب الهي است ترين و كامل جامع(قرآن را كه ) اي محمد(و بر تو «

كرديم تا آنچه فرستاده شده براي امت بيان كني، شايد كه مردم عقل و فكرشان را به 

  .»كار ببندند
  : فرمايد ر ميمبپيا
آگاه باشيد به حقيقت به من قرآن و مثل قرآن  :مثله معهيت القرآن ووتأنی إال وأ[

  ). رواه ابوداود] (داده است) حكمت(
 ص يعني پيامبر. حكمتش از طريق احاديث به ما رسيده است ص بعد از پيامبر

  . بيان كرده است هايش فرمودههايش را به وسيلة  حكمت
  سبقت گيريم؟  ص ت است از فرمودة خدا و رسولشآيا درس: 7س 
  . انداخت ص خير، نبايد هيچ سخني را جلوي كالم خدا و رسولش: 7ج 

  : فرمايد خداوند مي
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﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫ t/ Ä“ y‰tƒ «!$# ⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ﴾  )1/ حجرات(.  
تقديم نجوييد  ص بر خدا و رسولش) كاري در هيچ(ايد،  آورده اي كساني كه ايمان «

  .»و پيشي نگيريد
  : فرمايد مي ص پيامبر

اطاعت كردن از مخلوق، در نافرماني كردن از : الطاعة ملخلوق فی معصية اخلالق[
  ). رواه احمد] (خداوند، درست نيست

ترسم از اينكه از آسمان سنگ بر روي  من مي: (فرمود به صحابه مي ب ابن عباس
ابوبكر و عمر  :گوييد شما مي ،فرمايد مي ص گويم پيامبر بارد، من به شما ميشما ب
  ). فرمايند مي

در ميان است پيرو سخن كس ديگري  ص تا سخن خدا و رسولشانسان نبايد 
  . باشد حتي اگر آن شخص امام ابوبكر يا عمر هم باشد

  حكم عمل كردن به قرآن و حديث در زندگي چيست؟ : 8س 
  . مل كردن به قرآن و حديث واجب استحكم ع: 8ج 

  : ايدفرم خداوند مي
﴿Ÿξsù y7În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4© ®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t yf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† 

þ’Îû öΝ ÎηÅ¡àΡ r& % [`t ym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@﴾  )65/ نساء(.  
 آنان بين كه اختالفى در آنكه مگر نياورند ايمان]  تحقيق در[، پروردگارت به سوگند«

 و نيابند دلتنگى هيچ خود در كردى حكم آنچه از گاه آن. كنند داور را تو، گرفت در

  .»نهند گردن كامال
  : فرمايد مي ص پيامبر

هر امتي : ال جعل اهللا بأسهم بينهمإيتخريوا مما أنزل اهللا, وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا و[
ه امام و پيشوايانش به قرآن حكم نكردند و به آرزوي خودشان بعضي از احكام قرآن را ك
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ميان  خداوند فتنه و آشوب را در. و بعضي ديگر را رد كردندبه نفعشان بود، انتخاب كردند 
  ). رواه ابن ماجه و غيره] (برد اندازد آنها را به دست همديگر از بين مي آن امت مي
  آيد، چه كار كنيم؟ ه اختالف برايمان پيش ميدر هنگامي ك: 9س 
  . ديم گر برمي ص به سوي قرآن و حديث صحيح پيامبر: 9ج 

  : فرمايد خداوند مي
﴿βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ 

ÌÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×ö yz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρ ù's?﴾  )59/ نساء(.  
 خدا به را آن، داريد ايمان قيامت روز و خدا به اگر، كرديد اختالف چيزى در گاه هر«

  .»است تر انجام نيك و بهتر اين. بازگردانيد رسول و
  : فرمايد مي ص پيامبر

در ميان شما دو  :سنة رسولهوا ما متسكتم هبام, كتاب اهللا وتركت فيكم أمرين لن تضل[
كتاب : شويد ن دو دست بگيريد، گمراه نميتا به آو گذارم  يز را بعد از خودم به جاي ميچ

  ). رواه مالك] (خدا و سنت پيامبرش
  خورد چيست؟  قانون و دين اسالم به درد من نمي: گويد حكم كسي كه مي: 10س 
و كافر، مرتد و خارج از اسالم است، زيرا دين اسالم قانوني كلي شخصي آن : 10ج 

جهان شمول است و هر كس قانون غير اسالم را قبول و قانون اسالم را رد كند، آن فرد 
چون پرستش فقط مخصوص خداست، پس قانون نيز فقط براي خداست، . مشرك است

گيرد،  در قلب انسان جاي نمي) الاهللاإ الإله(و  نيز همين است )الاهللاإ الإله(مفهوم كلمة طيبه 
ا فقط مخصوص خداوند نداند و زندگيش را مطابق دين اسالم تا انسان عبادت خود ر

  . را تنها راه سعادت و نجات نداندنسازد و آن 
بايست، حالل و حرام كردن امور را فقط مخصوص خداوند،  هر انسان مؤمني مي

 را، و از ص بداند و حالل و حرام غير خدا را قبول نداشته باشد مگر حالل و حرام پيامبر
  . ر شرك دوري كندجميع مظاه
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  را چگونه دوست بداريم؟  ص خداوند و رسولش: 11س 
اند، دوري، و  ما با اطاعت كردن از آنها دوستشان بداريم و از آنچه نهي كرده: 11ج 

  . اند عمل كنيم به آنچه امر كرده
  : فرمايد خداوند مي
﴿ö≅è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$ sù ãΝ ä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö Ïøó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ 3 ª! $#uρ 

Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘﴾  )31/ عمران  آل(.  
اگر خدا را دوست داريد، مرا پيروي كنيد تا خدا شما را دوست ): اي محمد(بگو «

  .»بدارد و گناه شما را ببخشد، كه خداوند آمرزنده و مهربان است
  : فرمايد مي ص پيامبر

ايمان هيچ يك  :الناس أمجعنيلده ووليه من والده وإ اليؤمن أحدكم حتی أكون أحبو[
شود تا مرا از پدر، مادر و فرزندانش و تمام مردم بيشتر دوست نداشته  از شما كامل نمي

  ).متفق عليه] (باشد
  چيست؟  ص شروط محبت خدا و رسولش: 12س 
  : شروط محبت زياد هستند: 12ج 
  . ند و به آن راضي هستندرخود را تطبيق دادن با آنچه آنها دوست دا) 1
  . دشمني كردن با آنچه آنها دوست ندارند و به آن راضي نيستند) 2
  . دوستان آنها را دوست بداريم و دشمنان آنها را دشمن بدانيم) 3
  . و در زندگي به قانون خداوند عمل كنيم كنيم به برنامة خدا ياري رسانيمسعي ) 4
  . هاي دربند استعمار مستضعفان و ملت و رساندن به ستمديدگان كمك و ياري) 5

 ص هر كس به اين شروط عمل نكند در داشتن محبت نسبت به خدا و پيامبرش
  . گويد دروغ مي

  : گويد شاعر مي
  إن الحب لمن يحب مطيع  طعته لوكان حبك صادقاً أل
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رساندي  هاي محبوبت را به انجام مي اگر در دوستيت صادق هستي فرمان: يعني
  . آورد هايش را به جا مي س، كسي ديگر را دوست بدارد، فرمانچون هر ك
  محبت بايد با خضوع و خشوع و ذلت همراه باشد؟ براي چه كسي  :13س 
  . دوستي همراه با خضوع و خشوع فقط مخصوص خداوند است محبت و: 13ج 
  : فرمايد داوند ميخ

﴿š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯ tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& öΝåκ tΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßs x. «! $# ( t⎦⎪É‹©9 $#uρ 

(#þθ ãΖ tΒ#u™ ‘‰x©r& $ {6 ãm °! ﴾  )165/ بقره(.  
 ةدهند، آنها را به انداز هايي قرار مي و از مردمان كساني هستند كه براي خدا، شريك«

دارند و كساني كه ايمان آوردند، خدا را بيشتر از هر  دوست داشتن خدا دوست مي

پس آنها كه اهل ايمانند نهايت محبت و دوستي را فقط (دارند،  چيزي دوست 

  .»)دانند مخصوص خدا مي
  

  ايمان داشن به قضا و قدر از هر دو نوع خير و شر
  آيا درست است قضا و قدر خداوند را به عنوان دليل قرار دهيم؟ : 1س 
 ها به و سختي  بله، درست است قضا و قدر خداوند را براي مريضي يا ناراحتي: 1ج 

ند براي انسان به وبه سبب قضا و قدر خدا ها و زيرا اين ناراحتي. عنوان دليل قرار دهيم
  . آيد وجود مي

  : فرمايد خداوند مي
﴿!$ tΒ z>$ |¹ r& ⎯ÏΒ >π t6ŠÅÁ •Β ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!   .)11/ تغابن(  ﴾#$
  .»رسد نمى خدا حكم به جز مصيبتى هيچ«
يعني به قضا و قدر ) ذن اهللابإ(ر از در اين آيه، منظو: گويد مي ب بن عباس عبداهللا
  . خداوند است
  : فرمايد مي ص پيامبر
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أنی فعلت لو  :ن أصابک شیء فال تقلتعجز فإ الستعن باهللا وااحرص علی ما ينفعک و[
در به دست  :تفتح عمل الشيطان ,ن لوإف .ما شاء فعلقدر اهللا و: , ولكن قلكذاكذا لكان كذا و

كن و عاجز باش و هميشه از خداوند طلب ياري  آوردن سود براي خودت، حريص
ر و آن كردم اين طو اگر اين كار و آن كار را مي: ، هر زمان به مصيبتي دچارشدي مگومباش

چون اگر . شود د انجام ميقضا و قدر خداست و آنچه كه خدا بخواه: شد بلكه بگو طور مي
  ). رواه مسلم( ]ستا وسوسة شيطان به طرف تو همواره بازشود، راه چنين گفته 

آيد زيرا اين  ولي قضا و قدر خداوند براي گناه و شرك به عنوان دليل بحساب نمي
  : فرمايد كه خداوند دربارة آنها ميكار صفتي است از صفات مشركان 

﴿ãΑθ à)u‹ y™ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 u õ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/#u™ Ÿω uρ $ uΖ øΒ § ym ⎯ÏΒ 

&™ó© x«﴾  )148/ انعام(.  
خواست ما و  اگر خدا مي :دهند، خواهند گفت كه آنان كه شريك براي خدا قرار مي«

  .»كرديم شديم و چيزي را حرام نمي پدرانمان مشرك نمي
يا . ايمان است انديشد يا جاهلي مقلد است كه پيرو انساني بي كسي كه اينگونه مي

مثالً اگر . و اين سخن با عمل انسان تضاد دارد خودش گمراه، كافر و دشمن اسالم است
خداوند آن را برايم تقدير كرده است و اگر آسايش و  :گويد ناراحتي برايش پيش بيايد مي
بدون شك . با سعي و تالش خودم آن را بدست آوردم :گويد نعمتي برايش پيش بيايد، مي

را برايمان روشن و آشكار كنند و  خداوند ةاينكه خداوند پيامبران را فرستاده است تا برنام
به ما عقل و فكر داده تا بيانديشيم و ضاللت و هدايت را بشناسيم و بعداً از بين آنها يكي 

  . را انتخاب كنيم، خودش نعمت بزرگي است
  : يدفرما خداوند مي
﴿$ ¯ΡÎ) çμ≈ uΖ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) #[Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ #·‘θ àx.﴾  )3/ انسان(.  
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و براي اتمام حجت براي او ( و باطل را به انسان نشان داديم حقيت راه حقما به «

هدايت شود و شكر نعمت را به جا آورد و  )خواهد اگر مي حال( )رسول را فرستاديم

  .»يا گمراه شود و كفران نعمت كند
  : فرمايد خداوند مي
﴿$ yγ yϑ oλ ù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø) s?uρ ∩∇∪ ô‰ s% yx n= øù r& ⎯ tΒ $ yγ8 ©. y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $ yγ9¢™ yŠ﴾ ) 10- 9- 8/ شمس(.  
، داشت پاك را آن كه كسى. كرد الهام را اش پرهيزگارى و نافرمانى نفسى هر به و«

  .»شد زيانكار، داشت فرومايه را آن كه كسى و. شد رستگار
. ترك كند و مشروب بنوشد، مستحق عذاب جهنم خواهد شد هر گاه انسان نماز را

رد و و در اين هنگام اين انسان، نياز به توبه دا ص امر خدا و رسولشخاطر مخالفت به 
  . را بهانه كردن هيچ سودي براي او نداردبراي اين كارها قضا و قدر 

و قدر توكل  اآيا درست است كه انسان از كار كردن دست بكشد و بر قض: 2س 
  كند؟ 

  . خير درست نيست: 2ج 
  : فرمايد خداوند مي
﴿$ ¨Β r'sù ô⎯tΒ 4‘sÜ ôã r& 4’s+ ¨?$#uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹uρ 4© o_ó¡ çtø: $$ Î/ ∩∉∪ … çνçÅc£u ãΨ |¡ sù 3“u ô£ã ù= Ï9﴾    

  .)7-6-5/ ليل(  
  .كرد تصديق را نيك]  آيين[ و. كرد پرهيزگارى و بخشيد كه كسى اما پس «

  .»گردانيم مى آسان برايش را آسايش به]  رسيدن راه[
  : فرمايد مي ص پيامبر

چون هر كس آن چيزي كه برايش تقدير شده كار كنيد  :فكل ميرس ملا خلق له اعملوا[
  ). متفق عليه] (شود در همان جهت عمل برايش آسان مي

  : فرمايد مي ص پيامبر
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 من املؤمن الضعيف وفی كل خري احرص علی ما لی اهللاإأحب املؤمن القوی خري و[
لو أنی فعلت كذا وكذا لكان كذا : تقلن أصابک شیء فال إتعجز ف استعن باهللا والينفعک و

، نزد است يانساني كه قو :ن لو تفتح الشيطانإف ,ما شاء فعلقدر اهللا و: ولكن قل ,كذاو
و در هر دو مورد خير وجود دارد،  است فيضعتر است از انسان  ب خداوند بهتر و محبو

ند كمك از خداوو در بدست آوردن سود براي خودت حريص باش و هميشه ياري 
 كردم آن كار را مياگر اين كار و : هر زمان به مصيبتي دچار شدي نگو بخواه، و عاجز مشو،
 چون ،شود تقدير خداست و آنچه خدا بخواهد انجام مي: بلكه بگو. شد اينطور و آنطور مي

] يكن باز مي تراه را براي نفوذ شيطان در خود »اينطور نباشداگر « يعني »لو« :با گفتن
  ). مرواه مسل(

  
   :فايدة حديث

كند و شكر خداي را به جاي  انسان مسلمان هر گاه دچار ناراحتي شد بر آن صبر مي
هر دو آورد و هر گاه دچار نعمت و آسايشي شد، باز هم بايد شكر آن را به جا بياورد و  مي

  .را از طرف خداوند بداند
﴿#©|¤tã uρ β r& (#θ èδ tõ3 s? $ \↔ø‹ x© uθ èδ uρ × öyz öΝà6©9 ( #©|¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ \↔ø‹x© uθ èδ uρ @Ÿ° öΝä3©9 3 

ª!$# uρ ãΝ n= ÷ètƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s?﴾  )216/ بقره(.  
 بسا چه و باشد بهتر شما براى آن آنكه حال، داريد ناخوش را چيزى بسا چه و«

 شما و داند مى خداوند و. باشد بد شما براى آن آنكه حال، بداريد دوست را چيزى

  .»دانيد نمى
  كند چيست؟ چار ناراحتي و سختي ميها را د حكمت خداوند از اينكه انسان: 3س 
حكمت خداوند در اينجا، امتحان انسان است، زيرا هر زمان انسان احساس : 3ج 

كند و  سرپيچي مي ص حكم خدا و رسولششود و از  قدرت كند، ستمكار و ظالم مي



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

119

بيند  پس زماني كه مي. قدرت ايستادگي ندارد شود كه هيچ چيزي در مقابل او معتقد مي
گيرد در  كم، در نهايت عجز و درماندگي قرار مي رود و كم قدرتش رو به زوال و نابودي مي

شود،  متوجه ميبيند و به سوي خداوند  اين هنگام خودش را در نهايت ذلت و ناتواني مي
اوند در مورد اين حالت خد تواند او را نجات دهد، و به اين منظور كه فقط خداوند مي

  : فرمايد مي
﴿!#sŒÎ) uρ $ uΖ ôϑ yè ÷Ρr& ’ n? tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# uÚ t ôã r& $ t↔ tΡuρ ⎯ Ïμ Î7ÏΡ$ pg ¿2 #sŒ Î)uρ çμ ¡¡tΒ •¤³9$# ρ ä‹sù >™!$ tãßŠ 

<Ùƒ Ì tã ﴾  )51/ فصلت(.  
 او به رنج چون و. شود دور غرور پر و گرداند روى كنيم انعام انسان بر چون و«

  .»كند ىم دعا بسيار. برسد
  

  سنت و بدعت
  آيا در دين بدعت حسنه وجود دارد؟ : 1س 
  : فرمايد ين وجود ندارد، خداوند ميخير، بدعت حسنه در د: 1ج 

﴿tΠöθ u‹ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ﴾ )3/ مائده(.  
ا به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آيين، امروز دين شما ر«

  .»را كه اسالم است، برايتان برگزيدم
 الوداع و در كوه عرفه، بعد از نماز عصر بر پيامبر ةحجاين آيه در روز جمعه در [
  ). رواه مسلم] (نازل شد ص

م از روز دين اسالصحابش فهماند كه اماو  ص خداوند با نزول اين آيه به پيامبر
كه مربوط به دين باشد از قلم لحاظ دستورات و احكام كامل و جامع است و هيچ چيزي 

و از اين به بعد، دين اسالم . به مردم ابالغ كرده است ص نيافتاده و همه را توسط پيامبر
كارهايي كه در ( ه كردن ندارد و كسي در دين بدعتكامل است و نياز به هيچگونه اضاف

دهد كه دين  به وجود بياورد، نشان مي )اند ته در دين نبودند ولي حاال به وجود آمدهگذش



  نداي ايمان در پرتو قرآن و سنت

 

120

ه جديدي دارد و اين كار او مخالف اين آيه گفته شد ص اسالم كامل نشده و نياز به پيامبر
  . ستو چندين آيه ديگر از قرآن ا

  : فرمايد مي ص پيامبر
اه آگ: كل ضاللة فی الناربدعة ضاللة و ن كل حمدثة بدعة وكلإمور فحمدثات األياكم وإ[

و مواظب باشيد از اينكه كارهايي جديد وارد دين نكنيد، زيرا هر چيز جديدي بدعت 
رواه نسائي و ] (ها در آتش جهنمند ها گمراهي هستند و تمام گمراهي است و تمام بدعت

  ). غيره
  بدعت در دين چست؟ : 2س 
براي انجام  )قرآن و سنت( ه دليل شرعيتمام اموري هستند ك بدعت در دين: 2ج 

  : گويند در انكار كارهاي مشركان ميدادن آن نداشته باشيم در اين مورد خداوند 
﴿÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 u à° (#θ ãã uŸ° Ο ßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝ s9 .β sŒù' tƒ Ïμ Î/ ª! $#﴾    

  .)21/ شوري(  
اند كه خدا بدان  ن ديني را پديد آوردهآيا آنان انبازها و معبودهايي دارند كه برايشا«

  .»اجازه نداده است
  : فرمايد مي ص پيامبر

هر كس در دين ما چيزي را به وجود  :حدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردأمن [
  ). متفق عليه] (آورد كه جزو دين نباشد مردود و باطل است

  انواع بدعت كدامند؟ : 3س 
  : جمله انواع بدعت زيادند از آن: 3ج 
دعا كردن از مردگان : مثل. شود را انجام دهد، كافر مي هايي كه هر كس آن بدعت) 1

اي فالن كس كه در قبر هستي ( :و طلب كمك و ياري از آنها مثل اينكه بگويدو غايبان 
  ). ياري و كمكم كن
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توسل كردن به مردگان در هنگام دعا كردن از : هايي كه حرام هستند مانند بدعت) 2
ها و درست كردن بنا و  و نذر كردن به خاطر مردهدا، بر روي قبر نماز خواندن، قرباني خ

  . مقبره بر روي قبور
 زهايي كه مكروه هستند، مانند، دوباره انجام دادن نماز ظهر بعد از نما بدعت) 3

لبي ، نيت آوردن با زبان در نماز، زيرا نيت بايد قصدايش را در نماز بلند كند جمعه، مأموم
  . و سالم دادن بعد از اذان و غيره. باشد

كار خوبي را انجام دادن و بعد مردم از آن پيروي ( حسنهآيا در اسالم سنت : 4س 
  وجود دارد؟  )كنند

  . بله، در اسالم سنت حسنه وجود دارد مثل صدقه دادن: 4ج 
  : فرمايد مي ص پيامبر

 ن ينقصأمل هبا من بعده من غري أجر من عفله أجرها وسالم سنة حسنة من سن فی اإل[
را كه در اسالم از بين رفته دوباره زنده كند، هم هر كس كار خوبي  :...جورهم شیء أمن 

كنند  پاداش كاري كه انجام داده است و هم پاداش كساني كه از آن كار خوب او پيروي مي
  ). رواه مسلم] (رسد و بدون آنكه از پاداش كار آن اشخاص كم شود به او مي

اند ولي حاال در بين  هايي هستند كه در صدر اسالم وجود داشته سنت هسنت حسن
اند و هر كس آنها را دوباره در ميان مردم زنده كند، دو پاداش به او  مردم از بين رفته

  . رسد مي
  حقيقت زهد چيست؟ : 5س 
ر حقيقت زهد اين است كه مسلمان تمام آمال و آرزوهايش را در دنيا قرا: 5ج 

بلكه بايد سعي كند كه هدف از . نباشدندهد و سعي و تالشش براي كسب قدرت و تكبر 
رساندن به دين خداوند  انجام كاهاريش فقط براي رضاي خداوند باشد و سعي در ياري

زهد و دوري كردن از . زيستي را پيشه خود سازد و در زندگي قناعت و ساده. داشته باشد
مثل آنچه كه كار كردن،  زكشيدن ا گيري از مردم و دست هاي آن و گوشه دنيا و نعمت
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مثل آنچه كه اين كارها ترس، ضعف  دهند، هاي پيرو تصوف آن را انجام مي  درويشامروزه 
در اين گمراهي را هم تصوف . هاي خداوند نام دارد حماقت و دور انداختن نعمتانسان، 

ن و انحراف در دعوت دين اسالم ماندگي مسلمانا دين بوجود آورد اين مسأله سبب عقب
  . هايشان رسوا شدند اي رسيد كه اين جاهالن در درون خانه شد، تا اينكه به مرحله

  چيت؟ )ن از يك مذهب خاص در تمام مواردپيروي كرد(حكم تقليد كردن : 6س 
درست نيست، بلكه بايد دين را  )عقيده و توحيد( تقليد كردن در اصول دين: 6ج 

و صحابة بزرگوار و تابعين  ص رو پيامبر يث صحيح كسب كنيم و دنبالهاز قرآن و حد
اما در فرع دين درست است كه پيرو مذهبي از . باشيم و فهم صحيح دين را از آنها بگيريم

 كامل هم به آن مذهب مقيد نباشيممذاهب اهل سنت و جماعت باشيم و اگر چه بطور 
و دنبال حكم آسان رفتن نباشد و بر انسان  نگيري اشكالي ندارد، به شرطي كه براي آسا

از قرآن و حديث عالم واجب است كه در مورد داليل مذاهب تحقيق كند و بر پيروي 
حريص باشد و آن حكمي را قبول كند كه به قرآن و حديث، نزديكتر باشد و هيچگونه 

  : اند اربعه گفته ةتعصب مذهبي براي اين كارنداشته باشد زيرا تمام ائم
وجود  ص اگر در موردي فرمودة صحيح پيامبر :ذا صح احلديث فهو مذهبیإف[

است و من از قول و  حديث پيامبرداشته باشد و من بر خالف آن حكم كرده باشم، مذهب 
  ]. فتواي خودم پشيمانم و پيرو آن حديث صحيح هستم

  
  حكم تعليم و يادگيري علوم شرعي، دنيايي و اختراعات تازه

ت و اكتشافات تازه ام و يادگيري علوم شرعي و مادي و اختراعحكم تعلي: 1س 
  چيست؟ 
دستة اول علومي هستند كه عقيده و عبادات با آن : اند علوم شرعي دو دسته: 1ج 
يادگيري اين نوع علوم فرض عين است و بر هر مسلماني يادگيري آن . شود درست مي

فقهي به طور دقيق و مفصل ل د مسائردسته ديگر علومي هستند كه در مو. واجب است
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اي از علما براي  كنند، كه يادگيري اين نوع علوم فرض كفايه است و اگر عده بحث مي
  . شود يادگيري آن از بقيه مردم ساقط ميفراگيري آن كوشش كنند، 

  . نماز، روزه، زكات عقيده، طهارت،: مثل. ض عين هستندعلومي كه فر
  . حج، نكاح، معامالت، ارث، وصيت، و غيره: مثل. علومي كه فرض كفايه هستند

اما يادگيري صنايع و اختراعات تازه كه براي جامعه الزم و ضروري هستند فرض 
اگر حاكم اسالمي كساني را براي يادگيري آن علوم مشخص كند، يادگيري  است وكفايه 

ين علوم در هر اي از مردم را براي يادگيري ا حاكم بايد همواره عده. شود بر آنها واجب مي
دست كشيدن از صنعتشان منع كند و آنها را به  زو اهل فن و صنايع را ا. كندزماني مجبور 

رَكار وادارد تا اين حاز دست مسلمانان خارج نشوند و همچنين حاكم بايد از و فنون  ف
شان  كند و صاحبان صنايع را به كار و ادامه حرفههاي مادي  المال، به آنها كمك طريق بيت

مسلمانان مسئوليت دارند، تا سعي در ايجاد اختراعات و اكتشافات  ةو عام. ترغيب نمايد
كنند و  امكانات بيشتري را براي جوامع اسالمي فراهمزه داشته باشند تا از اين طريق ات

در جهان شوند و شأن و منزلت مسلمانان را در ميان ) الاهللاإ الإله(باعث بلند كردن كلمة 
  . ساني بلندتر كنند و دشمنان دين را از بين ببرندجوامع ان
  

  شونده طايفة رستگار و ياري
  يافته چه كساني هستند؟  طايفة رستگار و نجات: 1س 
و صحابة گرانقدرش كه  ص تند كه به طريق پيامبرسطايفة رستگار كساني ه: 1ج 

  . اند همان قرآن و سنت است دست گرفته
  : فرمايد خداوند مي
﴿(#θ ßϑÅÁ tGôã $# uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § xs?﴾  )103/ عمران آل(.  
چنگ زنيد و در ميان خودتان دچار تفرقه و  )دين اسالم(همگي به ريسمان خداوند «

  .»اختالف نشويد
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  : فرمايد مي ص پيامبر. است )حديث(اهللا همان قرآن و سنت  ر از حبلدر اينجا منظو
ائِ [ َ إِنَّ بَنِي إِرسْ لَّة وَ بْعِنيَ مِ سَ ِ وَ ىلَ ثِنْتَنيْ قَتْ عَ رَّ لَّة , يل تَفَ بْعِنيَ مِ سَ ث وَ ىلَ ثَالَ تِي عَ ِق أُمَّ رتَ تَفْ , وَ

لّهمْ يفِ النَّار إِالَّ  ة  كُ دَ احِ لَّة وَ الُوا, مِ الَ : قَ ول اهللاَّ? قَ سُ ا رَ يَ يَ نْ هِ ايبِ : مَ حَ أَصْ يْهِ وَ لَ ا أَنَا عَ يهوديان : مَ
ها  شوند و همگي آن فرقه تبديل مي هسه فرقو دند و امت من به هفتاد شهفتاد و دو فرقه 

ل برنامه و راه ثاي است كه برنامه و راهشان م روند بجز يكي از آنها و آن فرقه به جهنم مي
  ). رواه ترمذي] (من و يارانم است

  چيست؟  )فرقة ناجيه( هاي طايفه رستگار ها و عالمت نهنشا: 2س 
و  .كنند مي يتند كه تعدادشان كم است و عدة زيادي با آنها دشمناي هس طايفه: 2ج 

  : فرمايد خداوند در مدح آنها مي
﴿×≅‹Î= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$#﴾  )13/ سبأ(.  
  .»اي كم از بندگانم شكرگذارند و عده«
  : فرمايد در وصف آنها مي ص پيامبر

 طوبي: ثر ممن يعطيهمأكمن يعصيهم ناس سوء كثري ناس صاحلون فی أُ أُ : طوبی للغرباء[
رود و يا در معناي مژده و  جايي كه در بهشت است يا در معناي خوشبختي به كار مي(

 ارهايي بدك در ميان انسانهايي صالحند  ن مژده باد بر آنهايي كه غريبند انسا )آيد بشارت مي
از آنهايي هستند كه  كنند كمتر هاي صالح مي ن كه پيروي از آن انسا ييو نااهل، و آنها
  ). رواه احمد] (كنند مخالفتشان را مي

  طائفه رستگار و هدايت شده كيست؟ : 3س 
  : فرمايد مي ص پيامبر: 3ج 

اي از  طايفهپيوسته : هل العلمأهم ی احلق يقاتلون ومتی ظاهرين علالتزال طائفة من أ[
گيرند و در راه  م ياد مييعني عل( جنگند مانند و به خاطر آن مي ميامت من، بر روي حق 

رواه ] (هستند )قرآن و حديث( و آنها اهل علم) كنند مختلف جهاد ميهاي  خدا به شيوه
  ). البخاري
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  : فرمايد مي ص پيامبر
اي از  پيوسته طائفه :هم ظاهرونتی ظاهرين حتی يأتيهم أمر اهللا ومأالتزال طائفة من [

شان فرارسد در حالي كه آنها همچنان بر تا زماني كه مرگمانند  امت من، بر روي حق مي
  ). رواه البخاري] (اند روي حق مانده

  : گويد يافته مي ئفة رستگار و نجاتدر تعريف طا /امام ابن حجر عسقالني 
و اهل منطقة شام هستند، . المقدس است تقومي هستند كه محل انتشار آنها، بي

. تندي با دشمن، جهاد كنندتوانند با آن به شدت و  قدرتي خواهند داشت كه مي
  ). 295، صفحة 13الباري، جلد  فتح(

آنچه حقيقت دارد اين است كه اين طائفه بايد جماعتي از : فرمايد مي /امام نووي 
هايي فقيه و عالم به حديث و  و انسانهايي شجاع و عالم به جهاد  مؤمنان باشند، انسان

كنند و زاهد و عابد هستند و الزم نيست كه  تفسير هستند، امر به معروف و نهي از منكر مي
  . توانند در نقاط مختلف دنيا باشند آنها حتماً در يك سرزمين واحد قرار گيرند بلكه مي

  . طايفة رستگار، در نزد من، اهل حديث هستند: فرمايد مي /ابن مبارك 
رآن و يافته كساني هستند كه به ق طايفة رستگار و نجات :در نهايت بايد بگويم كه

وجود داشته باشد قول كس ديگري  ص كنند و تا فرمودة خدا و رسولش حديث عمل مي
  . دهند قرار نمي ص را قبول ندارند و سخن كسي را مقدم بر سخن خدا و رسولش

  : فرمايد خداوند مي
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫ t/ Ä“ y‰tƒ «!$# ⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ﴾  )1/ حجرات(.  
بر سخن و فرمان خدا و رسولش سبقت نگيرند و ايد،  آورده اي كساني كه ايمان «

  .»مطيع آنها باشند
  رسند؟  ي ميزمسلمانان چه هنگامي به پيرو: 3س 
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شوند كه به سوي قرآن و حديث صحيح برگردند و  وز ميمسلمانان زماني پير: 3ج 
و از شرك و انواع آن دوري و  هاي اسالمي كنند شروع به نشر توحيد در ميان امت

  . خودشان را براي جهاد با دشمنان آماده كنند
  : فرمايد خداوند مي
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ βÎ) (#ρ ç ÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ#y‰ø% r&﴾    

  .)7/ محمد(  
خدا هم شما را در  ايد، شما اگر دين خدا را ياري كنيد، اي كساني كه ايمان آورده«

  .»گرداند هايتان را ثابت مي و قدم كند همه جا ياري مي

﴿y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# óΟ ßγ ¨Ζ xÎ= ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tGó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝ Îγ Î=ö6 s% £⎯uΖ Åj3 uΚã‹ s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 4©|Ó s?ö‘ $# öΝçλ m; 

Νåκ̈] s9 Ïd‰t7ãŠ s9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4 ©Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθä. Îô³ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹x©﴾  )55/ نور(.  
 داده وعده، اند كرده شايسته كارهاى و اند آورده ايمان كه شما از كسانى به خداوند«

 از پيش كه را كسانى كه نچنا، سازد جانشين سرزمين اين در را آنان شك بى كه است

 برايشان است پسنديده برايشان كه را دينشان]  آن[ و. ساخت جانشين، بودند آنان

 پرستش مرا]  كه چرا. [كند جايگزين را ايمنى بيمشان از پس برايشان و دارد استوار

  . »سازند نمى شريك من با را چيزى و كنند مى

﴿(#ρ ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β ΟçF ÷èsÜ tG ó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο§θè% ﴾  )60/ انفال(.  
  .»سازيد آماده آنان] با مقابله[ براى داريد توان در نيرو از آنچه و«
  : فرمايد مي ص پيامبر

] آگاه باشيد در اينجا منظور از قوه، امكانات و ادوات جنگي است :ن القوة الرمیإال أ[
  ). رواه مسلم(
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  زيارت قبور، پاداش و عذاب قبر

ن قبور چيست؟ و به چه دليل و چگونه قبور را زيارت حكم زيارت كرد: 1س 
  كنيم؟ 

  : است زيارت قبور در هر زماني مستحب است و داراي آداب و قوانيني: 1ج 
به  ميرند و ها كه آنها هم به زودي مثل اينها مي يادآوري و پندي باشد براي انسان) 1

  . سراي نهايي در دنيا كه همان قبر است خواهند رفت
روها لتذكركم زيارهتا كنت هنيتكم عن زيارة القبور, فز نیإ[: فرمايد مي ص پيامبر

قبور نهي كردم ولي حاال برويد و زيارت كنيد زيرا من پيش از اين شما را از زيارت : خريا
رواه ] (زيارت كردن آن خير، وجود دارداندازد و در  ميزيارت قبور، شما را به ياد آخرت 

  ). مسلم
ها  براي مردگان طلب آمرزش و مغفرت شود نه اينكه برود و از مردهاز خداوند ) 2

يارانش را ياد داده  ص دعا و طلب كند و آنها را واسطة بين خود و خدا قرار دهد، پيامبر
  : در هنگام رفتن به قبرستان بگويندكه 

سال اهللا أن شاءاهللا بكم لالحقون إنا إلديار من املؤمنني واملسلمني وهل اأالسالم عليكم [
آرامش و راحتي بر شما باد اي مؤمنان و مسلمانان اهل قبور، ما هم اگر : لكم العافيهلنا و

خواهيم كه ما و شما را از ناراحتي و  به شما ملحق خواهيم شد، از خداوند ميخدا بخواهد 
  ). رواه مسلم] (عذاب حفظ كند

  . خوانيدبر روي قبور ننشينيد و رو به آنها و نزديكشان نماز ن) 3
  : فرمايد مي ص پيامبر

رو به قبور نماز نخوانيد و بر روي قبور : الجتلسوا عليهالی القبور, وإالتصلوا [
  ). رواه مسلم] (ننشينيد
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در اينجا منظور از بر روي قبر ننشتن اين است كه در آنجا مشغول گريه و زاري و 
  . برپا كردن مجلس ترحيم و از اين قبيل كارها نباشد

  .ننديچ چيزي از قرآن حتي اگر سورة فاتحه هم باشد بر روي قبور نخواه) 4
  : فرمايد مي ص پيامبر

: فيه سورة البقرة أن الشيطان ينفر من البيت الذين تقرإكم مقابر فتالجتعلوا بيو[
اي كه سورة بقره در آن خوانده  شيطان از خانه. را به قبرستان تبديل نكنيدان تهاي خانه
  ). رواه مسلم] (كند ميشود فرار  مي

كند كه قبرستان جاي خواندن قرآن نيست، بلكه  اين حديث به اين مسأله اشاره مي
و هيچ دليلي نداريم در مورد اينكه آنها براي مردگان دعا . بخوانيميمان  بايد قرآن را در خانه

ور از اند و در اين حديث منظ اند و از خداوند براي اهل قبور طلب آمرزش نموده كرده
  . سورة بقره، كل قرآن است

  : فرمود شد مي اي تمام مي ردن مردههر زمان از دفن ك ص پيامبر
براي برادرتان، از خداوند طلب  :سألين نه اآلإوا له التثبيت فلُ ئَ سْ اخيكم وَ ستغفروا ألا[

آمرزش گناهانش را بخواهيد و از خدا بخواهيد كه او را در جواب دادن به سؤاالت مالئكه 
  ). رواه حاكم] (شود چون حاال از او سؤال مي. ثابت و محكم نگه دارد

و اصحابش اين كار را  ص دسته گل بر روي قبر گذاشته نشود، زيرا پيامبر) 5
ها را به  اگر قيمت اين گل. اند، و اين كار پيروي و تبعيت كردن از مسيحيان است نكرده

  . گيرند از آن بهره مي فقرافقيران و مستمندان بدهيم هم مرده و هم 
بندي و گچكاري نكنيد  را آذينساختمان و بنا بر روي قبر ساخته نشود، قبرها ) 6

  : فرمايند مي  زيرا اصحاب
از گچكاري كردن و  ص پيامبر: ن يبنی عليهأصص القرب ون جيأ ص اهللا هنی رسول[

  ). رواه مسلم] (استبنا بر روي آنها نهي كرده  قبور و درست كردن ساختمان وبندي  نآذي
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و از آنها طلب ياري و ها طلب دعا نكني  اي برادر مسلمان آگاه باش كه از مرده) 7
چيزي نيستند و فقط و مردگان مالك هيچ . مخواه، زيرا اين كار شركي بزرگ استكمك 

  . كننده را بخوان خداوند قادر و اجابت
  چه دليلي براي عذاب و پاداش قبر وجود دارد؟ : 2س 
  : فرمايد خداوند مي: 2 ج

﴿s−% tn uρ ÉΑ$ t↔Î/ tβ öθ tãö Ïù â™ þθß™ É>#x‹ yèø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$ ¨Ψ9$# šχθ àÊ t÷è ãƒ $ pκ ö n= tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï±tã uρ ( 

tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9$# (#þθ è= Åz÷Šr& tΑ#u™ šχ öθ tãö Ïù £‰ x©r& É>#x‹yè ø9$# ﴾    
  .)46-45/ غافر(  

اينكه (). مه به درياي هالكت غرق شدندو ه(عذاب سخت بر آل فرعون فرارسيد «

دارند و چون روز  آتش دوزخ را صبح و شام بر آنها عرضه مي )در عالم برزخ هستند

  .»ترين عذاب جهنم وارد كنيد را به سختقيامت شود خطاب آيد كه فرعونيان 

﴿àMÎm6 sV ãƒ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9$# ’ Îû Íο4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# † Îû uρ Íοt ÅzFψ$# ﴾ ) 27/ ابراهيم(  
  .»دارد در دنيا و آخرت پايدار مي )الاهللاإ الإله( ايمان را با عقيدة ثابت اهل اخد«
  : فرمايد مي ص پيامبر

هل أهل اجلنة فمن أن كان من إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی إدكم أحن إ[
: لی يوم القيامةإهذا مقعدک حتی يبعثک اهللا : ل النار فيقالهأهل النار فمن أن كان من إاجلنة و

اگر اهل دهند  هر كس از شما اگر بميرد جايش را هر صبحگاه و شامگاه به او نشان مي
ل اگر اهل جهنم باشد پس جايش نزد اه بهشت باشد پس جايش نزد اهل بهشت است، و

وز قيامت، كه خداوند تو را زنده اينجا جاي توست تا ر: شود جهنم است، و به او گفته مي
  ). متفق عليه] (كند

  شود؟  هايي در قبر از انسان پرسيده مي چه سؤال: 3س 
كنند  آماده ميآيند و او را،  در احاديث آمده كه دو فرشته پيش انسان مؤمن مي: 3ج 

  :گويند و مي. نمايند و از او سؤال مي
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  . استپروردگارم اهللا  :گويد خدايت كيست؟ او مي) 1
  . دينم اسالم است :گويد دينت چيست؟ او مي) 2
پيامبر خدا  :گويد آن مردي كه از ميان شما مبعوث شده است كيست؟ او مي) 3
  . است ص محمد

قرآن را خواندم و به آن ايمان آوردم و آن را تصديق  :گويد عملت چيست؟ او مي) 4
  . كردم و به آن عمل نمودم

گويد و  راست ميدهد كه اين بندة من،  مان ندا ميدر اين هنگام يك نفر از آس
جايش را در بهشت براي او آماده كنيد و لباس بهشت را به او بپوشانيد و دري از بهشت را 

تواند  بر روي او باز كنيد تا بوي خوش بهشت برايش بيايد و قبرش را تا آنجا كه چشم مي
كنند و از او سؤال  آيند و او را آماده مي مي گشاد كنيد، اما دو فرشته، پيش انسان كافربيبيند، 

  : گويند و ميكنند  مي
  . دانم ها ـ ها، نمي :گويد خدايت كيست؟ او مي )1
  . دانم ها ـ ها، نمي :گويد دينت چيست؟ او مي) 2
  . دانم ها ـ ها، نمي :گويد شما مبعوث شده كيست؟ او مي آن مردي كه از ميان) 3

كلمة شوخي و تمسخر است زيرا او در دنيا هم، دين را  در اين جا ها ـ ها، منظور
  . تواند جواب قبرش را بدهد سرزنش و مسخره قرار داده است و به همين دليل نميمورد 

جايش را در گويد  دهد كه بندة من دروغ مي در اين هنگام يك نفر از آسمان ندا مي
ب جهنم براي او بيايد اتا گرمي عذ جهنم براي او آماده كنيد و در جهنم را براي او باز كنيد

  . شكند اش درهم مي سينه ةهاي قفس شود تا جايي كه استخوان و قبر بر او تنگ مي
و امام  /را به طور مفصل امام احمد  هاحاديث مربوط به اين مطالب گفته شد(
  ). اند و غيره روايت كرده /ابوداود 

  ؟ درست استآيا سفر كردن به نيت زيارت قبور : 4س 
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به نيت رفتن براي زيارت قبور درست نيست و خصوصاً خير، سفر كردن : 4ج 
و يا اولياي خدا  ص طلب دعا و تبرك جستن به قبر درست نيست و حتي اگر قبر پيامبر

  . هم باشد
  : فرمايد خداوند مي
﴿!$ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù﴾  )7 /حشر(.  
و از آنچه نهي  )و به آن عمل كنيد(آن را بگيريد  آوردهبه شما  هر چه را پيامبر«

  .»كند دست بكشيد و از آن دوري كنيد مي
  : فرمايد مي ص پيامبر

: قصیهذا واملسجد األمسجدی املسجد احلرام و: لی ثالثة مساجدإال إال حالتشد الر[
مگر براي  .شود بسته نمياي  شيوهسفر به قصد و نيت مساجد و قبور به هيچ بار 

  ). متفق عليه] قصي باشداأل النبي و مسجد جدالحرام، مس مسجد
در  ص به همين دليل بايد سفر كردن به شهر مدينه به خاطر زيارت مسجد پيامبر

النبي پاداشي به  زيرا نماز خواندن در مسجد ص مدينه باشد، نه به خاطر زيارت قبر پيامبر
با اين لفظ  ص النبي شديم بايد بر پيامبر جدمسو اگر داخل . از ديگر داردهزار نم ةانداز

  . سالم كنيم) اهللا السالم عليكم يا نبي(
  اهداف مؤمنان و كافران در دنيا چيست؟ : 5س 
هدف انسان مؤمن در دنيا دستيابي به رضايت خداوند و نزديك شدن به : 5ج 

  : فرمايد خداوند ميم خداوند به وسيلة اعمال صالح است، كه آن ه
﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïμ ø‹ s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹Î6 y™ 

öΝà6¯= yè s9 šχθ ßsÎ= øè?﴾  )35/ مائده(.  
و و بوسيله ايمان به او و اطاعت كردن از ا(ايد، از خدا بترسيد و  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»به خدا توسل بجوييد و در راه خدا جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد) عمل صالحتان
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اش است و از عاقبت كارش  هاي نفساني اما هدف انسان كافر، در دنيا ارضاي لذت
  . كند غافل است، و او مثل حيوان زندگي مي

  : ايدفرم خداوند مي
﴿t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#ρ ã xx. tβθãè −F yϑ tF tƒ tβθ è= ä.ù' tƒ uρ $ yϑ x. ã≅ ä.ù' s? ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# â‘$ ¨Ψ9$#uρ “Yθ ÷WtΒ öΝ çλ°;﴾    

  .)12/ محمد(  
 آتش و خورند مى چارپايان كه چنان خورند مى و شوند مى مند بهره] دنيا در[ كافران و«

  .»است آنان جايگاه]  دوزخ[
  

  دعوت كردن به سوي برنامة خدا
  دن براي اسالم چيست؟حكم دعوت كردن به سوي برنامة خدا و كار كر: 1س 
دعوت كردن به سوي برنامة اسالم بر هر مسلماني كه كتاب قرآن و سنت : 1ج 
و بايد مردم را بر حسب . به ارث برده باشد، واجب است ص را از پيامبر ص پيامبرش

ضروريات اسالم به سوي آن دعوت كند ابتدا بايد از عقيده شروع كرد و سپس به تدريس 
در دعوت كردن به سوي اسالم بايد داراي حكمت و دانش باشد، تا فقه مشغول شود و 

  . مردم را به دنبال خود گمراه نكند و باعث بوجود آمدن بدعت در دين نشود
  : فرمايد خداوند مي
﴿äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ |¡ ptø:   .)125/ نحل(  ﴾#$
و موعظة نيكو به راه ) سنت و حديث(به حكمت و برهان  خلق را ،)اي رسول ما(«

  .»خدا دعوت كن
  : فرمايد خداوند مي
﴿(#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨, ym ⎯ ÍνÏŠ$ yγ Å_﴾  )78/ حج(.  
  .»و براي خدا جهاد كنيد و حق جهاد در راه او را به جاي آوريد«
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جايي بر هر مسلماني واجب است كه در راه خدا كوشش و سعي كند بطوري تا آن
و از هيچ يك از موارد جهاد دست نكشد . كه توان دارد، براي اعالن كلمة حق از پا ننشيند

خصوصاً در حال حاضر كه نياز به دعوت كردن مردم به سوي اسالم و آماده كردن آنها 
براي جهاد وجود دارد و به همين دليل، بايد انسان مسلمان با هر چه كه در توان دارد 

هاد و كوشش كند و در راه اسالم ج) بدني، علم و غيرهرت مادي، قدرت زبان، قلم، قد(
  . شود اهميت و در نتيجه دچار گناه مي بي  اگر اين كار را نكند نسبت به اسالم

  نفسش كافي است؟ آيا براي انسان تنها اصالح : 2س 
انسان مسلمان بايد اول خودش را اصالح كند و بعد از آن شروع به اصالح : 2ج 

  . ردن جامعه نمايد تا به اين آية قرآن عمل كرده باشدك
  : فرمايد خداوند مي
﴿⎯ä3tF ø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰ tƒ ’ n<Î) Îö sƒø: $# tβρããΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑ ø9 $# 4 

y7 Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$#﴾  )104/ عمران آل(.  
خلق را به خير و صالح ) و با تقوي هستند  كه عالم(سلمانان برخي و بايد از شما م«

و اين افراد كه به (به نيكوكاري امر و از بدكاري نهي كنند  دعوت كنند و مردم را

در كمال خوشبختي و رستگاري  )حقيقت واسطة هدايت خلق هستند در دو عالم

  .»خواهند بود
  : فرمايد مي ص پيامبر

ضعف أذلک يستطع فبقلبه ون مل إن مل يستطع فبلسانه فإه بيده فريی منكم فليغأمن ر[
را ديد، سعي كند با دست، جلوي آن را هر كس از شما كار منكر و ناشايستي : يامناإل

كر و زشت بودن آن كار را به آن فرد و يا من( وانست با زبان جلوي آن را بگيردبگيرد اگر نت
اگر نتوانست بايد قلباً آن كار را  )كار نهي كند مردم گوشزد كند و مردم را از انجام آن

  ). رواه مسلم] (و از انجام آن كار توسط مردم ناراحت باشددوست نداشته 
  و پيروزي نهايي در زندگي چيست؟ راه راست : 3س 
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است كه خداوند آن ) صراط المستقيم(ي زبدون شك، تنها راه نجات و پيرو: 3ج 
آن راه رفته و بعد از او صحابة گرانقدرش هم پيرو او  بر ص واجب كرده و پيامبر هرا

اي درست و صحيح در بين جوامع بنيانگذاري كنيم و بايد  به شيوهاسالم را بايد . شدند
و از كسي كه . نمونه و الگو شويم تا مردم به وسيلة اعمالمان به سوي اسالم جذب شوند

ژاد ما هم باشد، دفاع نكنيم و سعي و گرچه او از طايفه و نكند  مسلمان نيست و ظلم مي
دوست تار موئي از راه اسالم منحرف نشويم و فقط به خاطر خدا يكديگر را  ةكنيم به انداز

و هيچگونه حساب شخصي را وارد اسالم نكنيم، . بداريم و يا با يكديگر دشمني كنيم
طه و پيوند با برادران مسلمانمان در شرق و غرب راب. مطيع محض دستورات قرآن باشيم

ر و ياور آنها در مقابل دشمنانشان باشم و بايد كار و تالشمان را از روي داشته باشيم و يا
هايي را كه در جامعه نسبت به اسالم  سعي كنيم كم و كاستي دلسوزي و اخالص باشد و

ها  ع كنيم و از هر گونه بدعتي دوري گزينيم و دين اسالم را از تمام بدعتفوجود دارد ر
داده شود زيرا هيچ آاليشي و بدون دروغ به مردم تحويل  بيكنيم تا دين صاف و  پاك

  . رسد اي در صداقت و عدالت به پاي برنامه اسالم نمي قانون و برنامه
  : فرمايد خداوند مي
﴿sπ tóö7 Ï¹ «!$# ( ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ômr& š∅ÏΒ «!$# Zπ tóö7Ï¹ ( ß⎯ øt wΥuρ …ã&s! tβρ ß‰ Î7≈ tã ﴾    

  )138/ بقره (  
 پرستش ما و خداست از بهنگارتر كسى چه و] بپذيريد را[ خدا) تطهير و دين( نگر«

  .»اوييم كنندگان
هاي اسالمي  كه ارواح ما را در دست دارد، شايسته نيست كه امتسوگند به خدايي 

عقايد آنها  اند زيرا افكار و ها دنبال آن رفته د كه اروپايينپيروي افكار و عقايدي باش
بند و باري  فساد و بيو فاسد است و بشريت عصر حاضر را در منجالب عقايدي مادي 

بزرگي و عزت مسلمانان و دين اسالم  ،با كرامتانداخته است و اينگونه افكار و تفكرات 
  . تطابق و هماهنگي ندارد
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به ما امر كرده تا دعوت اسالم را به تمام جهانيان برسانيم، همچنين به خداوندي كه 
رو جوامع كافر نباشيم و  كه در قانون، لباس، اخالق و غيره پيرو و دنباله ما امر كرده،

همواره ما را از نزديك شدن به آنها برحذر داشته، زيرا نزديكي به آنها سبب منحرف شدن 
  . شود و دور گشتن ما از اسالم مي

  
  جاهليت قديم و جاهليت جديد

م بوده يا دوباره در اسالمخصوص يك قرن و يا قرون قبل از آيا جاهليت : 1س 
  شود؟ مان مردم تجديد ميز

جاهليت مخصوص يك قرن و دوران نيست، بلكه بعضي اوقات جاهليت در : 1ج 
 ص شود هر ملتي كه از حكم خدا و رسولش قرني نسبت به قرن ديگر، كم و زياد مي

اي از  هروي هوي و هوسش باشد و در هر بره كند و دنبالهسرپيچي كند و قرآن را تكذيب 
  . ميان باشد آن ملت جاهل است

تر از جاهليت قبل از اسالم است، زيرا خود  جاهليت عصر حاضر، بيشتر و گسترده
هاي خدا و ايمان نياوردن به خدا و روز  بيني، تكبر و كفر كردن در مقابل نعمت بزرگ

ميان امت  رو انجام ندادن برنامه و شريعت اسالم و شوخي و مسخره كردن به آنها دقيامت 
  . عصر حاضر، زيادتر است

هويتي به حدي در ميان جوامع بشري امروزي زياد  بند و باري، فساد اخالقي و بي بي
نبوده است، بايد بدانيم كه اگر به شده است كه در زمان ابوجهل و ابولهب به اين اندازه 

بند و باري و  رجوع نكنيم، و جلو فساد، فحشا، عقايد باطل، بي ص قرآن و سنت پيامبر
  . شويم سخت پروردگار ميظلم را نگيريم، دچار عذاب 

وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب . اهللا علی حممد النبی األمی وعلی آله وأصحابه أمجعني وصلی(
  )العاملني

  


