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 ��م ا� ا����ن ا����م
حبِهِ أَمجعني. صَ يلَ آلهِ وَ عَ دٍ وَ َمُّ بينَا حمُ يلَ نَ المُ عَ السَّ الَةُ وَ الصَّ بِهِ نَستَعِنيُ وَ  وَ

 اجب است آنها را بداند كدام است؟مسائل چهارگانه كه بر هر مسلمان و -1سوال

اخت پيامبر خدا و شناخت دين اول، علم است كه عبارت از شناخت خدا شن جواب:
 م با داليل مستند و صحيح است.اسال

 ن علم است.دوم، عمل به اي
 ن علم و عمل به آن است.سوم، دعوت به سوي اي

 باشد. چهارم، صبر و استقامت بر مشكالت و آزارهاي راه دعوت اسالمي مي

 دليل اين اصول چيست؟ -2سوال 

  سخن خداوند متعال است:جواب: 

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َعۡ�ِ َوٱلۡ ﴿ َّ ٱۡ�ِ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ  ٢ِِ َّ ْ ٱل ِِلُوا ََ ْ َو ُُوا ََ ا ََ ِنَن  ّّ ِِّ  ٱ
 ِ�ۡ َّ ِ َوتََواَصۡواْ ِِلص ِّ َ

ۡۡ  .]3-1[العصر:  ﴾٣ِِل
سوگند به روزگار (زمانه)، براستي تمامي انسانها در زيان و تباهي و ورشكستگي «يعني: 

شريكي اهللا و به تمامي  ناني كه ايمان آوردند (به يگانگي و وحدانيت و بيهستند، مگر آ
پيامبرانش و فرشتگانش و كتابهاي آسمانيش و قوانينش و ....) و عملي صالح و شايسته (در 
تناسب با اين ايمان) انجام دادند، (و در مسير اين دعوت جهاني) يكديگر را به پايداري در راه 

 .»كنند) و بردباري، تحمل و صبر سفارش كردند. (ميحق (شريعت محمدي) 

 امام شافعي در فضيلت اين سوره چه فرمود؟  -3سوال 

كرد،  نازل نمي فرمود، اگر خداوند متعال به جز از اين سوره بر بندگانشجواب: 
 كرد!. كفايتشان مي
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 آيا قول و عمل قبل است يا علم قبل از آن دو است؟  -4سوال 

 فرمايد:   از آنهاست، زيرا پروردگار حكيم ميعلم قبل جواب: 

ََِ�ِٰت ﴿ ۡؤ ُِ ۡ ۡؤََُِِ� َوٱص ُِ �بَِك َوصِۡل َ ِّ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر  َّ َٰ  ِِّ  ٱ َٰ هُّ � َ إ ِِ
َ
لَۡ� َ َۡ  .]19[محمد:  ﴾عَل

بدان و آگاه باش كه براستي هيچ معبود و حاكم و فريادرس و اجابت كنندة دعوات «يعني: 
و ..... بجز اهللا وجود ندارد، (نسبت به اين عقيده، شناخت و معرفت دقيق حاصل و قانونگذار 

 .»كن) و براي گناهان خودت و تمامي مؤمنان به اين عقيده استغفار كن و طلب بخشش بنماي
و عمل دعوتش را با علم گويد: خداوند قبل از قول  در اين باره مي /(امام بخاري 

 آغاز كرد.

باشد كدام  به آنها واجب مي اي كه دانستن و شناختنش و عمل گانهمسائل سه  -5سوال 
 است؟

كه ما را خلق كرده » تنها كسي است«اول، اين است كه خداوند متعال جواب: 
هدف رها  دهد و ما را به حال خودمان بيهوده و بي وهموست كه به ما روزي داده و مي

راهنمايي و هدايت) فرستاده است،  كند بلكه پبامبري را به سوي ما (جهت نكرده و نمي
گردد و چنانچه هر كس  بنابراين هر كس از او اطاعت و فرمانبرداري كند وارد بهشت مي

 گردد. اعتش را نكند وارد جهنم مياز فرامينش نافرماني كرد و اط

 دليل اين امر چيست؟ -6سوال 

 فرمايد: خداوند متعال است كه مي سخن جواب:

﴿ َُ رَۡسۡل
َ
إ أ ا َّ ََ رَُسوٗ  ِِ ۡو ََ إ َِِ�ٰ عِۡر َُا رَۡسۡل

َ
إ أ ا َِ لَۡيُ�ۡ� َك ََ إ َِِ�ُۡ�ۡ� رَُسوٗ  َ�ِٰهًدا  َ�َعَ�ٰ  ١ا

ۡخٗذا َو�ِيٗ� 
َ
َخۡذَ�ُٰ  أ

َ
َُ ٱصّرُسوَل عَأ ۡو ََ  .]16-15[مزمل:  ﴾١عِۡر

سوي  (اي اهل مكه! و اي تمامي انسانها در هر زمان و مكان و نژاد) ما پيامبري را به«يعني: 
ايم (براي هميشه) كه بر شما گواه است، همانگونه كه به سوي فرعون پيغمبري  شما فرستاده

 .»فرستاديم. فرعون با آن پيغمبر به مخالفت برخاست و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم
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شود كه در عبادتش كسي از  دوم، اين است كه خداوند متعال هرگز راضي نمي
 و بزرگان شريك گردند.ران مرسل و امامان و اولياء فرشتگان مقرّب و پيامب

 دليل اين امر چيست؟ -7سوال 

 فرمايد: خداوند متعال مي

َحٗدا ﴿
َ
ِ أ َّ ََ ٱ ََ واْ  َُ ِ عََ� تَۡد ّ َِ َ�ِٰدَد  َِ ۡ َّ ٱص

َ
 .]18[الجن:  ﴾١َوأ

ريد (بدانيد) همه مساجد خاص و ملك خداوند متعال است بنابراين حق ندا«جواب: يعني: 

 .»تان و نه در دعاها و عبادتهايتان) بجز اهللا، احدي را بخوانيد. (نه در رفتار روزمره
سوم، اين است كه بر هر كس كه خداوند متعال را به يگانگي بپذيرد و از رسول خدا 
اطاعت كند جايز نيست كه با دشمنان خدا و رسولش (آناني كه تسليم برنامه الهي 

 االت و دوستي كند.زديكترين اقوامش باشند، مونيستند) هر چند كه از ن

 چه دليلي بر اين اصل وجود دارد؟  -8سوال 

 فرمايد: خداوند متعال مي جواب:

َ َورَُسوَ�ُ� َوصَۡو َ�هُوإ ﴿ َّ ّّ ٱ إ ۡن َحا ََ  ََ و ّن إ ِ َوٱۡ�َۡوِٱ ٱرِخرِ نَُوا َّ ََ ِِل ُُو َِ ا نُۡؤ َٗ ُِد مَۡو
َُ اْ ّ  
ََُهۡ�  إ اَِا نَّدُه� ُِِروََ

َ
َٰن َوَ ََ ن ِِ مُلُو�ِِهُ� ٱۡ�ِ  ََ �َِِك َكَت َٓ ْو

ُ
ِ�َ�َهُهۡ�أ أ ََ ۡو 

َ
ََُهۡ� أ ٰ َٰ ۡو ِِۡخ

َ
ََُهۡ� أ إ َُا ۡن

َ
ۡو َ
َ
ٖح أ

 ُ ُۡ ِ  .]22: مجادلةـال[ ﴾َِ
مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي كساني را «يعني: 

برگزينند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، (از دستوراتشان به دوستي و صميميت 
سرپيچي كرده و مطابق هوي و هوسشان زندگي كرده يا از قوانين غيرخدا و ديگران پيروي 
كنند). هر چند كه آنان پدران يا پسران يا برادران و يا قوم و قبيله ايشان باشند. چرا كه مؤمنان 

يمان را رقم زده و ثبت گردانيده است و با نفخه رباني خود ياريشان داده و را، خدا بر دلهايشان ا
 .»تقويتشان كرده است
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 ) چگونه است؟÷آيين حنيف در روش و ملت حضرت ابراهيم ( -9سوال 

شريك را در حالي كه تنها دين و  اين است كه فقط و فقط خداوند يكتا و بي جواب:
ي، عبادت و پرستش كني. و اين را بداني كه پروردگار ا عبادت را براي او خالص گردانيده

را فقط  حكيم تمامي بشريت و مردم را به اين روش دستور و فرمان داده است زيرا انسان
 بدين خاطر خلق كرده است.

 دليل اين امر چيست؟  -10سوال 

 فرمايد: خداوند كريم مي جواب:

﴿ َ�ِ  ِِّ ََ � ّن َوٱۡ�ِ ِ
ِۡ ا َخلَۡتُت ٱ ََ َِ َو  .]56[الذاريات:  ﴾٥ۡعُبُدو

جن و انس را خلق نكرده و نيافريديم مگر آنكه تنها و تنها مرا عبادت كرده و «يعني: 

 .»هاي من باشند) پرستش نمايند. (در تمامي زندگي تسليم برنامه

 چيست؟» يعبدونِ«معناي  -11وال س

بدون هر گونه اعتراض و كنم (و كامالً و  در حالي كه آنان را امر و نهي مي جواب:
ذات و صفات و اعمال)  اظهار رأي تسليم من هستند) مرا به يگانگي و وحدانيت (در

 شناسند. مي

متعال بدان فرمان داده است مهمترين و بزرگترين چيزي كه خداوند  -12سوال 
 چيست؟

 .توحيد جواب:

 توحيد چيست؟ -13سوال 

بادات و اثبات و تأييد صفاتي كه شريك دانستن خداوند در ع : يگانه و بيجواب
بيان داشته است و منزه دانستن او از  صخودش را بدان توصيف كرده و رسول كريمش 
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مخلوقاتش در ذات و صفات هر عيب و نقص و حادث شدن (پديد آمدن) و مشابهت با 
 و أفعال.

مهمترين و بزرگترين چيزي كه خداوند متعال از آن نهي فرموده است  -14سوال 
 يست؟ چ

 شرك. جواب:

 شرك چيست؟  -15سوال 

در دعاها و درخواستها و «: ديگري را بجز خداوند (يا به همراه او) خواندن جواب
و يا اينكه در حالي كه تنها اوست كه تو را خلق كرده است در عبادات برايش » عبادتها

 رد و همتا قرار دهي.شريك، هماو

 دليل اين امر چيست؟ -16سوال 

 ن خداوند حكيم است كه: : سخجواب

َ َوَ  �ُۡ�ُِ�واْ ِِ ِۦ َشۡ� َوٱۡ�ُبُدواْ ٱ﴿  .]31[النساء:  ﴾ا ٔٗ َّ
هايتان و امور زندگي و  تنها و تنها اهللا را عبادت و پرستش كنيد (در تمام برنامه«يعني: 

(عبادت، دين، هاي او باشيد) و در هيچ چيز  مرگتان و سياستتان و اقتصادتان و ...... تسليم برنامه
 .»هايتان) كسي يا چيزي را برايش شريك قرار ندهيد سياست، ذات و صفات و قوانين و برنامه

 :  فرمايد در آيه ديگر مي

﴿ ّٗ هَدا
َ
ِ أ ّ َِ َۡعلُواْ  َُ  .]22: ة[البقر ﴾اعََ� 

(هرگز) براي اهللا همتا و همگون و همانندهايي قرار ندهيد (يعني مبادا قوانين و «يعني: 
وشهاي عبادت و آداب زندگي و مرگ ..... ديگران را سرمشق خود قرار داده مقابل آن تسليم ر

 .»ايد!!!!) شده و بدان گردن نهيد به اميد آنكه از حق منحرف نشده
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ن بدان شناخت حاصل كند كدام اي كه واجب است انسا اصول سه گانه -17سوال 
 است؟

 صنش و پيامبرش حضرت محمد : عبارت از شناخت دقيق پروردگارش، ديجواب
 باشد. مي

 پروردگار و رب تو كيست؟  -18سوال 

: رب و پروردگار من همان اهللا است مرا و تمام جهانيان را با نعمتها و جواب
رگز رحمتهايش پرورش داده است و تنها هموست كه معبود من است و بجز او ه

 معبودي ندارم و نخواهم داشت.

 ؟دليل آن چيست -19سوال 

 فرمايد: متعال است كه مي : سخن خداوندجواب

﴿ َ�ِِ ِ رَِبِ ٱلَۡ�ٰلَ ّ َِ ُد  ِۡ َ
ۡۡ  ﴾ٱ

حمد و ستايش مخصوص و خاص اهللا است كه فقط همو پروردگار جهانيان «يعني: 

 .»باشد مي
گيرد و ما هم زير  هر چيزي بجز اهللا در مجموعه عالم (جهان) قرار مي ،بنابراين

 جهان هستيم.جموعه و عضوي از اين م

 هايي پروردگارت را شناختي؟  از روي چه نشانه -20سوال 

: پروردگارم را از روي آيات و مخلوقاتش كه شامل شب، روز، خورشيد، ماه، جواب
 آسمانهاي هفتگانه و هر آنچه كه در آنهاست، شناختم.

 دليل اين سخن چيست؟  -21سوال 

 : سخن خداوند متعال است كه جواب
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ََا﴿ َِۡن  رِ َو�َو َِ َِ َوَ  صِۡلَت ِۡ ُدُدواْ صِلّ� ۡۡ
َ أ َ  � ُر َِ َُ َوٱلَۡت ِۡ ٰتِ ِ ٱّ�ُۡو َوٱهَّهاُر َوٱصّ� َِ � 

 ََ ِخ َخلََتُهّن َِِ ُكُُتۡ� ِِنّاهُ َهۡعُبُدو ّّ  .]37[فصلت:  ﴾٣ٱ
و ماه است  هاي (خلقت و قدرت و ربوبيت) خدا، شب و روز و خورشيد از نشانه«يعني: 

بنابراين براي خورشيد و ماه سجده نكنيد، فقط براي خدائي كه آنها را آفريده است، سجده كنيد، 
 .»كنيد اگر واقعاً او را عبادت و پرستش مي

 و همچنين

نّا�ٖ ﴿
َ
ِِ ِسّتِِ َ   ََ

َ َۡ ِٰ  َوٱ َٰ ٰ ََ ّۡ َّ ٱص ِخ َخلَ ّّ ُ ٱ َّ َّ َرّ�ُ�ُ� ٱ  ٱۡلَعرِۡش� ُُّ� ٱۡسَتَوٰى َ�َ  ِِ
ِٰ  َغۡطلُُبُ � َحثِيثٗ ُغۡغِ  ٱّ�َۡو ٱهَّهاَر  ََ ّّ َۡ َر َوٱهنُدوَٱ ُس َِ ََ َوٱلَۡت ِۡ ۡسرِهِۦإۗ ا َوٱصّ�

َ
ُّ  ِِأ َ  َ�ُ ٱۡ�َۡل

َ
َ

 �َِِ ُ َربن ٱۡلَ�ٰلَ َّ ۡسُرۗ َهَباَرَ  ٱ
َ َۡ  .]54[األعراف:  ﴾٥َوٱ

 –روز  –انها و زمين را در شش دوره پروردگار شما خداوندي است كه آسم«يعني: 
 –اش  مركز فرماندهي –بيافريد، سپس به اداره جهان هستي پرداخت (توجه به سوي عرش 

پوشاند و شب  نمود و بر آن استقرار يافت يا آن را خلق كرد) با (پرده تاريك) شب، روز را مي
فريده است و جملگي مسخر شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستارگان را بيا

دهد. بزرگوار و جاويدان و  آفريند و تنها او فرمان مي فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او مي
 .»داراي خيرات فراوان، خداوندي است پروردگار جهانيان است

 پروردگار جهانيان (رب) كيست؟  -22سوال 

مالك (صاحب اختيار) بوده : رب (پروردگار) تنها كسي است كه سرور، آقا و جواب
همان كه از عدم (هيچ) مخلوقات را به دايره هستي (وجود) وارد ساخت و تنها و تنها 

 اوار و مستحق پرستش و عبادت است.اوست كه اليق و سز

 چه دليلي بر اين سخن وجود دارد؟  -23سوال 

 فرمايد: : پروردگار جهانيان ميجواب
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َها ٱهّاُس ٱۡ�ُبُدو﴿ غن
َ
� � َٰ ََ َِن َبۡبلُِ�ۡ� لََعّلُ�ۡ� َهّتُتو ِنَن  ّّ ِخ َخلََتُ�ۡ� َوٱ ّّ ْ َرّ�ُ�ُ� ٱ  ٢ا

ِخ َجَعَو لَُ��ُ  ّّ ٰشٗ  ٱ ََ ََ  عِ
َ َۡ َٗ ٱ إ َُا ِ ِ ََ إ ا َِ ّۡ َٗ  ا َوٱص إ ا ََ  ِ َإ ا َِ ّۡ ََِن ٱص َل  ََ ه

َ
ِٰ   َوأ ََ َِ ََِن ٱَّ ََ ِِ ِۦ  ۡخَر

َ
عَأ

ِ رِۡزمٗ  ّ َِ َۡعلُواْ  َُ ّٗ ا لُّ�ۡ�  عََ�  هَدا
َ
ََ  أ و ُِ هُتۡ� َهۡعلَ

َ
 .]22-21: ة[البقر ﴾٢ا َوأ

اي مردم! خداي خود را بپرستيد، آنكه شما را و كساني را آفريده است كه پيش از «يعني: 
اند تا (خود را بدينوسيله پاك سازيد و) راه پرهيزگاري گيريد. خداي شما كسي است  شما بوده

آن را در خور اقامت و سكونت كرد) و آسمان را (با تمام اجرام كه زمين را برايتان بگسترانيد (و 
و ستارگان، بسان) كاخي بيافريد و از آسمان آب فرو فرستاد، و با آن، انواع (گياهان و درختان 
و) ثمرات را بوجود آورد تا روزي شما گردند، پس شركاء و همانندهايي براي خدا بوجود 

دانيد. (كه چنين كاري درست نيست) بنابراين خالق  فطرت) مينياوريد، در حاليكه شما (از روي 
و آفريننده تمام اين چيزها، تنها كسي است كه سزاوار و شايسته و مستحق پرستش و عبادت 

 .»است

 عبادت چيست؟ -24سوال 

: عبادت، نهايت و اوج خضوع و فروتني و خواري و نهايت و اوج محبت جواب
ه كسي است كه اين كارها را برايش انجام داده است، به (دوستي و عالقه) و وابستگي ب

دارد.  عبارت ديگر اسمي جامع و شامل بر هر چيزي است كه خداوند آن را دوست مي
گردد. (به بياني  بدانگونه كه از آن اعمال و رفتار ظاهري و باطني خشنود و راضي مي

باشد. يعني از  لهي ميديگر عبادت، زندگي و رفتار و كرداري است كه مورد رضايت ا
 شروع خلقت فرد تا قيام قيامت). 

 چند نوع عبادت وجود دارد كه خداوند بدانها فرمان داده است؟  -25سوال 

توان: اسالم، ايمان، احسان، دعا، خوف (ترس از  : فراوان است، از انواع آنها ميجواب
شوع، خشيت، انابت خدا)، رجاء (اميد به خدا)، توكل، رغبت، رهبت (ميل و گريز)، خ

(روي آوردن به خدا)، استعانت (ياري و كمك خواستن)، استعاذه (پناه بردن و حمايت 
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طلبيدن)، استغاثه (دادخواستن و درخواست عميق و جداي و به فرياد رسيدن) و قرباني 
كردن حيوان و نذر را نام برد كه خداوند به آنها فرمان داده و از انواع عبادت بر شمرده 

باشد. (و نه كسي ديگر،  ه) ميجاللُ كه تمامي آنها تنها و تنها خاص و ويژه اهللا (جلَّ است
بنابراين چنانچه كسي در هر يك از اين امور غير خدا را شريك گرداند از مسير راستين 

 گرديده و به مقصود نخواهد رسيد).عبادت خارج 

 دليل اين امر چيست؟ -26سوال 

 فرمايد: قرآن كريم مي: خداوند متعال در جواب

َحٗدا ﴿
َ
ِ أ َّ ََ ٱ ََ واْ  َُ ِ عََ� تَۡد ّ َِ َ�ِٰدَد  َِ ۡ َّ ٱص

َ
 .]18[الجن:  ﴾١َوأ

(اين را بدانيد و آگاه باشيد) كه همانا تمامي مساجد ويژه و خاص و در مالكيت اهللا «يعني:  
(و از او استعانت و است، بنابراين بجز اهللا حق نداريد كسي ديگر را بخوانيد و پرستش كنيد 

 .»ياري بطلبيد
 فرمايد:  و در آية ديگر چنين مي

ّ  َهۡعُبُدوإاْ ِِّ إ ِِنّاهُ ﴿
َ
 .]23[اإلسراء:  ﴾َومََرٰ َر�نَك َ

(اي انسان) پروردگارت چنين حكم كرده است (فرمان داده و واجب گردانيده) كه «يعني: 

 .»نمائيديد و عبادت نبايد بجز او كسي ديگر را پرستش كنيد و بخوان

زي را بغير اهللا نسبت بدهد حكم آن كسي كه در يكي از اين موارد، چي -27سوال 
 چيست؟

: چنانچه كسي در يكي از موارد ذكر شده در انواع عبادت چيزي را به غير اهللا جواب
گردد، هر چند كه نماز بخواند و روزه بگيرد و حج برود و  نسبت بدهد، مشرك و كافر مي

 كند كه مسلمان است!!!!. نگما
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 دليل اين حكم چيست؟  -28سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ٰهً ﴿ َٰ ِِ ِ َّ ََ ٱ ََ  ُُ ن نَۡد ََ ََُِد َرِ�ِ ِۦإأ ِِهُّ � َ  ُغۡفلُِح َو اُُِ �  َۡ ا ِح َِ َّ ِ َٰن َ�ُ� ِِ ِۦ عَ� َٰ ََاَخَر َ  ُِۡر ا 
 ََ  .]117[المؤمنون:  ﴾١ٱۡلَ�ٰفُِرو

هر كس كه با خدا، معبود ديگري را به فرياد خواند مسلماً هيچ دليلي بر حقانيت آن «ني: يع
نخواهد داشت در حاليكه برهان و حجتي بر عملش ندارد، حساب او با خداست. قطعاً كافران 

 .»شوند رستگار مي -موحدين  -رسند. (بلكه تنها مؤمنان  رستگار نشده و به فالح نمي

 لي وجود دارد كه دعا عبادت است؟ چه دلي -29سوال 

 فرمايد: در قران پاكش مي» عزوجل«: خداوند جواب

﴿ ََ َِّ� َسَيۡدُخلُو ََِبا ََ َ�ۡن  و َتۡكِ�ُ ۡۡ َ ِنَن � ّّ َّ ٱ َۡ لَُ�ۡ�أ ِِ ۡستَِد
َ
إ أ ِٓ و َُ ّۡ َومَاَل َر�نُ�ُ� ٱ

َّاِخرِ�َن   �َُّ  .]60[غافر:  ﴾٦َجَه
به فرياد و دعا بخوانيد مرا به كمك بطلبيد، رفع نيازمنديها  گويد: مرا پروردگارتان مي«يعني: 

و حل مشكالت خود را از من بخواهيد تا استجابت كرده و بپذيرم، كساني كه خود را بزرگتر از 
ورزند در حالي  از عبادت من سرپيچي كرده و استكبار مي –دانند كه مرا به فرياد بخوانند  آن مي

 .»خواهند شد –جهنم  –شوند وارد دوزخ  ليل ميكه خوار و پست و زبون و ذ
 صرسول خدا  آمده است و از جانب ديگر » دعا«در اينجا كلمة عبادت بمعني 

 فرمايد: مي

ة« بَادَ خُّ العِ اءُ مُ عَ  .»الدُّ

. و در »دعا مغز و عصاره و سر چشمه و فرماندهي و مركز عبادت است«يعني: 
 روايتي ديگر آمده است:

عاءُ هُ « ةالدُّ بَادَ  .»وَ العِ
 .»باشد دعا قطعا عبادت مي«يعني: 
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 دليل آنكه خوف (ترس از خدا) عبادت است چيست؟  -30سوال 

 فرمايد: : خداوند متعال ميجواب

﴿ َ�َُِِ ۡؤ َن َِ َِِ ُكُُت�  َاعُوُهۡ� وََخاعُو ََ  .]175عمران:  [آل ﴾عََ� 
 .»ان (راستين) هستيدپس از آنان نترسيد و فقط از من بترسيد اگر مؤمن«يعني: 

 دليل آنكه رجاء (اميد به خدا داشتن) عبادت است چيست؟  -31سوال 

 فرمايد:  : خداوند كريم و حكيم ميجواب

﴿ ْ ََ نَرُۡجوا َِن َ� �َ �ٗ َِ ۡو َ� َِ ََ َرِ�ِ ِۦ عَۡلَيۡع إ َحَدۢ�ا َوَ  �ُۡ�ِۡ  ِِعِبَ  َ�ٰلِحٗ لَِتا
َ
ةِ َرِ�ِ ِۦإ أ َّ  ﴾ا

 .]110[الكهف: 
» پروردگارش«پس هر كس كه اميد ديدار و رسيدن (خواهان ديدار) خداي خويش «يعني: 

را دارد بايد كار شايسته كند و در عبادت و پرستش پروردگارش احدي (كسي) را شريك 
 .»نسازد

 دليل آنكه توكل عبادت است چيست؟ -32سوال 

 فرمايد:  : خداوند حكيم ميجواب

ُوإاْ ﴿ َّ ِ َ�َتَو َّ َُِِ�َ َوَ�َ ٱ ۡؤ َن  .]23: ة[المائد ﴾َِِ ُكُُت� 
 .»فقط و فقط بر اهللا توكل كنيد، اگر ايمان داريد«يعني: 

ُبُ �﴿ ۡۡ ِ َ�ُهَو َح َّ ۡ َ�َ ٱ ّّ ن َغَتَو ََ  .]3[الطالق:  ﴾َو
و هر كس بر اهللا توكل كند (كارها و امورش را به او واگذار نمايد) خداوند «يعني: 

 .»كند او را كافي خواهد بود و بسنده ميمتعال خودش به تنهايي 

 باشند؟  از اقسام عبادت مي» خشوع«و » رهبت«و » رغبت«به چه دليل  -33سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال در كالم پاكش ميجواب
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َُا رََغبٗ ﴿ ََ و َُ ِٰ  َوَ�ۡد ََ ِِ ٱۡ�َۡي  ََ و َُ  �َُ�ٰرِ
ْ ُهۡ� َ�هُوا َّ ْ َهَا َ�ٰ ا َورََهبٗ ِِ [األنبياء:  ﴾ِ�عِ�َ ا  َوَ�هُوا

90[. 
براستي كه آنان (حضرت زكريا و همسرش و يا تمام انبياء و صالحان) در انجام «يعني: 

گرفتند (تا هر كس زودتر آن را انجام دهد) و در  كارهاي نيك و خير بر يكديگر سرعت مي
واندند (و در وقت خ ترسيدند ما را به فرياد و ناله مي خواستند يا از چيزي مي حالي كه چيزي مي

كردند) و  نيازي، و بيماري و سالمت، و خوشي و ناخوشي، رو به آستانة ما مي نيازمندي و بي
 .»زيستند و همواره خاشع و خاضع ما بودند ميان خوف و رجاء مي

 (خوف از خدا) عبادت است چيست؟ » خشيت«دليل آنكه  -34سوال 

 فرمايد: پروردگار حكيم است كه مي: سخن جواب

﴿ َِ َۡ�وُۡهۡ� َوٱۡخَ�ۡو ََ  .]3: ة[المائد ﴾عََ� 
پس از آنان (كافران و مشركان) نترسيد (و خوف و هراس به دل راه ندهيد) و فقط «يعني: 

 .»از من (اهللا) بترسيد

 عبادت است چيست؟ » إنابت«دليل آنكه  -35سوال 

 فرمايد: مي» اش براي انسانها امهدر برن«: خداوند رحمان جواب

﴿ 
َ
واْ َ�ُ�َوأ ُِ ۡسلِ

َ
 .]34[الزمر:  ﴾هِيُبوإاْ َِِ�ٰ َرِ�ُِ�ۡ� َوأ

به سوي پروردگار خود برگرديد (با ترك سيئات و انجام حسنات به سوي «يعني: 
پروردگارتان تغيير مسير دهيد) و تنها تسليم او شويد و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش 

 .»فرمانبرداري كنيد

 چيست؟  ،ه (پناه گرفتن و پناه بردن) عبادت استدليل آنكه استعاذ -36سوال 

 :جواب

ُُ َِِرِبِ ٱهّاِس ﴿ و َُ
َ
ٰ ِ ٱهّاِس  ٢َسلِِك ٱهّاِس  ١مُۡو أ َٰ  .]3-1[الناس:  ﴾٣ِِ
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 .»برم به پروردگار مردمان به مالك مردمان به معبود بر حق مردمان بگو پناه مي«يعني: 

 چيست؟  عبادت است،» استغاثه«دليل آنكه  -37سوال 

 فرمايد: : خداوند حكيم ميجواب

لٖۡف ﴿
َ
�ِِ ��ُ ِِدن ِِّ ُس

َ
ََ َرّ�ُ�ۡ� عَلۡستََداَب لَُ�ۡ� َ َتغِيُثو ۡۡ َ � ُۡ �َِِكِِ ُسۡرِّ�َِ�  ِِ ََ َِ ۡ َِن ٱص َِ٩﴾ 

 .]9[األنفال:  
زماني كه در ميدان كارزار بدر از شدت ناراحتي از » اي مؤمنان، به ياد آوريد««يعني: 
نموديد و او درخواست شما را پذيرفت  خود استغاثه و درخواست كمك و ياري ميپروردگار 

هاي  دهم كه اين گروه هزار نفري گروه من شما را با يك هزار فرشته كمك و ياري مي» و گفت«

 .»متعدد ديگري را هم پشت سر دارند

 قرباني كردن حيوانات عبادت است چيست؟ » ذبح«دليل آنكه  -38سوال 

 فرمايد:  داوند عزوجل مي: خجواب

﴿ �َِِ ِ َرِبِ ٱۡلَ�ٰلَ ّ َِ اِ�  َِ َۡياَخ َوَس ََ ِِ َو ُۡ ُ َّ َصَ�ِ� َو�  .]162[األنعام:  ﴾١مُۡو ِِ
ام و زيستنم و مردنم از آن خداست كه  بگو: نمازم و عبادتم و حجم و قرباني«يعني: 

كنم و كارهاي اين جهان خود را  ميپروردگار جهانيان است و اين است كه تنها خدا را پرستش 
كوشم و در اين راه  دهم و بر بذل مال و جان در راه خداوند مي در مسير رضايت او قرار مي

 .»ميرم، تا حياتم، ذخيرة مماتم شود مي

 عبادت است چيست؟ » نذر«دليل آنكه  -39سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

اعُ ﴿ َّ ََ ِِلهّۡذرِ َو�َ َتِطٗ�� نُوعُو ۡۡ هُ� ُس ن ََ  ََ ا َ� َٗ ََ نَۡو  .]7: اإلنسان[ ﴾٧و
هراسيدند كه شر و بالي آن گسترده و  كردند و از روزي مي به نذر خود وفا مي«يعني: 

 .»فراگير است
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 چيست؟ ، عبادت است –ياري خواستن  –دليل آنكه استعانه  -40سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ََۡعبُ  ﴿ تَعُِ� ِِنّاَ   ۡۡ َ  .]5: الفاحتة[ ﴾٥ُد ينّاَ  �
جويم. همچنين از  كنم و فقط از تو كمك و ياري مي تنها و تنها تو را عبادت مي«يعني: 

 .»صرسول خدا 
 در روايت صحيح آمده است: 

ِاهللاِ« استَعِن ب نتَ فَ ا استَعَ  .»إِذَ

 .»تعانت و ياري بخواههر گاه ياري و كمك و استعانت خواستي فقط از اهللا، اس«يعني: 

 اصل دوم چيست؟ -41سوال 

 باشد. با داليل و شواهد قاطع مي : شناخت دين اسالمجواب

 دين اسالم چيست؟ -42سوال 

: تسليم و امتثال در برابر خداوند متعال با توحيد و فرمانبرداري او به همراه جواب
 باشد. شركين (هوادار شرك) ميطاعت و با بيزاري و نفرت از شرك و م

 ب و درجات دين اسالم چند تا است؟مرات -43سوال 

 : مراتب اسالم سه تا است:جواب
 اسالم -1
 ايمان -2

 مرتبه خود نيز داراي اركاني است.احسان و هر  -3

 اركان اسالم چندتا است؟ -44سوال 

 : پنج تا است:جواب
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 صشهادت به يگانگي اهللا در توحيد و عبوديت و الوهيت و اينكه محمد  -1
 ده و پيامبر اوست.فرستا
ولُ اهللاشهادةُ أن ال إِلهَ إِال اهللا وَ « سُ داً رَ َمّ  .»أَن حمُ

 برپاداشتن نماز. -2
 پرداخت واداي زكات -3
 روزه ماه مبارك رمضان -4
 »بيت اهللا الحرام«حج خانه خدا  -5

 از اركان اسالم است چيست؟» ال اله اال اهللا«دليل آنكه شهادت به  -45سوال 

 فرمايد: وند رحمان مي: خداجواب

﴿ َ ٰ َٰ ِط� َ إ ِِ ۡۡ ۢ� ِِللۡتِ َِ ِ �
إ ْ ٱۡلعِۡلِ� مَا ْوصُوا

ُ
ُِ َوأ �َِِك ََ َِ ۡ َٰ  ِِّ  ُهَو َوٱص َٰ هُّ � َ إ ِِ

َ
َ ُ َّ ِِّ  ُهَو  َشِهَد ٱ
َِكيُ�  ۡۡ َُ ٱ   .]18عمران:  [آل ﴾١ٱۡلَعَِ�

ست و اينكه (در كارهاي دهد كه معبودي جز او ني خداوند گواهي و شهادت مي«يعني: 
دهند. جز او معبودي  كند و فرشتگان و صاحبان دانش گواهي مي آفريدگان خود) دادگري مي

 .»نيست كه هم توانا است و هم حكيم

 چيست؟ » ال اله اال اهللا«معناي  -46سوال 

: معنايش اين است كه هيچ معبود، فريادرس، قانونگذار، حاكم، سرور، اجابت جواب
 . شريك وجود ندارد ق بجز اهللا يگانه و بيكنندة بح

 منظور از ال اله اال اهللا چيست؟ -47سوال 

ز اي از انواع عبادت بج : منظور نفي و طرد تمام و جميع آنچه است كه به گونهجواب
 گيرد. اهللا مورد عبادت قرار مي
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 چيست؟» اال اهللا«منظور از  -48ل سوا

باشد،  عبادت تنها براي خداوند متعال مي: منظور اثبات و تأييد هر گونه جواب
خداوندي كه يگانه بوده و هيچ شريكي در عبادتش ندارد، همانگونه كه هيچ شريكي در 

 فرياد رسي و اجابت كردنش) ندارد.(پادشاهي و فرمانروايي و قانونگذاري و 

 دهد چيست؟  تفسير آنچه كه اين شهادت را توضيح مي -49سوال 

 فرمايد: مي : خداوند حكيمجواب

﴿ ََ ا َهۡعُبُدو ِّ َإ  ِسِ ِِ ََِرا َِ ِۦإ ِِهّ نِي ِ َومَۡو
َ
َِ ٰهِيُ�  ََ ُۡ مَاَل ِِِۡ ِٓ عَ�ِهُّ �  ٢ي ِخ َ�َطَر

ّّ ِِّ  ٱ
ََ  ٢ َسَيۡهِدننِ  تِبِ ِۦ لََعّلُهۡ� نَرِۡجُعو ََ  ِِ  ِٗ َِ  َِابَِي ِ ََ  .]28-26[الزخرف:  ﴾٢وََجَعلََها 

پرستيد بيزار و متنفرم،  نگامي كه ابراهيم به پدر و قومش گفت: من از آنچه ميآن ه«يعني: 
بجز آن كسي (معبودي) كه مرا آفريده است (فقط اهللا را خواهم پرستيد) زيرا تنها اوست كه مرا 

ابراهيم توحيد را » اين چنين«(به راه مستقيم و راستين) هدايت و رهنمون خواهد ساخت، و 
تاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت تا اينكه شايد (بدان ايمان آورده) و (از بعنوان شعار يك

 .»پرستش معبودهاي دروغين و باطل) باز گردند
 ين سخن پروردگار جهانيان است كه:همچن

﴿ ِٖ َِ ِ ََ  ٰ�َِِ ْ َِ َهَعاصَۡوا ۡهَو ٱۡلِكَ�ٰ
َ
�أ َٰ ِ  مُۡو  َإ ََۡعُبدَ  َسَوا   ّ

َ
َُا َوَ�يَُُۡ�ۡ� َ َُ َ َوَ  �ُۡ�َِ   َِۡي َّ ِِّ  ٱ

َذ  ٔٗ ِِ ِۦ َشۡ�  ِّ ۡرَ�انٗ ا َوَ  َغّت
َ
ُّوَنۡعُضَُا َنۡعًضا أ ِن  َِ هّا ا 

َ
�ِِ ْ ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُتوصُوا ِأ عَ�َِ تََوّلۡوا َّ َِ ٱ

 ََ و ُِ لِ ۡۡ  .]64عمران:  [آل ﴾٦ُس
اي  دادگرانه بگو: اي اهل كتاب، (پيروان اديان آسماني) بيائيد به سوي سخن«يعني: 

اي) كه ميان ما و شما مشترك اين) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك  (عادالنه
او نكنيم، و برخي، برخي ديگر را، بجاي خداوند يگانه، به جدائي (عبوديت) نپذيرد، پس هر گاه 

اد و مطيع اوامر و (از اين دعوت)) روي بر گردانيد (سر بر تابند) بگوئيد: گواه باشيد كه منق

 .»نواهي خدا هستيم
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 از اركان اسالم است، چيست؟» اهللامحمد رسول «دليل آنكه شهادت به  -50سوال 

 فرمايد: : خداوند متعال ميجواب

ََُ�ۡ� رَُسول  ﴿ إ ٌَ  لََتۡد َجا �َِ ََ  �ۡ�ُ ِۡ هُف
َ
ِۡن أ ۡؤََُِِ�  َِ ُِ ۡ لَۡيُ�� ِِلص ََ ُِتنۡ� َحرِ�ٌص  ََ ا  ََ لَۡي ِ  ََ

َُوف    .]128: التوبة[ ﴾١رِّحي�   َر
از خود شما (انسانها) به سويتان آمده است هر گونه » محمد نام«گمان پيغمبري  بي«يعني: 

ورزد  آيد و به شما عشق مي درد و رنج و بالء و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت گران مي
فراوان بوده و بسيار و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف 

 .»مهربان است
 جاي ديگر از قرآن كريم آمده است:همچنين در «

﴿ َ َُ َِيَُُۡه�ۡ َن إ َُ َ�َ ٱۡلُكّفارِ رَُ�َا إ ِشّدا
َ
َعُ �إ أ ََ ِنَن  ّّ ِأ َوٱ َّ د  رُّسوُل ٱ  .]29[الفتح:  ﴾ِّ

ياران و فرستاده و رسول خدا است و كساني كه با او هستند ( – صمحمد «يعني: 
اصحابش) در برابر كافران تند و سر سخت و شديدند (در عوض) نسبت به يكديگر بسيار 

 .»مهربان و دلسوزند

 چيست؟ » محمد رسول اهللا«معناي شهادت به   -51سوال 

دهد و  در آنچه كه فرمان مي ص: اطاعت و فرمانبرداري از او (حضرت محمد جواب
ت پرهيز و دوري و تنفر از آنچه كه نهي فرموده تصديق و تأييد آنچه كه خبر داده اس

فرمان  صاست و در نهايت اينكه اهللا را عبادت و پرستش نكنيم مگر آنگونه كه او 
 است. داده

 چيست؟  ،روزه و تفسير توحيد از اركان اسالم است ،دليل آنكه نماز -52سوال 

 كيم است كهسخن پروردگار ح جواب

﴿ َ�ِ  ِِّ ْ ِسُروإا
ُ
إ أ ا ََ أ َو َكٰوةَ َّ ْ ٱص لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوا َّ ْ ٱص وا ُِ ََ َوُ�تِي إ ََُفا ِنَن ُح ِِ َ� َ�ُ ٱ َِ ۡلِ ُۡ  َ َّ ْ ٱ ۡعُبُدوا

 ِِ َِ ِ َتِي
 .]5: البينة[ ﴾٥َوَ�ٰصَِك ِّنُن ٱلۡ
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در حاليكه جز اين به ايشان دستور داده نشده است كه خدا را مخلصانه و در حاليكه «يعني: 
زندگي و پرستش را تنها براي او خالص كردانده و به سوي حقيقت و آئين  هاي دين (تمام برنامه

اند بپرستند و نماز را چنانكه بايد بخوانند و زكات را (به تمام و كمال)  راستين گرايش يافته
 .»بپردازند، و تنها اين آئين، راستين و ارزشمند و استوار و پاي برجاست و بس؟!

 اركان اسالم است چيست؟ه روزه از دليل آنك -53سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

﴿ ََ ُُواْ ُكتِ ََ ا ََ ِنَن  ّّ َها ٱ غن
َ
� � ِنَن َِن َبۡبلُِ�ۡ� لََعّلُ�ۡ� َٰ ّّ ََ َ�َ ٱ ا ُكتِ َِ َياُٱ َك ِ َِ لَۡيُ�ُ� ٱص ََ

 ََ  .]183: ة[البقر ﴾١َهّتُتو
شده است، همانگونه كه بر كساني  ايد، بر شما روزه واجب اي كساني كه ايمان آورده«يعني: 

 .»اند واجب بوده است تا باشد كه پرهيزگار و با تقوا گرديد كه پيش از شما بوده

 چيست؟ ،از اركان اسالم است» حج«دليل آنكه  -54سوال 

 فرمايد: : خداوند متعال ميجواب

َُ َِِ�ۡ ِ َسبِ وَ ﴿ ِن ٱۡسَتَطا ََ ُن ٱۡ�َۡيِت   ٱهّاِس ِح
َ�َ ِ ّ َّ ٱيٗ�أ َِ ِ ن َ�َفَر عَ� ََ ِن  َو ََ  ّ ِِ َ َغ َّ

 َ�ِِ  .]97عمران:  [آل ﴾ٱۡلَ�ٰلَ
كعبه) واجب الهي است بر كساني كه توانائي (مالي و  –و حج اين خانه (بيت اهللا «يعني: 

بدني) براي رفتن بدانجا را دارند. و هر كس (حج خانه خدا را عمداً به جاي نياورد يا اصالً حج 
يرد، و بدينوسيله) كفر ورزد (به خود زيان رسانده نه به خدا) چه خداوند از همة جهانيان را نپذ

 .»نياز است.... بي

 رتبه دوم از مراتب دين اسالم چيست؟  -55سوال 

 : ايمان.جواب
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 ايمان داراي چند شعبه است؟ -56سوال 

و » له اال اهللاال ا«: ايمان داراي هفتاد و چند شعبه است كه برترين آن، سخن جواب
رساند (مانند، سنگ، شيشه  دور كردن هر آنچه كه در راهها به عابرين آزار مي«كمترين آن 
 مان است.از اي –قسمتي  –نيز شعبه » حياء«و   باشد و .....) مي

 ايمان داراي چند ركن است؟  -57سوال 

 : ايمان داراي شش ركن است:جواب
تِهِ « الئِكَ مَ نَ بِاهللاِ وَ ؤمِ هِ  أن تُ ِّ ه و رشَ ريِ رِ خَ دَ نِ بالقَ تُؤمِ رِ وَ ه واليومِ اآلخِ لَ سُ رُ بِهِ وَ تُ كُ  .»وَ

 –اينكه ايمان بياوري به اهللا و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگانش «يعني: 
حكم و مشيت خداوند دربارة  –و روز آخرت و اينكه ايمان بياوري به قدر  –پيامبرانش 

 .»بندگانش از خير و شرش

 دليل اين امر چيست؟  -58سوال 

 : سخن خداوند متعال است كه:جواب

﴿ ِ َّ َن ِِل ََ ََا ۡن  ََ ِٰ�ّن ٱلِۡ�ّ  َٰ ۡغرِِب َو َِ ۡ ۡ�ِِو َوٱص َِ
ۡ ْ وُُجوَهُ�ۡ� مَِبَو ٱص َ تَُولنوا

َ
ََ ٱۡلِ�ّ أ ّليۡ

َِ َوٱهّبِِ�ِ  �َِِكِِ َوٱلِۡكَ�ٰ ََ َِ
ۡ  .]177: ة[البقر ﴾نَ  َۧوٱۡ�َۡوِٱ ٱرِخرِ َوٱص

هايتان را به جانب مشرق و مغرب كنيد، نيكي (تنها همين)  اينكه (به هنگام نماز) چهره«يعني: 
آيد) . بلكه نيكي (كردار) كسي است  نيست (و يا ذاتاً رو كردن به خاور و باختر، نيكي به شمار نمي

 .»ستكه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب (آسماني) و پيغمبران ايمان آورده ا

 از اركان ايمان است چيست؟ » قدر«دليل آنكه  -59سوال 

  فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ٍَ َخلَۡتَ�ُٰ  َِِتَدرٖ ﴿ ۡ�َ ّ ُُ  .]49[القمر:  ﴾٤ِِهّا 
 .»ايم ما هر چيزي را به اندازة الزم و از روي حساب و نظام آفريده«يعني: 
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  مرتبه سوم از مراتب اسالم چيست؟ -60سوال 

 است كه تنها داراي يك ركن است. » احسان«: آن جواب

 احسان چيست؟  -61سوال 

بيني (پس اين  : احسان اين است كه اهللا را چنان عبادت كني كه گويا او را ميجواب
 بيند.  تواني او را ببيني، او كامالً و به دقت تو را مي را بدان) اگر تو نمي

 فرمايد؟  خداوند متعال مي -62سوال 

﴿ ََ ُُو ِۡ ۡ َن ِنَن ُه�  ّّ ِنَن ٱّهَتواْ ّوٱ ّّ ََ ٱ ََ  َ َّ َّ ٱ  .]128[النحل:  ﴾١ِِ
اش) همراه  گمان خدا (تاييد و معونت و حفاظت و رعايت همه جانبه بي«: يعني: جواب

كساني است كه تقوي پيشه كنند و (با دوري از نواهي، خود را از خشم خدا بدور دارند، و يا 
باشند و (با انجام اوامر الهي  –محسن  –رو و قدرت) با كساني است كه نيكوكار تمام ني

 .»خويشتن را به الطاف ايزد نزديك سازند)
 فرمايد: همچنين مي

﴿ َ�َ ۡ ّّ ِخ نََرٮَٰك ِحَ� َهُتوُٱ  ٢ٱۡلَعَِ�َِ ٱصرِّحيِ� َوتََو ّّ ِِ ٱلّ�ِٰدِدنَن  ٢ٱ ِِهُّ �  ٢َوَهَتلنَبَك 
َُ ٱۡلَعلِيُ� هُ  ِِي ّۡ  .]220-217[الشعراء:  ﴾٢َو ٱص

بيند آنگاه كه (براي نماز  بر خداي چيره و مهربان توكل كن، آن خدايي كه تو را مي«يعني: 

 .»خيزي و حركت (قيام جماعت) سجده برندگان: چرا كه او بس شنوا و آگاه است تهجد) بر مي
 فرمايد: و نيز مي

﴿ 
ۡ
ِِ َشأ  َُ ا تَُ�و ََ َٖ  َٖ َو ا ََ َِن مُۡر   ُُۡ َِ  ْ ا َهۡتلُوا ََ لَۡيُ�ۡ�  َو ََ ُّا  ٍو ِِّ  ُك َِ َِۡن َ�  ََ لُو َِ َوَ  َهۡع
ََ �ِي ِ  ُۡ تُفِيُضو ا ِِ ًّ  .]61[يونس:  ﴾ُشُهو

شما اي «خواني، و  پردازي و چيزي از قرآن نمي (اي پيامبر، تو به هيچ كاري نمي«يعني: 
ه ما ناظر بر شما هستيم، در آن حال كه شما بدان دست كنيد، مگر اينك هيچ كاري نمي» مؤمنان

 .»باشيد زنيد و سرگرم انجام آن مي مي
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 دليلتان از سنت در مراتب سه گانه دين چيست؟  -63سوال 

آن را بدينگونه  س: حديث صحيح و مشهور جبرئيل است كه حضرت عمر جواب
 كند:  روايت مي

ندَ النَّبي « لوسٌ عِ ينَامَ نَحنُ جُ ديدُ  صبَ ، شَ ياضِ الثيابِ ديدُ بَ لٌ شَ جُ ينَا رَ لَ عَ عَ لَ إِذ طَ

لَسَ إِيل النَبِي  جَ نَا أحدٌ فَ هُ مِ فُ الَ يعرِ ، وَ رِ فَ رُ السَّ ثَ يه أَ لَ ري عَ ، ال يُ عرِ وأسنَدَ  صسوادِ الشَ

ين عَ  ! أخربِ دُ مَّ : يا حمُ الَ قَ ذَ َيهِ وَ خِ يلَ فَ يهِ عَ فَّ عَ كَ ضَ وَ ، وَ تَيهِ كبَ تَيه إِيل رُ كبَ : أن رُ قالَ سالَمِ فَ نِ اإلِ

ولُ  سُ داً رَ مَّ أنَّ حمُ ِلهَ إِال اهللاُ وَ دَ أن ال إ ، وَ َقيمَ اتُ اهللا، وَ  تَشهَ اةَ ، وتُؤيتَ الزكَ ةَ الَ ومَ رمضانَ لصَّ صُ

: وَ  الَ ، قَ هُ قُ دِّ صَ هُ ويُ جبنَا لَهُ يسألَ عَ . فَ قتَ دَ : صَ الَ ، قَ بيالً ِلَيه سَ جَّ البَيتَ إِن استَطَعتَ إ ُ حتَ

ه أخربِ  ريِ در خَ بِالقَ رِ وَ اليومِ اآلخِ لِهِ وَ سُ رُ بِهِ وَ تُ كُ ِهِ وَ ت الَئِكَ نَ بِاهللاِ ومَ ؤمِ ال: أَن تُ ، قَ نِ ن اإليامَ ينِ عَ

نَّ  أَ عبُدَ اهللاَ كَ ، قال: أن تَ حسانِ نِ اإلِ ينِ عَ . قال: أخربِ هِ ِّ رشَ ، فإِن لَ  كوَ ه ـتراهُ ِنَّ إ راهُ فَ ن تَ م تكُ

نِ السَّ كَ يرا ين عَ : ما ال. قال أخربِ الَ ؟ قَ ن ـاعةِ ين عَ ِ : أخربِ الَ ائِلِ قَ ن السَّ مَ مِ ِأعلَ نُها ب سؤلُ عَ مَ

لُونَ يف  اءِ يتَطاوَ اءَ الشَ عَ الةَ رِ راةَ العَ اةَ العُ فَ ي احلُ رَ أن تَ تَها، وَ بَّ لِدَ األمةُ رَ : أن تَ الَ ا، قَ َ اراهتِ أمَ

مَ  ال: يا عُ قَ ليالً. فَ بِثنا قَ لَ يضَ فَ مَ : فَ الَ هُ البُنَّيان. قَ سولُ : اهللاُ ورَ لتُ ؟ قُ ائِلُ نِ السَّ ! أتَدري مَ رُ

م ِكُ م أمرَ دين كُ مَ لِّ م يعَ اكُ يلُ أتَ ربِ ذا جِ : هَ الَ ، قَ مُ  .»أعلَ
 (رواه مسلم في صحيحه)

نشسته بوديم كه ناگاه مردي كه لباسهايش به شدت  صما نزد رسول خدا «يعني: 
گي) بر او  ر (گرد و غبار و ژوليدهمشكي بود و اصالً آثاري از سف ◌ً سفيد و موهايش كامال

شناخت آشكار گرديد پس (آمد) نزد پيامبر  شد و هيچ كس از ما هم او را نمي ديده نمي
چسباند و دستهايش را بر روي  صنشست و زانوهايش را به زانوهاي ايشان  ص

رانهايش گذاشت، سپس گفت: اي محمد، به من بگو اسالم چيست؟ حضرت فرمود: 
بدهي هيچ معبودي بجز اهللا نيست و محمد رسول خداست و نماز را بپاي  اينكه شهادت

». داري و زكات بدهي و ماه رمضان را روزه بگيري و اگر توانستي به حج بيت اهللا بروي
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كند.  كند و آنگاه تأييد و تصديق مي گفت: راست گفتي! شگفت زده شديم، سوال مي
اينكه به اهللا و فرشتگانش و كتابهايش و «گفت: به من بگو ايمان چيست؟ حضرت فرمود: 

گفت: به من بگو احسان ». پيامبرانش و روز آخرت و قدر و خير و شرش ايمان بياوري
بيني. پس  اينكه چنان خداوند را عبادت كني كه گويا او را مي«چيست؟ حضرت فرمود: 

به من بگو ساعه گفت: ». بيند تواني او را ببيني (اين را بدان) كه او تو را مي اگر نمي
گفت: به ». كني نيستم تر از تو كه سوال مي من آگاه«آيد؟ حضرت فرمود:  (قيامت) كي مي

اينكه مادر، سرپرست و مربي خود را بزايد (يعني «هايش چيست؟ فرمود:  من بگو نشانه
پسرانش و دخترانش از دستوراتش سرپيچي كرده و به او دستور دهند) و اينكه انسانهاي 

اند  پست و برهنه (معنوي و مادي) را ببيني كه به فرماندهي و امارت رسيدهسرو بي
فرمايد: او رفت و اندكي درنگ  كنند حضرت عمر مي اي كه در حكومت چپاول مي بگونه

داني سوال كننده چه كسي بود؟  فرمود: اي عمر، آيا مي صكرديم پس حضرت رسول 
بود كه به نزدتان آمد تا امور  ÷برئيل ترند. فرمود: اين ج گفتم: خدا و رسولش آگاه

 .»دينتان را به شما بياموزد
 در كتاب صحيحش آورده است.  /اين روايت را امام مسلم 

 اصل سوم چيست؟  -64سوال 

 است.  ص: شناخت پيامبر ما حضرت محمد جواب
او محمد پسر عبداهللا پسر عبدالمطلب پسر هاشم از قريش است. قريش نيز از عرب و 

 باشد.  مي ÷از فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم خليل  عرب

 چند سال عمر داشتند؟  صپيامبر اكرم  -65سوال 

: شصت و سه سال كه چهل سال آن قبل از نبوت بود و بيست و سه سال در جواب
رسول گشت و » مدثر«نبي گرديد و با سوره » اقرأ«دوران نبوت و رسالت گذشت. با آيه 

 سرزمينش مكه بود. 
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 خداوند متعال او را به چه برانگيخت؟  -66سوال 

: او را با بيم و بيزاري از شرك و دعوت به سوي توحيد و يكتاپرستي جواب
 برانگيخت. 

 دليل اين امر چيست؟  -67سوال 

 فرمايد: : خداوند متعال ميجواب

ّدثُِِر ﴿ ُِ ۡ َها ٱص غن
َ
� � هِذۡر  ١َٰ

َ
ۡ  ٢ُبۡ� عَأ ََ عَلۡهُدۡر  ٤اََِك َ�َطِهِۡر َوُِيَ  ٣َوَرّ�َك عََكِ�ِ  ٥َوٱصرنۡج

َتۡكِ�ُ  ۡۡ َ ُن � ِۡ  .]7-1[المدثر:  ﴾٧َوصَِرِ�َِك عَلۡصِ�ۡ  ٦َوَ  َه
اي جامه بر سر كشيده (و در بستر خوابيده)، برخيز و (مردمان را از عذاب خداوند) «يعني: 

ستاي (و تنها او را بزرگ بترسان و بيم بده، و تنها پروردگار خود را به بزرگي و كبريائي ب
دار (و خويشتن را از آلودگيها پاك گردان)، و از چيزهاي كثيف  بشمار)، و جامه خويش را پاكيزه

و پليد دوري كن، بذل و بخشش براي اين مكن كه افزون طلبي كني (بلكه براي رضاي خدا 
ت احسان و صدقه و بذل و بخشش كن)، و براي (خشنودي و محض رضاي) پروردگار

 .»شكيبايي و صبر كن

 چيست؟  )قُم فَأَنْذر(معناي  -68سوال 

: معنايش اين است كه: از شرك بترسان و بيم بده و به سوي توحيد و جواب
 يكتاپرستي دعوت كن. 

 چيست؟ )وثيابك فَطَهرْ *وربك فَكَبرْ (معناي  -69سوال 

ا به بزرگي در توحيد اگر كن و معنايش اين است كه پروردگارت ر«: معني: جواب
 .»اعمالت و رفتارت را از شرك پاك گردان
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 چيست؟ )والرُّجزَ فَاهجرْ(معناي  -70سوال 

معنايش اين است كه بتها و طاغوتها را ترك كرده و رها كن يعني آنها «: معني: جواب
 .»و اهلش و پيروانش را ترك كن و از آنها و اهلش بيزاري بجوي

 چند سال اين دعوت را بدينگونه پيگيري كرد؟  صرسول رحمت  -71سوال 

: ده سال متمادي به اين دعوت تداوم بخشيد سپس به سوي آسمان عروج كرد جواب
(معراج) و بر او (و امتش) نمازهاي) پنجگانه فرض گرديد تا بدانها پناه ببرد بعد از آن، 

 ت به مدينه منوره فرمان داده شد.جهت هجر

 هجرت چيست؟ -72سوال 

ف به : جابجايي از سرزمين شرك به سرزمين اسالم و سرزمين بدعت و انحراجواب
 باشد. سرزمين سنت پيامبر مي

 حكم هجرت چيست؟  -73سوال 

باشد يعني بايد از سرزمين  : حكم آن بر اين امت (اسالم) فرض و واجب ميجواب
حراف كه اهلش را به سوي شرك به سرزمين اسالم هجرت كنند و از سرزمين بدعت و ان

خواند به سرزمين (اسالم و) سنت هجرت كنند. و اين حكم تا زماني  آن (بدعت) فرا مي
 لوع كند (قيامت) باقي خواهد بود.كه خورشيد از غرب ط

 دليل اين حكم چيست؟  -74سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ِنَن تََوعّ ﴿ ّّ َّ ٱ ِِ ُِ �َِِك ََ َِ ۡ ِِ  ُٰٰهُ� ٱص َتۡضَعفَِ�  ۡۡ ُّا ُس ْ ُك ْ �ِيَ� ُكُُتۡ�  مَاصُوا ِهۡ� مَاصُوا ِۡ هُف
َ
إ أ ِِ ِ اص ََ

 ِٗ ِ َ�ِٰسَع َّ َُ  ٱ
َ
صَۡ� تَُ�ۡن أ

َ
َ ْ َِ � مَاصُوإا

َ َۡ وَ  ٱ
ۡ
أ ََ �َِِك  َٓ ْو

ُ
أ عَأ ْ �ِيَها ََۡ  َ�ُتَهاِجُروا إ ُُّ�  وََسا ٮُٰهۡ� َجَه

ً�ا  َِ َِ  ٩َس َتۡضَعفَِ�  ۡۡ ُِ ۡ ِٗ ِِّ  ٱص ََ ِحيلَ َتِطيُعو ۡۡ َ �  َ َِ ِ َوٱصۡوِلَۡ�ٰ َإ ا َۡ ِ ََ  َن ٱصرَِِجاِل َوٱلِن َوَ  َغۡهتَُدو
ُ َ�ُفّوا َ�ُفورٗ  ٩ َسبِيٗ�  َّ ََ ٱ ُُۡهۡ�أ َوَ� َ َغۡعُفَو َ�

َ
ُ أ َّ َٱ ٱ ََ �َِِك  َٓ ْو

ُ
 .]99-97[النساء:  ﴾٩� عَأ
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گمان كساني كه فرشتگان (براي قبض روح در واپسين لحظات زندگي) به  بي«يعني: 
بينند كه به سبب ماندن با كفار در كفرستان و هجرت نكردن به سرزمين  روند و (مي سراغشان مي

ايد؟ (كه اينك  ايد و به چه سرگرم بوده گويند: كجا بوده اند بديشان مي ايمان) برخود ستم كرده
ايد؟ عذرخواهان) گويند: ما بيچارگاني در سرزمين  ايد و بدبخت شده شه مردهدين و تو چنين بي

(كفر) بوديم (و چنانكه بايد از انجام دستورات دين ترسيديم فرشتگان بديشان) گويند: مگر 
زمين خدا وسيع نبود تا در آن (بتوانيد بار سفر بنديد و به جاي ديگري) كوچ كنيد؟ جايگاه آنان 

گاني از مردان و زنان و كودكاني  بد جايگاهي و چه بد سرانجامي! مگر بيچاره دوزخ است، و چه
دانند. پس اميد است كه خداوند از آن در گذرد  اي نمي كه كاري از آنان ساخته نيست و راه چاره

 .»(چون قدرت هجرت نداشتند) و خداوند بسيار عفو كننده و آمرزنده است
 فرمايد:  همچنين مي

ٰعَِباِّخَ ﴿ َِ� َ�ِٰسَعِ   َِ
َ
َّ أ ُُوإاْ ِِ ََ ا ََ ِنَن  ّّ َِ  ٱ َٰي عَلۡ�بُُدو ِّ ِ  .]56[العنكبوت:  ﴾٥عَ�

اي بندگان مؤمن من! زمين من فراخ و گسترده است (و اگر در جائي تحت «يعني: 
توانيد به نقاط ديگري مسافرت كنيد) و تنها مرا بپرستيد.  فشار كفار و ستمگران بوديد، مي

 .»رستش توحيدي، رمز آزادگي و سرافرازي است(چرا كه پ

 علت نزول اين دو آيه چه بود؟  -75سوال 

: علت نزول آية اول اين بود كه قومي از اهل مكه مسلمان شده بودند در حالي جواب
اي كه تعدادي از آنان به فتنه افتادند   سرباز زدند، بگونه صكه از هجرت با رسول خدا 

كين در پيكار بدر حضور يافتند، لهذا خداوند عذر آنان را نپذيرفت به ناچار به همراه مشر
و با عذاب جهنم مجازاتشان كرد! و علت نزول آية دوم اين بود كه گروهي از مسلمانان، 

ندا داد و به در مكه بودند كه هجرت نكرده بودند پس خداوند آنان را به اسم ايمان 
 هجرت تشويقشان كرد.
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 وم و باقي بودن هجرت در حديث چيست؟دليل تدا -76سوال 

 فرمايد: مي ص: رسول خدا جواب

تَّ « ةُ حَ جرَ طِعُ اهلِ نقَ ت ىالَ تَ طِعُ التوبةُ حَ نقَ طِعَ التَّوبةُ والَ تَ نقَ ا ىتَ هبِ غرِ ن مَ مسُ مِ طلعَ الشَّ  .»تَ

هجرت قطع نخواهد شد مگر آنكه زمان توبه به پايان برسد و توبه به آخر «يعني: 
 .»گر آنكه كه خورشيد از مغرب طلوع كندرسد م نمي

 چه فرمودند؟  ،در مدينه مستقر گرديند صبعد از آنكه رسول اهللا  -77سوال 

وزه، حج، اذان، : ساير قوانين شريعت اسالم را فرمان دادند مانند: زكات، رجواب
 جهاد و امثال آن.

 دادند؟  چند سال به اين قوانين فرمان مي صرسول خدا  -78سوال 

در حاليكه دينشان باقي بود رحلت كردند و  ص: ده سال تمام، سپس ايشان جواب
امتشان را  صاين همان ديني است كه هر چه خير و رحمت در آن موجود بود ايشان 

 ن مردم بود بر حذرشان داشته است.اند و از هر چه شر و بدي در بي بدان رهنمود ساخته

اند و آن شري  شان را بدان رهنمود ساختهامت صآن خيري كه رسول اهللا  -79سوال 
 اند چيست؟ كه آنان را از آن بر حذر داشته

دارد و از آن خشنود  : آن خير، توحيد و تمام آنچه كه خداوند متعال دوست ميجواب
رد خشم گردد، است و آن شر، شرك و تمام آنچه كه خداوند آن را ناپسند دانسته و مو مي

 باشد. گردد، مي و غضبش مي

را براي قبيلة خاصي بر انگيخته و مبعوث  صآيا خداوند، رسول اهللا  -80سوال 
 دانيده است يا براي تمامي بشريت؟گر

را براي تمامي انسانها مبعوث گردانيده است و اطاعت از  ص: خداوند، ايشان جواب
 را بر تمامي ثقلين (جن و انسان) فرض گردانيده است.  صاو 
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 چيست؟ دليل اين سخن -81سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ِ َِِ�ُۡ�ۡ� َ�ِيًعا﴿ َّ ِِّ رَُسوُل ٱ َها ٱهّاُس ِِ غن
َ
� � َٰ  .]158[األعراف:  ﴾مُۡو 

 .»بگو (اي پيامبر) كه اي مردم، من رسول خدا هستم به سوي تمامي شما«يعني: 
 فرمايد:  همچنين مي

ِنَ ﴿ َِ َََفٗر�  إ َِِ�َۡك  َُا �ۡ َ�َ ُۡ ََ  ي ََا ََ ٱۡلُتۡر ُِِعو َت ۡۡ َ ِنِ � ِ
ِۡ  .]29[األحقاف:  ﴾ٱ

(اي پيغمبر خاطرنشان ساز) زماني را كه گروهي از جنّيان را به سوي تو روانه كرديم «يعني: 

 .»تا قرآن را بشنوند

كامل  صآيا خداوند متعال دينش را توسط رسولش حضرت محمد  -82سوال 
 ست؟ گردانيد يا بعد از ايشان چنين كرده ا

اي كه ديگر نيازي به  كامل گردانيد بگونه ص: بله، خداوند دين را با ايشان جواب
ايشان در امور دين بعد از رحلت مباركشان نباشد. (يعني دين اسالم در عهد رسول اهللا 

 كامل گرديده و نيازي به نوآوري و بدعتهاي گمراه كننده وجود ندارد).  ص

 دليل اين امر چيست؟  -83سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ِ� َورَِضيُت لَُ�ُ� ٱۡ�ِۡسَ�َٰ� = ﴿ َِ لَۡيُ�ۡ� هِۡع ََ ُت  ِۡ َِ ۡه
َ
َُُ�ۡ� َوَ ۡلُت لَُ�ۡ� ِّن َِ �ۡ

َ
ٱۡ�َۡوَٱ أ

 ُٗ  .]3: ة[المائد ﴾ اِّن
امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزت بخشيدن به شما و استوار «يعني: 

ن) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خدا پسند براي داشتن گامهايتا

 .»شما برگزيدم
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 چيست؟  صدليل مرگ (رحلت) پيامبر  -84سوال 

 فرمايد: : خداوند متعال ميجواب

﴿ ََ ِيُِتو َّ َُّه�  ِيِت  ي ََ ۡ  ٣ِِهَّك  ََ ََُِد َرِ�ُِ�ۡ�   ِِ َِ ََ ُُّ� ِِهُّ�ۡ� نَۡوَٱ ٱلۡتَِ�ٰ و ُِ َِ [الزمر:  ﴾٣َت

30-31[. 
اي محمد! (مرگ از مسائلي است كه همة انسانها برابر و در آن يكسانند، و شتري «يعني: 

ميرند (و  ميري و همه آنان هم مي خوابد، لذا) تو هم مي است كه بر در خانه همه كس مي
ت نزد پروردگارتان سرانجام نيك و خوش و جاويد از آن پرهيزگاران است) سپس شما روز قيام

 .»پردازيد به نزاع و كشمكش مي

 شوند يا نه؟  آيا مردم بعد از مرگشان بر انگيخته مي -85سوال 

 فرمايد:  : بله، همه مردم بر انگيخته خواهند شد و خداوند متعال چنين ميجواب

َُۡها ﴿ َِ 
ُ
َُۡها ُ�ۡرُِجُ�ۡ� تَاَرةً أ َِ  .]55[طه:  ﴾٥ۡخَرٰى َخلَۡتَ�ُٰ�ۡ� َو�ِيَها هُعِيُدُ�ۡ� َو

گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون  ايم و بدان باز مي ما شما را از زمين آفريده«يعني: 

 .»آوريم براي حساب و كتاب و جزا و سزا مي
 فرمايد:  همچنين مي

َََباٗها ﴿   َِ
َ َۡ َِن ٱ َِ �َبَتُ�� 

َ
ُ أ َّ رُِج�ُ  ١َوٱ ّۡ [نوح:  ﴾١ۡ� ِِۡخَراٗجا ُُّ� نُعِيُدُ�ۡ� �ِيَها َو�ُ

17-18[. 
اي شگفتي آفريده است. سپس شما را به همان  خداست كه شما را از زمين بگونه«يعني: 

 .»آورد گرداند و) از زمين بيرون مي گرداند و بعد شما را به گونه شگفتي (زنده مي زمين بر مي

شوند و جزا  ه ميآيا مردم بخاطر اعمالشان بعد از برانگيخته شدن محاسب -86سوال 
 شوند؟  داده مي

ا خواهند ديد، خداوند : بله، بخاطر اعمال شان محاسبه خواهند شد و جزجواب
 فرمايد: مي
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﴿ � ََ
َ
ِنَن أ ّّ َِ ـُٔ ِ�َۡدََِخ ٱ ۡۡ ُ ۡۡ ُُواْ ِِل َۡ ۡح

َ
ِنَن أ ّّ واْ َوَ�ۡدََِخ ٱ

ِِلُ ََ ا  َِ ِ  .]31[النجم:  ﴾واْ ِ
دهد، و نيكوكاران  كنند كيفر مي ر برابر كارهايي كه ميسرانجام خداوند بدكاران را د«يعني: 

 .»كند كنند به بهترين وجه پاداش عطاء مي را در برابر كارهائي كه مي

 كند چيست؟  را تكذيب مي» برانگيخته شدن بعد از مرگ«حكم آنكه  -87سوال 

 باشد. براساس آيات قرآن كافر مي :جواب

َ لّ ﴿
َ
اْ أ ِنَن َ�َفُروإ ّّ ِِۡلُتۡ�أ َوَ�ٰصَِك َ�َ زََ�َ� ٱ ََ ا  َِ ِ ِ َّ ُنَّبُؤ

َُ  �ُُّ ُۡبَعُ ّ  َُ أ مُۡو ََِوٰ َوَرِ�ِ 
ْ ن ُغۡبَعُثوا

  � ِۡ َ � ِ َّ  .]7[التغابن:  ﴾٧ٱ
پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد! بگو: چنين نيست كه  كافران مي«يعني: 

ده و برانگيخته خواهيد شد، سپس از آن چيزهايي كه پنداريد، به پروردگارم سوگند زن مي
 .»ايد با خبرتان خواهند كرد، و اين كار براي خدا ساده و آسان است كرده مي

 خداوند پيامبرانش را با چه چيزي فرستاد؟  -88سوال 

: آنان را با اين پيام كه موحدان (اهل توحيد) را به بهشت بشارت بدهند و جواب
 ب آتش جهنم بترسانند و بيم دهند، به سوي مردم گسيل داشت. مشركان را با عذا

 دليل اين امر چيست؟  -89سوال 

 : سخن پروردگار جهانيان است كه: جواب

ُرنُسٗ� ﴿ َُ ِ�َن َو بَِ�ِ َن ِ ُحّد  َنۡعَد ٱصرنُسوِ   َّ ُّاِس َ�َ ٱ ََ صِل َّ� نَُ�و ِّ  .]165[النساء: ﴾ِذرِ�َن 
ايم (تا مؤمنان را به ثواب) مژده رسان، و (كافران به عقاب)  ان را فرستادهما پيغمبر«يعني: 

بيم دهنده باشند، و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليل بر خدا براي مردمان باقي نماند (و 
آوريم، و راه طاعت عبادت در پيش  فرستادي، ايمان مي نگوييد كه اگر پيغمبري به سوي ما مي

چيره و حكيم است (و تمامي كارهايش از روي قدرت و حكمت انجام  گرفتيم). و خدا مي

 .»پذيرد) مي
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 اولين رسول (پيامبر) كيست؟ -90سوال 

 . ص: حضرت نوح جواب

 دليلش چيست؟  -91سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

إ َِِ�ٰ هُوحٖ ﴿ َُا وَۡحۡي
َ
إ أ ا َِ إ َِِ�َۡك َك َُا وَۡحۡي

َ
إ أ ا َّ َِۢن َنۡعِدهِۦ َۧوٱهّبِِ�ِ  ِِ  .]163[النساء:  ﴾َن 
ما به تو (اي پيغمبر، قرآن و شريعت را) وحي كرديم همانگونه كه پيش از تو به نوح «يعني: 

 .»و به پيغمبران بعد از او وحي كرديم

آيا در تاريخ حيات انسانها، ملتي بوده است كه خداوند برايشان پيامبري را  -92سوال 
ا به عبادت خداي يكتا به تنهائي دعوت كند و از طاغوتيان نفرستاده باشد تا آنها ر

 دورشان سازد؟

ه باشد. : نه، هرگز چنين ملتي وجود نداشته كه پيامبري به سويشان فرستاده نشدجواب
 فرمايد:  زيرا خداوند مي

﴿ ِٖ َّ
ُ
ِ أ
ِ ُُ  ِِ َُا  َِ ٱ�ۡ  َولََتۡد َنَعۡث

َ
َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱرُّسوً  أ َّ ُٰغوَ  ُبُدواْ ٱ َّ  .]36[النحل:  ﴾ل

ايم (و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده  ما به ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاده«يعني: 
است) كه خدا را تنها بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران و هر كس كه از برنامة الهي 

 .»طغيان كرده و سر پيچي كند) دوري كنيد

  طاغوت چيست؟ -93سوال 

: آن است كه بنده از حد و مرزي كه خداوند برايش معين نموده تجاوز و جواب
 كند كه معبودي يا حاكمي يا تابعيت غير از خدا را بپذيرد.  سركشي كند حال فرق نمي

 تعداد طاغوتها چند تا است؟  -94سوال 

 باشند:  ها و رؤساي آنان پنج گروه مي شمارند كه سر كرده : فراوان و بيجواب
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 ابليس (شيطان) كه لعنت خدا بر او باد. -1
از اين امر نيز خشنود  چون و چرا قرار گيرد و هر كسي كه مورد پرستش و اطاعت بي -2

 باشد.
 هر كس مردم را به پرستش و اطاعت از خود فرا بخواند.  -3
 هر كس كه چيزي از علوم غيبي (امور غيب) را ادعا كند.  -4
ه كه خداوند نازل كرده حكم كند و فرمان دهد. (در حاليكه هر كس به غير از آنچ -5

خداوند به ما فرمان داده و امر كرده است كه به اينان كفر ورزيده و از ارتباط با آنان 
 ائيم تا از گروه مسلمانان شويم).اجتناب و پرهيز نم

 دليل اين امر چيست؟  -95سوال 

 فرمايد:  : خداوند متعال ميجواب

ِ َ�َتِد َ إ ِِۡكرَ ﴿ َّ َِۢن ِِل ُٰغوِ  َو�ُۡؤ َّ َِن نَۡ�ُفۡر ِِلل أ َ� ِ ِ َّ ََِن ٱۡل ِنِن� مَد تّبَّ�َ ٱصرنۡشُد  ِِ ِِ ٱ اهَ 
لِيٌ�  ََ  ٌَ ِِي ُ َس َّ اَٱ صََهاۗ َوٱ ََ ٰ َ  ٱهفِ ََ ُۡ َك ِِلۡلُعۡرَوةِ ٱصُۡو َۡ ِۡ  .]256: ة[البقر ﴾٢ٱۡسَت

يرش) دين نيست چرا كه هدايت و كمال از گمراهي اجبار و اكراهي در (قبول و پذ«يعني: 
و ضالل مشخص شده است بنابراين كسي به طاغوت (شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر 
موجودي كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند) كفر بورزد و به خدا ايمان بياورد. به 

گسستن  ◌ً رهاند و) اصال و هالكت مي ترين دستاوزي در آويخته است. (و او را از سقوط محكم
شنود و از كردار  ندارد. و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي

 .»كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد)
 فرمايد:  همچنين باز مي

﴿ ِٖ َِ ِ ََ  ٰ�َِِ ْ َِ َهَعاصَۡوا ۡهَو ٱۡلِكَ�ٰ
َ
�أ َٰ ِ  مُۡو  َإ َُا َوَ�يَُۡ  َسَوا َُ َ َوَ  �ُۡ�َِ  َِۡي َّ ََۡعُبَد ِِّ  ٱ   ّ

َ
َ �ۡ�ُ

َذ  ٔٗ ِِ ِۦ َشۡ�  ِّ ۡرَ�انٗ ا َوَ  َغّت
َ
ُّوَنۡعُضَُا َنۡعًضا أ ِن  َِ هّا ا 

َ
�ِِ ْ ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُتوصُوا ِأ عَ�َِ تََوّلۡوا َّ َِ ٱ

 ََ و ُِ لِ ۡۡ  .]64عمران:  [آل ﴾٦ُس
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اي كه ميان ما و شما مشترك است  ادگرانهبگو: اي اهل كتاب، بيائيد به سوي سخن د«يعني: 
رانيم، بيائيد به آن عمل كنيم و آن اين) كه جز خداوند يگانه را  (و همه آن را بر زبان مي

نپرستيم، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را، به جاي خداوند يگانه به 
. بگوئيد: گواه باشيد كه ما تسليم و مطيع خدايي نپذيرد. پس هر گاه (از اين دعوت) سر بر تابند

 .»محض (اوامر و نواهي خدا) هستيم
 كه در حديث شريف آمده است: »ال اله اال اهللا«اين است همان معناي 

بِيل اهللاِ« ادُ يف سَ هَ هِ اجلِ نَامِ الة وذروةُ سَ هُ الصَّ مودُ عُ رِ اإلسالمُ وَ  .»رأسُ األمَ

باشد و قله و كمال اسالم  ون اسالم نماز ميرأس هر كاري اسالم است و ست«يعني: 
 . »تر است تر و عالم جهاد در راه اهللا است و خداوند از هر كس و هر چيز، آگاه

اتُ  احلِ تِهِ الصَ ِنَعمَ تِمُّ ب  .احلمدُ اهللاِ الذي تَ



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 قواعد چهارگانه

نيا و آخرت تو را خواهم كه در د از خداوند بزرگوار آن صاحب عرش عظيم مي
اش قرار دهد، و هر جا كه هستي به تو بركت و  سرپرستي كرده و تحت واليتش و دوستي

خير عطا نمايد، و اينكه تو را از زمره و گروه كساني قرار دهد كه هر گاه چيزي نصيبشان 
ي گردند، صبر و شكيبائ گردد سپاس و شكر كرده و هر گاه به مصيبتي و آزمايشي مبتال مي مي

طلبند.  دهند بالفاصله استغفار و آمرزش مي كنند. و هر گاه گناهي انجام مي را پيشه خود مي
 باشند. كليد سعادت و خوشبختي مي بدان كه اين صفتهاي سه گانه آخر رمز و

بدان كه خداوند تو را به اطاعت و فرمانبرداري از خودش رهنمود ساخته است. 
اين است كه خداوند يگانه را به  ÷ابراهيم  براستي كه آيين حنيف در روش حضرت

  اي بايد عبادت و پرستش كني.  تنهائي در حالي كه دين را برايش خالص گردانيده
 فرمايد:  گونه كه خداوند متعال ميهمان

﴿ َِ ََ ِِّ  ِ�َۡعُبُدو � ّن َوٱۡ�ِ ِ
ِۡ ا َخلَۡتُت ٱ ََ  .]56الذاريات: [ ﴾٥َو

 .»ردم مگر آنكه مرا تنها عبادت كنندجن و انسان را خلق نك«يعني: 
پس هر گه كه دانستي خداوند تو را به جز براي عبادتش خلق نكرده پس بدان كه 

0Fشود مگر در پرتو توحيد عبادت هرگز عبادت ناميده نمي

. همانگونه كه نماز، نماز ناميده 1

                                           
ن در جهت عبادتم فرمان دهم نه اينكه گويد: يعني آنان را خلق كردم تا بديشا ابن كثير در تفسيرش مي -1

گويم: شكي نيست كه جهان بر حالت صالح و مناسبي در جهت عبادت خلق  احتياجي به آنان داشته باشم، مي
ها و عقولي را سوار گرداند و برايشان  شده است و آماده و مستعد آن است كه خداوند سبحان در آنان انديشه

 ائييها را قرار دهد.حواس ظاهري و باطني و ساير توان
 شيخ محمد منير دمشقي
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آن را فاسد  نخواهد شد مگر با طهارت و پاكي. بنابراين هرگاه شرك در عبادت، نفوذ كند
 گرداند. و وضو را فاسد و باطل ميگرداند همانگونه كه نواقص وضو طهارت  مي

 فرمايد: چه زيبا خداوند متعال مي

�َِِك ﴿ َٓ ْو
ُ
� أ هِ� ِِللُۡ�ۡفرِ ِۡ هُف

َ
� أ ِ َ�ِٰهِدنَن َ�َ َّ َ�ِٰدَد ٱ ََ  ْ ُروا ُِ َ َغۡع

َ
ۡ�ِ�َِ� أ ُِ ََ صِۡل ا َ� ََ

ٰلُُهۡ� وَ  ََ َۡ
َ
ََ َحبَِطۡت أ و  .]17: التوبة[ ﴾١ِِ ٱهّارِ ُهۡ� َ�ِٰ�ُ

با عبادت يا «دهند حق ندارند مساجد خدا را  مشركاني كه به كفر خويش گواهي مي«يعني: 
تعمير و تنظيف و خدمت و ....) آباد كنند. آنان اعمالشان هدر و تباه است (و اجر و مزدي به 

 .»مانند وزخ ماندگار ميگيرد) و جاودانه در آتش د كارهايشان تعلق نمي
حال كه دانستي شرك هرگاه به عبادت راه يافته و به آن نفوذ كند، آن را فاسد 
گردانيده و اعمال را نابود ساخته و صاحبش را تا ابد جاودانه در آتش دوزخ ماندگار 

كند، بايد اين را بداني كه شناخت شرك از مهمترين واجبات تو خواهد بود، شايد كه  مي
تو را خالص و مخلص گرداند و از اين دام مرگبار كه همان شرك به خداست نجات  اهللا

 كند:  دهد، و چه دقيق و زيبا پروردگار، خطرات شرك را بيان مي

﴿ َُ إ ن �ََ�ا َِ ِ ََ َ�ٰصَِك ص ُّو ا  ََ َ �ُۡ�ََ  ِِ ِۦ َوَ�ۡغفُِر 
َ
َ َ  َغۡغفُِر أ َّ َّ ٱ  .]116[النساء:  ﴾ِِ

تر از  آمرزد بلكه (گناه) پائين وند شرك ورزيدن به خود را از كسي نميگمان خدا بي«يعني: 

 .»بخشد آن را از هر كس كه بخواهد و صالح بداند مي
اي را كه خداوند در كتابش (قرآن) بيان  بنابراين واجب است كه قواعد چهار گانه

 داشته بشناسي. 

  قاعده اول 

كردند  نان جنگيد و مقاتله كرد، اقرار ميبا آ صاينكه بداني كافراني را كه رسول خدا 
كه اهللا تعالي تنها كسي است كه خالق و پديد آورنده و روزي دهنده و رازق و تدبير 
كننده جهان هستي است، اما اين اقرار و اعتقاد آنان را مسلمان نگردانيد، و در جماعت 
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ق، روزي دهندگي و خل«مسلمانان نيز وارد نساخت. (يعني: بمجرد اعتقاد به اين اصول 
كسي در مجموعه اسالم وارد نخواهد شد مگر آنكه اهللا را به تنهايي و خالص و » تدبير

يع محض قوانين و بدون شريك در تمام صفاتش عبادت كند و خود را تابع و مط
 شريعتش گرداند).

 فرمايد:  دليل اين مطلب سخن پروردگار حكيم است كه مي

ِنَ ﴿ َِ ن نَۡرزُمُُ��  ََ ّ  مُۡو  ََ َُ ٱۡل ۡرِ ُُ ن  ََ َٰر َو ََ ِۡ
َ َۡ ََ َوٱ ِۡ ّۡ لُِك ٱص ِۡ ن َغ َّ

َ
َِ  أ

َ َۡ ِ َوٱ َإ ا َِ ّۡ ٱص
عََ� َهّتتُ 

َ
أ َ�ُتۡو أ ُ َّ ََ ٱ يَُتوصُو َۡ أ عَ ۡسَر

َ َۡ ن نَُدُِِِر ٱ ََ ِِ َو ََ ََِن ٱۡل ِيَِت  َِ
ۡ َُ ٱص رِ ّۡ ِيِِت َوُ� َِ

ۡ ََ ََِن ٱص  ﴾٣و
 .]31[يونس: 

آسمان (به وسيله اشعه و باران) و از زمين (به وسيله فعل و بگو چه كس از «يعني: 
رساند يا چه كسي بر  انفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوة آنها) به شما روزي مي

دهد)؟! يا  آفريند و به آنها نيروي شنوائي و بينائي مي گوش و چشمها توانا است (و آنها را مي
آورد. (و حيات و ممات در دست اوست؟! يا  از زنده بيرون ميچه كسي زنده را از مرده، مرده 

گرداند (و كار ساز و كاردان است؟! (پاسخ خواهند داد  چه كسي امور (جهان و جهانيان) را مي
(چرا كه آفريدگار جهان و روزي رسان مردمان و » اهللا است ◌ً حتما«خواهند گفت: آن خداست 

ترسيد و  بيدار، خداوند دادار است). پس بگو: آيا نمي مدبر كار و يار هستي، به اقرار وجدان
 .»شويد پرهيزگار نمي

 قاعده دوم 

گويند: ما آنان (بتان، بزرگان، اولياء و فرشتگان) را  مي -مشركين  -براستي آنان 
آوريم مگر به اميد آنكه سبب نزديكي و شفاعت ما در  خوانيم و به آنها روزي نمي نمي

دند. و دليل قربت و نزديكي (دليل آنكه خواند و دعاي اولياء بدين نزد خداوند متعال گر
منظور كه آنان را بر اهللا نزديك گرداند شرك است) اين سخن پروردگار بزرگ و حكيم 

 است:
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ََۡعُبُدُهۡ� ِِّ  ِ�ُ ﴿ ا  ََ  ََ إ ۡوِ�َا
َ
ُّوهِ ِۦإ أ َِن  َُذواْ  َّ ِنَن ٱ ّّ ِنُن ٱۡ�َاصُِصأ َوٱ ِِ ِ ٱ ّ َِ   َ

َ
َ ِ َّ إ َِِ� ٱ َتِرُِ�وهَا

ۡن ُهوَ  ََ َ َ  َغۡهِدخ  َّ َّ ٱ ِِ ۗ ََ َۡتلُِفو َُ ا ُهۡ� �ِي ِ  ََ  ِِ َُُهۡ�  ُۡ�ُ� َِۡي َۡ  َ َّ َّ ٱ ِٰذب  َكّفار   ُزۡلَ�� ِِ ََ

 .]3[الزمر:  ﴾٣
هان آگاه باش و بدان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خداست و بس. كسانيكه «يعني: 

گويند):  جويند، مي گيرند (و به آنان تقرب و توسل مي خدا سرپرستان و ياوران ديگري بر مي جز
كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند (اهللا) نزديك گردانند. خداوند  ما آنان را پرستش نمي

روز قيامت ميان ايشان (و مومنان) درباره چيزي كه در آن اختالف دارند داوري خواهد كرد. 
كند (و او را با وجود  خداوند دروغگوي كفر پيشه را (به سوي حق) هدايت و رهنمود نمي

 .»گرداند) كذب و كفر به درك و فهم حقيقت نائل نمي
و دليل شفاعت (دليل آنكه خواندن و دعاي اولياء و توسل جستن به آنان براي 

ن به عنوان شفيعاني برطرف كردن نيازها و حل مشكالت و نجات از باليا و برگزيدن آنا
 در نزد خداوند، شرك است) اين سخن خداوند متعال است كه: 

ِأ ﴿ َّ ََُِد ٱ �ُؤهَا  َٓ ِ ُشَف ُؤَ َإ � َٰ  ََ ا َ  نَُهنُهۡ� َوَ  نََُفُعُهۡ� َوَ�ُتوصُو ََ  ِ َّ َِ ٱ ُّو َِن   ََ َوَ�ۡعُبُدو
 ِ�َُِ ُه
َ
ّۡ  ُٔ مُۡو َ ِِ ٱص ا َ  َغۡعلَُ�  َِ ِ ِ َ َّ ََ ٱ ََ و ا �ُۡ�ُِ�و ِّ َُُ � َوتََ�َٰوٰ َ� َِ � ُسۡبَ�ٰ

َ َۡ ِِ ٱ ِٰ  َوَ   َٰ ٰ ََ١﴾ 
 .]18[يونس: 

رسانند و  پرستند كه نه بديشان زيان مي اينان (مشركين) غير از خدا، چيزهايي را مي«يعني: 
در آخرت گويند: اينها ميانجيها و شفيعان ما در نزد خدايند (و  ساند، و مي نه سودي عائدشان مي

نمايند!) بگو: آيا خدا را از وجود چيزهايي به نام بتان و شريكان خدا) با خبر  رستگارمان مي
سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين از آنها خبر و سراغي ندارد؟ (مگر شما بتها و اولياء و  مي

داشت از  اي مي دانيد؟ آيا ممكن است خدا اگر نماينده بزرگان و فرشتگان را نماينده خدا نمي
شديد؟! خداوند منزه (از هر گونه شريكي)  گشت، ولي شما از آن با خبر مي خبر مي وجود آن بي

 .»دانند شان مي و فراتر از آن چيزهايي است كه مشركان شريك و همكار و واسطه
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شفاعت بر دو گونه است، شفاعت منفي و مشركانه و شفاعت مثبت و موحدانه. 
آن است كه از غير اهللا آنچه خواسته شود كه كسي بجز خدا بر آن شفاعت منفي و سلبي 

 است. از سوره بقره 254قادر و توانا نباشد و دليلش هم آيه 

ِ�َ نَۡوٱ  ﴿
ۡ
َ نَأ
َ
ِن َبۡبِو أ َِ ا َرَزۡمَ�ُٰ��  ِّ هفُِتواْ سِ

َ
ُُوإاْ أ ََ ا ََ ِنَن  ّّ َها ٱ غن

َ
� � َ  �ِي ِ َوَ  ُخّلِ  َوَ   َٰ ّ  َنۡي
ۗ َشَ�ٰ  ََ  َعِ  و ُِ ِ ٰل َّ ََ ُهُ� ٱل  .]254: ة[البقر ﴾٢َوٱۡلَ�ٰفُِرو

ايم (در راه خدا) صرف  ايد (برخي) از آنچه بهرة شما كرده اي كساني كه ايمان آورده«يعني: 
و انفاق كنيد، پيش از آنكه روزي فرا رسد كه در آن نه داد و ستدي و نه دوستي و رفاقتي و نه 

كنند، و  ، و كافران ستمگرند (و به خود و جامعه خويش ظلم ميميانجيگري و شفاعتي است
 .1F1»نتيجه ظلم آنان در آن روز ظاهر خواهد شد)

                                           
گويد: خداوند متعال بندگانش را به انفاق در راهش  حافظ عماد الدين مشهور به ابن كثير در تفسير اين آيه مي -1

كند تا ثواب و پاداش آن در نزد پروردگار و صاحب اختيار  از آنچه كه روزيشان داده است امر مي –راه خبر  –
دانند و به اين عمل در زندگي دنيا مبادرت بورزند قبل از آنكه روز قيامت، روزي كه در آن نه شان ذخيره گر

 اي است و نه دوستي است و نه شفاعت و ميانجيگري است فرا رسد. معامله
شود و هيچ ثروتي هر چند كه طالها سراسر زمين را پر كند خريد  يعني، جان، هيچ كس خريداري نمي

 اش!. هاي فاميلي رساند و نه اصل و نسبت و ريشه اي نمي هيچ كس ثمر و بهره گردد و دوستي نمي

ِِذٖ  ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ََ َُُهۡ� نَۡو اَب َِۡي َۡ �
َ
ورِ عََ�إ أ َن ِِ ٱص  ََ َُا هُفِ ِ ََ  عَ� ََصُو إ ا َۡ [المؤمنون:  ﴾١َوَ  نَتَ

گويد:  رساند، و اينكه خداوند مي ه و سودي نميو ال شفاعتي يعني شفاعت، شفاعت كنندگان به آنان بهر .]101

﴿ ََ و ُِ ِ ٰل َّ ََ ُهُ� ٱل . در اينجا الكافرون به عنوان مبتدا در خبر خودش كه الظالمون ]254: ة[البقر ﴾َوٱۡلَ�ٰفُِرو
تر از آن كسي كه خدا در روز  است محصور گرديده يعني به انحصار كشيده شده است يعني هيچ ظالمي ظالم

ا كافر بنامد، نيست. ابن ابي حاتم از عطاء بن دينار روايت كرده است كه گفت: شكر و سپاس قيامت او ر

ََ ﴿خاص خدايي است كه گفت:  و ُِ ِ ٰل َّ ََ ُهُ� ٱل و خداوند از  »مون هم الكافرونـوالظال«و نگفت  ﴾َوٱلَۡ�ٰفُِرو
 تر است. تر و آگاه هر كس عالم

 محمد منير دمشقي
ت آن را ندارد كه در پيشگاه اهللا براي كسي طلب شفاعت كند آن هم بخاطر يعني هيچ كس جسارت و شهام

آيت حتت العرش فأخر ساجداً «اش همچنانكه در حديث شفاعت آمده است:  عظمت و جبروت و كبريايي
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گردد و در  و شفاعت مثبت و ايجابي آن است كه از خداوند متعال درخواست مي
خواهد در  باشد و آن كسي كه مي حاليكه شفاعت كننده نزد پروردگار مكرم و محترم مي

باشد تازه آن  صورت گيرد خداوند از سخن و عملش راضي و خشنود ميحقش شفاعت 
هم بعد از اذن و اجازه پروردگار صورت خواهد گرفت (و بايد چنين گفت: خداوندا، 

را نصيب من گردان نه اينكه مستقيماً از حضرت  صشفاعت پيامبرت حضرت محمد 
است البته اين شفاعت  يا اولياء يا ديگران درخواست كرد كه اين عمل شرك صمحمد 

گردد زيرا آنان همه ملك و دارايي خداوند يگانه  بجز از خداوند يگانه درخواست نمي
گردد و به آن جهتي  هستند پس هر كس كه از غير خدا طلب شفاعت كند مشرك مي

حركت كرده كه با درخواستش منافات داشته و در نتيجه، مقصودش حاصل نخواهد شد. 
دهد مگر براي اهل توحيد  گردد و اجازه شفاعت نمي توحيد خشنود نمي زيرا اهللا بجز از

 فرمايد: مچنانكه خداوند متعال مي(موحدان) ه

ُۡهِ ِۦ﴿ ِ ََُِدهُ�إ ِِّ  نِ�  َُ ِخ �َۡ�َف
ّّ ن َُا ٱ  .]255[البقرة:  ﴾ََ

 .»كيست كه در پيشگاه او شفاعت و ميانجيگري كند مگر با اجازه او«يعني: 

ِن ٱۡرتََرٰ َوَ  �َۡ�فَ ﴿ َِ ِ ََ ِِّ  ص  .]28[األنبياء:  ﴾ُعو
كنند مگر براي آن كسي كه (بدانند) خدا از او  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي«يعني: 

 .»خشنود است (و اجازه شفاعت او را داده است)

ُِ َ�ِيٗعا﴿ ِ ٱصّ�َ�َٰع ّ ِ َِ  .]44[الزمر:  ﴾مُو 

                                                                                                             
 .»وقل تسمع واشفع تشفع، قال: فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة كفيدعني ما شاء اهللا أن يدعني ثم يقال: ارفع رأس

كند هر اندازه كه  افتم پس مرا رها مي روم و به سجده مي در روز قيامت به طرف پايين عرش مي«عني: ي
شود و شفاعت  شود: سرت را بلند كن و بگو كه پذيرفته و شنيده مي خواهد رها كند سپس گفته مي خودش مي

د كه آنها را خدا وارد شو شود، فرمود: پس براي من حد و حدودي معين مي كن كه شفاعت تو پذيرفته مي
   .»تر است تر و آگاه گرداند خداوند از هر كس عالم بهشت مي

 محمد منير دمشقي
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تواند كمترين  عت از آن خداست (و كسي نميبگو هر گونه ميانجيگري و شفا«يعني: 
شود مورد رضايت خدا  ميانجيگري بكند، مگر اينكه، كسي كه براي او ميانجيگري و شفاعت مي

 .»بوده و به شخص ميانجي هم اجازه اين كار داده شود و شفاعت هم حسنه باشد)

 قاعده سوم

هاي  هايشان به شيوهدر ميان مردم مبعوث گرديد كه در عبادت صهمانا رسول اكرم 
كردند و  كردند، گروهي از آنان فرشتگان را عبادت مي گوناگون و متفاوتي عمل مي

كردند و گروه بعدي متوجه درختان و  گروهي ديگر پيامبران و صالحان را عبادت مي
اي هم مشغول پرستش  نمودند و دسته شدند و برايشان تعظيم و تكريم مي سنگها مي

با تمام اين گروهها بدون آنكه بين شان فرقي بگذارد  ص. رسول اهللا خورشيد و ماه بود
 اين ماجرا هم آيات قرآن كريم است.قتال كرد و جنگيد و نابودشان ساخت. شاهد 

﴿ ََ َُِ  َوَ�ُ�و ََ عِۡت ٰتِلُوُهۡ� َحّ�ٰ َ  تَُ�و ََ ِ َو ّ َِ ِنُن  ِِ  .]193[البقرة:  ﴾ٱ
اي باقي نماند (و نيروئي نداشته باشند كه با آن بتوانند  نهو با آنان پيكار كنيد تا فت«يعني: 

شما را از دين تان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد (تا مومنان جز از خدا نترسند و 

 .»آزادانه و دستور آئين خويش زيست كنند)
تأثير و  و تعظيم و پرستش خورشيد و ماه و ساير ستارگان و اعتقاد به اينكه آنها داراي

باشد. دليل آن  تصرفاتي در حوادث و اتفاقات اين دنياي پست (زمين) هستند شرك مي
 آيات قرآن مجيد است. 

َِرِ َو�﴿ َِ َوَ  صِۡلَت ِۡ ُدُدواْ صِلّ� ۡۡ
َ أ َ  � ُر َِ َُ َوٱلَۡت ِۡ ٰتِ ِ ٱّ�ُۡو َوٱهَّهاُر َوٱصّ� َِ ا ََ َِۡن   � َو

ِخ َخلََتُهنّ  ّّ ََ  ٱ  .]37[فصلت:  ﴾٣َِِ ُكُُتۡ� ِِنّاهُ َهۡعُبُدو
هاي (قدرت) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است. براي خورشيد و ماه  از نشانه«يعني: 

سجده نكنيد، براي خدائي كه آنها را آفريده است سجده كنيد، اگر واقعاً او را پرستش و عبادت 
 .»كنيد مي

 گان شرك است، سخن خداوند متعال است كه: ودليل آنكه پرستش و عبادت فرشت
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َِ َوٱهّبِِ�ِ ﴿ �َِِك ََ َِ
ۡ ُذواْ ٱص ِّ َ َهّت

َ
ُسَرُ�ۡ� أ

ۡ
ۡرَ�اًِا َۧوَ  نَأ

َ
 .]80عمران:  [آل ﴾َن أ

دهد كه فرشتگان و پيغمبران را به  و (هيچ كس از پيغمبران) به شما فرمان نمي«يعني: 

 .»پرودگاري و ربوبيت خود گيريد
 116ست، آيه پرستش و عبادت و خواندن انبياء و رسوالن در دعا شرك ادليل آنكه 
 باشد: سوره مائده مي

﴿  ِ َّ َِ ٱ ُّو َٰهۡ�ِ َِن  َٰ ِِ َ ِ ِّ
ُ
ِٓ َوأ ُِذو

َّ ُّاِس ٱ هَت مُۡلَت صِل
َ
ََأ ٰعِيَٱ ٱۡنَن َسۡرَ�َ�  َِ  ُ َّ ُۡ مَاَل ٱ ي
مُوَل 
َ
َۡ أ
َ
َُ ِ�إ أ ا نَُ�و ََ ََُك  ا  مَاَل ُسۡبَ�ٰ ََ َتُ �أ َهۡعلَُ�  ِۡ لِ ََ � َِِ ُكُُت مُۡلُتُ � َ�َتۡد  ٍ ِّ َ�ِ �ِ ََ ۡي

ا لَ ََ
ّ�ُٰ� ٱۡلُغُيوِب  ََ هَت 

َ
َكأ ِِهَّك أ ِۡ ََۡف  ِِ ا  ََ لَُ�  َۡ

َ
ََۡفِٱ َوَ إ أ  .]116: ة[المائد ﴾١ِِ 

و به گويد: اي عيسي پسر مريم، آيا ت (خاطر نشان ساز) آنگاه را كه خداوند مي و««يعني: 
اي كه بجز اهللا، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد (و ما دو نفر را نيز پرستش  مردم گفته

انباز باشي. مرا نسزد كه  دانم كه داراي شريك و  گويد: تو را از آن منزه مي كنيد؟. عيسي مي
و از آن چيزي را بگويم (و بطلبم كه وظيفه و) حق من نيست. اگر آن را گفته باشم بيگمان ت

آگاهي. تو (عالوه از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم با خبري، ولي من (چون انسان بيش 
خبرم، زيرا تو دانندة رازها و نهانهائي (از اسرار و نواياي  داري بي نيستم) از آنچه بر من پنهان مي

 .2F1»امور با خبري)
ا (درخواست كمك از آنان) و ه دليل آنكه پرستش اولياء و صالحان در دعاها و استغاثه

باشد،  مي –گيرند  منزه است از آنچه برايش شريك مي –توسل به آنان شرك به اهللا تعالي 
 باشد. مي» إسراء«از سوره  57آيه 

                                           
ِ  ﴿: امام بخاري با سندش از عبداهللا درباره آيه -1 ّّ �َِِك ٱ َٓ ْو

ُ
كند: كه گروهي از جنيان بودند كه  نقل مي ﴾...ننَ أ

ل شده است گفت: درباره گروهي از عربها نازل گرديد شدند پس اسالم آوردند. و همچنين از او نق پرستش مي
كردند پس جنها ايمان آورده و مسلمان شدند ولي انسانهايي كه آنان را عبادت  كه تعدادي جن را پرستش مي

 س اين آيه نازل شد. و اهللا اعلم.كردند از اسالم شان خبردار نشدند سپ مي



 41  يكتاپرستي

 

ََ رَۡ�ََت ُ ﴿ ۡمَرُب َوَ�رُۡجو
َ
ُهۡ� أ غن

َ
َ َِ ََ َِِ�ٰ َرِ�ِِهُ� ٱصۡوَِسيلَ ََ نَۡبَتُغو و َُ ِنَن نَۡد ّّ �َِِك ٱ َٓ ْو

ُ
ََ أ اعُو َّ � َو�َ
َذاَُِ �إ   .]57[اإلسراء:  ﴾ََ

دانند) آنان كه از همه  هايشان مي خوانند و (خدا گونه آن كساني را كه به فرياد مي«يعني:  
ترند (به درگاه اهللا، همچون عيسي و عزير و فرشتگان) براي تقرب به پروردگارشان وسيله  مقرب

 .»ت خدا اميدوار و از عذاب او هراسناكندجويند (كه طاعات و عبادات است) و به رحم مي
دليل آنكه تعظيم درختان و سنگها و قبور اولياء و تبرك جستن به آنها و برايشان 
قرباني و نذر دادن تا حاجتها و نيازهايشان برطرف شده و مصيبتها و بالهايشان دور گردد 

جويند و از پردها و  و اينكه با اعتكاف كنار آنها و پرستش و عبادت در آنجا تبرك مي
 باشد. سوره نجم مي 20-19ت، آيات طلبند، شرك اس خاكهايش تبرك و خير مي

ٰى ﴿ َّ ۡغُتُ� ٱلّ�َٰت َوٱۡلُع ََ عََر
َ
ۡخَرى�  ١أ

ُ َۡ َِ ٱ َ َِ َُٰوةَ ٱَّا ََ  .]20-19النجم: [ ﴾٢َو
بت ديگر بينيد (و اينگونه معتقديد) كه الت و عزي و منات، سومين  آيا چنين مي«يعني: 

 .3F1»باشند (معبود شما و دختران خدايند و داراي قدرت و عظمت مي

                                           
ين را در عبادتهايشان بكوبد و خرد نمايد كه چگونه بتا و هيكلها گويد تا مشرك خداوند متعال اين مطلب را مي -1

بنا كرده  ÷اي كه ابراهيم خليل  هايي برتر از كعبه كردند و برايشان خانه و هماورداني را عبادت و پرستش مي
 ساختند.  بود، مي

ها و حياط  داراي پرده اي در طائف ساخته بودند كه صخره نقش داري در طائف بود كه برايش خانه »:الالَّتَ «
كردند، اين بارگاه نزد اهل طائف بسيار محترم و بزرگ  و صحن بزرگ بود و خدمتكاراني در آنجا خدمت مي

ن از قبايل عرب افتخار شا بود كه آنان از طائفه ثقيف و توابع آن بودند كه بعد از قريش، به خاطر آن به دشمنان
 كردند. مي

» برايش بارگاه و پرده داراني مقرر كرده بودند مكانش در سرزمين نخله بين مكه و درختي بود كه  »:الْعُزَّ
كرد. بدين سبب بود كه ابوسفيان در غزوه احد گفت: ما  داشت و احترام مي طائف بود و قريش آن را بزرگ مي

ت و ماسبگوييد: اهللا مولي و ياور «به اصحابش فرمود:  صعزي داريم و شما عزي نداريد. پس رسول خدا 
 .»شما و مولي و ياوري نداريد

نَاةَ « اي بين مكه و مدينه بود كه قبيله خزاعه و اوس و خزوج  اي قشنگ) در سرزمين مشلل در قريه (صخره »:مَ
كردند و جهت مراسم حج از آنجا به سوي كعبه حركت  در عصر جاهلي آن را بزرگ داشته و احترام مي
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به سمت حنين  صكند كه: (روزي) به همراه پيامبر اكرم  روايت مي سابو واقد ليثي 
خارج شديم و ما در آن روز به عهد جاهليت و كفر نزديك بوديم (تازه مسلمان شده 

كه  آويختند كه سالحهايشان را بدان ميبوديم). مشركين درخت سدري (كناري) داشتند 
 گفتند. مي» ذات انواط«به آن 

ما نيز از كنار آن درخت سدر عبور كرديم، پس گفتيم: اي رسول خدا، براي ما هم 
فرمود: اهللا اكبر  صذات انواطي مانند آنچه كه مشركين دارند، قرار بده، رسول خدا 

ند به كسي كه جانم در دست اوست براستي كه اين قانون جاري در جوامع است، سوگ
 گفتند: ÷آنچه كه شما گفتيد همانند آن است كه بني اسرائيل به حضرت موسي 

ٰهٗ ﴿ َٰ إ ِِ ا ٱۡجَعو ّهَا َِ أ ا َك ََاصَِهِ  ََ  صَُهۡ�  َۡهلُو َُ  .]138[األعراف:  ﴾مَاَل ِِهُّ�ۡ� مَۡوٱ  

                                                                                                             
سيف  – وليدخالد بن «از اصحابش را براي ويران ساختن آن فرستاد گروهي  صكردند، پس پيامبر اكرم  مي
 خواند. در حاليكه اين سرود را ميرا به سوي مشركين آنجا گسيل داشت و او نيز آن را نابود ساخت » اهللا

زّ كفر أن بحانَ  كَ يا عُ د أهانَ   كَ ال سُ أَيتُ اهللا قَ  كَ إِينَّ رَ

ستائيم، من خود ديدم كه  بول نداريم و هرگز تو را به پاكي و تنزيه نمييعني: اي عزي ما تو را تكفير كرده و ق
حرب را به سوي  بنمغيره بن شعبه و ابوسفيان صخر  صو رسول خدا ». چگونه اهللا تو را خوار و ذليل كرد

 الت اعزام كرد پس نابودش ساختند و در محل آنجا مسجدي براي اهل طائف بنا كردند. 
وسفيان صخر بن حرب را به سوي منات فرستادند پس آن را نيز نابود ساخت اب صو همچنين حضرت 

دين حق و اخالص  صپيامبر اكرم  ،نابود ساخته است). بنابراين س(گفته شده است كه آن را حضرت علي 
اي به  در عبوديت و يگانه دانستن معبود بر حق، بطالن عادتهاي زشت و ناپسند و بطالن هر آنچه را كه بگونه

بعد از  صكردند و از ايشان   شرك آلوده بود را آورد و به همين گونه اصحاب كرام و بزرگوارش عمل مي
رحلت تبعيت كردند تا آنكه اوضاع آشفته و درهم شد و خشك و تر بهم سوختند و شياطين و انحرافات باطل 

ان را تجديد كردند و اين بار با ها و تفكرات بسياري از مسلمين يورش بردند، و پرستش و عبادت بت بر انديشه
بنايي جديد و نمايي فريبنده و بويژه در دوران معاصر كه عصر جهل مركب و تصاوير افسونگر است به 

اي كه مصيبت و انحراف پر آوازه و بزرگ شده و عموميت يافته آن هم درست در زمان كه علم و  گونه

ِ ِِهّا ﴿ است. خداوند بديشان همت و اراده داده اني كهانديشمندان همه سكوت كرده و لب فرو بستند مگر آن ّ َِ
 ََ إ َِِ�ۡ ِ َ�ِٰجُعو َّا  شيخ محمد منير دمشقي       .﴾ي
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ارند، گفت: براستي كه شما قرار بده براي ما خدائي همانگونه كه آنها خداياني د«يعني: 
قومي جاهل و نادان هستيد. بله، حتماً شما بر همان قوانين و آداب سوار خواهيد شد. يعني: 

 .4F1»(رفتار) نصاري و يهود را تقليد خواهيد كرد
 (رواه الترمذي)  

 قاعده چهارم 

اين است كه مشركان عصر ما شركشان بسيار شديدتر و بدتر از دوران جاهليت (عصر 
باشد زيرا مشركان عصر جاهلي در هنگام رفاه و آسايش تن به شرك و بت  اوليه) مي

دادند ولي در هنگام سختي و شدت خالصانه به سوي اهللا  پرستي و تعظيم طاغوتيان مي
كردند اما مشركان زمان ما در  شريك روي آورده و لباس راستين توحيد بر تن مي بي

 برند. در شرك و انحراف بسر مي ◌ً شدت و سختي و رفاه و آسايش دائما
 فرمايد:  خداوند متعال در اين باره مي

﴿ ْ ُوا ََ َّ ِِ ٱلُۡفۡلِك   ْ َُا َر�ُِبوا ِ ََ  عَ� ِ َُِِا ُهۡ� �ُۡ�ُِ�و ُّٰٰهۡ� َِِ� ٱۡلَ�ِ
ََ ا  ِّ ِنَن عَلَ ِِ َ� َ�ُ ٱ َِ ۡلِ ُۡ  َ َّ ٱ

 .]65[العنكبوت:  ﴾٦
كند)  شوند (و ترس و نگراني بر آنان غلبه مي شتي ميهنگامي كه مشركان سوار بر ك«يعني: 

كنند)  ميخوانند (و خدايان ديگر را فراموش  شريك را به فرياد مي خالصانه و صادقانه خداي بي

                                           
هايشان را به عنوان  اين حديث را امام ترمذي تخريج كرده و صحيح قرارش داده است مشركين در آنجا سالح -1

كردند اين امر نزد خداوند متعال  ه تازه مسلمان گمان ميكردند لهذا صحاب تبرك و بزرگداشت آويزان مي
تر و  محبوب و پسنديده است و قصدشان از اين سخن تقرب به سوي خداوند سبحان بود زيرا آنان دقيق

را داشته باشند. باقيمانده حديث با شرحش در  صتر از آن بودند كه قصد مخالفت با رسول اهللا  حساس
تحت عنوان حقوق خدا بر بندگانش. جهت درك و آگاهي بيشتر به آنجا مراجعه كتاب توحيد ذكر شده است 

 نمائيد. و اهللا اعلم
 شيخ محمد منير دمشقي
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ورزند  سپس هنگامي كه خداوند آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند، باز ايشان شرك مي
 .»گيرند) ي(براي خداوند يگانه و متعال، شريكاني م

بسياري از كساني را كه به عنوان اولياء و ضريح مشايخ و سادات بزرگ  ،بنابراين
بينيم كه در شركشان اخالص داشته و آنان را با  كنند مي داشته و پرستش و عبادت مي
خوانند و در حالت سختي و شدت و آسايش نيز از  تمام وجود در دعاهايشان مي

طلبند، بلكه گروهي از آنان در حالتي كه سختي و بال  امداد ميبارگاهشان استغاثه كرده و 
گردند بر خالف مشركين  تر مي گيرد شركشان بيشتر شده و گمراه و مصيبت شدت مي

دادند و در سختي و  اوليه كه فقط در حالت رفاه و شادماني براي اهللا شريكاني قرار مي
را فقط براي اهللا خالص هايشان و خشوع و تضرع شان  مصيبتها دعاها و زاري

دهد. متأسفانه مشركان عصر ما  امر گواهي مي اينگردانيدند همانگونه كه قرآن كريم به  مي
بزرگان  –اولياء  ◌ً عصر كامپيوتر) در رفاه و سختي، دائما –(عصر ترقي و پيشرفت و علم 

 ي دارند!!!.و استغاثه و فرياد رس خوانند در هر زمان از آنان طلب كمك را مي –و امامان 
. يلِ العظيمِ ة إِال باهللاِ العَ وّ ال قُ ولَ وَ  وال حَ

 كند.  گويد و تنها اوست كه به راه مستقيم هدايت مي و تنها اهللا است كه حق مي

﴿ 
َ
ِهِۦإ أ ِٰ�َ�ُٰت ُ�ِ ََ ٍ َهۡو ُهّن  ُ ُِِهِ َّ َ ٱ ِّ َّ َرا

َ
َۡ أ ِِ ِ َّ َِ ٱ ُّو َِن   ََ و َُ ا تَۡد َّ ََۡغُت�  عََر

َ
ۡو مُۡو أ

 ََ ُو ِ َِ َتَو ُِ ۡ ُ ٱص ّّ لَۡي ِ َغَتَو ََ   ُ َّ َ ٱ َِ ۡۡ َ�ُٰت رَۡ�َتِ ۦِأ مُۡو َح ِۡ ِۡ ٍِ َهۡو ُهّن ُس ِّ ِِرَۡ�َ َّ َرا
َ
 .]38[الزمر:  ﴾أ

بينيد، كه اگر خدا  خوانيد چنين مي بگو: آيا چيزهائي را كه بجز خدا به فرياد مي«يعني: 
ها بتوانند آن زيان و گزند خداوندي را برطرف سازند؟ بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آن

و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد آنها بتوانند جلوي لطف و مرحمتش 
را بگيرند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توكل كنندگان تنها بر او تكيه و توكل 

 .»كنند و بس مي

ۡض ﴿ ُِ ۡ َُ ٱص ن ُ�ِي َّ
َ
َِ � أ

َ َۡ ََ ٱ إ ََ َو�َۡدَعلُُ�ۡ� ُخلََفا وإ ۡن هُ َو�َۡ�ِ�ُف ٱص ََ َّ َُا   َطّر ِِ
َ
ٰ   َِ أ َٰ  ََ َّ

ِأ مَلِيٗ�  َّ ََ ٱ ا تََذّكُرو َّ  .]62[النمل:  ﴾٦ 
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رسد و بال و گرفتاري را برطرف  (آيا بتها بهترند) يا كسي كه به فرياد درمانده مي«يعني: 
بطور متناوب)  ◌ً ك بطلبد، و شما (انسانها) را (بر قانون حيات دائماكند هر گاه او را به كم مي

سازد (و هر دم اقوامي را بر اين كره خاكي مسلط و مستقر  جانشنين (يكديگر در) زمين مي
گردان، حال با توجه بدين (امور) آيا معبودي با خدا همراه است؟ واقعاً شما بسيار كم اندرز  مي

 .»گيريد و پند مي

﴿ ِ ّّ ٍِِ� َوٱ َِن مِۡط  ََ لُِكو ِۡ ا َغ ََ ُّوهِ ِۦ  َِن   ََ و َُ ََُ�ۡ�  ١نَن تَۡد إ ََ ُّ ُعواْ  َِ ۡۡ َ وُهۡ� َ  � َُ َِِ تَۡد
َِۡثُو َخبِ�ٖ  كُِ�ۡ�أ َوَ  نُنَِبِئَُك  ۡ�ِِ� ََ ِِ نَۡ�ُفُرو َِ تَِ�ٰ

ْ لَُ�ۡ�  َو�َۡوَٱ ٱلۡ ا ٱۡسَتَداُِوا ََ  ْ ُِِعوا  َوصَۡو َس
 .]14-13[فاطر:  ﴾١

كنيد) حتي مالكيت و  خوانيد (و پرستش و عبادت مي و بجز او كساني كه به فرياد مي« يعني:
حاكميت پوسته نازك خرمائي را ندارند. اگر آنها را (براي حل مشكالت و رفع گرفتاريهاي 

شنوند و بفرض اگر هم بشنوند، توانائي پاسخگويي  خود) به فرياد بخوانيد، صداي شما را نمي
كنند. (و  ورزي شما را رد مي رند و (گذشته از اين) در روز قيامت انبازگري و شركبه شما را ندا

گوئيد) و هيچ كس همچون (خداوند) آگاه  خود مي ايد و بي گويند: شما ما را پرستش نكرده مي
 .»سازد از احوال آخرت به گونه قطعي و يقيني، از چنين مطالبي) تو را با خبر نمي

﴿ ِّ َضون سِ
َ
ۡن أ ََ ََن َو ِِ َوُهۡ�  َِ �إ َِِ�ٰ نَۡوِٱ ٱۡلتَِ�ٰ ُ�َ َُ تَِدي ۡۡ َ ن ّ  � ََ  ِ َّ َِ ٱ ُّو َِن   ْ وا َُ ن نَۡد

 ََ إ�ِِهۡ� َ�ٰفِلُو ََ ٰفِرِ�َن  ٥ُّ ََ تِِهۡ�  َّ ْ ِِعَِبا َٗ َوَ�هُوا إ َدا َۡ
َ
ْ صَُهۡ� أ َُا ُحِ�َ ٱهّاُس َ�هُوا  ﴾٦ي

 .]6-5[األحقاف: 
كسي است كه افرادي را بفرياد بخواند و پرستش و عبادت كند  تر از چه كسي گمراه«يعني: 

گويند؟ نه تنها  كه (اگر) تا روز قيامت (هم ايشان را بفرياد بخواند و پرستش كند) پاسخش نمي
شوند) و اصالً آنان از پرستشگران و بفرياد  دهند، بلكه سخنانش را هم نمي پاسخش را نمي

شوند. چنين پرستش  ني كه مردمان (در قيامت) گرد آورده ميخبرند و زما خواهندگان غافل و بي
گردند (و ازايشان  شدگان و بفرياد خواسته شدگاني، دشمنان پرستشگران و بفرياد خواهندگان مي

پذيرند.....) و تنها خداوند است كه  كنند و نمي جويند) و عبادت ايشان را (نفي مي بيزاري مي
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كند و هيچ نيرو و قدرتي بجز  كه به راه مستقيم هدايت مي توفيق دهنده است و همچنين اوست
 .»اهللا وجود ندارد



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 عقيده سلف صالح 

اما بعد... من اعتقاد دارم كه اهللا تنها معبود و قانونگذار و فريادرس و اجابت كننده 
نياز  و تنها و بيدعاها و روزي دهنده و .... است و هيچ معبودي بجز او نيست و او تك 

زايد و نه از كسي زاده شده  باشد در حالي كه تمامي موجودات به آن نيازمندند نه مي مي
است و هيچ هماورد و همتايي ندارد. و اينكه هيچ كس به جز او سزاوار نيست چيزي از 
اقسام عبادت در حقش صورت گيرد ..... و هركس كه چيزي از انواع عبادت را در حق 

 نجام دهد پس او كافر و مشرك است. اغير اهللا
و عبادت اسم جامع و شاملي است كه در بر دارنده هر آنچه است كه خداوند متعال 

كند از گفتار باشد يا كردار،  گردد حال فرقي نمي دارد و از آن خشنود مي دوستش مي
5Fگانه اسالم، دعا و رجاء و خوف توكل، رغبت و رهبت مانند: اركان پنج

، 6F2هاستعان 1
7Fاستغاثه

8Fو ذبح 3

همانا خداوند سبحان به هر آنچه كه خودش   و نذر و ساير اقسام عبادت. 4
شود و هر  باشد و به همانچه كه خود را ناميده، ناميده مي را توصيف كرده موصوف مي

از صفات عليا به عنوان وصفي حقيقي نه مجازي توصيفش كرده و  صآنچه كه رسولش 
باشد. مانند استقرارش بر عرشش يعني به ذاتش  ست، موصوف مياز اسماء حسني ناميده ا

بر آن علو يافته و قرار گرفتن بدون هرگونه كيفيت و هرگونه تشبيه و يا تمثيلي همانگونه 
 : فرمايد كه خداوند متعال مي

                                           
 ميل و عالقه بيم و هراس داشتن.  -1

 كمك و ياري خواستن.  -2

 داد خواستن.  -3

 قرباني كردن حيوانات.  -4
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ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى ﴿ ََ  .]5[طه:  ﴾٥ٱصرّۡح
ه تك تك كلماتش حادث است همانگونه براستي كه او متكلم است با كالمي قديم ك

گويند كه اهللا هميشه متكلم و هر گاه خواسته تكلم  كه از سلف نقل شده است آنها مي
 صهاي كالمش قرآن است كه الفاظي است كه بر حضرت محمد  كرده است. از نمونه

ل در جهت تعبد و تسليم نسبت به آن و اعجاز نازل گرديده است، همان كلماتي كه جبرئي
 -بدون واسطه از خداوند متعال شنيد و با همان حروف و معاني همانطور كه از اهللا  ÷

نازل كرد و اين عبارات قرآن نه ساخته و  صشنيده بود بر حضرت محمد  –عزوجل 
اند. بله آن كالم  و نه در آن تصرفي كرده صپرداخته جبرئيل است و نه حضرت محمد 

كند همانگونه كه حضرت موسي  صوت تكلم ميخداست و خداوند سبحان با حرف و 
 رخت آمده بود، ندا داد و صدا زد:را كه به كنار آن د ÷

َتّدِس ُطوٗ ﴿ ُِ ۡ ََۡعلَۡيَك ِِهَّك ِِلصَۡواِّ ٱص  َۡ هَاَ َر�نَك عَلۡخلَ
َ
إ َ ِِّ ِ  .]12[طه:  ﴾١ى ِ
، چرا كه در پايت بيرون بياور ازباشم، كفشهايت را  بدون شك من پروردگار تو مي«يعني: 

 .»سرزمين پاك و مبارك (طوي) هستي
نزديك است صدا زده شود كه گويا  و بندگانش را با صدايي كه از دور چنان شنيده مي

 دهد. و ندا مي
يانُ ـأنا ال« ، أنا الدّ لِکُ  .»مَ

و همانند همين حالت پيامبران و فرشتگانش و هر كس از بندگانش را كه بخواهد 
فرستد و يا از تك تك كلمات  د يا از كتابهايش بر آنان فرو ميده مورد خطاب قرار مي

كند. اما اين كالم، مخلوق نيست زيرا از صفاتش بوده و  اش بر آنان نازل مي غير ازلي
 باشد. ي غير مخلوق ميصفات او همگ

آيد،  دارد، فرود مي گردد ناپسند مي دارد و خشنود مي همانا خداوند سبحان دوست مي
بسيار شادمان و خوشحال  اش گردد، و از توبه بنده ميراند، ناراض مي د، ميكن زنده مي

 گردد. مي
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بينند همانگونه كه آيات و  خداوند سبحان را مومنان در روز قيامت با چشمانشان مي
كنند. و تمام اينها از صفات اوست صفاتي كه هيچ  احاديث صحيح بر اين امر داللت مي

تاب و سنت آن باشد همانگونه كه ك قي بوده و مجازي نميصفتي شبيه آنها نيست و حقي
 گرداند. را ثابت مي

َحٌد ﴿
َ
ُ أ َّ ُد  ١مُۡو ُهَو ٱ َِ َّ ُ ٱص َّ ۡ  ٢ٱ َِ َحُدۢ  ٣صَۡ� نَِ�ۡ َوصَۡ� نُو

َ
 ﴾٤َوصَۡ� نَُ�ن ّ�ُ� ُكُفًوا أ

 .]4-1[اإلخالص: 
باشيم، و   اعتراض آن مي اينها همان است كه به آن اعتقاد داريم و تسليم محض و بي

بدون هر گونه كيفيت و هر گونه تشبيه و تمثيل و تعطيل (استراحت كردن براي خدا يا 
 شناسيم. را به اسماء و صفاتش مي رها كردن بندگان) خداوند

﴿ ُ� َِ َُ ٱۡ�َ ِِي ّۡ َ   وَُهَو ٱص ِِۡثلِ ِۦ َ�ۡ ََ َك  .]11[الشوري:  ﴾لَيۡ
فقط اوست كه بسيار شنوا (پذيرنده طاعت و مناجات) و  هيچ چيز شبيه او نيست و«يعني: 

 .»بسيار بينا و آگاه است
جن و انس  -بنده و رسولش به سوي تمامي ثقلين  صدهم كه محمد  و شهادت مي

باشد. و اينكه او رسالتش را به خوبي و كامل به پايان رسانيد و امانت (دعوت) را  مي -
هنگامي كه خداوند دين را كامل گردانيد در راه  اداء كرد و امتش را نصيحت كرد و تا

 خدا جهاد كرد تا آنكه فرمود: 

﴿ ُٗ ِ� َورَِضيُت لَُ�ُ� ٱۡ�ِۡسَ�َٰ� ِّن َِ لَۡيُ�ۡ� هِۡع ََ ُت  ِۡ َِ ۡه
َ
ۡلُت لَُ�ۡ� ِّنَُُ�ۡ� َوَ َِ �ۡ

َ
 ﴾اٱۡ�َۡوَٱ أ

 .]3: ة[المائد
زت بخشيدن به شما و استوار امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با ع«يعني: 

داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خدا پسند براي 

 .»شما برگزيدم
ملحق  –دوست برتر و بزرگترش، اهللا  –سپس پروردگارش را برگزيد به رفيق اعلي 

 گرديد و دنيا و اهلش را رها كرد.
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آورد مگر آنكه هواي نفس و آرزوها و اميال و  و اينكه هيچ كس ايمان نمي
آورده است. تا آنجا كه رسول  صاعتقادهايش را مطابق و تابع آنچه بكند كه رسول اهللا 

 باشد. تر و عزيزتر مي مردم محبوباز جان (خودش)، فرزند و تمام  ص
و  دهد و پرهيز اطاعت از فرامين او و تصديق آنچه خبر مي صمعناي محبت رسول اهللا 

خداوند متعال را عبادت  صباشد. اينكه محب (دوستدار) او  كند، مي تنفر از آنچه كه نهي مي
در شريعت بيان داشته است. و نه اينكه در حقش غلو و  صنكند مگر آنگونه كه حضرت 

اي كه رضاي پروردگار در آن نيست. و مبادا منزلت و مقام حضرت  زياده روي كرده بگونه
ها (كمك طلبيدن و داد  چه كه خداوند تعيين كرده در دعاها و استغاثهرا از آن صرسول 

 فرموده است.  صخواستن) باالتر ببرد زيرا رسول رحمت 
هُ « بادَ و العِ ا هَ عَ  .»الدُّ

 .»دعا خود عبادت است«يعني: 
 فرمايد:  مي صو همچنين حضرت 

جَ « وَ زَّ ستَغاثُ باهللاِ عَ ام يُ إنَّ ستَغاثُ يب وَ هُ الَ يُ  .»لإِنَّ

 –شود فقط و فقط به بارگاه اهللا  استغاثه نمي –زنده يا مرده  –به نزد من «يعني: 
در اموري كه نياز به امدادهاي غيبي و نيروهاي «شود.  استغاثه و دادخواهي مي –عزوجل 

 .»باشد مافوق مادي مي
شود تا چه رسد به  شرك به خداوند متعال محسوب مي صاستغاثه به رسول اهللا 

 ن علوم شهودي و مشايخ و .....!!!.اء و مدعيااولي
و چه با واسطه  ◌ً وابستگي به غير خداوند متعال در جلب خير و دفع شر، چه مستقال

شرك است. (يعني: وابستگي قلب به اولياء و جنيان با توكل كردن و پناه بردن و التجاء به 
ادنها براي آنان در جهت هاي روحاني با انواع خيرات و صدقات و قرباني د آنان و توبه

برآوردن حاجتها و نيازها و بر طرف نمودن مصيبتها و باليا، شرك به خداوند متعال 
كند به نام طلسم يا توسل و يا .... باشد همه اين موارد  گردد حال فرق نمي محسوب مي
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شرك محض و گمراهي آشكاري است. زيرا خداوند، كتابي نفرستاد و پيامبري را مبعوث 
ك هاي اين شرك و گمراهي و پا دانيد مگر براي بطالن و نابودي و قطع ريشهنگر

 گرداندن قلبها و ضميرها از آن!.
ةَ إِالَ باهللاِ« وَّ ولَ وال قُ ال حَ  .»وَ

و اعتقاد داريم كه فرشتگان و كتابهاي آسماني از جانب اهللا حق هستند و پيامبران 
 .رانگيخته شدن بعد از مرگ حق استهمگي حقند، ب

 بهشت (جنت) حق است.
 جهنم (دوزخ) حق است.

ايمان داريم، ميزان (ترازوي اعمال در قيامت) نيز حق است و همچنين حوض پيامبر 
 گردد و از هر گونه اي كه هر كس از آن بنوشد هرگز تشنه نمي حق است، بگونه صما 

 باشد. تغيير و تبديل در امان مي
آوريم و معتقديم  و خير و شرش ايمان مي به قدر (آنچه خداوند تدبير كرده است)

و صالحان حق است. ولي بعد  ÷و تمام پيامبران  صشفاعت پيامبر ما حضرت محمد 
خواهد در  كسي مي از اجازه و اذن خدا براي شفاعت كننده و رضايت و خشنوديش از آن

 حقش شفاعت شود.
 فرمايد:  خداوند متعال مي

َُِدَ ﴿  َُ ِخ �َۡ�َف ّّ ن َُا ٱ ُۡهِ ِ ََ ِ  .]255: ة[البقر ﴾هُ�إ ِِّ  نِ�
تواند در برابرش (خداوند) شفاعت و ميانجيگري كند؟ مگر با اجازه و  چه كسي مي«: يعني

 .»اذن پروردگار
 فرمايد:  و باز مي

ِن ٱۡرتََرٰ ﴿ َِ ِ ََ ِِّ  ص  .]28[األنبياء:  ﴾َوَ  �َۡ�َفُعو
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ي كنند مگر آن كسي كه خداوند از او توانند در حق كسي شفاعت و ميانجيگر نمي«يعني: 

 .9F1»راضي و خشنود گرديد
كند و اولين كسي است كه به او اجازه  اولين كسي است كه شفاعت مي صپيامبر ما 

اند كه ديگران در آن  شود. ايشان در شفاعاتي خاص و منحصر گرديده شفاعت داده مي
مقام «ده است كه اين همان شركت ندارند. اول آن شفاعت در آنچه كه بدان حكم داده ش

 خورند. اش را مي ء و رسوالن غبطهاست كه انبيا» محمودي
و از انواع اين شفاعت در اخراج و بيرون آوردن كساني است كه وارد دوزخ  

اك اند. و از اين انواع شفاعت، روانه كردن آنان به سوي بهشت است بعد از آنكه پ گرديده
 گرديده و آراسته و مهذب شدند.

و اعتقاد داريم بهترين قرنها (زمانها) قرني (زماني) است كه گروهي از مؤمنان كه 
هستند كه بدور ايشان جمع شدند سپس عصر تابعين  صهمان اصحاب رسول اهللا 

 صباشد، همانگونه كه  كردند) مي (كساني كه به نيكي از آنان (صحابه) پيروي مي
 فرمايد:  مي

مَّ « رين، ثُ نِ قَ روُ ريُ القُ ُم خَ لُوهنَ مَّ الَّذينَ يَ ُم، ثُ لُوهنَ   .»الَّذينَ يَ
آيند (عصر  بهترين زمانها، زمان من است سپس كساني كه بعد از آنان مي«يعني: 

 .»آيند تابعين) سپس باز كساني كه بعد آنان مي

                                           
شود ويژه و خاص رسول  ر گناهش وارد جهنم ميصحيح آن است كه شفاعت در بيرون آوردن كسي كه بخاط -1

 شود. فهميده مي صنيست، بلكه شفاعت مشتركي است كه از احاديث وارده از ايشان  صكريم 
است كه سبب ورود اهل جنت  عظمىاند، شفاعت  به آن اختصاص يافته صتنها آن چيزي كه رسول اكرم 

همچنين شفاعت در تخفيف و كم كردن عذاب شود همانگونه كه حديث صحيح بدان تصريح دارد. و  مي
 دهد. نها خداوند است كه توفيق ميباشد ت مي صعمويش ابوطالب از خصوصيتهاي شفاعت حضرت 

اين مطلب، گفتار عبدالعزيز بن عبد اهللا بن باز رئيس عام اداره افتاء و پژوهشهاي علمي و دعوت و ارشاد 
 عفا اهللا عنه ووفقه لكل خري.باشد.  مي
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و اعتقاد داريم، بهترين كالم و سخن، كالم خداوند متعال است و بهترين هدايت، 
باشد. و بدترين و شرترين كارها نوآوري و بدعت در  مي ص هدايت حضرت محمد

 شريعت است و هر بدعتي در دين گمراهي و ضاللت است.
اگر ترس از طوالني شدن مطلب نبود براي هر كالم از اين مسائل داليلي از كتاب و 

 آوريم. و اجماع سلف صالح مي ÷سنت رسول اهللا 
راه مستقيمش در تمام گفتارها و كردارها از خداوند متعال خواهانيم كه ما را به 

ها چه آشكار و چه  اي فتنه (اعمال) هدايت و رهنمود سازد و ما را از انحراف و گمراهي
 ره ما را بر آئين اسالم بميراند.نهان حفظ كرده و نگهداري كند و باالخ

 صىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 شيخ محمد طيب بن اسحاق انصاري
 هجري قمري 1358ينه منوره سال مد

 هجري قمري 7/3/1693متوفي در سال 
 .اميد است اين رساله نصيحت و ياد آوري براي خودش و برادران مسلمانش باشد

 رحمه اهللا عليه
. اتُ ِنَعمته الصاحلَِ تِمُّ ب ي تَ  احلمدُ هللا الَّذِ
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