
  

 
 
 

 ز�د�ی ا�سان ��ش �و�ید �

 
 

 نويسنده: 
 محمد جميل زينو

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي  
www.aqeedeh.com 

 

 book@aqeedeh.com  آدرس ايميل: 
 

 

هاى مفيد سايت  

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 فهرست كتاب
 

 1 ............................................................................................................ مقدمه

 3 ........................................................................................... بندگان بر اهللا حق

 5 ........................................................................... آن فوائد همراه توحيد انواع

 12 .................................................................................. اعمال قبولي شرطهاي

 15 ................................................................................................... اكبر شرك

 19 ........................................................................................... اكبر شرك انواع

 31 ......................................................................... شفاعت درخواست و توسل

 40 .................................................................... دوستي حكم و دوستي و جهاد

 45 ................................................................................... سنت و قرآن به عمل

 
 
 





 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمه

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اهللا وحده  الّضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يعمأ

 . اما بعد:رسولهحممداً عبده ون ال شريك له وأشهد أ
ت مهم در باب عقيدة اسالمي را در بر دارد و سؤاالاين كتاب مجموعه اي از 

ها را قرين ذكر آيات و احاديث نموديم. باشد عقيدة  جواببراي اطمينان خواننده، 
اساس سعادت دنيا و آخرت است، در دلها تحقق يابد. از اهللا  توحيد كه پايه و

تعالي خواهانم آن را وسيله نفع رساني به مسلمين قرار دهد و آن را به عنوان 
 عملي خالصانه براي خويش قبول نمايد.

 »محمد جميل زينو«





 
 
 

 حق اهللا بر بندگان

 ا اهللا تعالي ما را خلق كرده است؟: چر 1 سؤال
را شريك  يچيزرا عبادت كنيم و در عبادت او لق كرده تا او : ما را خجواب

 + نگردانيم. دليل براي آن فرموده خداوند متعال است كه مي فرمايد:     

       _  :جن و انس را جز براي عبادت «]. 56[ذاريات
حق اللَّه علَى الْعباد أَنْ « كه مي فرمايد: ص. و فرمودة رسول اهللا »كردن خلق نكردم

حق خدا بر بندگانش اين است كه او را عبادت كنند «. 0F1»يعبدوه، وال يشرِكُوا بِه شيئًا
 .»نگردانندو در عبادت او چيزي را شريك 

 : عبادت چيست؟  2 سؤال
 تعالي دوست : عبادت نامي است كه بر همه گفتارها و اعمالي كه اهللاجواب

دارد براي او انجام دهيم، چون دعا كردن، نماز گزاردن، قرباني نمودن و غيره، 

   + نهاده مي شود. چنانكه اهللا سبحانه مي فرمايد:      

             _  :163 -162[انعام.[ 
كه شريكي كه نماز، قرباني، زندگي و مرگم براي پروردگار عالميان بگو «

وما تقَرب إِلَى عبدى « در حديث قدسي مي فرمايد: ص. و رسول اهللا »استندارد، 

                                                 
 .بخاري و مسلم  -1
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هلَيع تضرا افْتمم إِلَى بٍء أَحى1»بِشF1. » بندة من به چيزي كه نزد من محبوبتر از آنچه
 .»رده ام باشد به من نزديك نمي شودبر او واجب ك

 : چگونه اهللا را عبادت كنيم؟ 3 سؤال
كرده اند. چنانكه اهللا  : همانگونه كه اهللا تعالي و رسولش ما را به آن امرجواب

+ فرمايد:تعالي مي                            

_  :33[محمد .[ 
و اعمال خويش كنيد اطاعت اي كساني كه ايمان آورده ايد اهللا و رسولش را «

 وها فَنرمأَ هيلَع سيا لَلًمع لَمع نم« مي فرمايد: صرسول اهللا  .»درا نابود مگرداني
ر2»دF2 »آن عمل  داده ايمهركس كاري را انجام دهد كه ما بر انجام آن دستور ن

 .»مردود است

 :آيا ما اهللا تعالي را با حالت بيم و اميد عبادت كنيم؟ 4سؤال
عبادتش مي كنيم. خداوند مؤمنان را اينگونه  بلي، با حالت ترس و اميد،: جواب

+توصيف مي كند:           _  :پروردگارشان را با «]. 16[سجده
مي  صو در حديث صحيحي رسول اهللا  .»يد فرا مي خوانندحالت بيم و ام

از خداوند بهشت را مي خواهم و از « 3F3»ارِالن نم هبِ وذُعوأَ ةَنجالْ اَهللا لُأَسأَ« فرمايد:
  »آتش به او پناه مي برم

                                                 
 .بخاري  -1
  .مسلم -2
  .ابوداود -3
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 احسان در عبادت كردن چيست؟ :5 سؤال

 + : مراقب دانستن اهللا در عبادت را احسان گويند.جواب         

          _  :آنكس كه تو را در حالت «]. 219 -218[شعراء
و در حديث وارد است كه  .»فردي و جمعي كه به نماز بر مي خيزيد، مي بيند

 »راكي هنإِفَ اهرت نكُت ملَ نْإِفَ اهرت كنأَكَ اَهللا دبعت نْأَ سانُحإِلْاَ« مي فرمايد: صرسول اهللا 
احسان اين است كه اهللا را آنگونه عبادت كني كه انگار او را مي بيني. اگر تو او «

 .»را مي بيندو بدان كه براستي او ت يرا نمي بين

 انواع توحيد همراه فوائد آن

 رده است؟: براي چه منظوري اهللا تعالي پيامبران را مبعوث ك 6 سؤال
: آنها را فرستاده كه مردم را دعوت كنند، تا او را عبادت و شرك را از او جواب

  + نفي كنند. چنانكه مي فرمايد:                

     _  :كه در ميان هر امتي رسولي را مبعوث كرديم«]. 36[نحل ،
د، كه به گوين به كسيطاغوت  .»مردم اهللا را عبادت و از طاغوت دوري جويند

 مهنيدو ةٌوإخ ياُءبِناَألو« مي فرمايد: صنمايد. و رسول اهللا عبادت غير اهللا دعوت 
واحپيامبران برادر يكديگرند و دينشان يكي است« »د«.  

 : توحيد در ربوبيت به چه معناست؟ 7 سؤال
تنها دانستن اهللا تعالي در تمام كارهايش مانند: خلق كردن، روزي دادن، : جواب

تدبير نمودن، زنده كردن و ميراندن، بخشيدن، عفو نمودن و غيره را گويند و اينكه 
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+ شريك ندارد. چنانكه مي فرمايد: اهللا تعالي واحد و تنهاست و    

   _ »ي است كه پروردگار عالميان و ثناها براي خداي تمام حمد
بار الها تو «. 4F1»ضِرأَالْو واتمالس بر تنأ«نيز مي فرمايد:  صرسول اهللا . »است

 .5F2»يپروردگار آسمانها و زمين
 
 

                                                 
 .متفق عليه -1
در دعوت مشترك پيامبران كه بسيار در قرآن از آن بحث مي شود، وجود اهللا به عنوان موجودي  -2

آفريننده، روزي دهنده و مدبر امور، به صورت قطعي مورد قبول قرار گرفتـه اسـت و از انحرافـي    
ت مي كند كه هماهنگ با ايمان كه در طريقه عبادي بشر پيش آمده،  آنها را به راه مستقيمي دعو

به ذات واحدي است كـه بـه آن معتقدنـد، و آن نيـز عبـادت كـردن بـا اخـالص بـراي او و روي          
+ت. به همين دليل قرآن مـي فرمايـد:   گرداني از مخلوقات اس              _ 

چنانكـه اگـر از آنهـا سـؤال مـي       »لق شماسـت، بپرسـتيد  وردگاري كه خااي مردم پر« ]21: [بقره
+شما كيست؟ جواب مي دادنـد: اهللا.  كرديد، خالق                     _  87: [زخـرف [

پس كساني كه پيامبران در بينشان مبعوث شدند معتقد به اهللا بودند، او را خالق كل موجودات مي 
كمونيست هاي زمان ما همه چيزشان مادي نبود،  و نكته جالب توجـه ايـن اسـت     دانستند و چون

كه عليرغم اينكه به اهللا ايمان داشتند، اين عقيده باعث نشد كه پيامبر آنها را مسـلمان بنامـد، بلكـه    
كافر ناميد و سوره كافرون در مورد آنها نازل شد . اهللا تعالي ايمـان بـه توحيـد ربوبيـت را      آنها را

ــ ــود:   بـ ــت و فرمـ ــافي ندانسـ ــودن كـ ــلمان بـ  + راي مسـ                  _ 
چون  .»اكثر كساني كه مدعي ايمان به اهللا هستند ايمان ندارند بلكه مشرك هستند« ]106[يوسف

 ت.ايمان صحيح تنها شامل ايمان به ذات اهللا نيست. بلكه چيزي بيشتر از آن اس
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 : توحيد در الوهيت به چه معناست؟ 8 سؤال
ود تنها و : اله به معني معبود است كه ما هر آنچه را شامل عبادت مي شجواب

رار ندهيم. خالصانه براي اهللا انجام دهيم و در عبادت كردن كسي را شريك ق
 ، قرباني، نذر و ....عباداتي چون: دعا

+ چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:                  

_  
كه رحمان و احد است، هيچ معبود به حقي جز او معبود شما و«]. 163[بقره: 

در صحيح بخاري آمده است: آن هنگام كه رسول اهللا  .»وجود نداردرحيم است، 
فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيه عبادةُ « معاذ را به يمن فرستاد به او سفارش كرد كه: ص
وا اللَّيف رواية و اللَّهدحوالَىإِلَى أَنْ يعت ين گونه باش كه اولين چيزي كه مردم را بد« »ه

ال اهللا باشد، و در روايتي آمده است كه مي خواني اقرار و اعتراف به ال إله إ به آن
 .6F1»تا توحيد در عبادت را بپذيرند

                                                 
چيزي كه مشركين عرب از آن سرباز مي زدند و منكر آن بودند، خالص كردن عبادت بـراي اهللا   -1

بود. آنها هرچند اهللا را مالك نفع و ضرر  و خالق بتهاي خويش مي دانستند ولـي بتهـا را مجسـمة    
عت مـي  ارواح بندگان صالح دانسته و معتقد بودند آنها عابدان را بـه اهللا نزديـك و برايشـان شـفا    

كنند، بنابراين آنها را واسطه بين خود و اهللا قرار داده بودند، به همين دليل در مقابلشان سجده مـي  
كردند، به دورشان طواف مي نمودنـد، از آنهـا طلـب نصـرت از دشـمن و شـفاي مـريض را مـي         

 +خواستند و در توجيه كار خويش مي گفتند:                 _ مـا آنهـا   « ]3: [زمر
در حاليكه با اين كـار از اهللا دور   .»را عبادت نمي كنيم جز اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند

مي شدند، چون اهللا را به مخلوقاتش تشبيه مي كردند، كه مردم براي رساندن حاجات خـويش بـه   
كه او را به اخالص عبادت كننـد، بـراي ديگـري     او، محتاج واسطه اند و چيزي را كه حق اهللا بود
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 : توحيد اهللا در اسماء و صفات چيست؟ 9سؤال
، و هر آن وصف كرده  كتابش، خود را به: هر چيزي را كه اهللا تعالي در جواب

آنچه را كه رسولش در احاديث صحيح، اهللا تعالي را به آن توصيف نموده، براي 
يا  ؛اهللا اثبات نماييم، بدون آنكه آن صفات را با عقل خويش، بخواهيم توضيح دهيم

يا آن يا برايش مثال بياوريم و  ن خويش با چيز ديگري عوض نماييم؛آن را به ذه
بنابراين ما همان چيزي را كه در كتاب و سنت به عنوان  نفي كنيم. را از اهللا تعالي

صفت براي اهللا تعالي بيان شده، مي پذيريم و اهللا سبحانه را آن گونه كه اليق به 
كمالش مي باشد توصيف مي كنيم. مانند: استواء و قرار گرفتن رب عالميان بر 

كه  و صفات ديگر، تعالي براي اهللادست  ، نزول كردن به آسمان دنيا، اثباتعرش
آنها را برايش بدون بيان كيفيت، بدور از تشبيه و تمثيل و آنگونه كه اليق به اهللا 

+ باشد برايش ثابت مي كنيم. چنانكه مي فرمايد:             

  _  :استاو همتا و مانندي ندارد و او شنوا و بين«]. 11[شورا«.  

                                                                                                                     
قرار مي دادند. به همين دليل اهللا تعالي آنها را مستحق شديدترين عقاب دانسته و در خبـر فرمـوده   
كه بهشت من بر مشركين حرام است. ولي با كمال تأسف اين انحراف، دوباره شكل گرفت و در 

بـادت غيـر خـدا، بـا تـأويالتي نادرسـت احيـاء        نتيجة غلو و افراط در مدح بزرگان اين شرك و ع
، علي و معابد ساخته شده بر روي گورها گشت و هم اكنون كار به جايي رسيده كه مساجد خالي

 از عامالن آن، آباد گرديده اند.  صرغم لعنت رسول اهللا 
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. 7F1»ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى سماِء الدنيا« مي فرمايد: صو رسول اهللا 
گونه است كه و اين نزول آن  .»اهللا تعالي هر شب به آسمان دنيا نزول مي كند«

8Fو شبيه نزول مخلوقات نمي باشد اليق به جالل اوست

2. 

                                                 
  .مسلم -1
مانگونه كـه خـود توصـيف    است، ما اهللا تعالي را ه از جمله ايمان به اهللا ايمان داشتن به صفات او -2

 كرده پذيرفته و توصيف مي كنيم، بدون اينكه چيزي را از آن كم يا زياد نماييم.
سي مسائل ديني، بعضـي خواسـتند همـه چيـز ديـن را در      ربه خاطر ورود افكار فلسفي به حوزه بر

ها جور قالب انديشه هاي خويش بگنجانند و در اين راستا چون بعضي از صفات وارده با افكار آن
در نمي آمـد بـه نفـي آن پرداختنـد و آن را تأويـل كردنـد. ظـاهراً در ايـن كـار قصدشـان تنزيـه            

، شـد، صـورت  پروردگار متعال بود. مي گفتند: اهللا تعالي پاك و منزه است از اينكه دست داشته با
كردند  پا، نفس، نزول، حركت، استواء و... را كه در قرآن و حديث صحيح وارد است، از اهللا نفي

و اينها را صفات مخلوقين ناميدند و گفتند: نبايد اهللا را به مخلوقـاتش تشـبيه كـرد، هـر چنـد ايـن       
قاعده را در مورد همه صفات بسط ندادند چون ديگر از صفاتي كه براي اهللا معتقد بودنـد، ماننـد:   

م و كـالم نيـز در مخلوقـات موجودنـد و بـه همـين دليـل در        حيات، قدرت، اراده، سمع، بصر، عل
اثبات و رد صفات دچار تناقض گشتند. دستة ديگر شروع به اثبات صفات كردند و در اين اثبات 
تكييف و تمثيل نمودند و به همان صورت كه براي مخلوقات، اثبات صفات مي كردند، بـراي اهللا  

شدند، به همين ه و تجسيم رسيده و به اين صورت گمراه نيز اثبات كردند و به همين دليل به تشبي
[اهـل   »يعبد صنماً ةاملشبهاملعطلة يعبد عدماً و« مي گويد: / سالم ابن تيميهخاطراست كه شيخ اإل

اما اهـل سـنت و جماعـت راه     .]را مي پرستيدندتعطيل عدم را عبادت مي كردند و اهل تشبيه بت 
قرآن و سنت است برگزيدند و آن اثبات كردن صـفات بـه   وسط را، كه راه سلف صالح و طريقة 

همان صورت كه وارد شده بدون تشبيه و تمثيل، بدون تكييف و تحريـف بـود. چنانكـه معـروف     
االستواء معلـوم والكيـف   « آمد و از استواء سؤال نمود، فرمود: / است مردي پيش امام مالك

ء معلوم است اما كيفيت آن مجهـول مـي باشـد    [استوا »جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة
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در مـورد بقيـه    .]ال كردن در باره آن نيز بـدعت اسـت  واجب است به آن ايمان داشته باشيم و سؤ

صفات نيز ائمه اهل سنت همين طريق را رفته و غير اين را گمراهي و ضاللت دانسته اند. ابن كثير 
لك يف هذا املقام مذهب السـلف الصـاحل مالـك    إمنا نس«سورة اعراف مي فرمايد:  54 در زير آية

واألوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأمحد وإسحاق بن راهويه وغريهم من أئمة املسـلمني  
قدميا وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل والظاهر املتبادر إىل أذهـان  

+ يشبهه شيء من خلقه وفإن اهللا ال املشبهني منفي عن اهللا                 _ 
بل األمر كما قال األئمة منهم نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري قال من شبه اهللا خبلقه كفـر ومـن   

هللا جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشيبه فمـن أثبـت   
عـن اهللا   یالوجه الذي يليق جبالل اهللا ونف تعاىل ما وردت به اآليات الصرحية واألخبار الصحيحة على

ما در اين مقـام راه سـلف صـالح را مـي پـوييم كـه مالـك،        [ »تعاىل النقائص فقد سلك سبيل اهلدى
سـلمين در  اوزاعي، ثوري، ليث پسر سعد، شافعي، احمد، اسحاق پسر راهويه و ديگـران از ائمـه م  

و آن اين است كه در اين مورد به همان صورت كـه وارد شـده آن    .قديم و جديد بر آن بوده اند
را مرور كنيم بدون اينكه كيفيت آن را توضيح و يـا آن را تشـبيه، تحريـف و تعطيـل نمـاييم، نـه       

. اهللا آنگونه كه به ذهن اهل تشبيه خطور مي كند، بلكه صفات وارده شبيه صفات مخلوقين نيسـت 
تعالي همانگونه كه خود فرمود، او شبيه هيچ چيز نيست بلكه او سميع و بصير است. و واقعيت امر 
همانگونه است كه اماماني چون نعيم پسر حماد خزاعي استاد امام بخاري گفته اند: هـركس اهللا را  

رده انكار به مخلوقاتش تشبيه كند كافر است و هركس آنچه اهللا نفس خويش را به آن توصيف ك
را بـه   صكند به تحقيق كافر شده است و در آنچه اهللا خود را به آن وصف كرده و يا رسول اهللا 

آن توصيف نموده تشبيهي وجود ندارد. بنابراين هركس آنچه را كه آيات به صراحت به آن ناطق 
اليق به جالل و است و اخبار صحيح به آن اشارت دارد را براي اهللا تعالي اثبات نمايد، آنگونه كه 

يق در مسير هدايت قرار گرفتـه  كمال اهللا تعالي باشد و همراه آن نقايص را از اهللا نفي كند، به تحق
نقل مي كند االعتقاد از امام شافعي در اين مورد سخن جالبي را  لمعةعالمه مقدسي نيز در  .]است

ل اهللا ومبا جاء عن رسـول اهللا  ت برسومراد اهللا وآمن باهللا ومبا جاء عن اهللا علىآمنت «و مـي فرمايـد:   
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 جاست؟: اهللا تعالي ك10سؤال
 : اهللا تعالي باالي عرش بر آسمانها قرار دارد، چنانكه مي فرمايد:جواب

+           _  :و وى بسيار بخشاينده است بر عرش «]. 5[طه
در بخاري شريف استواء را به عال و ارتفع يعني بلند شدن و باال  .» قرار گرفت

فَهو  ،إِنَّ اللَّه كَتب كتابا« مي فرمايد: صرسول اهللا رفتن معني كرده است. و 
همانا اهللا تعالي كتابي را نوشته و آن را نزد خود باالي «. 9F1»مكْتوب عنده فَوق الْعرشِ

 .»عرش نهاده است

 : آيا اهللا با ماست؟11 سؤال
ما را مي بيند و  : اهللا تعالي با ماست، بگونه اي كه صداي ما را مي شنود،جواب

+ به همه چيز ما عالم است. چنانكه مي فرمايد:                  

 _  :با شما هستم. مي (اي موسي و هارون) مترسيد كه من «]. 46[طه
 »شنوم و مي بينم

 : فايدة توحيد چيست؟ 12سؤال
در دنيا هدايت است و كفارة گناهان مي : فايدة آن در آخرت امنيت و جواب

+ باشد. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:                    

     _  :كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را «]. 82[انعام

                                                                                                                     
[به اهللا و به آنچه كه از جانب او آمده و به همانگونه كه منظور اوست ايمـان   »مراد رسول اهللا على

 .]ونه كه مقصود او بوده ايمان دارمو آنچه كه از او به ما رسيده همانگ صدارم و به رسول اهللا 
 .بخاري و مسلم -1
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و  .»] دارند و آنان راهيافتگانند نانند كه امنيت [و آسايشبه شرك نياميختند، آ
. 10F1»وحق الْعباد علَى اللَّه أَنْ الَ يعذِّب من الَ يشرِك بِه شيئًا« مي فرمايد: صرسول اهللا 

او  ،حق بنده بر پروردگارش اين است كه در صورت شريك قرار ندادن براي اهللا«
 .»را عذاب نكند

 هاي قبولي اعمالشرط

 شرطهاي پذيرش اعمال كدامها هستند؟ :13سؤال
 : شروط قبول اعمال سه تا مي باشند:جواب

شرط اول براي قبولي اعمال، ايمان به اهللا تعالي و توحيد مي باشد. چنانكه  .1

 +مي فرمايد:                  

 _  :كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده « ].107[كهف
پس اگر فردي فاقد  .»اند باغهاي بهشت براي پذيرايي آنها آماده شده است

 مي فرمايد: صايمان صحيح باشد اعمال او پذيرفتني نيست. رسول اهللا 
به اهللا ايمان دارم سپس بر آن استقامت  :بگو«. 11F2»مقتاس مثُ اِهللابِ تنآم لْقُ«

 .12F3»نما

                                                 
 .متفق عليه -1
  .مسلم -2
اولين شرط براي قبولي عملي كه صورت گرفته است، به فاعل و انجام دهنـدة آن برمـي گـردد،     -3

حتماً بايد به اهللا تعالي ايمان داشته باشد و تنها آن هنگام هم، ايمان چنين فردي صحيح است، كـه  
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 دومين شرط اخالص است و آن انجام دادن اعمال براي اهللا تعالي بدون ريا .2
د كه ديگران ببينند يا اينكه چشم داشت اين را داشته باشست و بدون ا

+ بشنوند. اهللا تعالي مي فرمايد:          _  :اهللا «]. 2[زمر
 .13F1»را با اخالص عبادت كن كه دين از آن اوست

فرموده  ص سومين شرط عمل صالح اين است كه، با آنچه رسول اهللا .3

+ موافق باشد. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:         

                                                                                                                     
، ز تحريـف اسـت  بر اساس موازين شرعي و دين اسالم، كه آخرين و تنها دين صحيح  و به دور ا

كمونيست، مسيحي، يهودي، هندو، بودا، سوسياليسـت و ... يـك عمـل صـالح      باشد؛ بنابراين اگر
انجام دهند به خاطر نداشتن شرط الزم براي قبولي ايمانش، چنـين فـردي مـأجور نخواهـد بـود و      
همچنين اگر مسلماني دچار شرك در عقيـده شـود، چنـين عقيـده اي اعمـال او را باطـل و نـابود        

(زماني از زمرة مسلمانان خارج مي گـردد كـه    د و او از جملة خسارتمندان خواهد بود.خواهد كر
+ چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد: .). تأويل2. عذر1ر داشته شده باشد:دو شرط از او ب        

       _ و يا مي فرمايد: .»مي گرددهركس به ايمان كافر شد، اعمالش نابود « ]5: [مائده 
+              _ اگر براي اهللا شريك قرار دهي اعمالت نابود مي گردد« ]65: [زمر«.  

دومين شرط بعد از احراز ايمان صحيح اين است كه، تنها انگيزه او براي انجام آن كار رضاي اهللا  -1
خالصانه براي اهللا نباشد در قيامت فاقد اجر و پاداش است.  باشد، چون هر عملي كه قصد فاعل آن

 »من عملَ عمالً أَشرك فيه معى غَيرِى تركْته وشركَه« چنانكه در حديث صحيح وارد شده كه فرمود:
لش را از خود طـرد و  [هركس كاري انجام دهد و غير من را با من در انجامش قصد كند او و عم

ريا را شرك اصغر مي داند كه آن عـدم اخـالص    صو به همين دليل رسول اهللا  .]ي نمايمدور م
إِنَّ « در قصد فاعل است زيرا در انجام كاري غير اهللا را هم در نظـر گرفتـه اسـت. چنانكـه فرمـود:     

 افا أَخم فوقَالُواأَخ ،رغاَألص كرالش كُملَيا : عمو ،ولَ اللَّهسا ر؟ قَالَيرغاَألص كراُءالشياز همه  »: الر]
 .]دند: آن چيست؟ فرمود: آن ريا استبيشتر نسبت به شما از شرك اصغر بيم دارم. سؤال كر
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      _  :آوردمي برايتان  ص هر آنچه رسول اهللا«]. 7[حشر، 
و در حديث شريف  .»بگيريد و از آنچه شما را نهي مي كند، دوري گزينيد

هركس « »در وها فَنرمأَ هيلَع سيالً لَمع لَمع نم« مسلم آمده است كه فرمود:
كاري را انجام دهد كه ما به انجام آن دستور نداده ايم، آن كار مردود 

 .14F1»است

                                                 
عمل صالح عملي نيست كه انجام دهنده اش آن را صحيح و درست بدانـد بلكـه جـدا از شـروط      -1

م و اساسي ديگر نيز باشد و آن بايد موافـق  قبلي يعني ايمان و اخالص بايستي واجد يك شرط مه
قرآن و سنت باشد. پس تنها عملي شرعي و صحييح است و به عنوان عمـل صـالح بـراي عـاملش     
محسوب مي شود كه مطابق دستور اهللا و رسولش و موافق شرع اسالم باشد. به همين دليل بـدعت  

ب خداست، چـون فعلـش از   از جمله گمراهيهايي به حساب آمده است كه فاعلش مستوجب عذا
طرف شارع اسالم، اهللا و رسولش مورد تأييد قرار نگرفته اسـت و نـوعي تشـريع در مقابـل اسـالم      

[هـر امـر تـازه     »كُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ«مي فرمايـد:    صقلمداد مي گردد. رسول اهللا 
مـن  «مـي فرمايـد:    /امام مالك  .]ي استبدعت و هر بدعتي موجب گمراهايجاد شده در دين 

قـال:   ن اهللا تعـالي خـان الرسـالة أل   صن محمـداً  ابتدع في اإلسالم بدعة ويراها حسنة فقـد زعـم أ  
+                           _  :يومئـذ   فما لـم يكـن   ]3[المائده

(بـدعت   [هركس در اسالم بـدعتي را انجـام دهـد و آن را خـوب بدانـد      »ديناً فاليكون اليوم ديناً
خيانت كـرده اسـت، چـون اهللا تعـالي مـي فرمايـد:        صحسنه) چنين فردي گمان مي كند محمد 

امروز دينم را براي شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمـودم و راضـي شـدم اسـالم دينتـان      
 .]نبوده هرگز امروز دين نخواهد بوداشد، پس هر چيزي كه در آن زمان، دين ب
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 رشرك اكب

 : بزرگترين گناه نزد اهللا تعالي چه گناهي مي باشد؟14 سؤال
بزرگترين گناه شرك به اهللا تعالي مي باشد و دليل آن فرموده اهللا : جواب

+ سبحانه و تعالي مي باشد:               _  :لقمان]
و  .» مشو كه شرك، ظلمي عظيم استاي فرزندم مرتكب شرك به اهللا«]. 13

 شد كه بزرگترين معصيت كدام است؟ فرمود: سؤال صهنگامي كه از رسول اهللا 
بزرگترين گناه اين است كه براي «. 15F1»(الند= الشريك كقَلَخ وهدا ونِ هلَّل لَعجت نْأ«

 .»اهللا تعالي شريك قرار دهيد در حاليكه او خالق شماست

 ك اكبر چيست؟: شر15 سؤال
از  درخواست ادن عبادت براي غير اهللا است. مانند: شرك اكبر انجام دجواب

 غير اهللا و فريادرسي از مردگان يا زندگاني كه حضور ندارند. اهللا تعالي مي فرمايد:

+         _  :و رسول »هيچ چيز را شريك اهللا قرار مدهيد«]. 36[نساء .
از بزرگترين گناهان شرك به «. 16F2»اِهللابِ كرالش رِائبكَالْ رِبكْأَ نم« فرمايد: مي صاهللا 

 .17F3»اهللا است

                                                 
 .متفق عليه -1
 .بخاري -2
از جمله بزرگترين مصيبتها اين است كه خيلي از مسلمانان نسبت به مسائل بسيار مهم جاهل مانده  -3

رك را نيز تنهـا در  اند، لذا مي بينيم توحيد را در همان ربوبيت و خالقيت پروردگار مي بينند و ش
همين حدود  تفسير مي كنند، چنانكه اگر از خيلي از مسلمانان سؤال شود، شرك چيست؟ شرك 
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 : آيا شرك در اين امت وجود دارد؟16 سؤال

 + سورة يوسف است: 106: بلي موجود است و دليل آن آيه جواب  

        _ »در  به اهللا را دارندايمان ادعاي كثر آنها كه ا
الَ تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائلُ من « مي فرمايد: صو رسول اهللا  »واقع مشركند

قيامت برپا نمي گردد تا اينكه «.18F1»أُمتى بِالْمشرِكني وحتى تعبد قَبائلُ من أُمتى اَألوثَانَ
 .19F2»ي از امت من به مشركين ملحق شوند و بتها را عبادت كنندگروههاي

                                                                                                                     
را تعدد در ذات واجب الوجود مي دانند، در حاليكه اين تعريف تنها مجوسيان را شامل مي گردد 

ت و غيـره را از  و ناقص است. با قيافه حق به جانب، مدارك عالي علوم ديني در رشته هـاي الهيـا  
دانشگاه و حوزه ها دريافت داشته، به رخ مي كشند و تعريـف توحيـد را نمـي داننـد. در حاليكـه      
واقعيت چيز ديگر است، چون با اين حساب بايستي ما مشركان پيش از اسالم را هم موحد بناميم، 

در عبـادت   چون آنها هم دوگانگي در خلقت و آفرينش را نمي پذيرفتند. مشكل آنها دوگـانگي 
هر بود و شرك مورد توجه قرآن وسنت نيز همين امر مـي باشـد و اخـتالف نيـز در مـورد آن ظـا      

، باعث بي اعتنايي و در نهايـت غلطيـدن در آن و خسـران ابـدي     است. بي توجهي به اين امر مهم
 است كه از آن معصيت و شر عظيم، به اهللا پناه مي بريم.

 ترمذي -1
ز دو جهت تحقق يافته مي بينم. براي اثبات آن، كـار چنـدان مهمـي الزم    شرك در اين امت را ا -2

 ادعا كافيست:اين نيست. نگاهي فرهنگ و افكار عمومي براي اثبات 
الف: شرك در عبادت: در انجام دادن اعمال عبادي براي غير اهللا چنانكه در زيارتگاهها در اقصي 

شـفاعت و شـفاي مـريض و نجـات از     نقاط جهـان اسـالم مرسـوم اسـت از مردگـان درخواسـت       
مشكالت را مي خواهند. به دورشان طواف مي كنند و انواع نذورات و قربانيها را جهت تقرب به 
ساحتشان تقديم مي دارند، نمونه برجستة آن، در شكل قبرپرستي و شخص پرستي مشهود است و 
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از آن، نهي نمي كنند، بلكه چون انجام اين كارهاي شرك آميز براي بعضيها نوايي به همراه دارد 

آن را تشويق هم مي نمايند و اين كار آنها را تبديل بـه همـان امامـان گمراهـي خواهـد كـرد كـه        
إِنما أخاف علي أُمتي اَألئمـةَ  « از تحقق وجودشان در جامعه اسالمي بيمناك بـود.  صرسول اهللا 

نلِّيضامامـاني كـه در روز جـزا     .»كننده در امتم مي ترسماز وجود امامان و پيشوايان گمراه « »الْم
 نفعي براي پيروانشان ندارند، آن هنگام كه به درگـاه اهللا تعـالي از وجودشـان شـكايت مـي شـود:      

+                          _ ا مــا از پروردگــاروگفتنــد: « ]67: [احــزاب
 »بزرگان و رؤساي خويش اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند

ب: شرك در طاعت و فرمانبرداري: كه به عنوان سنبلي از تجدد طلبـي و پيشـرفت نيـز در زمـان مـا      
مطرح مي گردد و آن اين است كه از برنامه هاي اسالمي روي گردانـي و راه و رسـم ديگـران را    

را بهتـر بـداني، چنانكـه بـه جـاي اهللا و رسـولش  خـود را بـه پيـروي از           در زندگي بپـذيري و آن 
ماركس و لنين كني و برنامه هاي كمونيستي را بهتر و مفيدتر از برنامه هاي ديني بداني و يا آن را 
منافي با اسالم ندانسته، و وجود آن را نيزهمسـان اسـالم قبـول كنـي. در اوايـل انقـالب ايـران در        

من با يك دست اسالم و با  :زالدين حسيني يكي از علماي معروف اظهار داشتكردستان آقاي ع
دست ديگر كمونيست را مي گيرم و سياست من اينگونـه اقتضـا مـي كنـد. و ايـن مطلـب را، آن       

هـم اكنـون و   از او با مطرح كردن اين ايده كه هنگام روزنامه ها به چاپ رساندند. و ديگران غير 
بـه عنـوان مـتمم طـرح قبلـي راه را       حتي يك كافر وجود نداشته باشـند.  در اين زمان ممكن است

براي حضور گروههايي با گرايشات متعدد كفر در جامعه فراهم نمودند به همـين دليـل مسـلمانان    
نمازخوان چه بسا به صف احزابي در آمدند كه تمام هدفشـان تحقـق شـعار سوسياليسـم بـود و بـا       

ديديم كه تحت تأثير احساسات ملـي فتـوا بـه حمايـت آنهـا       كمال تأسف جاهالن عباپوش را مي
صادر و بر مردة كمونيست ها و الئيكها نماز مي خواندند و مراسم فاتحـه خـواني و دعـا برايشـان     
ترتيب مي دادند و در ادامة اين اوضاع، كار به جايي رسيد كه فكر و فرهنگ غربي چون سوغاتي 

انه ها سر زد و كمتر كسـي از آن مصـون مانـد و ايـن همـان      پذيرفتني و مهمان ناخوانده به همه خ
تحقق شرك در قالب امروزي، در جامعه اسـالمي اسـت كـه پيـروان آن غيـر اهللا را رب خـويش       
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 كه حضور ندارند چيست؟ا از مرده و يا زنده اي :درخواست دع 17 سؤال

   + : اين عمل شرك اكبر است چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:جواب

                        _  :يونس]
اگر اين كار  ندقادر به نفع و ضرر تو نيست ااز غير اهللا درخواست مكن، آنه«]. 106

فرموده  ص. رسول اهللا »بود تو از ظالمان يعني مشركان خواهي را بكني آن وقت
و به جاى خداوند چيزى را «. 20F1»ارلنا لَخد ادنِ اِهللا وند نو معدي وهو اتم نم« است:

] مخوان. كه اگر  رساند [به نيايش بخشد و زيانى به تو نمى كه سودى به تو نمى
چون براي اهللا نظير و شبيه قرار  .»] كنى، آن گاه از ستمكاران خواهى بود [چنين

 داده است.
 
 

                                                                                                                     
نموده و با اين كار از اسالم دور و برنامة غير اسالم را منهج زنـدگي نمـوده انـد، چنانكـه در خبـر      

 حاليكه عدي پسر حاتم را مشاهده كـرد، فرمـود:  در  صصحيح وارد است كه روزي رسول اهللا 
+                            _ ــه ــد متعــال [ ]31[توب ــر از خداون غي

بـه  عـدي رو   ].و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را رب و پروردگار خود قرار مي دادنـد.  ءعلما
 صما آنها را عبادت نمي كـرديم، در جـواب رسـول اهللا     !صپيامبر كرد و گفت: يا رسول اهللا 

ـ لَ: بالَ؟ قَهونلُّحتفَ اُهللا مرا حم ونَلُّحيو هونمرحتفَ اُهللا هلَّحا أَم ونَمرحي سيلَ وأَ« فرمـود:  : ص الَي. قَ
لْتك عبادتهرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام نكردند و شما به دنبالشان نرفتيد؟ آيا آنهاح( »م

 .)فرمود: اين همان عبادت است صفرمود: آري. بعد رسول اهللا 
 .بخاري -1
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 : آيا دعا عبادت است؟18سؤال

+ سبحانه مي فرمايد:: بلي دعا كردن عبادت است، اهللا جواب     

                         

_  :و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانيد تا برايتان اجابت «]. 60[غافر
و در  .»آيند ورزند، با خوارى به جهنّم در مى كنم. آنان كه از عبادت من كبر مى

 وه عاُءالد« حديث صحيح كه امام احمد و ترمذي روايت كرده اند وارد شده كه:
 .»دعا همان عبادت است« »ةُبادعالْ

 : آيا مردگان درخواست و دعاي ما را مي شنوند؟19 سؤال

+ : آنها نمي شنوند. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:جواب       _ 

+ . و باز مي فرمايد:»و نمي تواني مردگان را قادر به شنيدن كنيت«]. 80نمل: [  

        _  :دفن شده است(تو كسي را كه در قبر «]. 22[فاطر( 
   .»را نمي توني قادر به شنيدن كني

 

 انواع شرك اكبر

ا در گرفتاريها و شدائد از مرده و زنده هايي كه حاضر : آيا م20سؤال
 ، درخواست بكنيم و آنها را به فريادرسي بخوانيم؟نيستند
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+ مي فرمايد: اهللا خير. اين كار را نمي كنيم. چنانكه : جواب  

                           

         _  :21 -20[نحل.[ 
آفرينند،  ] چيزى را نمى پرستند [نه اينكه و معبودهايى را كه به جاى خدا مى«

دانند چه زمانى  مردگانند نه زندگان، و نمى شوند. بلكه خودشان آفريده مى

 + »شوند برانگيخته مى          _  :[ياد كنيد] «]. 9[انفال
]  هنگامى را كه [در حال مشاهده دشمنِ تا دندان مسلح با دعا و زارى

و رسول اهللا  .»ازپروردگارتان يارى خواستيد، و او درخواست شما را اجابت كرد
اي زنده اي كه هرگز نمي «. 21F1»يثُغستأَ كتمحربِ وميا قَيو ييا ح« مي فرمايد: ص

 .»ميري و اي پابرجا و ماندگار، به واسطة رحمتت از تو طلب فريادرسي مي كنم

 : آيا درخواست كمك از غير اهللا جايز است؟21سؤال

+ : جايز نيست و دليل آن اين آيه است:جواب          

_ »و در حديث  .»يم و تنها از تو ياري و كمك مي خواهيمتنها تو را مي پرست
 نعتاسفَ تنعتا اسذَوإِ اَهللا لِأَاسفَ تلْأَا سذَإ« آمده است كه مي فرمايد: صرسول اهللا 

22F»اِهللابِ

هر چه را خواستي از اهللا درخواست نما و هرگاه در خواست كمك «. 2
 .»كنكمك نمودي از اهللا طلب 

                                                 
 .ترمذي -1
 .ترمذي -2
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 رخواست كمك از زنده درست است؟: آيا د22سؤال
: بلي. در آنچه قادر به انجام آن باشد، درست است. چنانكه اهللا تعالي مي جواب

+فرمايد:            _  :در كارهاي نيك و تقوا همديگر «]. 2[مائده
ي ف دبعالْ انَا كَم دبعالْ نوع يف اُهللاو« مي فرمايد: صو رسول اهللا .»را ياري دهيد

عوأَ نخي23»هF1 .»اهللا تعالي كسي را كمك مي كند كه برادرش را كمك نمايد«. 

 : آيا نذر كردن براي غير اهللا درست است؟23 سؤال
خداوند با حكايت از مادر حضرت : نذر براي غير اهللا جايز نيست چون جواب

 + خودش مي فرمايد:مريم              _  :35[آل عمران .[
و  .»پروردگارا من آنچه را كه در شكم دارم براي خدمت به دين تو نذر كردم«

من نذَر أَنْ يطيع اللَّه فَلْيطعه ومن نذَر أَنْ يعصي اللَّه فَلَا « نيز مي فرمايد: صرسول اهللا 
هصع24»يF2 .»را اطاعت كند، به آن عمل نمايد، و هركس نذر س نذر كرد كه اهللا هرك

 .»نمود اهللا را نافرماني كند، معصيت نكند

 : آيا قرباني كردن براي غير اهللا درست است؟24 سؤال

+ : درست نيست، چون فرمودة اهللا تعالي است:جواب        _ 
 ]. 2[كوثر: 

                                                 
 .مسلم -1
 .بخاري -2
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در روايت مسلم  صرسول اهللا  .»نماز بخوان و قرباني نما براي پروردگارت«
خداوند لعنت كند كسي را كه براي غير اهللا « »اِهللا ريِغل حبن ذَم اُهللا نعلَ« مي فرمايد:

 .»قرباني نمايد

قرب به صاحب قبري، به دورش طواف به قصد تمي توانيم : آيا 25سؤال
 نماييم؟

 طواف كنيم. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:: جز به دور كعبه نبايد جواب

+        _  :و رسول اهللا  .»به دور بيت اهللا طواف كنند«]. 29[حج
هركس «. 25F1»ةبقَر تقِعكَ كانَ نيتكعي رلَّصبعاً وس يتالبب ن طافم« مي فرمايد: ص

و دو ركعت نماز بخواند، مثل كسي است كه  هفت بار به دور كعبه طواف نمايد
 .»بنده اي را آزاد كرده است

 : حكم سحر چيست؟26 سؤال

+ : سحر نوعي از انواع كفر است. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:جواب  

           _  :بلكه شياطين كافر شدند «]. 102[بقره
 اتقَوبِمالْ عبوا السبنِتاج« مي فرمايد: ص. رسول اهللا »كه به مردم سحر مي آموختند

الشراِهللابِ ك والس26»ر...حF2 .»،قراردادن  شريك از هفت امر هالك كننده بپرهيزيد
 .»براي اهللا، سحر و ....

                                                 
 .ابن ماجه -1
 .مسلم -2
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 فالگير و رمال را در پيشگويي تصديق كنيم؟مي توانيم : آيا 27 سؤال

  + : آنها را تصديق نمي كنيم. اهللا تعالي مي فرمايد:جواب     

         _  :ها و زمين هيچ كس  بگو: در آسمان«]. 65[نمل
اً فصدقّه و كاهنيت عرافاً أن أم« مي فرمايد: صرسول اهللا  .»داند جز خدا غيب نمى

كسي كه پيش رمال يا فالگير برود و در «. 27F1»حممد نزل علیما أبِ رفَد كَقَفَ ولُقُما يبِ
نازل شده كافر  صاو را تصديق كند به آنچه كه بر محمد  ،آنچه كه مي گويد

 .»گشته است

 : آيا كسي هست كه علم غيب بداند؟28 سؤال
سي از : به غير از اهللا هيچ كس علم غيب نمي داند. مگر اهللا تعالي كجواب

+ رسوالنش را نسبت به امري مطلع گرداند. چنانكه مي فرمايد:        

                  _  :اهللا تعالي «]. 27 -26[جن
عالم به غيب است و كسي را بر غيب خود آگاه نمي گرداند جز رسولي كه خود 

جز اهللا «. 28F2»ا اُهللالَّإِ يبالغ علمي الَ« مي فرمايد: صو رسول اهللا  .»گزيده باشدبر
 .29F3»كسي غيب نمي داند

                                                 
 .امام احمد -1
 .طبراني -2
يسته آن است و اعتقاد به اينكه ديگري غيب مي دانـد كفـر   علم غيب وصفي است كه تنها اهللا شا -3

است، چون چيزي كه حق اهللا است به ديگري نسبت داده شده است. و حال با اين همـه نصـوص   
قطعي در اين زمينه، وضع مردم عوام و مظلوم ما را بنگريد كه چگونه شيادان در لباس دين آنها را 

د كسي را در ايـن زمينـه نمـي پذيرنـد و معتقدنـد كـه آنهـا        اغوا كرده اند تا جايي كه موعظه و پن
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مي : آيا پارچه و يا حلقه اي را بر دست و بازوان به قصد شفا 29 سؤال
 ببنديم؟توانيم 

                                                                                                                     
عاقبت و سرانجام هر چيزي را مي دانند، به همين دليل براي كشف هر ناپيدايي به آنها متوسل مي 
شوند و براي اينكه غلو و افراطشان در مورد اين مدعيان دروغين بدانيد كافي است به اين جريـان  

مـردم ديوانـه هـاي خـويش را      ،خ منطقه كردستان ديوانه بودخبري گوش كنيد: پسر يكي از شيو
جهت مداوا پيش كسي مي بردند كه از شفاي پسر ديوانة خويش عاجز بـود،  ولـي بـراي اغـواي     
مردم اين داستان را بافته بودند كه گويا روزي پسر شيخ كفش مهمانـان خانـه را از هـم جـدا مـي      

ر از او مي پرسد كه پسرم چرا چنين كـرده اي؟ ايشـان   (به اقتضاي طبيعت ديوانه ها) وقتي پد كند
حـت و سـيلي بـه    امي گويد: پدر، دوزخيان و بهشتيان را از هم جدا كـرده ام. پـدر از ايـن امـر نار    

گوش پسر مي زند و او ديوانه مي گردد، و  با اين حالت ديوانگي ماند تا مرد. مردم در مورد ايـن  
او طلب شفاي مريض مي كردند. اگر در كوچـه و معـابر او را مـي    ديوانه افسانه ها بافته بودند. از 

ديدند دستش را مي بوسيدند و از او مي خواستند بر سر و روي بچه هايشـان دسـت بكشـد، او را    
ولي اهللا مي دانستند غافل از اينكه كسي كه ديوانه است مكلف نيست. و چنين فردي در صـورت  

 كم بچه ها و افراد نابالغ را دارد.انجام واجبات نيز مأجور نيست، چون ح
بعضي موارد هم از اموال به سرقت رفتة مردم خبر داده اند. توسـط همكـاران جنـي و انسـي خـويش      
اطالع يافته اند و همين امور باعث گشته مردم در موردشان به خيلي چيزها معتقد شوند و به همين 

ن و مالشان را براي خود مبـاح ديدنـد، و   دليل بر روح و جان مردم مظلوم اغفال شده، مسلط و جا
براي خود زنـدگي افسـانه اي بـر اسـاس عـرق جبـين ديگـران سـاختند. خداونـد بـر بازمانـدگان            
ناخلفشان، تواناي ادامه سير ندهد و به مردم اغفال شده و مظلوم عقل سليم و توفيق هدايت عنايت 

ا مهجور قرار داده اند. بـه خرافـات و   ر صفرمايد، كه بينديشند، چرا كه قرآن و سنت رسول اهللا 
+اباطيل چسبيده اند،                 _  
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+ . نبايد اين كار را بكنيم چون اهللا تعالي مي فرمايد:: خيرجواب     

          _  :اگر ضرري به شما رسد جز اهللا «]. 17[انعام
به كسي كه به قصد  صو رسول اهللا  .»كسي نمي تواند آن را از شما دور گرداند

 تمولَ كنإِا فَهذْبِهناً انال وإ كيدزِت نها الأما إ« اي در دست نهاده بود، فرمود: شفا حلقه
وهي لَعيك لَفْا أَمحأَ ت30»داًبF1 .» اما اين كار تنها مريضي را در تو افزايش مي دهد، آن

را به شدت از خود دور كن، كه اگر بر اين حال بميري هرگز رستگار نخواهي 
 .»شد

: آيا آويزان كردن چيزي بر خود به قصد چشم زخم و يا دفع بال  30سؤال
 درست است؟

 + اين كارها خالف توحيدند چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:: جواب  

          _  :اگر ضرري به شما رسد جز اهللا «]. 17[انعام
 .»كسي نمي تواند آن را از شما دور گرداند

عمل كردن به قوانين موضوعه كه مخالف اسالم است، حكم :  31سؤال
 يست؟چ

عمل كردن به قوانين خالف اسالمي در صورتيكه آن را جايز بداند و يا  :جواب

  + به شايستگي آن باشد، كافر است. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:معتقد 

              _  :و كسانى كه بر طبق آنچه «]. 44[مائده

                                                 
 .ذهبيالوافقه حاكم و -1
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فرموده  صو رسول اهللا  .»ا نازل كرده داورى نكنند، هم اينانند كه كافرندخد
وما لَم تحكُم أَئمتهم بِكتابِ اللَّه ويتخيروا مما أَنزلَ اللَّه إِالَّ جعلَ اللَّه بأْسهم « است:
مهني31»بF1 .»د و آنچه را اهللا نازل كرده تا زمانيكه رهبرانشان به كتاب خدا حكم نكنن

   .32F2»انتخاب ننمايند، اهللا تعالي گرفتاريهايشان را در بينشان مقرر مي گرداند

                                                 
 .ابن ماجه و ديگران -1
شايان توجه براي مؤمنان اين است كه نه تنها از حكم كردن بر اساس قوانين خـالف اسـالم بايـد     -2

بلكه از كارهايي نيـز كـه منجـر بـه حاكميـت احكـام غيـر اسـالمي و حكومـت كفـر و           بپرهيزند، 
+ ماندگاري طاغوت مي شود نيز بايد دوري نماينـد. اهللا تعـالي در قـرآن مـي فرمايـد:           

            _ ه سلطه اي بر ايمانداران  اهللا تعالي براي كافران هيچگونه را« ]141: [نساء
بنـابراين موحـدين بايـد هوشـيار باشـند، از هرگونـه اقـدامي كـه منجـر بـه            .»مقرر نفرموده اسـت 

حاكميت آنها گردد، خود را بركنار دارند. بـراي مثـال حزبـي در موضـعگيريهايش اعـالم داشـته       
گفتـه تنهـا    است، هدف او حاكميت طبقه كـارگر و تشـكيل جامعـه كمونيسـتي اسـت. البتـه ايـن       

شعارهاي بي اساس و فريبنده اي بيش نيست، زحمتكشان را مي فريبند تا در ساية اغواي آنها خود 
به آرزوهاي خويش برسند، حال اگر چه بصورت مقطعي خود را هماهنگ با خواسته هاي ملي و 

ايـد در دامهـاي   دنيوي مردم بنمايند. افراد نبايستي خود را تبديل به پله هاي ترقـي آنهـا نماينـد، نب   
فريبندة ديگران كه اهداف خويش را زير شعارهاي رنگارنگ دمكراسي و جامعة مـدني و آزادي  
پنهان داشته اند بيندازند، چون در اين كار هرچند به زعم خويش، گناهي مرتكـب نشـده انـد امـا     

لميـان اسـت   ندانسته با اسالم نيز وداع نموده اند، زيرا در مسيري كه عاقبتش بغض و خشم رب عا
قرار گرفته اند، و در صفي هستند مخالف با مسيري كه انبياء الهي، رهبران آنند و به خـاطر پرهيـز   
از همين مسائل، اهللا تعالي از مؤمنين مي خواهد با غير خود از كافران، دوستي برقرار نكننـد، آنـان   

بنا نهند كه مي خواهنـد در  را محرم اسرار خود ننمايند، مبناي زندگي خويش را در دنيا با كساني 
قيامت براي ابديت در بهشت با آنها باشند، پس هركس با گروهي دوستي نمايد كه اقدامش منجر 
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 : چه كسي اهللا را خلق كرده است؟32 سؤال
وسوسه كرد بايد به اهللا  سؤال: هنگامي كه شيطان يكي از شما را با اين جواب

+ پناه برد. چنانكه خودش مي فرمايد:                

           _  :اگر وسوسه اي از جانب شيطان تو را «]. 36[فصلت
نيز  صو رسول اهللا . »به وسواس افكند به اهللا پناه ببر چرا كه او شنواي داناست

 ان را اينگونه از خود برانيم و بگوييم:ما را آموزش داده است كه كيد و فريب شيط
»آمناِهللابِ ت ورسولاُهللاه ، الصملَ دم يلد لَوم ولَيد لَوم كُيلَّ نواً أَفُكُ هحبه اهللا و « »د

ش ايمان آوردم. اهللا بي نياز است، زاده نشده و نمي زايد و احدي مثل و رسول
ندن اين دعا سه بار به طرف چپ تف كند  و از بعد از خوا .»مانند او نيست

شيطان به اهللا پناه جويد و سپس دست بردارد، با اين كار شيطان از او دور مي شود 
و اينها خالصة احاديث صحيح وارده در اين زمينه در صحيح بخاري و مسلم و 

 :ت كهمسند امام احمد و سنن ابو داود بود كه آن را بيان داشتيم و باز مي شود گف
33Fاز خلقت او معني ندارد سؤالاهللا خالق است و مخلوق نيست و به همين دليل 

1. 
                                                                                                                     

به حاكميت دين اهللا نمي شود بايد منتظر عقوبت شديد و سرانجام دردناك الهي باشد و بداند كه 
انسان « »ةيامالق ومي بحن أَم عم املرُء« مي فرمايد: صبا آنها محشور مي شود، چنانكه رسول اهللا 

و در وصف دوستي بـا كفـار     .»همراه كسي در قيامت خواهد بود كه در دنيا دوستش داشته باشد
+ اهللا تعالي مي فرمايد:             _ هركس از شما با آنها دوستي نمايد «. ]51: [مائده

   .»آنهاست او با آنها و از
انسان بايد بداند كه موجودي ضعيف و ناتوان است و از درك بسياري از مسائل عاجز مي باشد و  -1

خيلي از مسائل هستند كه انسان از درك آن ناتوان است، لـذا جوابگـويي در آن مـورد انسـان را     
ايم تا جايي كه در  گاهاً از جادة مستقيم دور مي كند، به همين دليل از زياد سؤال كردن نهي شده
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 ضرر شرك اكبر چيست؟ :33 سؤال
: شرك اكبر باعث مي شود كه انسان براي هميشه در عذاب اهللا گرفتار جواب

+ شود، چنانكه اهللا تعالي در سوره مائده مي فرمايد:          

             _  :هركس به اهللا « ]. 72[مائده
شرك ورزد، اهللا تعالي بهشت خود را بر او حرام مي گرداند، و جايگاه چنين فردي 

 :مي فرمايد صو رسول اهللا  .»ياوري نيست ،آتش است و براي ظالمان مشرك

                                                                                                                     
(آنها كه قبل از شما بودند بـه   »الِؤالس ةرثْكَبِ مكُلَبقَ انَكَ نم كلَما هنإِ« حديث صحيح وارد است:

+ و در قـرآن آمـده اسـت كـه:     .)زياد سؤال كردن به هالكـت رسـيدند   خاطر         

                _ از چيزهايي سؤال مكنيـد كـه اگـر برايتـان روشـن      « ]101: [مائده
+ و در مقام توبيخ بني اسـرائيل مـي فرمايـد:    .»گردد باعث نارحتيتان مي شود         

               _ كـه قـبالً از موسـي سـؤال كرديـد، مـي       آيا همانگونه« ]108: [بقره 
چـون منشـأ سـؤاالت انسـان      .»نيز سؤال كنيـد  )صمحمد خواهيد به همان صورت از رسولتان (

جهل اوست، گاهاً در اصل سؤال نيز دچار اشتباه مي گردد، كه از جملـه آن همـين سـؤال اسـت،     
خـالق دارنـد، مـي بينـيم      چون وقتي به پديده ها مي نگريم كه براي به وجود آمدنشان احتيـاج بـه  

علت مخلوق و ايجادشدنشان يك نياز دائمي و درون ذاتـي مـي باشـد، كـه آن احتيـاج اسـت، و       
هرچيز غير از خدا فقير است و هر موجود فقير نيازمند است، بنابراين طـرح سـؤال كـردن بـه ايـن      

خلـوق و فقيـر   مضمون در مورد ذات بي نياز و غني از هر چيز غلط مي باشـد، چـون او معلـول، م   
هاست. همانگونه است كه  نيست و ذاتش بي نياز از همه چيز است و او خود سرچشمة همه هستي

+ خود فرموده:                      _ 4-3 : [اخالص[.  
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»ملَ نقاَهللا ي يرِشبِ كه شيئاً دلَخ الن34»ارF1 .» هركس اهللا را مالقات كند و چيزي را
 .»شرك او نموده باشد، داخل آتش مي شود

 : آيا همراه شرك عمل صالح به انسان نفع مي رساند؟34 سؤال
: عمل شرك در صورت مشرك بودن عامل آن فاقد نفع است، چنانكه جواب

 + عالي در مورد انبياء مي فرمايد:اهللا ت               _ 
و اگر [آنان با همه عظمت و مقامى كه داشتند براى خدا] شريك «]. 88[انعام: 

ودر  .»شد اثر مى دادند، تباه و بى قرار داده بودند، يقيناً آنچه عمل شايسته انجام مى
من عملَ  كرالش نِع اِءكَرالش نىغْأَنا أَ« مي فرمايد: صرسول اهللا  حديث قدسي

كَهرشو هكْتررِى تى غَيعم يهف كرالً أَشم35»عF2 .»ن بي نيازترين اهللا تعالي مي فرمايد: م
ري انجام دهد و در آن غير مرا با من شريك هركس كا، شركاء به شرك هستم

 .»ا همراه عمل شرك آلودش ترك مي كنمگرداند او ر

 : شرك اصغر چيست؟35 سؤال

+ : اهللا تعالي مي فرمايد:جواب                    

         _  :پس كسى كه ديدار [پاداش و مقام «]. 110[كهف
گارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته انجام دهد و هيچ كس را ] پرورد قرب

إِنَّ أَخوف ما « فرموده است: صرسول اهللا  .»در پرستش پروردگارش شريك نكند
رغاَألص كرالش كُملَيع افاُء .أَخي؟ قَالَ: الررغاَألص كرا الشمو ،ولَ اللَّهسا رقَالُوا: ي« 

                                                 
 .مسلم -1
 .مسلم -2
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يشترين چيزي كه نسبت به شما از وقوع آن مي ترسم شرك اصغر است، وقتي ب«
از جمله شرك اصغر گفتة كسي است كه مي  »داد: رياء جواباز آن پرسيدند، 

گويد: اگر اهللا و فالني نبود يا هرچه اهللا و تو بخواهي. و در فرموده اي رسول اهللا 
وشاَء فُالنٌ ، ولَكن قُولُوا : ما شاَء اللَّه ثُم شاَء ال تقُولُوا ما شاَء اللَّه « مي فرمايد: ص
آنچه اهللا بخواهد و سپس  :نگوييد آنچه اهللا و فالني بخواهد، بلكه بگوييد«. 36F1»فُالنٌ

 .»شما بخواهيد

 : آيا قسم خوردن به غير اهللا درست است؟36سؤال
عالي شيوه درست : قسم خوردن به غير اهللا درست نيست، چنانكه اهللا تجواب

 + آن را آموزش مي دهد و مي فرمايد:    _  :قسم به  :بگو« .]7[تغابن
 دقَفَ اِهللا رِيغبِ فلَح نم« مي فرمايد: ص و رسول اهللا .»)اينگونه نيست(پروردگارم 

و  .»هركس به جز اهللا به كسي ديگر سوگند بخورد مشرك شده است«. 37F2»كرشأَ
هركس قسم ياد مي كند، «. 38F3»تمصيل وأَ اِهللابِ فلحيلْفاً فَالح انَكَ نم« مي فرمايد:باز 

 .»يا به اهللا قسم بخورد و يا سكوت كند
 

                                                 
 ابوداود -1
 .امام احمد -2
 .متفق عليه -3
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 توسل و درخواست شفاعت

 : به چه چيزهايي جهت تقرب به اهللا توسل نماييم؟37سؤال
 : توسل دو قسم است:جواب

 . توسل جايز و مشروع1
 ممنوع . توسل2
توسل جايز اين است كه به اسماء و صفات اهللا تعالي و عمل صالح  .1

  + صورت گيرد، چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:           

  _  :اهللا تعالي داراي نامهاي «]. 180[اعراف 

 + و همچنين مي فرمايد: .»نيكوست او را با آن نامها بخوانيد       

                 _  :اى مؤمنان، از خداوند پروا «]. 35[مائده
ابن كثير اين معني را در تفسيرش  .»] بجوييد بداريد و به سوى او وسيله [تقرّب

امام احمد آن به نقل از قتاده در تفسيرش ذكر كرده است. در حديث صحيح كه 
به واسطه هر اسمي كه نام « »كلَ اسمٍ لَّكُبِ كلُسأَأَ« را روايت كرده، آمده است:

به آن صحابي كه از او  صرسول اهللا  .»توست از تو درخواست مي نمايم
خواست كه در جنت رفيقش باشد، فرمود: مرا بر اين كار به واسطة سجده هاي 

باشد كه از جمله اعمال صالح است. امام زياد ياري نما. كه منظور نماز مي 
و جايز است به محبت و عالقة خويش به  .مسلم اين حديث را روايت نموده

، چون اولي از متوسل شويم اولياء كرام و همچنين به حب اهللاو  ص رسول اهللا
جمله اعمال صالح و دومي داخل در صفت رب عالميان است، و همچنين قصة 
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ه براي نجات از مشكل ايجاد شده به اعمال صالح اصحاب غار آن هنگام ك
 توسل جستند، معروف است.

دومين نوع توسل، توسل ممنوع مي باشد و آن درخواست دعا از مردگان  .2
و طلب حاجت از آنهاست. همانگونه كه امروز در جهان، واقعيت دارد و 

     + شرك اكبر هم مي باشد. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:

                       _  :يونس]
رساند و زيانى  و به جاى خدا چيزى را كه سودى به تو نمى«]. 106
اما در  .»زند، مپرست كه اگر بپرستى قطعاً از زيانكاران خواهى بود نمى

مانند گفتة كسي كه بگويد: اي  صه و مقام رسول اهللا مورد توسل به جا
مرا شفاء عنايت فرما. اين  صپروردگار من به خاطر جاه و منزلت محمد 

به دعاي  سچون اصحاب آن را انجام نداده اند و عمر  ،كار بدعت است
بعد از وفاتش  صكه زنده بود توسل نمود و به رسول اهللا  سعباس 

ل منجر به شرك خواهد شد خصوصاً آن هنگام متوسل نشد، چون اين توس
كه باور كند اهللا تعالي به واسطة بشر محتاج است، همانگونه كه امير و 

39Fاين كار تشبيه خالق به مخلوق مي باشد حاكم به اين كار احتياج دارند و

1. 
                                                 

بداهللا خياط در كتاب عقيدة المسلم، فصل مربوط به توسل در مورد توسل به جاه مي گويـد: در  ع -1
مردم دچار قحطـي و   سحديثي كه بخاري روايت نموده است آمده كه در زمان عمر بن خطاب 

جانـب   خشكسالي شدند. جهت چارة كار به خدمتش رفتند. ايشان عباس را آورد و اين مطلب از
اللَّهم إِنا كُنا نتوسلُ إِلَيك بِنبِينا فَتسقينا وإِنا نتوسلُ إِلَيك بِعـم نبِينـا   «ده كه فرمود: ايشان روايت ش

[پروردگارا هر گاه دچار خشكسالي مي شديم بـه واسـطة پيامبرمـان بـه تـو       »فَاسقنا . قَالَ فَيسقَونَ
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 : آيا دعا كردن به واسطة بشر، احتياج دارد؟38سؤال
ازي نيست، چون اهللا تعالي در قرآن : در دعا كردن به واسطة بشر، نيجواب

+ كريم فرموده است:              _  :هنگامى كه «]. 186[بقره
مي  صو رسول اهللا  .» بندگانم از تو درباره من بپرسند، [بگو:] يقيناً من نزديكم

                                                                                                                     
آب باران سيراب مي كردي و حال به واسطة عمـوي پيامبرمـان بـه تـو      متوسل مي شديم و ما را با

 .]راوي حديث مي گويد: باران باريد متوسل مي شويم. برايمان باران بفرست.
از او  صاين بوده است كه آنها در زمان حيـات رسـول اهللا    سعبداهللا خياط گويد: مقصود عمر 

باران ببارد، چنانكه در احاديث زيادي در دعاهـاي   مي خواستند كه براي آنها از اهللا دعا نمايد كه
اما بعد از اينكه  ،نيز قبول و آنها نيز به باران مي رسيدند صطلب باران آمده است و دعاي پيامبر 

به رفيق اعلي منتقل شد، بر ايشان مقدور نبود كه از او بخواهند يا او برايشـان دعـا    صرسول اهللا 
باس پسر عبدالمطلب درخواست دعاي باران كردند و ايـن بـه آن   كند به همين دليل از عمويش ع

. ما به واسطة جاه پيامبرمان بـه  1يكي از دو مورد زير مقدر است:  سسبب است كه در كالم عمر 
. ما به واسطة دعاي پيامبرمان به تو متوسل مي شديم. و با رجـوع بـه سـنت    2 تو متوسل مي شديم.

اهللا عليهم و اطالع يافتن از راه و روش آنها در مورد توسـل و  مطهر و سيرة اصحاب كرام رضوان 
درخواست باران برايمان به وضوح روشن مي گردد كه آنها در منزلشان نمي نشسـتند تـا از اهللا بـه    
واسطة جاه پيامبرشان درخواست كنند و بگويند: پروردگارا به واسطة جاه و يـا شـرافت و منزلـت    

ايمان باران بفرست، بلكه آنها هميشه اينگونه عمل مي كردند كه در نزد خودت بر صرسول اهللا 
در آيند و از او بخواهند كه برايشان دعا كنـد و ايشـان نيـز درخواسـت      صبه خدمت رسول اهللا 

آنها را مي پذيرفت و برايشان دعا مي كرد و اين تنها امر صحيح نقل شده از اصحاب در اين باب 
منقول نيست و در هيچ يك از كتابهاي تدوين شدة معتبـر در بـاب    است. و غير اين طريق از آنها

 نيز روايت نشده است. صسنت رسول اهللا 
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كسي را مي خوانيد شماها « »)علمهاي بِ( معكُم إِنكُم تدعونَ سميعا قَرِيبا وهو« فرمايد:
 .40F1»مش به شما نزديك استكه مي شنود و به واسطة عل

                                                 
در مورد انواع واسطه هاي مردم مي فرمايـد:   »الخلقالواسطه بين الحق و«در كتاب  /ه يابن تيم -1

 واسطه هايي كه بين پادشاهان و مردم قرار مي گيرند به يكي از سه شكل زير است:
براي اطالع ايشان از احوال و اوضاع مردم در مورد چيزهايي كه از آن بي خبرند و نمي دانند.  .1

خداوند احوال بندگان خود را نمي داند مگر اينكه در مورد آن بعضـي از مالئكـه    :اگر بگويد
 يا پيامبران به او خبر دهند، چنين شخصي كافر است، چون اهللا تعالي آنچه را كه در آسمانها و

 زمين است مي داند.
اينكه پادشاه از تدبير امور مربوط به رعيت خود و دفع دشمنانش درمانده و نـاتوان باشـد مگـر     .2

اينكه ياري دهندگاني وي را در آن امور ياري كنند. بنـابراين پادشـاه بـه دليـل نـاتواني اش از      
ناتواني منزه است و داشتن ياران و پشتيبان، ناگزير است. حال آنكه ذات مقدس او از سستي و 

 اهللا تعالي بر هر چيز تواناست.
پادشاه قصد فايده رساندن و نيكي كردن به رعيت را نداشته باشد مگر يك عامل خارجي وي  .3

را تحريك كند. پس هرگاه شخصي تقاضاي خود را از طريق كسي كه پادشـاه را انـدرز مـي    
او را بـراي بـرآوردن نيـازش سـفارش     دهد و او را اكرام مي دارد عرضه بدارد، يا اينكه كسي 

كند كه پادشاه به خاطر بيم و اميد از وي، اراده اش تحريـك شـود و او را وادار بـه بـر آورده     
كردن نيازمنديهاي رعيتش نمايدكه در اين صورت يا به خاطر تمايلي است كه در اثر سـخنان  

اسـت كـه از سـخن     اندرزگويانه واعظ در قلبش ايجاد مي شود يـا بـه سـبب رغبـت و ترسـي     
سفارش كننده در دلش به وجود مي آيد و حال آنكه اهللا تعـالي پـرورش دهنـده و فرمـانرواي     
حقيقي هرچيز است و مهر او نسبت به بندگانش از مهر مادر به فرزنـدش بسـي افزونتـر اسـت.     
تمام اشياء تحت مشيت اوست، هرچه بخواهد، خواهد شد و همه خيرات و نيكـي هـا بـه ارادة    
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 : آيا درخواست دعا از افراد زنده درست است؟ 39سؤال
: بلي درخواست دعا كردن از زنده بر خالف مرده صحيح مي باشد، جواب

 وده و مي فرمايد:را مخاطب نم صچنانكه در حيات، اهللا تعالي رسولش اهللا 

+              _  :بر گناهان خودت و «]. 19[محمد
در حديث صحيحي كه  .»مؤمنان اعم از زن و مرد طلب مغفرت و بخشش نماي

آمد و از  صمردي نابينا به خدمت رسول اهللا «ترمذي روايت نموده آمده كه: 
 .41F1»كه برايش دعا كند تا اهللا وي را عافيت بخشد جنابش خواست

                                                                                                                     
ست. بنابراين روا نيست كه در جهان كسي باشـد كـه اهللا را بـر خـالف اراده اش بـه كـاري       او

 وادارد و او اميد و هراسي از كس ندارد. چون هرچه هست از اوست.
بنابراين اهللا تعالي بي نياز از اين واسطه هاست و چنين انديشه اي در موردش كفر است و نبايـد او  

 + ن اهللا تعالي در وصف خودش مي فرمايـد: را به مخلوقاتش تشبيه كرد چو        

   _  :11[شورا.[ 
من رد احاديث مجعول در در مورد اين حديث ض سلسلة األحاديث الضعيفةناصرالدين الباني در  -1

مي گويد: واضح است كه جاه و  »اِهللا عظيمتوسلُوا بِجاهي فَإِنَّ جاهي عند «، چون حديث اين زمينه
مقام نبي ما از مقام و جاه انبياء افضل تر است و بدون شك نزد پروردگارش صاحب جـاه و مقـام   
است، اما اين مسئله اي است و توسل به جاه و مقامش مسئله اي ديگر كه نبايد آنها را با هم قاطي 

ن كسي كه به جاهش متوسل مي شود اميدوار اسـت  كرد، چنانكه بعضي اين كار را مي كنند. چو
با اين كار دعايش قبول شود و اين از اموري است كه با عقل درك نمـي گـردد. چـون از جملـه     
امورات غيبي است كه در ميدان عقل جوالني ندارد، بنابراين بايد نقل صحيحي  باشد تا حجت به 

توسـل بـه آن مـرد     ندارد. سپس در موردآن تمام شود و در اين زمينه نيز حديث صحيحي وجود 
جباهه وال بذاته وملا كان التوسل بدعائه بعد انتقاله  بدعائه ال صعمي به توسل األو«نابينا مي گويـد:  

[توسل آن نابينا بـه دعـاي    »إيل الرفيق األعلي غري ممكن كان التوسل به بعد وفاته غري ممكن وغري جائز
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 در چيست؟ ص: واسطه بودن رسول اهللا 40سؤال
: واسطه بودن او در تبليغ و رساندن پيام اهللا به بشر است. چنانكه در جواب

+ سورة مائده مي فرمايد:                 _  :67[مائده[ .
] پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده  اى رسول، برسان آنچه را كه از [جانب«

الوداع بعد از خواندن آن خطبة معروف و  حجةنيز در  صرسول اهللا  .» شده است
 اقرار گرفتن از حاضرين مبني بر رساندن پيام الهي، رو به آسمان نمود و فرمود:

                                                                                                                     
. و چون بعد از وفاتش توسـل بـه دعـايش ممكـن نبـود بـه       او بود نه به جاه و ذات صرسول اهللا 

 ]از وفاتش غير ممكن و نادرست است همين دليل توسل به او بعد
وكذلك مل ينقل أن أحداً من العميان توسل «سل آن مرد نابينا توضيح مـي دهـد:   و سپس در مورد تو

أسألك وأتوجه إليك بنبيك نـيب  اللهم إين «بدعاء ذلك األعمي، ذلك ألن السر ليس يف قول األعمي 
إياه بالدعاء له ويشعر به قوله يف  صله كما يقتضيه وعده  صوإمنا السر األكرب يف دعائه ...» ةالرمح

أي أقبـل شـفاعيت أي:   » شفعين فيه«أي دعاءه يف و  صقبل شفاعته اي أ »اللهم فشفعه يفّ«دعائه 
بازگو نشـده كـه كـوري بـه دعـاي آن نابينـا        [به همين دليل برايمان »يف صدعائي يف قبول دعائه 

توسل نمايد و اين به آن سبب است كه سرّي در گفتة آن نابينا نيست كه گفت: بار الهي من از تو 
مي خواهم و به واسطة نبي تو كه رحمت است به تو روي مـي آورم... بلكـه سـر اكبـر در دعـاي      

ا وعده مي دهد كه برايش دعـا كنـد و دليـل    براي آن نابينا قرار دارد. چنانكه او ر صرسول اهللا 
آن نيز همان دعاي نابينا است كه مي گويـد: پروردگـارا شـفاعتش را در مـورد مـن قبـول كـن و        
 شفاعت من را در موردش بپذير كه همان قبولي دعاي من براي قبولي دعاي او در مورد من است.

مـن  « »أَكْره أن يسئل اهللا إال بـاهللا «د: مالك نيز در درالمختار مي گويبه همين دليل است كه امام 
 77صـفحه  : (جلـد اول  ]»اسـطه ذات مقدسـش، چيـزي خواسـته شـود     ناپسند مي بينم كه جز به و

 .)سلسلة األحاديث الضعيفة
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»دهاش مباشبار الهي تو شاهد « »اللَّه«. 

 را بايد از چه كسي بخواهيم؟ ص: شفاعت رسول اهللا 41سؤال

  + را از اهللا تعالي مي خواهيم. چنانكه مي فرمايد: ص: شفاعت او جواب

   _  :و رسول اهللا  .»شفاعت همه از آن خداست :بگو كه«]. 44[زمر
اينگونه آموزش فرمود كه آن صحابي نابينا را كه از او درخواست دعا كرد،  ص

بار الهي او را در مورد من شفيع گردان و دعايش را در «. 42F1»يف هعفِّش اللَّهم« بگويد:
وإِنى اختبأْت  « در حديث ديگري مي فرمايد: صو باز رسول اهللا  .»حق من بپذير

ى الَ يشرِك بِاللَّه ةٌ إِنْ شاَء اللَّه من مات من أُمتدعوتى شفَاعةً ُألمتى يوم الْقيامة فَهِى نائلَ
من دعايم را كه شفاعت است براي روز قيامت نگه داشته ام و آن براي «. 43F2»ًاشيئ

از جهان رحلت و كساني از امت من است كه در حاليكه به اهللا شرك نورزيده اند 
 .44F3»كرده اند

                                                 
 .ترمذي -1
 .مسلم -2
بطور كلي شفاعت ثابت شده در قرآن و سنت داراي سه شرط اساسي است و به همين دليل غيـر   -3

ست كه اهل شرك به آن معتقدند كه در قرآن نيز هر جا آن را نفي مي كند نـاظر بـه   از شفاعتي ا
 همين قسم منفي است.

+ شفاعت ملك اهللا است و در اختيار او قرار دارد لذا تنها بايستي از او درخواسـت شـود.   .1   

    _  :44[زمر.[ 
+ بدون اذن اهللا تعالي صـورت نمـي گيـرد.    .2                _   :چـه  «]. 255[بقـره

 »كسى است كه بدون حكم او در پيشگاهش شفاعت كند؟
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 نده ها درخواست شفاعت كنيم؟: آيا مي توانيم از ز42سؤال
: از زنده ها در مورد مسائل مربوط به دنيا درخواست شفاعت مي كنيم. جواب

   + چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:              

            _ هر كس شفاعتى نيك كند، از «]. 85اء: [نس
 .»اى دارد. و هر كس شفاعت بدى كند سهمى از آن براى او خواهد بود آن بهره

 افراط درست است؟ ص: آيا در مدح و ستايش رسول اهللا  43سؤال
نبايد زياده روي كنيم. چنانكه اهللا  ص: خير. در ستايش رسول اهللا جواب

  + تعالي مي فرمايد:                        _  :كهف]
بگو كه من انساني چون شما هستم، جز اينكه به من وحي مي شود و «]. 110

الَ « نيز مي فرمايد: صو رسول اهللا  .»همانا معبود به حق شما، معبود يگانه است
 تا أَطْرونِى كَمطْرت ميرم نى ابيسى عارصالن÷ ولُهسرو هدبفَقُولُوا ع دبا عا أَنم45»فَإِنF1 .

                                                                                                                     
اين شفاعت فقط براي اهل توحيد و آنهايي است كه اهللا از آنها راضي اسـت ولـي گناهـاني را     .3

+ د:با خود به همراه دارند كه برايشان مشكل ايجاد كرده چنانكه مي فرماي         

  _  :يا مي فرمايد: .»كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد و شفاعت نمى«]. 28[انبياء 

+            _  :شفاعت نافع نيست جـز در مـورد كسـي كـه در     «]. 109[طه
 .»موردش اذن داده شده است

 .بخاري -1
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در مدح و ثناي من چون نصارا كه در مورد عيسي پسر مريم كردند افراط مكنيد، «
 . 46F1»)ص(من تنها بنده اي هستم و شما نيز به من بگوييد: عبداهللا و رسول اهللا 

                                                 
امتش را از افراط كردن در مدح و ستايش بزرگان نهي مي كند چون همواره اين  صرسول اهللا  -1

مسئله باعث ايجاد انحراف در بشر بوده اسـت. چنانكـه بتـان معـروف قـوم نـوح در اصـل مـردان         
صالحي بودند كه افراط كردن در ستايش آنها بعد از مرگ، آنها را تبديل به معبـوداني كـرد كـه    

امـتش را نسـبت بـه چنـين امـري       صقومشان عبادت شدند و به همـين خـاطر رسـول اهللا     توسط
زنهـار از غلـو   « »إِياكُم والْغلُو فى الدينِ فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الْغلُـو « همواره هشدار مي دهد.

 .»ش ديگران به هالكت رسـاند كردن خود را بپرهيزيد كه گذشتگان شما را افراط كردن در ستاي
اما علي رغم اين همه هشدار باز هم اين امـر توسـط اهلـش ايجـاد شـد. بـراي مثـال بـه شـعرهاي          

چنان راه افراط را مي پيمايد كه او را به اله و معبودي  صبويصيري بنگريد در ستايش رسول اهللا 
 تبديل مي كند كه استحقاق عبادت را دارد. چنانكه مي گويد: 

 سواك عند حلول الحادث العمم    خلق مالي من الوذبهكرم اليا أ
اي محترم ترين خلق، من در هنگام هجوم گرفتاري و باليا، جز تو كسي را نـدارم كـه بـه او پنـاه     

 ببرم.
حتي مشـركان عـرب مـي     صو اين اعالم بعد از رسالت است در حاليكه قبل از بعثت رسول اهللا 

ارحتي ها تنها اهللا فريادرس است و قرآن اين وضع را اينگونه بيـان  دانستند كه در حال اضطرار و ن

ــد:  ــي فرماي  + مــي دارد و م        _  :ــاي  «). 62(نمــل كيســت كــه دع

آن هنگام كه براي رفع مشكل دعا مي كنند. يعني مشركين اين نكتـه   .»درماندگان را اجابت كند
ضعيت نادرستي روي داده است كه مشركين بهتر از افراد به ظاهر مسلمان از را مي دانستند و چه و

 اسالم آگاه ترند و در جاي ديگر مي آورد: 
 القلمومن علومك علم اللوح و   ضرتهافإن من جودك الدنيا و

دنيا و قيامت لطف و بخشش شماست و لوح و قلم علمي از علوم وسـيع شـما هسـتند، در حاليكـه     
فضل اهللا تعالي است و لوح و قلم علم او هستند و زياده روي در مدح  و ثنا، كـار را   دنيا و قيامت
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 م دوستيجهاد و دوستي و حك

 : حكم دوستي در راه اهللا چيست؟44سؤال
 : جهاد كردن به مال، جان و زبان واجب است. چنانكه مي فرمايد:جواب

+                    _  :41[توبه .[
رسول  .»تان در راه اهللا جهاد كنيدپياده و سواره بيرون رويد و با مالها و جانهاي«

با مال، «. 47F1»مكُتنِسأَلْو مكُِسفُنأَو مكُالومأَبِ نيكرِشموا الْداهج« نيز فرمودند: صاهللا 
 .»جان و زبانهايتان با مشركين جهاد كنيد

 : والء چيست؟45سؤال

+ : والء دوستي و كمك كردن است. اهللا تعالي مي فرمايد:جواب    

            _  :مؤمنان اعم از زن و مرد، دوست و «]. 71[توبه
 هضعب دشي ياننبالْكَ نِمؤملْل نمؤمالْ« فرمايد:مي  صو رسول اهللا  .»ياور همديگرند

                                                                                                                     
به جايي مي رساند كه بنده اي را نه تنها عالم به همه چيز، بلكه لوح و قلم را جزئي از علم او مـي  

و بي توجهي به فرموده هـاي   صداند، اين همه افراطي ها به خاطر دور شدن از سنت رسول اهللا 
دوسـت  « »ما أُحب أَنْ ترفَعونِى فَوق منزِلَتى الَّتى أَنزلَنِى اللَّه عز وجـلَّ « وست، چنانكه مي فرمايـد: ا

اهللا  »الم برايم مقدر كـرده، قـرار بدهيـد   را باالتر از آن منزلت و مقامي كه پروردگار عندارم كه م
جز شرك و پرستش غير اهللا ندارد حفظ گردانـد.   تعالي ما را از افراط و غلو كردن كه سرانجامي

 .آمين
 ابوداود -1
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بني است كه بعضي باعث ي برادر مؤمنش چون ساختمااهل ايمان برا« »ضاًع
 . »استحكام ديگري مي شود

 : آيا دوستي و نصرت كافران جايز است؟46سؤال

 + : دوستي و كمك آنها جايز نيست. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد:جواب

          _  :و هر كس از شما آنان را دوست گيرد، به «]. 51[مائده
ا وسيلَ انلَفُ آلَ نَّإِ« نيز مي فرمايد: صو رسول اهللا  .» خود از آنان است راستى كه

 .49F2»همانا اهل بيت فالني دوستان من نيستند«. 48F1»يائيلوأَبِ

                                                 
 .امام احمد -1
بعد از ايمان همه چيز مؤمن رنـگ دينـي خواهـد گرفـت و حتـي دوسـتي و رفـاقتش، بـرادري و          -2

همكاري اش بر اين اساس تفسير خواهد شد. چنانكه مي بينيم در جنگ بدر، كساني كه در مقابل 
ل يك طايفه و از يك ملت بودند ولي آنچه كه باعث اين امر بود، عقيده بـود  هم قرار داشتند، اه

 + كه مسيرها را از هم جدا نموده، مسيري در جهت اهللا               _  :و ]. 76[نساء
+ مسيري سير به سوي جهنم بود و آنها رهروان شيطان بودنـد.                  _ 

حمزه در مقابل عبـاس، علـي در مقابـل بـرادرش عقيـل و ابـوبكر در مقابـل فرزنـدش         ]. 76[نساء: 
عبدالرحمان و ديگران نيز به همان شكل صف آراستند. ابوعبيده جراح مي گويد: ديدم نفري مرا 

او پدرم بود. قصد جان مـن را داشـت،    تعقيب مي كند هر چند خواستم از من منصرف شود، نشد
وقتي تصميم او را در مقابل خود قطعـي ديـدم عـزم را جـزم و او را بـه هالكـت رسـاندم. تـدفين         

 نيز شاهدي بر اين مدعاست. سابوطالب توسط علي 
، حديثي را با سند صحيح از 161، حديث شمارهسلسلة األحاديث الصحيحةدر  /ناصرالدين الباني 

رسـيد و عـرض    صبعد از مرگ ابوطالـب بـه خـدمت رسـول اهللا      ،ايت مي كند كهامام علي رو
باك (يعين علياً اذهب فوار أ إنّ عمك الشيخ الضال قد مات. فمن يواريه؟ قال: صقلت للنيب «كرد: 
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 : چه كسي ولي خداست؟47سؤال

  + : ولي و دوست خداوند مؤمن متقي است، چنانكه مي فرمايد:جواب

                        

_  :بدان كه دوستان خدا، نه بيمى بر آنان است و نه آنان «]. 63 -62[يونس
مي  صو رسول اهللا  .»كردند اند و پروا مى آنان كه ايمان آورده.اندوهگين شوند

همانا اهللا تعالي و مؤمنان صالح و « 50F1»الح املؤمننيصاهللا و يإنام ولي« فرمايد:
 .51F2»نيكوكار، تنها دوستان من هستند

                                                                                                                     
ه حيت تأتيين فذهبت فواريتواريه، إِنه مات مشركاً، فقال: اذهب فواره. مث الحتدثن حدثاً ال أ ) قال:س

جئته، وعلي أثر التراث والغبار، فأمرين فاغتسلت ودعا يل بدعوات ما يسرين إن يل ن ما علي األرض و
گفتم: عمويت آن پيرمرد گمراه مرد. فرمود: چـه كسـي او را دفـن     صبه رسول اهللا «  »من شيء

الـت  مي كند؟ بعد گفت: برو او را دفن كن. در جواب گفتم: او را دفن نمـي كـنم چـون او بـا ح    
شرك از دنيا رفت. فرمود: برو او را دفن كن و ديگر سخني مگو تا پيش من برمـي گـردي. پـس    
رفتم و او را دفن كردم و در حاليكه آثار گرد و غبار بر چهره ام بود، بر گشتم. به من دسـتور داد  

كـه از آن  كه غسل انجام دهم و برايم با كلماتي دعا نمود كه برايم از آنچه در زمين وجود دارد  
 .»خوشايندتر بود من باشد،

 .امام احمد -1
آنها كساني هستند كه ايمان آورده انـد  « _اَلَّذينَ آمنُوا و كَانُوا يتَّقُونَ+ قرآن در توصيف اولياء مي فرمايد: -2

و هركس چنين باشد اهللا او را دوست دارد و با دشـمنانش اعـالم جنـگ مـي      .»و اهل تقوا هستند
هـركس  « »بِرحالْبِ هتنآذَ دقَياً فَلو يل يادع ن: مقَالَ اُهللا تعاىل« ه در صحيح آمده است:كند. چنانك

بنابراين اولياء خدا را با ايمان صحيح و  .»با دوستان من دشمني كند با او اعالم جنگ خواهم كرد
ت، درجـات اوليـاء   عمل صالح خواهيم شناخت و به همان اندازه كه درجات مؤمنان متفـاوت اسـ  
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خداوند نيز  متفاوت است. ايماني كه انبياء الهي دارند، ديگران ندارند و درجه ايمان اصـحاب بـا   
تابعين و تا مي رسد به يك مؤمن عادي فرق دارد، و نكته مهم اين اسـت كـه وظيفـة ديگـران در     

+مقابل خداوند چيست؟ قـرآن آن را تعيـين مـي كنـد:                           

  _  :را در سـلوك عابـدان و ايمانـداران واقعـي و     ). اما با كمال تأسف كساني خود 2(مائده
اولياء اهللا جا زده اند كه اهل آن نيستند. اوالً فاقد شـرط اول هسـتند. چـون اكثـراً شـرك در آنهـا       

است، عيـد و شاديشـان طـواف بـه دور      مجالس آنها، فرياد و استغاثه از مردگان وجود دارد. ذكر
گور مردگان و برداشتن تبركي از خاك گورها و استفاده كردن از ته ماندة آب جمع آوري شده 

چرك بدنشان مي باشد كه به عنوان شفاي مريض در خوردشان مي دهند، البته نبايـد فرامـوش    از
ه باشند كه يكي تأويل و ديگري جهل مي باشـد نمـي تـوان آنهـا را جـزو      نمود كه اگر عذر داشت

مشركين كه به وسيله اين كارها از اسالم خارج مي شوند به حسـاب آورد. طريـق معـاش آنهـا از     
عرق جبين مردم است. عوام را استثمار مي كنند، مأموران خـويش را جهـت جمـع آوري زكـاتي     

تند تا آن را براي خويش جمع و غصـب كننـد و در پنهـان،    كه حق فقرا است به روستاها مي فرس
اهل انواع مفاسد اخالقيند، از شخصيتهاي مرده خويش بتي ساخته كه مردم را به شفاعتش اميدوار 
مي كنند و به عبادتش وا مي دارند. به همين دليل با شياطين مأنوس و در مجالس بـدعتي خـويش   

كنند، خداوند وجودشان را محو و نابود گرداند كه آنها  به استمداد آنها كارهاي خارق عادت مي
عامل اصلي تخريب افكار و ترويج خرافـات در قالـب ديـن هسـتند و بمانـد كـه در مـورد سـابقة         

 درخشان آنها در وابستگي به ساواك و استعمار چيزي نگفتيم.
اء بـه معيارهـاي   نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه مردم به جـاي اينكـه در تشـخيص اوليـ    

قرآني توجه كنند به ظاهر آراسته، بـه لبـاس مبـدل و انجـام كارهـاي خـارق العـاده مـي نگرنـد و          
هركس را بر اين منوال ديدند به او روي آوردند، در حاليكه واقعيت را در ايمـان و اعمـال افـراد    

قـرار دارد. ابـن    صبايد جستجو كرد  و اينكه در زندگي تا چه ميزان بـر راه و سـنت رسـول اهللا    
توضيح مي دهد كه همانگونـه كـه اوليـاء اهللا كرامـت دارنـد اوليـاء شـيطان نيـز          ،تيميه در الفرقان

كارهاي خارق العاده به كمك شياطين انجام مي دهند، مـي گوينـد: در زمـان عبـدالملك مـروان      
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 مسلمانان بر چه اساس حكم مي كنند؟: 48سؤال 
: مسلمانان به قرآن و سنت صحيح حكم مي نمايند، چنانكه اهللا تعالي جواب

  + مي فرمايد:       _ :بين مردم به آنچه «]. 49 [مائده
عالم الْغيبِ والشهادة « مي فرمايد: صو رسول اهللا . »ل كرده حكم نماخداوند ناز

كادبع نيب كُمحت ت52»أَنF1 .» بندگان حكم مي دانا به غيب و آشكار هستي، در بين
 .»كني و فرمان مي دهي

                                                                                                                     
ان را بـا طنـاب   خليفه مقتدر امويه، حارث دمشقي قيام نمود و اعالم نمود كه پيامبر خداست، ايشـ 

بسته و به پاي چوبه دار آوردند، يكدفعه متوجه شدند، طنابها باز شدند و پا به فرار نمود. مـأموران  
او را گرفتند و خواستند با نيزه او را بكشند متوجه شدند كه تير و نيـزه بـر بـدنش كـارگر نيسـت.      

ند آن پيامبر دروغين اعالم يكدفعه متوجه شدند بر كوه قاسون موجوداتي سواره و پياده ظاهر شد
كرد كه اينها مالئكه هستند كه به حمايت من آمـده انـد در حاليكـه شـياطين بودنـد، عبـدالملك       

نام اهللا را فراموش كرده ايد به اسم اهللا او را بكشيد. و شرش را از جامعه بدين گونه كم  :گفت كه
ر است. لذا محلي بـراي تجمـع   كردند، چون مجالس اين اولياء دروغين پر از شرك، بدعت و كف

شياطين است. بنابراين گاه شيطاني شيخ را در هوا مي گرداند و ديگران فكر مـي كننـد كـه او در    
اليكـه شـياطين آن   هوا پرواز مي كند و يا وانمود مي كند كه چيز كشنده اي را مـي خـورد، در ح  

هـاي فراوانـي را مـي آورد     در كتاب مذكور نمونه / ء را از او دريافت مي كنند. ابن تيميهشي
 كه جهت اطالع بيشتر مي توانيد به آن رجوع كنيد.

سرّ كار آنها در حمايتهاي شيطاني است، چون ابتدا و شروع اقـدامات آنهـا بـر شـرك و      ،بنابراين
كفر بر اسالم مبتني است. بنابراين مسلمانان بايد هوشيار باشند و كاري نكنند كه با پيروي اينگونه 

 خارج و خسارتمند دنيا و آخرت گردند.  صز راه قرآن و سنت رسول اهللا افراد ا
 .مسلم -1
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 عمل به قرآن و سنت

 را نازل كرده است؟: چرا اهللا قرآن 49سؤال
: قرآن را براي عمل كردن بر اساس آن نازل كرده است. چنانكه مي جواب

+ فرمايد:            _53F

از آنچه بر شما نازل شده پيروي « 1
. 54F2»كُلُوا بِهوالَ تأْه وا بِلُماعو آنَرقُا الْؤرقْا« مي فرمايد: صو رسول اهللا  .»نماييد

 .»قرآن بخوانيد و به آن عمل كنيد و آن را وسيله خوردن قرار مدهيد«

 : عمل حكم كردن به حديث صحيح چيست؟50سؤال
: عمل كردن به حديث صحيح واجب است و دليل آن فرموده اهللا تعالي جواب

+ است كه مي فرمايد:                _  :حشر]
و آنچه كه رسول [خدا] به شما بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از «]. 7

علَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاِء « مي فرمايد: صو رسول اهللا  .»آن باز دارد، بازآييد

                                                 
 3اعراف 1
 .امام احمد -2
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 ينداشالرَنييدهكُوا الْمسم55»بِها تF1 .»ما واجب است كه به سنت من و سنت بر ش
 .56F2»خلفاي راشد و هدايت يافته بعد از من متمسك شويد

                                                 
 .امام احمد -1
حـت ايـن   به خاطر ضرورت و اهميت قبول خبر صحيح آحاد، در كتاب عقيده طحاويـه فصـلي ت   -2

نكتـه   .»ان كله حـق البيمن الشرع و صمجيع ما صح عن رسول اهللا «عنوان گشوده شده و آمده: 
مهم در مورد حديث اين است، وقتي كه حديثي صحت آن بـا توجـه بـه ادلـه ثابـت شـده و نـزد        
محدثين تأييد گرديد از لحاظ علمي و عملي مي شود به آن اعتماد بايد كرد و بـدان عمـل نمـود.    

نموده است و چون فرستادگان پيامبر اغلب يك نفر بوده و نامه هايش را نيز به طريق آحاد ارسال 
بـه دليـل اينكـه شـما يـك نفريـد حرفتـان و         :كساني كه اخبار را از آنها دريافت داشته، نگفته اند

نيز به خاطر اينكه حرفش نزد ديگران مقبول باشد، افـراد   صخبرتان را نمي پذيريم و رسول اهللا 
چنانكه معاذ پسـر   ديگري را از طريق متعدد نفرستاده تا خبرش به صورت متواتر به ديگران برسد.

به او اين بود كه تو نزد قـومي از اهـل كتـاب     صرا به يمن فرستاد و سفارش رسول اهللا  سجبل 
 ال اهللا مـي باشـد.  را خواني، اقرار و اعتراف به ال إلـه إ مي روي اول چيزي را كه آنها را بايد بدان ف

به احاديث آحاد نمي  گويند: آنهايي كه مي » ...أن ال إله إال اهللا هادةُم إليه شوهدعما ت لُون أَكُليفَ«
شود اعتماد كرد راه معرفت امت را نسبت به اهللا و اسـماء و صـفاتش سـد مـي كننـد و بـر صـدها        

زمينة عقايد ديني خط بطالن مي كشـند و حـال آنكـه خـود دليلـي از قـرآن و        حديث صحيح در
است كه بـدعت گـذاران طـرح كـرده      سنت بر اين كار ندارند. خود طرح شدن اين مسئله بدعتي

اند. سپس همينگونه در كتابها براي خود جا باز كرده اند و اين مسئله در دوران اصحاب، تابعين و 
موجـود بـود مبنـي بـر اينكـه       صسلف صالح مطرح نبوده است كه اگر امري قاطع از رسول اهللا 

آن بر صحت استفاده از آحاد در آحاد مفيد يقيين نيست حتماً به امت مي رسيد، از طرف ديگر قر
+ همة زمينه ها سخن مي گويد: آنگاه كه مي فرمايد:                            

                 _  :فه در لغت به يك نفر هـم گفتـه مـي    طاي] 122[توبه
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 داريم؟نيازي به حديث  آيا به واسطة قرآن: 51سؤال
: به خاطر داشتن قرآن از حديث بي نياز نمي گرديم. چنانكه اهللا تعالي جواب

+ در بيان لزوميت سنت مي فرمايد:               _ 
و به تو قرآن نازل كرديم تا براى مردم روشن سازى آنچه را كه بر « ].44[نحل: 

و در حديث صحيحي كه ابوداود و ديگران روايت  .» آنان فرو فرستاده شده است
آگاه باشيد « »تاب ومثْلَه معهأَالَ إِنى أُوتيت الْك« مي فرمايد: صكرده اند، رسول اهللا 

 .»كه قرآن و مثل آن را همراهش به من داده اند

 : آيا مي توانيم بر دستور اهللا و رسولش پيشي بگيريم؟52سؤال

+ر. چنانكه اهللا تعالي مي فرمايد: : خيجواب              

    _  :اى مؤمنان، فراروى خداوند و رسولش «]. 1[حجرات
 ةَاعا طَلَ« مي فرمايد: صو رسول اهللا  .»پيشدستى نكنيد و از خداوند پروا بداريد

                                                                                                                     
شود و الزمه انذار اين است كه قول آحاد در زمينه مسائل علمي و عقيدتي مقبـول باشـد و ضـمناً    

+ آيه                _  :الزمه اش اين است كه هرگاه عادلي برايتان ]. 6[حجرات
ول كنيد. پس چگونه به خبر آحادكـه عـادل روايـت نمـوده اسـت، اشـكال مـي        خبر مي آورد، قب

 + گيرند و به اين آيه از سورة نجم استدالل مي كنند                   _ 
ن بخواهـد پيـروي   آنها از ظـن و گمـان خـويش هـر آنچـه را كـه آرزو و هواهايشـا       «]. 28[نجم: 

يات اگر اين آيات را با آ» آمده است.نمودند، در حاليكه از جانب پروردگارشان برايشان هدايت 
سوره توبه و حجرات با هم مطالعه كنيم سوء ظن ايجاد شده بـه خـاطر اشـكال اهـل بـدعت رفـع       

بحـديث   خـذ رالدين البـاني تحـت عنـوان: وجـوب األ    خواهد شد. براي اطالع بيشتر به رساله ناصـ 
 بي العز الحنفي  بر عقيده طحاويه مراجعه شود.و شرح أ ،ةاآلحاد في العقيد
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لملُخقٍو في معصيالْ ةخاطاعت از هيچ مخلوقي در نافرماني اهللا تعالي نبايد « »قِال
و ديگران پيش مي آيد، آنها در مقابل  بو در موردي كه بين ابن عباس  .»نمود

استناد مي نمايد به فعل ابوبكر و  صكه به حديث رسول اهللا  بابن عباس 
 لَزِنت نْأَخشى أَ« آنها گفت: جوابدر  بعمر تمسك مي جستند. ابن عباس 

لَعكُيم حجةٌار من السكُلَ ولُقُ، أَاِءمالَقَ :م راِهللا ولُس و أَ الَقَ :نَوولُقُتبرٍكْوب و عممي « »ر
مي فرمايد، شما  صرسول اهللا  :ترسم از آسمان سنگ باران شويد من مي گويم

 .57F1»را دليل قرار مي دهيدگفتة ابوبكر و عمر 
 

 ن احلمد هللا رب العاملنيعباد اهللا الصاحلني وآخر دعوانا أ ىوالسالم عل

                                                 
استناد مـي كردنـد،    باز كساني خشمگين مي شود كه به قول ابوبكر و عمر  بابن عباس  -1

كه افضل امت اسالم به اتفاق تمام كساني كه گفتارشان معتبـر اسـت، مـي باشـند. در حاليكـه در      
تند كه به هزاران هزار مرتبه از لحاظ علمـي و ايمـاني از ابـوبكر و عمـر پـايين      زمان ما كساني هس

ترند. طرفدارانشان سخن او را بر اقوال تمام امت ترجيح و حتي قـرآن و سـنت را بـر آن تأويـل و     
در  بتفسير مي كنند، آيا از خشم و غضب پروردگار بر اينها نبايد ترسيد؟ و اگر ابـن عبـاس   

 .چه كلماتي اينها را توصيف مي كرد؟ قيد حيات بود با
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