شرح کتاب سوالهای سه گانه قبر

مولف :شیخ هیثم سرحان
مترجم :سید ابوبکر یگانه قالتی
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نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعو ُذ بالله من شرور
إن الحمد لله،
ُ
الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.
يهد ُ
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ْ
عبده ورسولُه.أما
الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا ُ
أن ال إله إال ُ
وأشهد ْ
بعد:

مقدمه ای مختصر قبل از شرح کتاب:
چرا توحید را می آموزیم؟
زیرا که الله تعالی ما را برای محقق

زیرا الله متعال هیچ عملی را جز با توحید

ساختن توحید آفریده است

نمی پذیرد

زیرا که هیچ کس جز موحد وارد بهشت

نمی شود

زیرا که سبب زیاد شدن نیکی هاست

زيرا سبب تكفير و بخشايش گناهان

زیرا که سبب هدایت و امنیت یافتن

است

است

زیرا که موجب آرامش است

زیرا که سبب برخورداری از شفاعت نبی
ﷺ است

2

( سبب انتخاب نمودن این کتاب در ابتدای آموختن علم)

دلیلل اول :اعتنللا و توجلله سلللف للالی و علمللای اهللل سلنت و جماعللت بلله محتللوای ایللن مللتن نیکلو و
مبارک؛ به دلیل فوائد و ارزشلهای بزرگلی کله در ایلن کتلاب نهفتله اسلت کله آن را بله عنلوان ا لل و
قاعده ای قرار داده است که طالب و دانشجوی علم می تواند مبنا و ابتدای تحصیل علم شلرعی را
با آموختن این کتاب آغاز نماید؛ پس ما نیز به تأسي و پیروی از علمای اهلل سلنت و همگلامی بلا راه
ایشان به این نصیحت علما گوش فرا می دهیم.

دلیل دوم :عموم مردم نیز به آموختن این متن و آنچه که محتوای این کتاب مبارک است نیازمنلد
بوده؛ محتوایی کله جلزو اساسلیات بلوده و یلروری اسلت بله آن ایملان جلازم و کاملل داشلته باشلیم؛
ايمانى كه هيچ شك و شبهه در آن وارد نشود.

ویژگیها و خصو یات این کتاب و دیگر کتابهای شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
در این است که:

مشاهده و مالحظه
جمع آورى مسائل و

اینکه مولف در این

آسانی و وایی

بیان مسائل کتاب

مرتب نمودن آن با

کتاب و دیگر

بودن

همراه با دلیل

ذكر تعداد و سپس

کتابهایش به کثرت

پرداختن به شرح آن

برای خواننده دعا
می کند
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تعریف ا ول سه گانه:
ا ول سه گانه به طور خال ه همان سواالت سه گانه قبر هستند:

پروردگارت کیست؟

دینت چیست؟

پیامبرت کیست؟

ثمره و نتیجه تدریس و فرا گرفتن این ا ول سه گانه چیست؟
همانا اگر این ا ول سه گانه را آموختی سپس بدان عمل نمودی و به آن دعوت دادی

و در دعوت دادن بر نمودی؛ با اذن و اراده ی الله خلواهی توانسلت بله سلواالت قبلر
پاسخ دهی.
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فهرست اصول سه گانه:
این کتاب به پنج قسمت تقسیم می شود؛ و آنها عبارتند از:

مسللللللللللللللائل

مسلللائل سللله

چهارگانه

گانه

اهمیللللللللللللللللت
آملللللللللللللللوختن
توحید

ا لللللللول سللللللله
گانه

خاتمه
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 -1مسائل چهارگانه:
بر نمودن در
علم

دعوت دادن بدان

عمل به آن

برابر سختی های
دعوت دادن

 -2مسائل سه گانه:

توحید ربوبیت و توحید اسماء و فات

توحید الوهیت

برائت جستن از شرك و
مشركين ،با قلب و زبان و اعضاء

 -3اهمیت آموختن توحید:

همان پاسخ به این سوال که چرا توحید را می آموزیم؟
 -4ا ول سه گانه:
ا ول سه گانه به طور خال ه همان سواالت سه گانه قبر هستند:

پروردگارت کیست؟

دینت چیست؟

پیامبرت کیست؟

 -5خاتمه:
از کالم مؤلف رحمه الله( :مردم هنگامی که مردند برانگیخته خواهند شد) تا انتهای کالم مؤلف.
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اول :مسائل چهارگانه

الللله تللو را مللورد رحمللت و

 -1سبب شروع کردن کتاب با ذکر بسم الله توسط مؤلف:

بخشللش ق لرار دهللد :بللدان كلله
آموختن چهار چيز بر ما واجب
اقتللداء و پیللروی

تأسی و پیروی از

از کتلللاب الللللله و

علمللللللای سلللللللف؛

همچنللللللللللللللللللللللین

کسانی کله عادتلا

پیللللللللللللللللللامبران و

در تلللالیف کتلللب

رسللللوالن علللللیهم

با بسم الله شروع

السالم

می کردند.

است:
از باب تبرک

اول :علللللم ،كلللله عبللللارت از

به اسم الله

شللللناخت خداونللللد و شللللناخت

تعالی.

پيلللامبرش ﷺ و شلللناخت ديلللن
اسالم با داليل است.
دوم :به آن عمل كردن.

 -2همانگونه که در مقدمه اشاره نمودیم از عادت مولف رحمه الله در تالیف کتابهایش این بوده است که در آن
برای طالب و دانشجویان علم دعا می نموده و از الله تعالی برای آنها رحمت طلب و درخواست می کلرده اسلت
و این نشانگر این بوده است که:

رحمت و شفقت علمای اهل سنت و

دين اسالم بر مبنا و اساس رحمت و بخشش

جماعت به شاگردانشان

واقع است

تعریف علم :به معنای شناخت حق همراه دلیل است و ید آن جهل می باشد.
 -3درباره ارتباط علم و عمل گفته شده است( :علم ،عمل را لدا ملى كنلد ،اگلر بله نلدايش پاسلخ داد ،پلس عللم
محفوظ مى ماند ،وگر نه از بين مى رود).

پس هیچ فایده ای در علمی که همراه با عمل نباشد نیست ،پس هر کلس کله علملی را فلرا گرفلت بلر وی واجلب
است که بلدان عملل نمایلد و در غیلر ایلن لورت شلبیه و هماننلد یهلود خواهلد بلود کله عللم داشلتند وللی عملل
نداشتند؛ و اولین شخصی که در آتش جهنم وارد می شود از آن سه گروه :عالمى اسلت كله عللم را بيلاموزد وللى
بدان عمل ننموده است .عالمی که در علمی که داشته عمل ننموده در واقع قبل از پرستشگران بلت هلا علذاب
داده میشود
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برای دعوت دادن شروط و یوابطی است که دعوتگر باید آن را رعایت
کند؛ مهمترین آنها:

سوم:
بهسللللللللللوى آن
دعوت نمودن.

دعوتش
خالصانه برای
الله تعالی
باشد

دعوتش بر
مبنای علم
قرآن و
سنت باشد

دعوتش
همراه با
حكمت و
بر باشد

احوال
مخاطبين
در دعوت
را مراعات
نمايد

دلیل این شروط:
قل هذه سبیلی :اشاره به آن چیزی است که از طرف رسول الله ﷺ آمده اسلت دارد و السلبیل :بله
معنای راه و طریق است.
ادعو الی الله :دعوت دهنده به سوی الله در واقع همان مخلصی است که می خواهد مردم را بله
راه الله و ل نماید
علی بصیره :بصیرت :همان علم است و در اینجا عمل شامل بعضی امور می شود که عبارتند از:

شرع الله

شناخت احوال کسی که

شناخت راهی که

دعوت می شود

باید به آن رسید

مؤلف رحمه الله می گوید :هنگامی که علم را آموختی و بدان عمل نمودی بر تلو واجلب اسلت بلر
راهی که رسول الله ﷺ و ا حاب و سلف الی رفته اند قدم بگذاری؛ از این جهت که اللله تعلالی
می فرماید( :بگو این راه و رسم من است که به سوی خداوند دعوت میکنم ،که من و هلرکس کله
پیرو من باشد ،برخوردار از بصیرتیم ،و منزه است خداوند ،و من از مشرکان [نبلوده و] نیسلتم) پلس
بنا بر این دعوت دادن یروری و الزم است.
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مؤلللف رحملله الللله بعللد از ذکللر دعللوت ،للبر را بیللان
کللرده اسللت؛ و بللدین للورت بلله خواننللده کتللاب م لی
گوید :همانا کسی که این راه و طریق پیامبران را ملی
پیماید؛ در این راه به آزار و سختی هایی که پیلامبران
و رسوالن آن را درک نموده اند روبلرو خواهلد شلد ،بنلا
بر این بر یک امر یروری است.

معنای بر:

چهارم :بر در برابر مشكالتى كه در ايلن راه
پيش خواهد آمد.
دليلللل آنچللله گفتللليم :ايلللن فرملللوده خداونلللد

متعال است كه:
ۡ
َّ
َ
َّ
َ َۡ ۡ
ٱۡل َ َٰ
نس َ ل ُِ ٍ ۡ  ٢إَِّل
ۡص  ١إِن ِ
﴿وٱلع ِ
ۡ
َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َٰ َ َٰ َ َ َ َ ْ
اص ۡوا ِ ِ َ ِق
ت وتو
ٱَّلِي ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
َ َ َ َ ۡ ْ َّ ۡ
ۡب .﴾٣
وتواصوا ِ ِ لص ِ
«سلللوگند بللله روزگلللار ،كللله بيگملللان انسلللان در
زيانكارى است ،مگر كسلانىكه ايملان آوردهانلد ،و

در لغللللت :حللللبس
کلللللللللردن و نگللللللللله
داشتن

كارهللاى شايسلللته كردهانلللد ،و همللديگر را بللله حلللق
در شلرع :نگله داشللتن نفلس از انجلام

سفارش كردهاند و همديگر را به شكيبائى سفارش

بعضی امور و بر ترک بعضی امور

كردهاند».

امام ابن القیم رحمه الله بر را به سه قسمت تقسیم نموده است:

بر کردن بر طاعت الله

بر کردن در دوری از
معصیت الله

بر کردن بر اقدار و
پيشامدهاى دردمند از طرف
الله

مؤلف رحمه الله بعد از ذکر این مسائل چهارگانه دالیل آن را از قرآن بیلان داشلته اسلت و دلیلل
این مسائل را سوره العصر ذکر نموده است .مؤلف رحمه الله همیشه و دائما مسائل را همراه با
دلیل بیان می کند؛ چرا؟

تا اینکه طالب و دانشجو بلر
راه اتبلللاع و پیلللروی از دلیلللل
بللللللزرو شللللللود و نلللللله در راه
تقلید.

تلللا اینکللله طاللللب و دانشلللجو

تللا اینکلله طالللب و دانشللجو

نسبت بله ایلن حجلت و دلیلل

بتوانللللد قللللدرت اسللللتنباط و

شللناخت داشللته باشللد تللا بلله

برداشللللت للللحیی و سلللللیم

وسلللیله ی آن بتوانلللد مخلللالف

احکللللللام را در برابللللللر ادللللللله

خودش را رد کند.

کسب نماید.
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هدف مؤلف رحمله اللله ایلن اسلت کله ایلن
سوره به تنهایی در مقلام حجلت بلرای خللق
ق لرار مللی گیللرد تللا اینکلله علللم ف لرا بگیرنللد و
امام شافعى رحمه اللله مىفرمايلد:
«اگر خداوند جز اين سوره هليچ برهلان
ديگللرى بللر مخلوقللاتش فللرود نمللىآورد
همين سوره براى آنان كافى بود».
امام بخارى رحمله اللله در لحيی
بخارى مىفرمايد:
َ
ُْ ََْ َ ْ َ َ َ
ٌوالعمٌ ِلٌ»ٌ.
«ب ابٌٌ:العِلمٌقبل ٌالقو ِل
« اين باب در باره آموختن عللم قبلل
از گفتن و عمل كردن است» .

بلللدان عملللل نماینلللد و سلللپس بلللدان دعلللوت
دهند و در راه دعوت بر نمایند.
پللس در مللورد دیگللر سللوره هللا چلله فکللر مللی
کنللللی؟ در واقللللع قللللرآن هملللله ی آن حجللللت
است.
امیللللر المللللؤمنين در حللللدی (یعنللللی امللللام
بخلللاری) در کتلللابش لللحیی بخلللاری بلللابی
گشوده اسلت بلا عنلوان( :بلاب :عللم قبلل از
قللول و عمللل اسللت) و در آن دلللیلش را بیللان

نموده است؛ بنا بر این یروری است که بله
علللم پرداختللله شلللود قبللل از اینکللله آن را بللله
زبلان آورده و اقللدام بلله عمللل کللردن نمللاییم؛
پس درست نیسلت کله جاهالنله بلدون عللم
اقدام به عمل نمودن نملاییم زیلرا ایلن عملل
نصارا و مدعین مسیحیت است.
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دوم :مسائل سه گانه
مؤلف رحمه الله در شروع این بخش از کتاب بلرای طاللب و دانشلجو دعلا

الللله تللو را رحمللت کنللد،

می میکند.

بللدان کلله آمللوختن سلله

و همچنللین مؤلللف رحملله الللله در سلله مویللع از کتللاب ا للول الثالثلله بللرای
طالب علم دعا می کند:

چیللز و عمللل نمللودن بلله

.1

در ابتدای مسائل چهارگانه

.2

سپس در این بخش متن قسمت مسائل سه گانه

.3

در قسمت ( :بدان  -الله تعالی تو را بر طاعتش ارشاد نماید -همانا

آن بلللللر هلللللر ملللللرد و زن

مسلمان واجب است

آيين توحيدى و حق گراى ابراهيم عليه السالم است).

مقدمه پیش از رشح مسائل سه گانه :

تعریف توحید:

در لغت :یکی نمودن؛ هنگامی که چیزی را
یکی قرار دهی.

در شرع :یگانه قرار دادن الله تعالی به آن چیزی
که در ربوبیت و الوهیت و اسماء و فات
اختصاص دارد.

توحید به سه قسمت تقسیم می شود:

توحید ربوبیت :یگانه قرار دادن
الله در افعالش؛ یا :یگانه قرار
دادن الله در خلق کردن ،ملک و
تدبیر

توحید اسماء و فات :یگانه قرار
توحید الوهیت :یگانه

دادن الله متعال به آن فات و

قرار دادن الله در

نام هایی که ذات خویش را در

عبادت

قرآن و یا بر زبان رسولش تسمیه و
به آن و ف نموده است.
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اسلللماء و لللفات تلللوقیفی بلللوده ،و همانگونللله در قلللرآن و
سللنت وارد شللده اسللت توقللف مللی شللود ،بللدین للورت
که:
 اثبات و قرار دادن آن فاتی که الله تعالی برای نفلسخویش ثابت کرده و یا رسول الله ﷺ ثابت نموده است.
نفی و رد کردن فاتی که الله تعالی و یا رسول الله ﷺنفی و رد نملوده انلد؛ ماننلد( :ال تأخلذه سلنو و ال نلوم) :
مسلنا ملن
او را هرگز نه ُچرت مى گيرد و نه خواب( .وملا ن
لغللوب)  :خسللتگى و رنجللى بلله مللا نرسلليد.بللدون تحریللف
کللللردن ،تعطیللللل و انکللللار کللللردن ،تکییللللف و جسللللتجوی
چگونگی آن ،تمثیل و مثال زدن برای آن فت.

مسللأله اول :اينكلله خداونللد مللا را آفريللده و پللرورش
داده و روزى داده اما بيهلوده نگذاشلته اسلت بلكله
براى هدايت ما پيامبرى فرسلتاده اسلت كله هلركس
از او پيلللللللروى كنلللللللد داخلللللللل بهشلللللللت ،و هلللللللركس
نافرملللانىاش را كنلللد وارد دوزد خواهلللد شلللد .للللذا
متعال مىفرمايد:
َّ ٓ َ
خداوند ۡ ٓ َ
ََ ۡ ۡ َ َ ٓ
َ
َ﴿إِنا ۡأ ۡر ٓ َسلَ َنا إ ِ َۡلك ۡم َرس وَّل َٰ ِداا عل ُكم َم َا
َص ف ِۡر َع ۡون َّ
أ ۡر َسل َنا إ ِ ََٰل ف ِۡر َع ۡو َن َرسوَّل َ ١٥ف َع َ َٰ
ٱلرسول
ََ َ ۡ َ َ ۡ
فأٍذنَٰه أٍذا َوبُِٗل ﴾١٦
«ما به سلوى شلما پيلامبرى فرسلتادهايم كله بلر شلما
گواه است همچنانكه به سلوى فرعلون هلم پيلامبرى
فرستاديم ،اما فرعون از آن پيامبر نافرمانى كرد ،لذا
او را به گير و دارى سخت فرو گرفتيم».

خال ه مسائل سه گانه:

مساله اول :توحید ربوبیلت
و اسماء و فات

مساله دوم :توحید الوهیت

مسلاله سلوم :برائلت جسللتن
از شرک و مشرکین

مساله اول :مولف در این مسأله توحید ربوبیت و توحید اسماء و فات را ثابت نموده اسلت؛ (أن اللله خلقنلا :اللله
ما را خلق نموده است) پس او خالق است (ورزقنا :ما را روزی داده است) پس او رزاق و روزی دهنده است( ،ویترکنا
همال :و ما را بیهوده رها ننموده است) پس ما عب و بیهوده نیستیم که مامور به انجام اوامر و ترک نواهی و اموری
که می بایست از آن دوری کنیم نباشیم( .بل أرسل إلينا رسوال :بلکه به سوی ما پیامبر فرستاده است.

هدف از اینکه الله تعالی برای ما پیامبران علیهم السالم را فرستاده است:

اقامت حجت و برپا داشتن دلیل
برای خلق

رحمت داشتن بر خلق
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در مسلللأله ى دوم اثبلللات الوهيلللت بلللراى اللللله
تعالى بيان شده است:

مسللأله دوم :اينكلله خداونللد هرگللز

مؤلف رحمه الله گفته است( :الله تعالی رایلی
نیست که کسی همراه او شلریک و همتلا گرفتله
شللود) (احللدا :کسللی) در اینجللا نکللره بللوده بللدین
ورت که شناخته شلده نیسلت و ایلن دلیلل بلر
عمومیلللت هلللر شخصلللی اسلللت؛ بنلللابراین رایلللی
نیست که رسول ،ولی ،یا جنی ،فرشته یا شخص

نیکوکار و یا هر کس دیگر شلریک و همتلا گرفتله
شود.
و دلیل این سخن کالم الله متعال است که ملی
فرمایللدَ ( :وأَن ال َْم َسللاج َد للللله َفل َلال َتل ْلد ُعوا َمل َلع اللللله
لتص پرسللتش الللله اسلت ،و
أَ َحلدا) (مسللجدها مخل ن
(در آنها) کسی را با الله پرستش نکنید).

رایللى نخواهللد بللود كلله بنللدهاى ،هلليچ
احللللدى را بللللا او در عبللللادتش شللللريك
گرداند ،نله فرشلته مقلرب و نله پيلامبر
َ َ َّ
مرسللللللللى را ،للللللللذا مىفرمايلللللللد﴿ :وأن
ۡ
ْ
َّ َ َ َ
َّ
ٱل َم َ َٰ
د َا ِهِ ف ٗل ت ۡاعوا َم َ ٱهِ
س ِ
َ
أ َح اا« ﴾١٨و اينكللله همللله مسلللجدها
خللاص خداونللد اسللت ،پللس بللا خداونللد
هللليچ احلللدى را (بللله عنلللوان پرسلللتش)
مخوان».

در معنای مسجد سه قول گفته شده است و همه آنها صحیح است:

مساجد ساخته شده
ای که برای عبادت

اعضای سجده

زمین

بنا شده است

(احدا :کسی) نکره و ناشناخته است و داللت بر عمومیت دارد و به همین دلیل مؤلف رحمه
الله در ابتدای مساله دوم فرموده است :الله تعالی رایی نیست که کسی همراه او شریک و
همتا گرفته شود.
یعنی هر کس باشد؛ چه آن شخص پیامبر و یا ولی یا جن و یا شخص نیکوکاری باشد.
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در مساله سوم مؤلف رحمه الله واجب بودن
مسلللأله سلللوم :اينكللله كسلللى كللله خلللدا را بللله

برائت از شرک و مشرکین را بیان نموده است

يگانگى بشناسد و از پيامبرش اطاعت كند هرگلز
بلراى او جللائز نيسللت كلله بللا كسللانى كلله بللا خللدا و
رسولش دشمن هستند دوستي بر قرار كند حتي

برائللت از شللرک و اهللل شللرک بلله سلله
ورت است:

اگر نزديكترين خويشاوندانش باشند.
لذا خداوند متعال مىفرمايد:
َّ َ َ
َ
ۡ
ون ِ َّهِ َو ۡ َ
ٍ ِر
َتا ق ۡوما يؤمِن
ٱَل ۡو ِٱ ٱ ِ
﴿َّل ِ
ِ
َ
ْ
َ
ٓ
ٓ
َ
َ ٓ ُّ َ
ون َم ۡ َحا َّد َّ َ
ٱه َو َرسوَلۥ َول ۡو َكن ٓوا َءاَِ ا َء ۡم
يواد
َ
َ
َ
َ
َۡ ََۡ َٓ ۡ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
ََ ۡ ْ
أو أبن اء م أو إٍِ ََٰمدم أو عتِ مۚۡد لم أول ِ
َ
ب ِف قلوبدم ۡٱۡل َ
ََ َ
يم َٰ َ َوأيَّ َا م ِ ِ روم م ِۡن ه
َت ِ
ِِ ِ
ِ َۡ
َۡ
َتت َِدا ۡٱۡلَنۡ َهَٰر َخ َٰ ِِلِي َ
َوي ۡاٍِلد ۡم َج َّنَٰت َت ِري م
ْ َۡ َ َ
ُِدا َر ِ َ َّ َ ۡ
ح ۡۡ
ف َل
ِض ٱه عند ۡم َو َرضوا عن له أ ْول ِ ِ
ۡ ۡ
َ
َّ َ َ ٓ َّ ۡ َ َّ
ٱهِ م ٱلمفل ِحون ﴾٢٢
ٱهلِ أَّل إِن حِۡ
«قلللومى را كللله بللله خداونلللد و روز بازپسلللين
ايمللان داشللته باشللند نيابىكلله بللا كسللانى ك له بللا
خداونللد و پيللامبر او مخالفللت مىورزنللد دوسللتى
كننلللد و للللو آنكللله پدرانشلللان يلللا فرزندانشلللان ،يلللا
برادرانشللان يللا خاندانشللان باشللند ،ايناننللد ك له -
خداونللد  -در دلهايشللان  -نقللش  -ايمللان نگاشللته
اسللت ،و بلله فيضللى از جانللب خللويش استوارش لان
داشللته و  -ايشللانرا  -بلله بوسللتانهايى در آورد كلله
جويباران از فرودست آنها جارى اسلت ،جاودانله

قلب

زبان

جوارح
و بدن

 -1بلا قلللب :بللدین للورت کله نسللبت بلله کفللار و
اعیاد و مجالسشان؛ خصو ا شلرکها و بلدعتهایی
که نزدشان است بغض و کراهت داشته باشی.
 -2با زبان ،الله تعالی می فرمایلد( :ای پیغمبلر!)
برای تکذیبکنندگان معا ر بیلان کلن گوشلهای
از داستان ابراهیم را .وقتی ابراهیم به پدر و قوم
خللود گفللت :مللن از معبودهللائی کلله میپرسللتید
بیزارم.
هلللللللم چنلللللللین در سلللللللوره کلللللللافرون :بگلللللللو :ای
کافران! آنچله را کله شلما (بجلز اللله) میپرسلتید،
مللن نمیپرسللتم .و شللما نیللز نمیپرسللتید آنچلله را
کلله مللن میپرسللتم .همچنللین نلله مللن بلله گونللهی

درآنند ،هم خداوند از آنان خشنود ،وهلم آنلان از

شللما پرسللتش را انجللام مللیدهم .و نلله شللما بلله

او خشللنودند ،اينللان لشللكر خداينللد ،بدانيللد ك له

گونلللهی ملللن پرسلللتش را انجلللام میدهیلللد .آئلللین

لشكر خدا همانانند رستگاران».

خودتان برای خودتان ،و آئین خودم برای خودم!
 -3بللللا جللللوارح و بللللدن :بللللا عللللدم مشللللارکت در
احتفاالت و عدم شباهت در شلکل و لباسشلان و
یا دیگر مواردی که ایشان بدان اعتقاد دارند.
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سوم :اهمیت آموختن توحید

خدايت به طاعتش راه بنمايد :بدان كه دين حنيف
ابراهيمى اين است كه خلدا را بله يگلانگى و بلا اخلالص و
در شلللرع :هملللان ملللللت و

در لغلللللللت:

يكرنگللى بپرسللتى ايللن اسللت آن هللدفى كلله خداونللد هملله

کسلللللانی هسلللللتند کللللله از

گرفته شلده

مردم را براى تحقق آن آفريده و بدان امر فرموده است،

از حنف بله

چنانكه مىفرمايد:
ۡ
ۡ
َّ
ۡ
﴿ َو َما ٍَلَ ۡقت ٱۡل َّ َو َ
ون ﴾٥٦
ٱۡلنس إَِّل َِلَعبا ِ
ِ
ِ

شلللرک بللله سلللوی اخلللالص،
توحیللد و ایمللان مایللل مللی

معنای میل

شوند.
یعنللی :رویگللری بلله سللمت

و مایللللللللللللللل

الللللله و پشللللت کللللردن بلللله

شدن.

شللرک ،پللس حنیللف کسللی

«جلللللن و انلللللس را جلللللز بلللللراى آنكللللله ملللللرا بپرسلللللتند
نيافريدهام».
ۡ
ون﴾ در آيه ( ُي َو ِّح ُدون) است ،يعنى مرا
معنى ﴿ َِلَعبا ِ

اسلت کله دائمللا بله سللمت

بلله يكتللايى بپرسللتند ،بزرگتللرين و مهمتللرين چيللزى كلله

توحیللللد بللللر میگللللردد و از

خداوند بدان امر فرموده توحيلد اسلت ،و توحيلد يعنلى

شرک دور می شود.

خدا را به يكتايى پرستيدن ،و بزرگتلرين چيلزى كله از آن
بازداشته شرك است ،و شرك يعنى كس يا چيز ديگرى را

مؤلف رحمه اللله در اینجلا اهمیلت توحیلد را بلر ملی

با او به عنوان پرستش خواندن

شمارد همانگونه که قبل ذکر نمودیم

تعریف توحید :همانگونه که قبال در مقدمه ذکر نمودیم

در لغت :یکی نمودن؛ هنگامی که چیزی را یکی
قرار دهی.

در شرع :یگانه قرار دادن الله تعالی به آن
چیزی که در ربوبیت و الوهیت و اسماء و
فات اختصاص دارد.

مؤلف رحمه الله می گوید( :معنای یعبدون :یوحدون یلا یگانله قلرار ملی دهنلد اسلت) و ایلن سلخن ابلن
عباس ریي الله عنهما است که می فرماید :هر عبادتی که در قرآن است معنای آن توحید است.
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چهارم :ا ول الثالثو یا ا ول سه گانه
اگر از تو پرسيده شود :ا ول سهگانهاى

( )1مؤلف رحمه الله به شروع ذکر ا لول سله

كه شناخت آن بلر هلر انسلانى واجلب اسلت

گانلللله پرداختلللله؛ بللللدین گونلللله کلللله آن را بلللله

چيست؟
بگلللو -1 :شلللناخت پروردگلللار  -2شلللناخت
اسالم كه دين پسنديده پروردگار اسلت و -3
شناخت پيامبرش حضرت محمد ﷺ )1( .

سللوالهای قبللر مثللال زده اسللت تللا اینکلله توجلله
خواننده و شنونده سوال را جلب نماید و بعد
از آن به این سوالها پاسخ می دهد.

اگللر از تللو پرسلليده شللود كلله پروردگللارت

( )2مؤلف رحمه الله ا ل اول را وایی نموده

كيسللت؟ بگللو :پروردگللارم ذاتللى اسللت ك له بللا

و بیلللان ملللی دارد کللله تنهلللا پروردگلللاری کللله

نعمتهللاى ف لراوانش م لرا و سللاير جهانيللان را

مستحق عبلادت اسلت اللله سلبحانه و تعلالی

آفريده و پرورش داده اسلت ،او يگانله معبلود
من است كه جز او هيچ معبودى نلدارم ،للذا
خداوند متعال مىفرمايد:
﴿ٱ ۡ َ ۡما ِ َّهِ َر ۡٱل َعَٰلَم َ
ي﴾ ()2
ِ
ِ
«هرگونلله ثنللاء وستايشللى ويللژه پروردگللار

است و دلیل این سخن را ذکر می نماید و آن
قول الله تعالی است که می فرماید:
(سپاس خدايى كه پروردگار جهانيان است).
پس پروردگار تنها معبود بر حق است.

عالميان است».
جللز خللود پروردگللار هللر للنف ديگللرى در
اين جهان براى خودش علالمى اسلت كله ملن
نيز جزوى از يك عالم هستم)3( .

رب :در آن اثبات
توحید ربوبیت است.

الحمدلله رب العالمين .این آیه تمام انواع توحید
سه گانه را در خود جمع کرده است:

لله :در آن اثبات
توحید الوهیت
است.

الحمد :در آن
اثبات توحید
اسماء و فات
است

( )3به این معناست که هر چیز جز الله مخلوق است؛ بنا بر این اگر من مخللوق هسلتم
یروری است که نسبت به شکر و ثنای خالق نعمت دهنده و فضل دهنده اقدام کنم.
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مؤلف رحمله اللله شلروع بله بیلان و ذکلر بعضلی از
اگر از تو پرسيده شود :پروردگارت را چگونه شناختى؟
بگو :با آيات و مخلوقاتش ،از جملله مىتلوان بله شلب و
روز و خورشيد و مهتاب به عنلوان نمونلهاى از آيلات ،و
بلله آسللمانها و زمينهللاى هفتگانلله و آنچلله در آنهللا و در
بللين آنهاسللت بلله عنللوان نمونللهاى از مخلوقللات خللداى
كرد لذا خداوند متعال مىفرمايد:
بزرو اشاره
ْ
َ َۡ َ َ َ
َ ۡ َ َ َٰ َّ ۡ َ َّ َ َ َّ
ۡ
ۡ
َّل تسداوا
﴿و ِم ءايتِهِ َٱَل ۡل وٱنلدار وٱلتمس و َّٱلقمر ل
َّ
َ ََ
َ
َّ
َّ
ل ِلت ۡم ِس َوَّل ل ِلق َم ِر َوَ ِهِذ ٱَّلِي ٍلقد إِن
َ
َ
َنت ۡم إِيَّاه ۚۡ ۡعباون ﴾٣٧
«و از نشانههاى قدرت او شلب و روز و خورشليد و ملاه
است ،خورشيد و ماه را سجده نكنيد ،بلكله خداونلد را
كه آنها را آفريده است سجده كنيد».
و نيز مى
فرمايدَّ :
َ َ َ َّ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ َ
َّ
﴿إ َّن َر َّ
ۡرض ِف ستةَِّ
ب
ك
م
ٱه
ت وٱۡل
ِ ِ
ٱَّلِي ۡ ٍلق ٱلسمَ َّ ِ
ِ
َّ ۡ َ َ َٰ َ َ
َأيَّ
ٱَل َل ٱنلَّ َد َ
لَع ٱل َع ۡ
ش ي ۡغ ِِش ۡ
ار َي ۡطلب َ َهۥ
ِ
ر
ى
و
ت
ٱس
م
ث
ام
ِۖ
َ
َ
َ َ َّ َ
َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ت ِ ِ أ ۡم ِره ِ ٓ أَّل
َحثِيثۡا ۡوٱلت ۡم َس وٱلقم َر وٱنلُّدوٱ ۡمس َخر َٰ ِۢ
َ َ ۡ َ َ َ َ َّ
ٱه َر ُّ ٱل َعَٰلم َ
ي ﴾٥٤
َل ٱۡللق وٱۡلمر ۚۡبارك
ِ
«همانا پروردگار شما خداوند است كه آسمانها و زملين
را در شللش روز آفريللد ،سللپس بللر عللرش  -چنانكلله خللود
مىداند  -قرار گرفت ،شب را به روز  -و روز را به شلب
 مىپوشاند ،و خورشليد و ملاه و سلتارگان را  -آفريلد -كه رام شده فرمان اويند ،بدانيد كله خللق و املر لرفا
از آن اوسلللت ،بلللا بركلللت اسلللت خلللدايى كللله پروردگلللار
جهانيان است».
پروردگللللار همللللان معبللللود بللللر حللللق جهللللان اسللللت لللللذا
مىفرمايد:
َ
ۡ
ٱعباوا ْ َر َّبكم َّٱَّلِي ٍَلَ َقك ۡم َو َّٱَّلِي َ
﴿يَأ ُّي َدا ٱنلَّ
اس
َّ
ۡ َ َ َّ
َ َ
َ
ۡ َ َّ َ
ون  ٢١ٱَّلِي َج َع ل لك م
ق
ت
ۚۡ
م
ك
ل
ِم ق ۡبلِكم لع
ۡ َ َ َ َ َّ َ ٓ َ َ ٓ َ َ َ َ
َ َّ َ ٓ َ ٓ
ٱلس ماءِ ْم اء
ٱۡلۡرض ف ِرَٰشا وٱلسماء ِِن اء وأن َّ ۡل ِم
ۡ َ َ َۡ
َّ
ۡ
ََ ۡ َ
َّ
َ
ت رِزقا لك م ف ٗل َتعل وا ِهِ
َفأٍ َرج َِِهِ ِم َ ٱثل َم َر َٰ ِ
َ َ َ
أ َ
ناادا َوأنت ۡم ۚۡ ۡعلمون ﴾٢٢
«اى ملللردم ،پروردگارتلللان را كللله شلللما و پشلللينيانتان را
آفريده است بپرستيد تا پرهيزگلار شلويد ،آنكله زملين را
 همچللون -زيللر انللداز و آسللمان را  -همچللون -سللر پنللاهشللما كللرد ،و از آسللمان آبللى فللرو فرسللتاد ،آنگللاه بللدان-
انللواع -ميوههللا بللراى روزى شللما بللرآورد ،پللس آگاهانلله
براى او همتا نياوريد».
ابن كثير رحمه الله مىفرمايد:
«خالق و آفريدگار همه اين مخلوقات يگانه ذاتى اسلت
كه شايسته و مستحق پرستش است».

نشانه های دنیا و مخلوقاتی می نماید کله دالللت
بر وجود الله تعالی دارد ،آیاتی که ثابلت ملی کنلد
هیچ پروردگار و خالقی و هیچ معبلود بلر حقلی جلز
اللللله وجلللود نلللدارد و سلللپس دالیلللل آن را از قلللرآن
همانگونه که در متن موجود است بیان می کند.
و هلللر مخللللوقی نشلللانه و دلیللللی بلللرای وجلللود اللللله
است؛ مؤلف رحمه الله تلالش نملوده نشلانه هلایی
را ذکر کند که تغییلر میکنلد؛ مثلل :شلب و روز؛ و
نشللانه ای کلله تغییللر مللی کنللد نشللانگر قللوت دلیللل
است نسبت به نشانه ای که تغییر نمی کند.
این آیله در سلوره البقلرب ،بعضلی از علملا گفتهانلد:
این آیه اولین ندایی اسلت کله در قلرآن اسلتَ « :يلا
للاس» «ای ملللردم!» ،و در آن اوللللین فعلللل
أَ ُّي َهلللا النل ُ
للدوا»
املللری اسلللت کللله در قلللرآن ذکلللر شلللده« ،ا ْع ُبل ُ
«بپرسلللتید» ،یعنلللی اللللله را در عبادتتلللان یگانللله
معبللللود قللللرار بدهیللللد .و همچنللللین در آن اولللللین
نهیای است که در قرآن ذکلر شلده« :ف ََلال َت ْج َعلُلوا
ون» بنللابر ایللن ،بلرای خللدا
للللله أَ ْنل َلدادا َوأَ ْنل ُت ْم َت ْعل َُم ل َ
همتایانی قلرار ندهیلد ،در حلالی کله میدانیلد» و
این دلیل برای نهی از شرک است.
یعنللی کسللی کلله الللله تعللالی را در توحیللد ربوبیللت

یگانه میداند یروری است که در توحید عبادت
نیز الله را تنها معبود خویش قرار دهد.
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انللواع عبادتهللايى كلله خداونللد دسللتور انجللام

آنللللرا للللادر فرمللللوده از قبيللللل (اسللللالم و) ايمللللان و
احسان ،خوف و رجلاء ،دعلاء و توكلل ،شلوق و حلذر،

مولف رحمه الله پس از نقل کالم ابن کثیلر رحمله

الللله بللا ذکللر برخللی از عبللادت هللای قلبللی و بللدنی،

خشللوع و خشلليت ،انابللت و اسللتعانت ،اسللتعاذت و

هملراه بللا دلیللل از قلرآن و سللنت ،آن را بلله نحللو زیلر

اسللللتغاثت ذبللللی و نللللذر و ديگللللر عبادتهللللايى كلللله

توییی داده است:

خداوند به آن امر فرموده همله ويلژپ پروردگلار يكتلا
است .لذا خداوند متعال مىفرمايد:
َ َ َّ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ْ َ َ َّ َ
َ
﴿وأن ٱلم َٰ
دا ِه ِ فٗل ت اعوا م ٱه ِ أح اا
س ِ

دعا :به دو نوع تقسیم می شود:

﴾١٨

«و اينكلله هملله مسللجدها خللاص خداونللد اسللت
پلللس بلللا خداونلللد هللليچكس را بللله عنلللوان پرسلللتش
مخوان».
پللس كسللى كلله ايللن عبادتهللا يللا جزئللى از آن لرا
براى غير خدا انجام دهد مشلرك و كلافر اسلت ،للذا
خداوند متعال مىفرمايد:
َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
﴿وم ياع م ٱه ِ إِلد ا ءاٍ ر َّل ِ رنَٰ َلۥ
َ ۡ
َّ
َ َّ
َ
ِ ِ هِ فنِم َم ا ح َِس اِهۥ عِن ا َرب ِ هِل ٓ إِن هۥ َّل يفل ِ
ۡ َ
َ
ٱلكَٰفِرون ﴾١١٧
«و هركس با خداونلد خلدايى ديگلر بپرسلتد كله

دعللللای عبلللللادت:
دعا بله زبلان حلال
است؛ مانند نملاز

دعللللا بللللا زبللللانی

و روزه و حلللللللللللللج:

اسللت کلله سللخن

انجلللام دادن ایلللن

ملللللللللی گویلللللللللد:

اعمللال بللرای غیللر

ماننلللللد گفلللللتن:

در ايلللن كلللار حجتلللى نلللدارد ،جلللز ايلللن نيسلللت كللله

اللللله ،شلللرک اکبلللر

حسللابش بللا پروردگللارش اسللت ،آرى كللافران رسلتگار

است.

نمى شوند».
ُّ َ ُ ُ ُّ ْ َ َ
و در حدي آمده است « :ادل َعء ٌمخ ٌال عِب ادةٌ ِ»

دعللللای مسللللأله:

مرا بیامرز

«دعاء مغز عبادت است».
لذا خداوند متعال مىفرمايد:
َّ
َ َ
َ
َّ
ۡ
وِن أَ ۡس َتد ۡ
ب لك ۡم إن ٱَّلِي َ
ٱدع ٓ
﴿ َوقال َر ُّبكم
ل ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
َ َ
َ
ون َج َد َّن َم َداٍِري َ
ي َ ۡس َتك ِۡبون ع ۡ ع َِباد ِِت َس َُ ۡاٍل
ِ

﴾٦٠

ایلللللن دعلللللا دارای
این نوع از دعا را اگر
متوجه غیر الله کند،

«و پروردگارتللان گويللد :م لرا بلله دعللا خوانيللد تللا
برايتان اجابلت كلنم ،بيگملان كسلانى كله از عبلادت
ملللن اسلللتكبار مىورزنلللد بللله زودى بلللا خلللوارى وارد
دوزد خواهند شد».

شرک اکبر است.

تفصلللیل در حکلللم
است ،و چنان کله
ذکللر خواهللد شللد،
بلللللله دو قسللللللمت
تقسیم می شود:
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دعای مسأله (طلب) به دو نوع تقسیم می شود:

اول :دعلللایی کللله کسلللی جلللز اللللله قلللادر بللله

دوم :دعللایی اسللت کلله بنلللده نیللز قللادر بلله بلللر

ب لرآوردن آن نیسللت :ایللن نللوع از دعللا را اگللر

آوردن آن است .این دعا بله چنلد شلرط ،لحیی

متوجه غیر الله کند ،شرک اکبر است.

است:

اول اینکلله کسللی را
که از او درخواست

دوم اینکه کسی که

سوم اینکه کسی که

ملللللی شلللللود ،زنلللللده

از او درخواست ملی

از او درخواست ملی

باشلللد ،کللله بلللا ذکلللر

شللود ،حایللر باشللد،

شود ،قادر باشد ،که

ایلللن قیلللد ،شلللخص

کلللله بللللا ایللللن قیللللد،

بللا ایللن قیللد ،شللخص

مللللللرده را از مللللللورد

غایللللب از آن خللللارج

علللللاجز از آن خلللللارج

خطللاب واقللع شللدن

می شود.

می شود.

خارج کرده است.

چهلللللللارم اینکللللللله
معتقلللللللد باشلللللللد

کسللللی کللللله از او
می خواهد ،فقلط
سبب اسلت و بله
ذات خللود ،مللوثر
نیست.

تصرف اندکی در کائنلات دارد و جللب منفعلت
اما اگر معتقد باشد که این
ن
مدعو ،ن

و دفع یرر به دست اوست؛ این شرک است.
مالحظلله :چیللزی کلله مللا االن مللی خللوانیم ،حکللم بللر فعللل اسللت ،امللا حکللم بللر فاعللل
نیازمند اقامه ی حجت و منتفی شدن شبهه است .در واقع ،علما هستند که بر فاعلل
حکم می دهند که آیا مومن است یا کافر.
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در اعتقاد به اسباب ،مردم به سه گروه تقسیم می شوند:

اول :گروهی که هر آنچه الله آن را سلبب
ق لرار داده اسللت ،سللبب دانسللته و بلله آن

دوم :گروهللی کلله هللر آنچلله را کلله

سوم :گروهی کله معتقدنلد سلبب،

اعتقلللاد دارنلللد ،کللله ایلللن اعتقلللاد ،لللحیی

الله سبب قرار نداده اسلت ،سلبب

در ذات خلللود ملللوثر بلللوده و جللللب

است.

دانسته و بله آن اعتقلاد دارنلد؛ ایلن

منفعت و دفع یرر بدست اوست؛

ایللن اسللباب ،بلله اسللباب شللرعی و اسللباب

شرک ا غر است.

این شرک اکبر است.

حسی تقسیم می شود.

اسللباب شللرعی ماننللد رقیلله شللرعی اسللت .الللله

اسباب حسلی ماننلد دوا ،کله اللله سلبحانه و

سللبحانه و تعللالی ،رقیلله را سللببی شللرعی ب لرای

تعالی آن را سببی برای شلفا یلافتن قلرار داده

رفع مرض قرار داده است.

است.

حدی « الدعاء مخ العبادب » حدیثی یعیف است ،و حیی ،این فرموده ی رسول اللله
ﷺ است « :الدعاء هو العبادء ».

چگونه دعا ،همان عبادت است؟
لادتي
ون َعل ْن ع َب َ
ين َي ْسل َتكْب ُر َ
آیه دال بر این استَ ( :وق ََال َر ُّبك ُُم ْاد ُعوني أَ ْس َتج ْب لَك ُْم إن اللذ َ
ين)( :و پروردگارتان فرمود :مرا بخوانیلد تلا دعلای شلما را بپلذیرم.
َس َي ْد ُخل َ
ُون َج َهن َم َداخر َ
بیشک آنان که از عبادت من سرکشی میکنند ،بله زودی خلوار و سلرافکنده وارد دوزد
خواهند شد) .الله سبحانه و تعالی فرموده( :عبادتی) پس این دلیل بر این است که دعا،
عبادت است.
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خوف :انفعالی است که وقتی بوجود ملی آیلد کله چیلزی
اتفاق بیفتد که در آن ترس از کشته شدن یا یرر یا اذیت
وجود دارد.

دلیللل خلللوف :ايللن ارشلللاد الهلللی
است:

الله سبحانه و تعالی نهی کرده است که از اولیای شیطان
ترسیده شود ،و امر کرده است که فقط از او بترسند.

ََ ََ
ۡ َ َ
ون إِن َن تم
﴿فٗل َتافو م وٍاف ِ
ُّم ۡؤ ِمن َ
ِي﴾
«پلللس از آنلللان نترسللليد و از ملللن

خوف سه نوع است:

بترسيد اگر مؤمن هستيد».
دليلللل اميلللد :ايلللن ارشلللاد بلللارى

اول :خوف
عبادت و
سر
تعظیم و ن

دوم :خوف
طبیعی

سوم :خوف
حرام

است:
َ
َ
َ
﴿ف َم َكن يَ ۡرج
فَ ۡل َُ ۡع َم ۡل َع َم ٗل ََِٰ
َ
َ
ِِع َِبادة ِ َربِهِ ٓ أ َح َ َۢاا﴾

ْ َ ٓ
وا ل ِق ا َء َرب ِ هِ
َ ۡ ۡ
ل ِحا َوَّل ي ِ ك

«حال هر آنكس كه اميد به لقاى

پروردگلللارش بسلللته اسلللت ،بايلللد كلللار
نيكللللللو پيشلللللله كنللللللد و در پرسللللللتش

ایلللللللن هملللللللان

پروردگارش كسى را شريك نياورد».

خللوف عابللد از
معبللود اسللت،
و در آن ذلللللت
و خضللللللللللوع و

مثللللللل اینکلللللله

تعظللیم معب لود

انسللان از آتللش

وجلللللللود دارد.

و دشلللللللللللمن و

این نوع خوف

حیللوان درنللده

از الللله واجللب

و  ...بترسلللللد.

بلللوده و چنلللین

این نوع خوف

خللللللللللللللللوفی را

مباح است.

نسبت به غیلر
الللللله داشللللتن،
شللللللرک اکبللللللر
است.

ماننلد نللا امیللد

رجاء «امید» :طمع انسان به چیزی کله بله

شللللللللللللللللللدن از

زودی فراخواهد رسید و احیانا ممکن اسلت

رحمت الله ،یا

دیرتللر ف لرا رسللد؛ امللا آن را در جایگللاه امللری

اطاعللللللللللللت از

قرار دهد که به زودی فرا خواهد رسید.

مخللللللللللللوق در

رجللائی کلله متضللمن ذلللت و خضللوع اسللت،
فقلللط شایسلللته اللللله اسلللت و داشلللتن چنلللین
خوفی از غیر الله ،شرک اکبر است.
امید حیی و نیکو را فقط کسی ملی توانلد
داشته باشد که طاعت الله را به جا آورده و
امیللد بلله ثللواب آن دارد ،یللا از گنللاهی توب له
کلرده و امیللد دارد کلله توبله اش مللورد قبلول
واقللع شللود .امللا داشللتن امیللد بللدون انجللام
هللللیچ عملللللی ،چیللللزی جللللز غللللرور و تمنللللای
مذموم نیست.

کلللللللاری کلللللللله

نافرمللللللللانی از
الله است.
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تعریف توکل:

دليللللللل توكللللللل :ايللللللن فرمللللللوده
باريتعالى است:
َ َ َ َّ َ َ َ َّ ٓ ْ
﴿ولَع ٱهِ فتوَّك وا إِن َن تم
ُّم ۡؤ ِمن َ
ِي﴾ «و بر خدا توكل كنيلد اگلر

مؤمن هستيد».
َ
ۡ
َّ
َ
َّ َ
َي َت َوى لَع ٱهِ فد َو
﴿ َو َم
َح ۡسبهۥ﴾ «پس هركس بلر خلدا توكلل

شلللللرعا :بللللله معنلللللی
اعتمللاد للادقانه ب لر
لغتلللا :توکللللل بلللر چیللللزی یعنللللی

اللللللللله هملللللللراه بلللللللا

اعتماد بر آن.

اطمینلللللللان بللللللله او و
اسلللتفاده از اسلللباب
شرعی است.

كند همانا وى را كافى است».
دليل شوق و حذر و خشوع :اين
ارشاد بارى است:
َ
َۡ
﴿إ ِ َّمد ۡم ََكنوا ْ ي َ َٰ
ت
س ِرعون ِِف ٱۡل ُۡ َر َٰ ِ
َ ْ َ
َ
َ
َ
َو َي ۡاعوم َنا َرغب ا َو َر ب ا َونن وا نلَ ا
َخَٰتِ ع َ
ي﴾ «زيرا آنها در كارهاى خير
ِ
تعجيللل ميكردنللد و در حللال بلليم و

در توکل باید سه چیز محقق شود:

دوم :یقللللللللللللللین
داشتن به اینکله
اول :لللللللدق در

اللللله سلللبحانه و

سلللوم :اسلللتفاده

اميد ما را مىخواندند و هميشله بله

اعتملللاد بلللر اللللله

تعللللالی آنچلللله را

از اسلللللللللللللللللباب

درگاه ما خایع و خاشع بودند».

سبحانه و تعالی

کللله وعلللده داده

شرعی.

اسلللللت ،انجلللللام
می دهد.

رغبت :محبت رسیدن به چیزی که محبوب است.

رهبو :خوفی که نتیجه اش فرار از چیزی است که از آن می ترسد ،رهبه ،خوفی است که مقارن با عمل است.
خشوع :ذلت و خم شدن برای عظمت الله ،به گونه ای که تسلیم قضاء کونی و شرعی او باشد.
کسی که در راه رفتن به سوی الله است ،باید خوف و رجا «بیم و امید» را با هم داشته باشد ،و هلیچ کلدام را
بر دیگری غاللب نکنلد کله در ایلن لورت افتلاده و هلالک ملی شلود .بلکله بایلد خلوف و رجلا را هماننلد دو بلال
پرنده ،با هم داشته باشد.
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خشیت :خوفی است که مبنی بر علم به عظمت و کمال

دليل خشيت :اين فرموده بارى است:
ۡ َ
ََ َۡ َ
﴿فٗل َتت ۡو ۡم َوٱٍت ۡو ِِن﴾

إنابت :بازگشت به سوی الله تعالی به وسیله اطاعلت از

«پس از آنان مترسيد و از من بترسيد».

او و خللود داری از نافرمللانی کللردن او ( ،و أنیبللوا ) یعنللی:

و دليل انابت :اين ارشاد الهى است:
َ
ْ َ
َ ْ َ
﴿ َوأن ِيب ٓوا إ ِ ََٰل َربِك ۡم َوأ ۡسل ِموا َلۥ﴾

سلطنت کسی است که از او می ترسد.

بازگردید ( ،إلی ربکم و أسلموا له ) ،یعنی :امر خلود را بله
الللله واگللذار کللن؛ زی لرا تللو بنللده ای ،و بنللده بایللد تس للیم
سیدش باشد ،و سید ،الله است ،چنان که رسلول اللله ﷺ

می فرماید ( :السید الله ) ،یعنی ( :سید ،الله است ).
استعانت :طللب کملک ( .إیلاک نعبلد و إیلاک نسلتعین)،
در این آیه چیزی که مستحق تأخیر است ،اول ذکر شلده
است ،و این داللت بر حصر می کند ،یعنی :نمی پرستیم
جز تو را ،و کمک نمی گیریم جز از تو.

«بهسوى پروردگارتان بازآييد و در برابر او تسليم

شويد».
در حدي آمده است:
َاس َتع ْن بالله».
اس َت َع ْن َ
ت ،ف ْ
« َو إذَا ْ
«و هرگاه ياري خواستى از خدا يارى بجوى».
دليل استعاذت :اين ارشاد بارى است:
ۡ َ
اس َ ١مل ِ ِ ٱنلَّ ِ
﴿قل أعوذ ِ ِ َر ِ ٱنلَّ ِ
اس ﴾...٢
«بگو :به پروردگار مردم پناه مىبرم .فرملانرواى

استعاذه :پناه جستن ،به معنی :حمایت شدن در مقابل

مردم».

چیللز ناپسللند ( ،أعللوذ )  ،یعنللی ( :پنللاه بللرده و چن ل م لی

دليل استغاثه :اين فرموده خداوندى است:
َ
ۡ َ
َ
ون َر َّبك ۡم فَ ۡس َت َ
دا َ لكم﴾
﴿إِذ ت ۡس َتغُِث

زنم).
اسلللتغاثه :طللللب غلللوب ،کللله بللله معنلللی نجلللات دادن از
سختی و هالکت است.

اسلتعانت و اسللتعاذه و اسللتغاثه و شللفاعت درسللت اسللت
کلله از مخلللوق در امللوری کلله قللدرت آن را دارد ،خواسللته
شود .اما باید دارای چهار شرط باشد :باید :زنده و حایر
و قادر و سبب باشد.

«هنگللامى را بلله يللاد آوريللد كلله بلله پروردگللار ت لان
اسللللتغاثه و زارى مىكرديللللد و او دعللللاى شللللما را
اجابت كرد».
دليل ذبی :اين ارشاد خداوندى است:
ۡ َّ َ َ
َّ َ
َ ََۡ َ َ َ َ
َ
﴿قل إِن صٗل ِِت ونس ِِك وَمُاي ومم ِ
اِت ِهِ ر ِ
َ َ َ َ
ََ
َ َ
َۡ َ َ
َشي َلۥ َوب ِ َٰل ِ أ ِم ۡرت َوأن ا
ٱلعَٰل ِمي َّ ١٦٢ل ِ
أ َ َّول ٱلۡم ۡسلِم َ
ي ﴾١٦٣
ِ
«بگلو :نملاز و نيلايش مللن و زنلدگانى و ملرو ملن،
براى خدا است كه پروردگار جهانيان است».

ذبلللی :گلللرفتن روح بللله وسلللیله ریخلللتن خلللون بللله روش

در حدي آمده است:

مخصوص ،ذبی نامیده می شود.

الله َم ْن ذ ََب َی ل َغ ْير الله».
«ل ََع َن ُ
«خداونلد لعنلت كنلد كسلى را كله بلراى غيرخلدا
ذبی كند».
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ذبی به سه نوع تقسیم می شود:

دليلللل نلللذر :ايلللن فرملللوده
خداوند متعال است:
ۡ
َ
َ
َ
﴿يوفون ِ ِ نلَّذرِ َو َيخ افون
ا ََك َن َ ُّ
َشهۥ
يَ ۡوم
م ۡس َت ِطما﴾٧
«(آن بنللللدگان نيكللللو) بلللله
نلللللذر و عهلللللد خلللللود وفلللللا
مىكنند و از قهلر خلدا در
روزى كلللله شللللر سللللختيش
همللله اهلللل محشلللر را فلللرا
گيرد مىترسند».

اول :ذبللللی بلللللرای

دوم :ذبلللللللللللللللی از روی

سوم :ذبلی مبلاح،

الله ،ماننلد َهلدی

محبللت و تعظللیم ،اگللر

ماننلللللللد کشلللللللتن

( قربللللانی کلللله در

برای کسی غیلر از اللله

گوسلللفند بخلللاطر

روز عیلللللد قربلللللان

باشد ،مانند ذبلی بلرای

گوشلللللللللت و یلللللللللا

کشته ملی شلود)،

جلللن و لللاحبان قبلللر و

بخلللللللاطر اکلللللللرام

و قربللللللللللللللللللللانی و

غیللللللره ،شللللللرک اکبللللللر

مهمان و یا فروش

است.

گوشت آن و ...

دقات.

مالحظه :در مورد ذبی ،تفصیالت بیشتری وجود دارد که بإذن الله در کتاب توحید خواهد آمد.
تعریف نذر:

لغتا :پیمان و الزام.

شرعا :به این معنی است که مکللف خلود را
ملزم به چیزی کند که بر او واجب نیست.

مالحظه :نذر دارای اقسام و شروط و کفاره است که تفصیل آن ،بإذن الله در کتاب توحید خواهد آمد.

انواع نذر:

نذر برای الله

نذر برای غیر الله.

اینکه مولف این عبادات را ذکر کرده است ،به این خاطر نیست که عبادات فقط در اینها محصلور اسلت .بلکله
اینها را برسبیل مثال ،ذکر کرده است؛ چون بسیاری از عبادات را ذکر نکرده است ،و محل شاهد اینجاست که
هر کسی چیزی از این عبادت ها یا عبادت های دیگر را متوجه غیر الله کند ،مشرک می شود.
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ا ل دوم:
مولللف بلله ا للل دوم رسللیده اسللت کلله شللناخت دیللن
اسللالم اسللت ،و ایللن ا للل را بللا تعریللف اسللالم شللروع
کرده و گفته است:

.

شناخت دين اسالم با داليل

ديلللن اسلللالم يعنلللى تسلللليم
شلللدن بلللراى خلللدا كللله او را بللله
يكتللايى بپرسللتى ،و از اوامللرش

مرتبه اول :اسالم

پيروى كنلى ،و از شلرك بيلزارى

تسلیم شدن بله اللله بله وسلیله توحیلد و منقلاد او
شلدن بله وسلیله اطاعلت از او و بیلزاری جسللتن از
شرک و مشرکین است.

جويي .و آن سه درجه دارد:
اسلللالم ،و ايملللان و احسلللان،
كلللله هللللر درجللللهاى از خللللودش
اركانى دارد.

تعریف اسالم این است؛ که امورت را بله اللله سلبحانه
و تعللالی تسللللیم کنلللی ،زیلللرا تللو بنلللده ای و بنلللده بایلللد
تسلیم سیدش باشد ،و سید هم الله است همانطور که
رسول الله ﷺ فرموده است.

درجه اول :اسالم است كه
پنج ركن دارد:
 -1گلللواهى دادن بللله اينكللله

جللز خللداى يگانلله هلليچ معبللود

مولف ،سپس دین را به سه مرتبه تقسیم کرده است:

برحقى نيست ،و اينكه محملد
ﷺ رسول خدا است.
 -2برپاداشللللللتن نمللللللاز-3 .

اسالم

ایمان

احسان

دادن زكللللللات -4 .و روزه مللللللاه
مبارك رمضان -5 .و حج بيلت

ارکان اسالم پنج تا است ،که اولین آن:
شهادتین است

الله الحرام.
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دليلل ركللن اول :ايلن فرمللوده خدونلد متعللال
است:
َ َ َّ َ َّ َ ٓ َ َ َّ
َ َ َۡ َ َ
﴿ش ِدا ٱه أن هۥ َّل إِل َٰ ه إَِّل و وٱلمل ِك ة
َ ٓ َ َّ
ۡ
ْ ۡ ۡ َٓ
َوأ ْول وا ٱلعِل ِم قاَۢ ِ َم َۢ ۡ ِ ِ لقِ ۡس ِ ل
إ َّل إِل َٰ َه إَِّل َو
ۡ
ۡ
ٱل َع ِۡيۡ ٱ َكُِم ﴾١٨
«خداونللد كللله در دادگلللرى اسلللتوار اسلللت و

مولف رحمه اللله دلیلل شلهادت ( ال إلله إال اللله ) را
ذکر کرده ،و معنلای آن را وایلی بیلان کلرده اسلت:
یعنی هیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد.

بنابراین باید شهادتین شامل :نفی و اثبات باشد.

فرشتگان و عالمان  -راستين  -گلواهى مىدهنلد
كه معبود بر حقى جز او نيست .آرى ،جز او كه
پيروزمند فرزانه است معبود بر حقى نيست».
لله﴾ همللله آنچللله را كللله جلللز خلللدا
كلمللله ﴿ َالٓ إلََٰل َ
للله)
پرسللللتيده مىشللللود نفللللى مىكنللللد و (إال اللل ُ

هرگونللله عبلللادتى را لللرفا بلللراى خلللداى يكتلللا و

نفی

اثبات

نفللی در قسللمت ( ال إللله ) اسللت .یعنللی هللیچ معبللود
«برحقی» وجود ندارد.

الشريك ثابت مىكند .خدايى كه در پرستش او

و اثبات در قسمت ( إال الله ) است ،یعنی به جز الله.

هلليچ شللريكى نيسللت ،همانگونلله كلله در ملللك او

این یغه ی شهادت ،حصر و اثبات را می رسلاند؛ بله

هيچ شريك و همتايى نيسلت .آنچله ايلن مطللب

طوری که عبادت را منحصر و ثابت برای الله یکتا می

را وایلللی و آشلللكار بيلللان مىكنلللد ايلللن فرملللوده

کند ،و این عبادت را از غیر او نفی می کند.

خداوند متعال است:
ۡ َ َ
ٓ
َ
َّ
﴿ِإَوذ قال إِِۡ َر َٰ ُِم ِۡلبُِهِ َوق ۡو ِم هِ ٓ إِن ِ َِ َراء
َ
َ
ون  ٢٦إ ََّّل َّٱَّلِي َف َط َرِن فَننَّهۥ َس َُ ۡ
ي
ا
د
م َِّما ۚۡ ۡعبا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ

« ﴾2٧اى رسلللول ملللا ،بللله يلللاد آور وقتلللى را كللله
ابللللراهيم بلللله پللللدر خللللود و قللللومش گفللللت :اى
بتپرستان ،من از معبلودان شلما سلخت بيلزارم
جلللز آن خلللدايى را كللله ملللرا آفريلللده و البتللله ملللرا
هدايت خواهد كرد نمىپرستم و اين خداپرستى

(و توحيد) را در همه ذريلت او تلا قياملت كلمله
باقى گردانيد تا همه فرزندانش (به خداى يكتلا)
رجوع كنند».

بلله همللین خلللاطر مصللنف رحملله اللللله گفتلله اسلللت :و
تفسللیر شللهادت ( ال إللله إال الللله) کلله آن را تویللیی مللی
دهد این اسلت ( :و إذ قلال إبلراهیم یبیله و قومله إننلی
بلراء ممللا تعبللدون ،إال الللذی فطرنللی ) ،یعنللی ( :و آنگللاه

که ابراهیم به پدرش و قومش گفت :ملن بیلزار هسلتم
از آنچه که شما می پرستید ،به جز آنکس که مرا خللق
کرده است ).
« براء مما تعبدون » :این معنی ( ال إله ) است.
« إال الذی فطرنی » :یعنی ( اال الله ) است.
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اگر کسی بگوید :معنی شلهادت ( ال إلله
إال الللله) :یعنللی هللیچ معبللودی جللز الللله
نیست چه می شود؟
در جواب می گوییم :این سخن باطل است؛ زیرا
بللا ایللن سللخن ،هللر معبللودی را کلله بلله غیللر از الل له
پرستش می شود ،حیی می داند .اما زمانی که

و همچنللللين ايللللن ارشللللاد خداونللللد
بزرو:
َ
َ َ ْ َ َ
َ َۡ ۡ َ
ب ۚۡ َع ال ۡوا إ ِ ََٰل ِ َِم ة
﴿يأ ل ٱلكِتَٰ ِ
َس َوآء ِۢ َِ ۡي َن َنا َو َب ۡي َنك ۡم َأ ََّّل َم ۡعب َا إ ََّّل َّ َ
ٱه
ِ
َ َ َ َّ َ
َ
َ ۡ َ
خذ َب ۡعض َنا
َوَّل ن ِك ِِهِ شيئا وَّل يت ِ
َۡ َ
َ َ َّ ۡ ْ
َّ َ
َ
ۡ
ِ
ون ٱهلِ ف نِن تول وا
بعضا أربابا م د ِ
َ
ْ ۡ
ْ َ َّ
َ
فقولوا ٱش َداوا ِِأنا م ۡسل ِمون ﴾٦٤

مللی گللوییم ( :معبللود برحللق ) ،ایللن دلیللل بللر ایللن

«بگو :اى اهل كتاب ،بياييلد تلا بلر

است که به هر معبودی جز الله که پرسلتش ملی

سلر سللخنى كله بللين ملا و شللما يكسلان

شود ،کفر می ورزد ،و اینکله هلیچ معبلود برحقلی

اسللللت بايسللللتيم كلللله جللللز خداونللللد را

جز الله نیست.

نپرسللتيم و ب لراى او هيچگونلله ش لريكى
نيللاوريم و هلليچ كسللى از مللا ديگللرى را

اگر کسی بگوید :معنی شهادت ( ال إله إال

بجللاى خداونللد بلله خللدايى برنگيللرد ،و

الله)  :یعنی :هیچ پروردگار برحقی جز الله

اگللر رويگللردان شللدند بگوييللد :ش لاهد

نیست ،چه؟

باشيد كه ما فرمانبرداريم».

می گوییم :این کالم درست است ،اما تفسیر ال إله إال الله نیست .این توحیلد ربوبیلت اسلت کله
کفللاری کلله رسللول الللله ﷺ در میللان آنهللا مبعللوب شللد نیللز بلله آن اقلرار داشللتند و بللا ایللن حللال ،ایللن
اقرارشان موجب وارد شدنشان به اسالم نشد.
( قل یا أهل الکتلاب تعلالوا إللی کلملو سلواء بیننلا و بیلنکم ) (بگلو :ای اهلل کتلاب! بیائیلد بله سلوی
سخن دادگرانهای که میلان ملا و شلما مشلترک اسلت (و همله آن را بلر زبلان ملیرانیم ،بیائیلد بلدان
عمل کنیم ،و آن این) که جلز خداونلد یگانله را نپرسلتیم) ایلن آیله دلیلل بلر باطلل بلودن تقریلب بلین
ادیان است.
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و دليل گلواهى دادن اينكله محملد ﷺ رسلول
خدا است اين ارشاد خداوندى است:
َ
ٓ
ََ
﴿لق ۡا َجا َءك ۡم َرسول ِم ۡ أنفسِ ك ۡم َع ِۡي ۡ
َعلَ ُۡهِ َما َعن ُِّت ۡم َحريص َعلَ ُۡكم ِ لۡم ۡؤ ِمن َ
ِي َرءوف
ِ
ِ
َّرحُِم ﴾١٢٨
«بهراسللللتى كلللله پيللللامبرى از ميللللان خودتللللان
بهسللوى شللما آمللده اسللت كلله هللر رنجللى كلله شللما

مولللف ایللن آیلله را دلیللل ب لرای شللهادت ( أن محمللدا
رسول الله ) ذکر کرده است .در این آیه ،شلهادت بله
وسللیله سلله ادات از ادوات تاکیللد ،مللورد تاکیللد ق لرار
مقدر ،الم ،قد
گرفته است :قسم ن

مىبريلللد بلللراى او گلللران مىآيلللد ،سلللخت هواخلللواه

مصنف رحمه الله معنلی شلهادت بله رسلالت محملد

شماست و به مؤمنان رؤوف و مهربان است».

ﷺ را بیلللان کلللرده اسلللت و اینکللله بلللرای تحقلللق ایلللن

معناى گواهى دادن به اينكه محمد ﷺ رسول

خداسلللت ايلللن اسلللت كللله در هلللر آنچللله ملللا را املللر
فرموده از ايشان اطاعت كنيم ،و به هر آنچه خبلر
داده يقين و باور داشته باشيم ،و از هر آنچه ملا را
بازداشته باز ايستيم ،و اينكه پرسلتش خلدا جلز بله
روشى كه ايشان بيان فرمودهاند انجام نگيرد.

شهادت ،بر هلر ملرد و زن مسللمانی واجلب اسلت :از
رسول الله ﷺ در هر چیزی که به آن امر کرده اسلت،
اطاعت کند و هر چیزی را که از آن خبر داده اسلت،
تصللدیق کنللد ،و از انجللام هللر چیللزی کلله از آن نهللی
کرده و هشدار داده ،خودداری کند ،و اللله را آنگونله
عبادت کند که او ﷺ آورده و تشریع فرموده است.

مقتضای شهادت به رسلالت محملد ﷺ ایلن اسلت کله او بنلده ای اسلت کله ملورد پرسلتش
قرار نمی گیرد ،و پیامبری است که تکذیب نمی شود ،و این یعنی:

از هلللر چیلللزی کللله از آن

در هر چیزی که ملا را
به آن امر کرده است،
از او اطاعللللت کنللللیم:
زی لرا او از جانللب الللله
ابالغ می کند.

هر چیلزی را کله از آن
خبلللللللر ملللللللی دهلللللللد،
تصللدیق کنللی؛ زیللرا او
راسلللتگو اسلللت و اللللله
نيز او را راسلتگو بيلان
داشته است.

نهللی کللرده و نسللبت ب له
آن هشلللدار داده اسلللت،
اجتناب کنی؛ یعنلی هلر
چیللزی را کلله رسللول الللله
ﷺ از آن نهللللللللی کللللللللرده
اسلللللللت ،بللللللله کنللللللللاری
گذاشللللللللته و خللللللللود در

جانب دیگر باشی.

الللله سللبحانه و تعللالی
را فقلللط بلللا آنچللله کللله
پیلللللللللللللللللامبر ﷺ آورده
اسللت ،عبللادت کنللی؛
کللله ایلللن ،رد بلللر اهلللل
بدعت است.
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و دليللل نمللاز و زكللات و تفسللير درسللت

نماز ستون دین اسلت و مسلتقیما از جانلب اللله و بلدون

توحيد :در اين آيه كريمه متبلور است:
ْ َّ
َ َ
ٓ
ْ َّ َ ۡ
ي َل
ٱه خل ِِص
﴿ َو َما أمِر ٓوا إَِّل َِلَ ۡعب اوا
ََٓ
ْ َّ َ َ ۡ ْ َ َ
ٱلِي َ حنفا َء َويقُِموا ٱلصل َٰوة َويؤتوا ٱ َّلَۡ َٰوة ل
َۡ
َ َ
َوذَٰل ِ دِي ٱلقُ ِ َمةِ ﴾٥

هیچ واسطه ای ،بر پیلامبرش ﷺ فلرض شلده اسلت و ایلن

«جز اين فرمان نيافته بودنلد كله خداونلد

رکن دوم :نماز:

پرسللتش الللله بلله وسللیله افعللال و گفتللاری اسللت کلله بللا
تکبیرب االحلرام شلروع شلده و بلا تسللیم ،پایلان ملی یابلد.

در هنگامی بود که پیامبر ﷺ به آسمان برده شد.
رکن سوم :زکات:

لغتا به معنی رشد و پاک شدن است.
زکات بر دو نوع است :زکات بدن ،و زکات مال.
رکن چهارم :روزه:
لغتا :یعنی خود داری و دست کشیدن از چیزی.
شرعا :عبادت الله به وسیله دست کشیدن از چیزهلایی
اسللت کلله باع ل باطللل شللدن روزه مللی شللود و هم لراه بللا
نیت بوده؛ از طلوع فجر تا غروب خورشید ادامه دارد.
روزه از بزرگترین عبادات است؛ زیرا انواع سه گانه بر
را شامل می شود و از عظمت شأن آن این است کله اللله
سبحانه و تعالی پاداش آن را به خود نسبت داده است.
رکن پنجم :حج:

را بپرستند و پاكدينانله ،ديلن خلود را بلراى او
خللالص دارنللد و نمللاز را برپادارنللد ،وزكللات را
بپردازند ،و اين دين استوار است».
َ
دليل روزه :اين آيه كريمله اسلت﴿ :يَأ ُّي َد ا
َّ
َ ْ
َ
َ ََ
ٱلص َُاٱ َ َم ا
ٱَّلِي َ َءامنوا َت ِ
ب عل ُۡكم ِ
َ َ َ َّ
َ َّ
َ
َ َ
ب لَع ٱَّلِي َ ِم ق ۡبل ِك ۡم ل َعلك ۡم ۚۡ َّتقون
َت ِ
﴾١٨٣

«اى مؤمنان! بلر شلما روزه فلرض گرديلده
همچنانكه بر كسلانى كله پليش از شلما بودنلد
فرض شده بود ،تا كه تقوا پيشه كنيد».

َّ
و دليل حج :اين ارشاد الهى اسلتَ ﴿ :و ِهِ
ََ
َ َ
ۡ
اس ح ُِّج ۡٱۡلَ ُۡ ت َ
لَع ٱنلَّ
ِ
م
ٱس َت َطاع إ ِ َۡل هِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َّ َّ َ َ
َ
ََ
َ
س يُِٗل ل وم كف ر ف نِن ٱه غ ِ ع ِ
َۡ َ
ٱلعَٰل ِمي﴾
«و خللداى را برملللردم حللج خانلللهى كعبللله

لغتا :قصد و هدف.

فللرض اسللت البتلله بللر هللر كسللى كلله توانللايى

شرعا :عبادت الله به وسیله ی ادای مناسک آن طبق آن

رسيدن بله آنجلا را داشلته باشلد و هلركس كله

چیزی است که در سلنت مصلطفی ﷺ آملده اسلت ،و بلر

كفلللر (و انكلللار) ورزد (بدانلللد كللله) خداونلللد از

هر مسلمانی یک بار در عمر ،فرض است.

جهانيان بىنياز است».

29

درجه دوم:

مرتبه سوم :ایمان

ايملللان اسلللت كللله هفتلللاد و چنلللد شلللاخه دارد كللله
بلنللللدترين آن گفللللتن الإللللله إال الللللله و پللللايينترين آن
دوركردن اسلباب اذيلت از راه اسلت ،و حيلاء شلاخهاى
از ايمان است.
اركان آن شش تا است :اينكه به خدا و فرشتگان و

كتابهللا و پيللامبران الهللى و همچنللين بلله روز قيام لت و
تقدير اعم از خوب و بد آن ايمان داشته باشى.
دليل اركان ششگانه مذكور ،اين ارشاد خداونلدى
است:
َ
ۡ
ۡ
ْ
ُّ
َ ۡ َ َ َ ۡ
َّ
َّ ۡ َ
َ
﴿ليس ٱل ِۡب أن تول وا وج و كم ق ِب ل ٱلم ِ ِ
َّ ۡ
َ
ۡ ۡ
ك َّ ٱل ۡ َّ
ٍ ِر
ۡب َم ۡ َء َام َ ِ ِ هِ َوٱَلَ ۡو ِٱ ٱ ِ
َوٱل َمغ ِر ِ َول َٰ ِ
ِ
َ َۡ َ َ َ ۡ َ
ي َ﴾
ب َوٱنلَّب ِ ِ ۧ
وٱلمل ِكةِ وٱلكِتَٰ ِ
«نيكللى آن نيسللت كلله رويتللان را بهسللوى مشللرق و
مغرب آوريد بلكه نيكى آن است كه بنده به خداوند و
روز بازپسللين و فرشللتگان وكتللب آسللمانى و پيغمب لران
ايمان داشته باشد».
و دليل تقدير :اين ارشادخداوندى است:
َّ َّ َ ۡ َ َ ۡ
َ
َشء ٍلق َنَٰه ِِق َار ﴾٤٩
﴿إِنا ُك
«ما هر چيزى را به اندازه آفريديم».

لغتا :یعنی اقرار
شرعا :گفلتن بلا زبلان و اعتقلاد یلافتن بله
وسللیله قلللب و عمللل بلله وسللیله اعضللا و
قلللب اسللت ،کلله بللا طاعللت الللله ،افلزایش
یافته و با معصیت او ،کاهش می یابد.
بنلابراین ،شلرعا بایلد بلرای ایملان پلنج شلرط
موجود باشد ،و اگر بله هلر یلک از ایلن پلنج
شرط ،خللی وارد شد ،از تعریف ایملان نلزد
اهل سنت و جماعت خارج می شود.
دلیل بر این امور پنجگانه چیست؟
رسلللول اللللله ﷺ ملللی فرمایلللد ( :برتلللرین آن
گفللتن ال إللله إال الللله ) اسللت .ایللن دلیللل بللر
قول است.

و فرموده ( :و أدناها إماطو ایذی عن الطریق ) ،این دلیل بر عمل جوارح است.

و فرموده ( :والحیاء ) ،این عمل قلب است.
و این فرموده الله تعالیُّ ( :أیکم زادته هذه ایمانلا ) ،دلیلل بلر ایلن اسلت کله ایملان ازدیلاد
می یابد ،و اگر ایمان ازدیاد می یابد ،پس کم نیز می شلود ،و نقلص دیلن بله لراحت در
این فرموده رسول الله ﷺ ذکر شده است ( :ما رأیت من ناقصات عقل و دیلن ) ،بنلابراین
دین نیز نقصان می یابد.
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ارکان ایمان شش تاست:

ایملللللان بللللله
الله

ایملللللان بللللله
مالئکه

ایملللللان بللللله
کتاب هلای
آسمانی

ایمان بله قضلا

ایملللللان بللللله

ایملللللان بللللله

و قلللللدر؛ چللللله

پیامبران

روز قیامت

خیلللر باشلللد و
چه شر.

رکن اول :ایمان به الله ،مستلزم چهار چیز است:

اول :ایملللان بللله وجلللود

اللللله سلللبحانه و تعلللالی

دوم :ایمللان بلله توحی لد

سللوم :ایمللان بلله توحی لد

چهارم :ایمان به توحید

کللله بللله وسلللیله چهلللار

ربوبیت.

ألوهیت

أسماء و فات

چیز است:

یللک :بلله وسللیله عقللل:
عقللال محللال اسللت کلله
مخلوقی وجلود داشلته
باشد و خالقی نداشلته
باشللد ( :أم خلقللوا مللن
غیللللللر شللللللیء أم هللللللم
الخالقون )

دو :بلللله وسللللیله حللللس:
وقتلللللی در مشلللللکالت و

سلله :بلله وسللیله فطللرت:

چهار :بله وسلیله شلرع:

سللللللختی هللللللا هسللللللتی،

« هر نوزادی بلر فطلرت

ابن قیم رحمه الله ذکلر

دسلللللللتان خلللللللود را بللللللله

(توحیلللد) بللله دنیلللا ملللی

مللی کنللد کلله هللیچ آیلله

آسمان بلند کرده ،و می

آید؛ پدر و ملادرش او را

ای در قللللللللرآن وجللللللللود

رب .و مللللی
گللللویی :یللللا ن

یهلللودی یلللا نصلللرانی یلللا

ندارد مگر اینکه دلیللی

بینی که این سلختی بله

مجوسی می کنند ».

بر توحید است.

إذن الله حل می شود.

31

رکن دوم :ایمان به مالئکه
مالئکه :عالَمی غیبی هستند که الله آنها را از نور خلق کرده است .الله را اطاعت کرده و او را نافرملانی نملی

َْ َ
َ
كة ُر ُسًلَل ُُ َ ْ َ
َ
ًَلة ْثَنًْل َ
ِلي ُج ِِ م
کنند ،و دارای روح هستند ( :روح القدس) ،و جسلم دارنلد( :جا ِع ِل المَلئِ ِ
ِ
ْ
َ ُ
ُُ
َ ُ َ
ََُ َ ََُ َ
اع يَز ُ
اْلَلْق َثا ي َ َش ُ
اء) ،و دارای عقل و قللب هسلتندَ ( :ح َّْت ِإذا ف ِّ ِزع َعًل ُلًل بِ ِه ْم ًُلال ا
يد ِِف
ِلثَلث ِلرب
ِ
ِ
َ َ َ َ ُّ ُ
ثاذا ُال َربك ْم).

ْ
به آنها و به اسم های آنها که الله به ملا یلاد داده ماننلد :جبریلل و میکائیلل و اسلرافیل ،و نیلز بله فاتشلان (َّل
َُْ َ َ َْ َ
َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ
يعص ن اللًله ثا ُم َره ْم َِل َيفعل ن ثا يُؤم ُرِلن) و به أعمال آنها مثلل حملل کننلدگان علرش ،و بله اخبلاری کله
در مورد آنها چه به ورت مجمل و چه به ورت مفصل آمده است ،ایمان داریم.

رکن سوم :ایمان به کتاب های آسمانی

واجب است که ایمان داشته باشیم این کتاب ها کالم حقیقی الله هسلتند و َمجلاز نیسلتند .از جانلب اللله نلازل
شده و مخلوق نیستند .و الله همراه با هر رسولی ،کتابی نازل کرده است .به آنها ایمان آورده و نیز به هر چیلزی
که الله در مورد آنها ما را با خبر کرده ،مانند :اسم و خبر و احکام مجمل و مفصل آنها تا وقتی که منسود نشلده

است ،ایمان می آوریم؛ و ایمان داریم که قرآن ناسخ همه کتاب های قبل از خود است که این کتاب هلا :تلورات
و انجیل و زبور و حف ابراهیم و موسی می باشند.

رکن چهارم :ایمان به پیامبران:
واجللب اسللت ایمللان داشللته باشللیم کلله آنهللا بشللر بللوده و هیچکللدام از خصللائص ربوبیللت را ندارنللد ،و آنهللا هملله
بندگان الله هستند و مورد پرستش قرار نمی گیرند .اللله آنهلا را فرسلتاده و بله سلوی آنهلا وحلی کلرده اسلت ،و
آنها را به وسیله نشانه هلایی ملورد تاییلد قلرار داده ،و آنهلا امانلت را ادا کلرده و املت را نصلیحت کلرده و پیلام
الله را ابالغ کرده اند .در راه الله آنگونه که باید جهاد کنند ،جهاد کرده اند .به آنها و اسلم هایشلان و او لاف
آنها که الله ما را از آنها با خبر ساخته و نیز اخبار آنها که بصورت مجملل و مفصلل آملد ،ایملان داریلم .و ایملان

داریم که اولین پیلامبر ،آدم علیله السلالم اسلت و اوللین رسلول ،نلوح علیله السلالم ملی باشلد ،و خلاتم انبیلاء و
رسوالن ،محمد ﷺ می باشد ،و شلریعت هلای گذشلته همله بله وسلیله شلریعت محملد ﷺ منسلود شلده انلد ،و
پیامبران اولو العزم پنج نفلر هسلتند کله در سلوره شلوری و احلزاب ذکلر شلده انلد ( :محملد و نلوح و ابلراهیم و
موسی و عیسی علیهم السالم).
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رکن پنجم :ایمان به روز قیامت:

متضمن ایمان به همه خبرهایی است که پیامبر ﷺ در مورد احوال بعد از مرو به ما داده اسلت:
مثل :فتنه قبر ،دمیدن در ور ،بلند شدن مردم از قبرهایشان ،و میزان ،و کارنامه های اعمال ،و
پل راط ،و حوض ،و شفاعت ،و بهشت ،و جهنم ،و دیدن پروردگار توسط مومنان در روز قیاملت
و در بهشت ،و دیگر امور غیبی.

رکن ششم :ایمان به قضاو قدر ،چه خیر باشد و چه شر.
این رکن متضمن این است که به چهار چیز ایمان داشته باشیم:

سلللللللوم :مشلللللللیئت:

دوم :کتابللللللللت:

ایملان داشللته باشلیم

چهارم :خللق :ایملان

اول :علم :ایمان

ایمللللللان داشللللللته

کلللله هلللللر چللللله اللللللله

داشللللته باشللللیم کلللله

داشته باشیم به

باشلللیم کللله اللللله

بخواهد ،می شود ،و

بنللللده و اعمللللالش ،و

اینکللللللللله اللللللللللله

مقدار هر چیلزی

هلللر چللله را نخواهلللد،

نیلللز همللله کائنلللات،

سبحانه و تعالی

را تلللا زملللانی کللله

نملللی شلللود ،و بنلللده

مخلللللللوق هسللللللتند.

نیلللز دارای مشلللیئت

دلیلللل ( :اللللله خلللالق

همه چیلز را ملی

قیامللت برپللا ملی

اسللللللت و مشللللللیئت

کللل شللیء ) و ( والللله

داند.

شللللللود ،نوشللللللته

بنده تحت مشلیئت

خلقکللللللللللللم و مللللللللللللا

است.

الله سبحانه و تعالی

تعملون).

وارد می شود.

این مراتب چهار گانه را شاعر در این بیت جمع کرده است:
علم ،کتابو موالنا ،مشیئته

وخلقه وهو ایجاد و تکوین
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درجه سوم:
احسلان اسلت كله فقللط يلك ركلن اسلت ،و آن اينكلله

مرتبه سوم :احسان

خدا را طورى بپرستى كه گويلا او را مىبينلى ،چلون اگلر
تو او را نمىبينى يقينا او ترا مىبيند ،بدليل اين فرموده

احسللان بللاالترین مرتبلله از مراتللب دیللن

خداوند كه:
َّ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َّ َّ
ُّ ۡ
َ
َ
سنون ﴾١٢٨
﴿إِن ٱه م ٱَّلِي ٱۚۡقوا وٱَّلِي م َم ِ

است ،و یلک رکلن بیشلتر نلدارد ،و خلود

«به درستيكه خداونلد بلا پرهيزگلاران ونيكلو كلاران

دارای دو مرتبه است:

است».
و اين ارشاد الهى:
َّ
َ َ َٰ َ
ح يَ
َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ
َّ
يۡ ٱلرحُِ ِم  ٢١٧ٱَّلِي يرى
ِ
﴿وتوى لَع ٱلع ِۡ ِ
ٱلس داِي َ  ٢١٩إنَّ هۥ َو َّ
َۚۡقوٱ َ ٢١٨و َۚۡ َقلُّ َب َ ِف ََّٰ
ٱلس مُِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ٱل َعل ُِم ﴾٢٢٠
«و بر (خداوند) پيروزمند مهربلان توكلل كلن هملان
كللله تلللورا بللله هنگامىكللله (بلللراى عبلللادت) برمىخيلللزى

اول :عبللللللللللللللللادت
مشللاهده :عبللادت
از روی محبللللللت و

دوم :عبلللللللللللادت

مىبينللد و نيللز تحولللت را در (نمللاز از حللالتى بلله حالللت

رغبللت شللوق بلرای

ديگر) ميان نمازگذاران ،چرا كه او شنواى دانا است».

آنچلللللله نللللللزد الللللللله

و همچنين اين فرموده خداوند بزرو:
َ ۡ
َۡ ََ
َ
َۡ ْ ۡ
﴿ َو َما تكون ِِف شأن َو َما ۚۡتلوا مِنه ِم قرءان وَّل
َّ
ََ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۚۡ ۡع َملون ِم ۡ ع َمل إَِّل َ َّنا عل ُۡك ۡم شدودا إِذ تفُِضون

اسللت ،مللی باشللد.

خلللللللوف و فلللللللرار

مثللللال آن عبللللادت

اسللت ،و عبللادت

انبیلللللاء و رسلللللوالن

هیچ مسللمانی از

فُِهِ﴾

«اي رسول ما (بدان كه تو) در هيچ حالي نباشلى و

عللللللللیهم السلللللللالم

هليچ آيلهای از قلرآن تلالوت نكنللى و بله هلليچ عمللى تلو و

اسللللت ،و دیگلللللران

امتللت وارد نشللويد مگللر آنكللله مللا همللان لحظلله شلللمارا

نیللز مللی تواننللد بله

مشاهده مىكنيم».

مراقبت :عبلادت

ایللن مرتبلله خللارج
نیست.

ایلللن مرتبللله دسلللت
پیدا کنند.

تویلیی :معنللای احسلان ایللن نیسللت کله کسللی کله للاحب ایللن مرتبله اسللت ،فقلط حللب الللله را
داشته و از او سبحانه و تعالی خوف ندارد؛ اما در این مرتبه ،قویترین انگیزه ای که بنلده را بله
سوی عبادت سوق می دهد محبت الله سبحانه و تعالی است که فرموده رسول الله ﷺ ( :أفال
أکون عبدا شکورا  :آیا بنده شکر گزاری نباشم ؟ ) از این دست است.
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این حدی دلیلی است برای ارکان اسالم و ایمان و

و دليللل از سللنت :حللدي مشللهور جبريللل اسللت كلله از
عمر بن خطاب ریی الله عنه نقل شده كه فرمودند:

احسان.
آنجللا کلله رسللول الللله ﷺ مللی فرمایللد( :مللا المسللئول
عنهللا بللأعلم مللن السللائل :سللوال شللونده آگللاه تللر از

سوال کننلده – در ملورد وقلت قیاملت – نیسلت )،
دلیل بر این است کله او ﷺ وقلت برپلایی قیاملت را
نمی داند.

«در حالىكللله ملللا خلللدمت پيلللامبر ﷺ نشسلللته بلللوديم
ناگهان مردى بر ما ظاهر شد كه لباسهايش به شدت سلفيد
و موهايش شديدا سياه بود ،هيچ نشانهاى از آثار سفر بلر او
ديللده نمىشللد و نلله هللم كسللى از مللا او را مىشللناخت ،جلللو
پيامبر ﷺ همچنانكه پيامبر نشسته بودند دو زانو نشست و
زانوهللايش را بلله زانوهللاى ایشللان چسللپاند و دسللتهايش را بللر

فرموده رسول الله ﷺ ( :أن تلد
ایمو ربتها :کنیز ،خانم و
احب خود را بزاید):

رانهايش گذاشت و گفت :اى محمد ،از اسالم مرا خبر ده.
فرمودند :اينكله گلواهى دهلى كله هليچ معبلود بلر حقلى جلز
خداى يگانه وجود ندارد و اينكه محملد فرسلتاده خداسلت،

و نمللاز را برپللادارى و زكللات بپللردازى و مللاه رمضللان را روزه
هم به معنی زیاد شدن عقوق
والدین است
و هم به معنی زیاد شدن غالمان و
کنیزان است
و هم به معنی تغییر اویاع است
و هم به معنی این است که حاکم
با کنیزی ازدواج کرده و از او
دارای پسری می شود ،و این پسر
بعد از وفات پدرش ،حاکم می
شود و آقای مادرش به حساب می
آید.

بگيللرى و اگللر توانللايى داشللتى حللج خانلله خللدا كنللى .گف لت:
راسلللت گفتلللى ،تعجلللب كلللرديم كللله چگونللله هلللم از ايشلللان
مىپرسد و هم تصديق مىكند ،گفت :از ايمان مرا خبر ده؟
فرمودند :اينكه به خدا و فرشتگان و كتابها و رسلوالنش
و به روز قيامت و به تقدير أعم از خير و شر آن ايمان و باور
داشته باشى ،گفت :از احسان مرا خبر ده .فرمودند :اينكه
خدا را طورى بپرستى كه گويا او را مىبينى چلون اگلر تلو او
را نمىبينى او قطعا ترا مىبينلد ،گفلت :از قياملت ملرا خبلر
ده .فرمودنللللد :در ايللللن بللللاره سؤالشللللونده از سللللؤالكننده
بيشلللتر نمىدانلللد ،گفلللت :از نشلللانيهاى آن ملللرا خبلللر ده،
فرمودند :اينكه كنيز ارباب خودش را بزايد ،و اينكه ببينلى
چوپانللان تنگدسللت بللا پللاى لخللت و عريللان در سللاختمانها بللر
يكديگر فخر مىورزند .راوى مىگويد :آنگاه راهش را كشيد

(و أن تللری الحفللاب الع لراب العالللو ) :العال لو:

و رفت ،ما اندكى درن كلرديم آنگلاه حضلرت فرمودنلد :اى

یعنی فقرا.

عمر! آيا مىدانيد سؤال كننده چه كسى بود؟ گفتيم :خلدا

(العالو رعاء الشاء یتطاولون فلی البنیلان):
یعنلللی :اویلللاع بلللرعکس شلللده و ایلللن فقلللر
تبدیل به یک غنی فاحش می شود.

و رسولش داناترند ،فرمودند :اين جبريل بود كه آملد تلا املر
دينتان را به شما بياموزاند».

35

آنچه از حدی جبریل برداشت می شود:

طالب علم شش حق بر گردن دارد :حق نفس ،حق شیخ ،حلق جلایی کله در آن درس ملی
خواند ،حق هم شاگردی هایش ،حق کتاب ،و حق علمی که آن را یاد میگیرد.

حق نفس :علم ،عبلادت اسلت ( اخلالص و پیلروی از رسلول اللله ﷺ ) ،سللفی حقیقلی بلاش ،خشلیت،
مراقبت ،توایع و رها کردن کبر و غرور.
قناعت و زهد ،آراسته شدن به اثر علم ،شخصیت ،تمتع یلافتن بله خصللت هلای مردانگلی ،دوری از
تثبت.
رفاه ،رویگردانی از مجالس لهو و لعب ،آراسته شدن به نرمی ،ثبات و ن
همت ،رغبت برای طلب علم ،مسافرت بخاطر طلب علم ،نوشتن علم ،احساس مسلئولیت ،مراجعله
كردن محفوظات (نصوص و متون حفظ شده)  ،فهم عریه کردن فروع بر ا ول ،پنلاه بلردن بله اللله،
امانت علمی ،دق.
بهشت طالب العلم این است که بگوید( :نمی دانم) ،بر سرمایه اش (یعنی وقت ) محافظت داشلته
باشد ،نگهداشتن نفس ،مطالعه برای تصحیی و سپس برای فهم ،مطالعه کتاب های طوالنی.
خوب سوال کردن و سپس گوش دادن و فهمیدن و عمل کردن ،مناظره بدون مراء ،ملذاکره ی عللم،
بین قرآن و سنت و علوم این دو قرار داشته باش ،سعی در کامل کردن ادوات هر فن.
کار ،فرار از حب ریاست و شهرت و دنیا خواهی .سوء ظن داشتن بله نفلس ،و حسلن ظلن بله ملردم.
زکات علم ( همیشه حقگو باشد ،بسیار امر به معلروف و نهلی از منکلر کنلد و بلین مصلالی و مفاسلد
بسنجد ) ،ناشر علم باشد و دوست داشته باشد به مردم نفع رسانده و مقام و شفاعت خود را برای
مسلمانان در کارهای حق و معروف به کار برد .عزت ،یانت علم ،مدارا و نه مداهنه ،ترک تعالم (

عالم نمایی ) و دارت قبل از اهلیت یافتن.
مویعت در مقابل وهم عالم و اختالف علما.
دفع شبهات ،عدم قوم گرايى و حزب گرايى که والء و براء خود را بر آنها قرار دهد.

36

-

حق شیخش :مردم در این مورد به سه گروه افراطی و تفریطی و میانه رو تقسیم ملی شلوند،
و خللواهیم خوانللد کلله اولللین شللرکی کلله در زمللین بوجللود آمللد ،بلله سللبب شللبهه غلللو در مللورد
الحان بود .بنابراین باید همیشه میانه رو بوده ،و افراط یا تفریط نداشته باشیم.

-

حق مکانی که در آن درس می خواند.

-

حق هم شاگردی :الله سلبحان و تعلالی ملی فرمایلد ( :کنلتم خیلر أملو أخرجلت للنلاس  :شلما
بهترین گروهی هستید که به سوی مردم خارج شده اید) ،و رسلول اللله ﷺ فرملوده اسلت( :
یحب لنفسه  :هیچکدام از شلما ملومن نیسلت تلا وقتلی
ال یؤمن أحدکم حتی یحب یخیه ما ن
که آنچه را برای خود دوست دارد ،برای برادرش نیز بخواهد).

-

حق کتاب :از کتابش نگهداری کند؛ زیرا الله سبحانه و تعالی بلا ایلن کتلاب هلا بله ملا لطلف
کرده است ،و باید آنها را حفظ کنیم.

-

حق علم :به وسیله خوب یاد گرفتن علم و مراجعله دائملی آن ،و عملل بله آن ؛ زیلرا بلر کسلی
که چیزی یاد می گیرد ،واجب است که بله آن عملل کنلد ،سلپس بله ایلن عللم دعلوت دهلد؛
زیرا این علم نعمت بوده و باید شکر این نعمت را بجای آورد.

از آداب سؤال اين است كه سؤالى را بپرسد كه از آن اميد حصول نفع و فايده را داشته باشد..

طالب العلم باید بکوشد که ظاهرش نیکو بوده و بر حفظ ظاهر نیکویش محافظت کند.
بعد از وفات رسول الله ﷺ ،درست نیست گفته شود :الله و رسوله أعللم .بلکله گفتله ملی شلود:
الله أعلم.
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این قسمت شامل گزیده ای از رسول الله ﷺ و شامل اسم،

ا ل سوم:

نسب ،عمر و قسمتی از دعوت ایشان ﷺ است.

شناخت پيامبرمان حضرت محمد ﷺ
است

بایللللد در مللللورد رسللللول الللللله ﷺ مللللواردی را
بدانیم .از جمله:

ايشللللللان محمللللللد بللللللن عبدالللللللله بللللللن
عبدالمطلب بن هاشم هستند كه هاشلم از
قريش و قريشىها علرب و از نسلل حضلرت
اسللماعيل فرزنللد حضللرت اب لراهيم خليللل –

اسلللم و نسلللب :ایشلللان

عليلللله وعلللللى نبينللللا أفضللللل الصللللالب وأتللللم

محمد بن عبداللله بلن
عبلللللللللدالمطلب بلللللللللن

عمللللر :ایشللللان  63سللللال

التسللليم – هسلللتند ،ايشللان شصلللت و سللله

هاشلللللللم ،و هاشلللللللم از

عمللر کللرده انللد کلله چهللل

سال عمر كردند ،كه چهل سلال آن پليش از

قریش بوده و قریش از

سللال آن قبللل از بعثللت و

بعثللت و بيسللت و سلله سللال ديگللر زنللدگى

عللرب و عللرب از نسللل

 23سال آن بعد از بعثت

اسللماعیل بللن اب لراهیم

بوده است.

خلیلللل عللللیهم السلللالم

بعثت بود ،ايشان پيامبر و رسول بودند ،بلا
ۡ ۡ
ۡ
﴿ٱق َرأ﴾ نبللوت و بللا ﴿ٱلم َّاِّ ِر﴾ رسللالت بلله
ايشللان ابللالغ شللد ،كلله در آن زمللان در مكلله

است.

تشريف داشتند،

زمان بعثت ایشان به دو قسمت است:

عهد مکی 13 :سال ادامه داشت.

عهد مدنی 10 :سال ادامه داشت.

آیا ایشان علیه السالم ،نبی است ،یا رسول؟
ایشان ﷺ هم نبلی و هلم رسلول اسلت .بلا نلزول سلوره اقلرأ بله نبلوت رسلیده و سلپس بلا سلوره ملدثر
مبعوب شدند.

38
خداوند ايشان را فرسلتاد تلا كله ملردم را از شلرك
بللاز داشللته و بلله سللوى توحيللد و يكتاپرسللتى بخوانللد،

گزیده ای از سیرت ایشان ﷺ:

بدليل اين ارشاد خداوندى كه:
َ
ََ
ۡ
َ َ َّ َ َ َ
ۡ
ۡ
﴿يَأ ُّي َدا ٱلم َّاِّ ِر  ١ق ۡم فأنذِر  ٢ورب فك ِۡب ٣
َ َ
َ ۡ
َوث َُِاَِ َ َف َطد ۡر َ ٤و ُّ
ٱلر ۡج َۡ ف د ۡر َ ٥وَّل ۚۡ ۡم
ِ
َ ۡ
َ َ َ َ
ۡ
ۡ
ت ۡس َتك ِِث  ٦ول ِرب ِ ف ص ِۡب ﴾٧

دعوت در عهد مکی حلول توحیلد و تلرک شلرک و

«اى مرد جامه برخود پیچيده! برخيلز و هشلدار

خلللالص گردانلللدن عبلللادت بلللرای اللللله سلللبحانه و
تعالی قرار داشت و ایلن دعلوت  13سلال بله طلول

ده و پروردگللارت را تكبيللر گللوى و دامنللت را پللاكيزه

انجامید.

پاداش بزرگتر بخواهى و در راه پروردگلارت شلكيبايى

سلللپس ایشلللان ﷺ دسلللتور یافلللت کللله بللله مدینللله

كن».
َ
َ
معنلاى﴿ :ق ۡم فأنذ ِۡر﴾ يعنلى از شلرك بترسلان و بله
َ َ َّ َ َ َ
ك ۡ
ۡب﴾ يعنلللى
ف
سلللوى توحيلللد فراخلللوان ،و ﴿ورب
ِ

هجرت کنلد .در آنجلا نیلز دعلوت بلر پایله توحیلد

بدار و از آاليش -شرك – بپرهيلز و بخششلى مكلن كله

باتوحيد ويكتا پرستى او را تعظيم كلن و بلزرو بلدار و
َ َ
﴿ َوث َُِاَِ ف َط ِد ۡر﴾ يعنى اعملال خلويش را از شلرك پلاك
َ ۡ
گردانَ ﴿ ،و ُّ
ٱلر ۡج َۡ ف د ۡر﴾ رجز يعنى بتهلا ،و تلرك بتهلا
يعنى بيزارى از بتها و بت پرستان.

استوار بوده ،و باقی احکام دین شلامل عبلادات و
معللامالت و امللور زنللدگی نیللز در ایللن عهللد ،نللازل
شدند.
کسی کله در سلیرت ایشلان ﷺ نظلر کنلد ،در ملی

ده سللال تمللام بلله همللين منللوال مللردم را بسللوى

یابلللد کللله دعلللوت بللله توحیلللد هملللواره در زنلللدگی

توحيد مىخواندند ،پس از ده سلال ايشلان بله معلراج

ایشللان اسللتمرار داشللته اسللت تللا وقتللی کلله الللله

يعنللى آسللمان فراخوانللده شللدند و نمازهللاى پنجگانلله
فلللرض گرديلللد ،سللله سلللال در مكللله نملللاز خواندنلللد ،و

سللللللبحانه و تعللللللالی او را وفللللللات داد ،و در ایللللللن

سللپس مللأمور گرديدنللد كلله بلله مدينلله هجللرت كنن لد

مویوع به ویوح رد بر کسانی است که مردم را

هجللرت از سللرزمين شللرك بلله سللرزمين اسللالم منتق لل

از تعلللیم توحیللد بللی نیللاز دیللده و مللدعی هسلتند

شدن است.
هجرت بر اين املت فلرض اسلت كله از سلرزمين
شللرك بلله سللرزمين اسللالم كللوي كننللد و ايللن فريضله تللا

کلله بلرای یللادگیری توحیللد فقللط بلله دقللایق انللدکی
احتیاج است.

قيامت ادامه دارد.

قللول مولللف رحملله الللله کلله مللی گویللد ( :عللرج بلله الللی السللماء  :بلله آسللمان بللاال بللرده شللد ) ،چنللین از آن در
مییابیم:
.1

هر چه از امور غیبی که رسول الله ﷺ در مورد آن به ما خبر داده است ،می گلوییم :ایملان آوردیلم و
تصدیق کردیم و تسلیم شدیم.

.2

اهمیت نمازهای فرض که الله سبحانه و تعالی آن را در آسمان فرض کرده است.
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هجرت به سه نوع تقسیم می شود:

هجرت بر اين امت فرض اسلت كله از سلرزمين شلرك بله سلرزمين
اسالم كوي كنند و اين فريضه تا قيامت ادامه دارد
به دليل :اين فرموده خداوند:
َ
َّ
ۡ َ َ
َ
ِِم أنفسِ د ۡم ق الوا فِ َ
﴿إ ِ َّن ٱَّلِي َ تَ َو َّفىَٰدم ٱل َمل ِكة َظال ِ ٓ
ُم َن ت ۡم
ِ
َ
َۡ
َ ْ ََ َ
َّ
َ ْ َّ ۡ َ ۡ َ َ
ۡرض قال ٓوا أل ۡم تك ۡ أۡرض ٱهِ َو َٰ ِس َعة
قالوا َنا مستضعفِي ِِف ٱۡل ِ ل
ْ َ َ َْ َ َ ۡ
َّ
َ َّ
ٓ ۡ َ
َ َ
ص ما  ٩٧إَِّل
جروا ف
ُِدا ل فأول ِ م أ َوىَٰد ۡم ج َد نم َو َس ا َءت م ِ
فتدا ِ
ٓ ۡ َۡ َ
َ
َ
َ
ٱلۡم ۡس َت ۡض َعف َ
ِي ِم َ
ال َوٱلن َِساءِ َوٱلوِلد َٰ ِن َّل ي َ ۡس َت ِطُعون حُِل ة
ٱلرج ِ
ِ
َّ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
َوَّل َي ۡد َتاون َسيُِٗل  ٩٨فأ ْول ِ َع ََس ٱه أن َي ۡعف َو ع ۡند ۡ لم َونن
َ
َّ َ
ٱه عف ًّوا غفورا ﴾٩
ْ

اول :هجلللرت
از بلللللد کفللللر
بللللللللله بلللللللللللد
اسلالم :حکللم
ایلللللللن نلللللللوع
هجللللللللللللللرت،
واجللللللللللللللللللب

است.

سللللللللللللللللللللوم:

دوم :هجلللللرت
از مکللللللله بللللللله
مدینللللله :ایلللللن
نللللوع هجللللرت
بعلللللد از فلللللتی
مکلله بلله پایللان
رسیده است.

هجرت از هر
آنچللللللللللللللله از
اعملللللللللللللال و

اشللللللللخاص و

«كسانى كله فرشلتگان جانشلان را مىگيرنلد ،درحاليكله آنلان

زمان و مکان

برخود ستم روا داشتهاند ،بله ايشلان گوينلد :در چله حلال بوديلد؟

هلللا کللله اللللله
تلللللللللرک آن را
واجللب کللرده
است.

گويند :ما در سرزمين خود مستضعف بوديم .گويند :آيا سرزمين
خداونللد ف لراد نبللود كلله بتوانيللد در آن -بلله هللر كجللا كلله خواهيللد-
هجرت كنيد؟ سرا و سلرانجام اينلان جهلنم اسلت و بلد سلرانجامى
اسللت مگللر مللردان و زنللان و كودكللان مستضللعفى كلله نمىتواننللد
چلللارهاى بينديشلللند و راه بللله جلللايى نمىبرنلللد ،اينلللان را باشلللد كللله
خداوند ببخشايد ،و خداوند بخشاينده آمرزگار است».

هجلللرت از عملللل :هلللر آنچللله کللله اللللله سلللبحانه و
تعللالی آن را ح لرام کللرده اسللت کلله در رأس آنهللا،
شرک است.
عامل :کفار و منافقان و امثال آنها.
زمان :ترک زمان هایی که کفار در آنها جشن ملی
گیرند.
مکللان :تللرک مکللان هللایی کلله کفللار در آنهللا جشلن
می گیرند.


توبه به وسیله یکی از این دو چیز قطع می شود:

وبه دليل :اين ارشاد خداوندى:
َ َٰ َ َ َّ َ َ َ ٓ ْ َّ َ ِ َ َٰ َ َ َّ َٰ َ َ ۡ
ون ﴾٥٦
﴿يعِبادِي ٱَّلِي ءامنوا إِن أۡرِض وسِعة فنَِّي ف عبا ِ
«اى بنللدگان مللن كلله ايمللان آورده ايللد! بدانيللد كلله زمللين مللن
گسترده است پس فقط مرا بپرستيد».
امام بغوي  /مىفرمايد:
«سبب نزول اين آيه مسلمانانى هسلتند كله در مكله بودنلد و
هنلللوز هجلللرت نكلللرده بودنلللد خداونلللد آنلللانرا اهلللل ايملللان خطلللاب
فرمود».
و دليل بر هجرت از سنت نبوى :اين فرموده پيامبر اكرم ﷺ
است كه:
ْ
َ
ََْ
َّل َۚۡنْقط الد ْ
د َرة َح ََّّت َۚۡنْ َق ِط َ َّ
َّ
اَّ ْوبَ ة
اَّ ْوبَ ة َوَّل ۚۡنق ِط
«
ِ ِ
ْ
َّ
َ
َح ََّّت ۚۡ ْطل َ الت ْمس ِم ْ َمغ ِرب ِ َدا».

«هجرت قطع نمىشود تا زمانيكه توبه قطع شود و توبله قطلع

نمىشود تا اينكه خورشيد از مغرب طلوع كند».

اول :طلوع کردن خورشید از مغرب.
دوم :هنگام وفات( :و لیست التوبلو لللذین یعمللون السلیئات حتلی إذا حضلر أحلدهم الملوت قلال إنلی تبلت اآلن و ال
الذین یموتون و هم کفار  :و توبه برای کسانی که بدی ها را انجام می دهند نیست ،که وقتی زمان مرو یکی از آنها
فرا رسید ،بگوید :االن توبه کردم ،و نیز توبه برای کسانی نیست که در حالی می میرند که کافر هستند).

40

هنگللللامى كلللله پيللللامبر ﷺ در مدينلللله مسللللتقر



فرمللوده رسللول الللله ﷺ( :ال هجللرب بعللد الفللتی :

گرديدنللد بلله بقيللهی احكللام اسللالم نيللز مأمور يللت

بعلد از فلتی مکله ،هجلرت وجلود نلدارد) :یعنلی

يافتند ،مثل زكات ( )1و روزه و حج و اذان و جهاد

هجرت از مکه به مدینه وجود ندارد ،و در ایلن

و امر به معروف و نهى از منكر و احكام ديگر.

حللدی اشللاره ی رسللول الللله ﷺ بلله ایللن مطلللب

ده سلللال در ايلللن راسلللتا جانفشلللانى كردنلللد تلللا
اينكه وفات نمودند  -لوات الله وسلالمه عليله-

اسللت کلله امکللان نللدارد مکلله بللاز هللم بلله کفللر
برگردد.

اما دين ايشان قائم و دائم خواهد بلود خال لهاش

( )1شیخ ابن عثیمین رحمه الله ملی گویلد( :زکلات اول

اين است كه هيچ خيرى نبوده مگر اينكه املت را

در مکلله فللرض شللد؛ امللا مقللدار نصللاب و مقللداری کلله

بللدان راهنمللايى فرمللوده و هلليچ شل نلرى نبللوده مگللر

واجللب اسللت پرداخللت شللود ،معللین نشللد ،و در مدینلله

اينكه امت را از آن برحذر داشته است ،بزرگتلرين

مقدار نصاب ها و مقداری که واجلب اسلت بله عنلوان

خيللرى كلله مللردم را بللدان راهنمللايى فرمللوده اول

زکات پرداخت کند ،تعیین شد).

توحيللد اسللت و بعللد هللر آنچلله كلله خداونللد آن را

رسللول الللله ﷺ در سللال دهللم هجللری از دنیللا رفتلله و در

دوسلللت دارد و مىپسلللندد ،و بلللدترين شلللرى كللله

حجره عائشه ریی الله عنه دفن شدند.

امت را از آن برحذر داشته اول شرك اسلت و بعلد
هرآنچه كه خداوند آنرا ناپسند مىدارد
( هیچ خیری نبوده مگر اینکه امت را به سوی آن رهنمون کرده ،و هیچ شری نبوده ،مگلر اینکله املت را از آن بلر
حذر داشته است ) :باید شهادت دهیم که رسول الله ﷺ امانت را ادا کرده و رسالت خود را ابالغ نموده و امت
را نصیحت کرده ،و در راه الله آنگونه که می بایست جهاد کند ،جهاد کرده اسلت ،و ملا را بلر راهلی روشلن تلرک
کرده است که شب آن همانند روز ،روشن بوده و کسی جز هالک شونده ،از آن منحرف نمی شود.

بزرگترین محرمات:

گناهللللللان کبیللللللره هللللللر
گنلللللاهى كللللله عقوبلللللت
شرک اکبر ( کله شلخص را از
دین خارج می کند ).

شللللللرک ا للللللغر ( کلللللله

خا للللللى بلللللللراى آن (در

شخص را از دین خلارج

قرآن ويا سلنت) در نظلر

نمی کند).

گرفته شده اسلت (مثلل
عقوبللت زنللا و سللرقت و
قذف و)...

گناهلللللان لللللغیره ( هلللللر
گنلللللاهی کللللله عقوبلللللت
خا للی ب لرای آن در نظللر
گرفته نشده است ).
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( )1رسول اللله ﷺ بله سلوی همله ملردم فرسلتاده
شده است ،و با مبعوب شدن ایشان ،هلر دینلی
قبل از او ،منسود شده اسلت .بنلابراین یهلود و
نصلللاری در زملللان رسلللول اللللله ﷺ و بعلللد از آن،
زمللانی کلله دعللوت بلله آنهللا برسللد ،امللا وارد دیللن
نشوند ،کافر هستند ،حتی اگلر بلر هملان دینلی

باشللند کلله موسللی و عیسللی بللر آن بللوده انللد .از
دالیل آن:
 – 1فرمللوده ی الللله سللبحانه و تعللالی ( :قللل ی لا
أهل الکتاب تعالوا إلی کلمو سواء بیننا و بینکم
نأال نعبللد إال الللله و ال نشللرک بلله شللیئا  :بگللو :ای
أهل کتاب ،بیایید به سوی کالمی که بین ملا و

خداونللد ايشللان را بلله سللوى هملله ى انسللانها
فرسللتاده و اطاعللت ايشللان را بللر هملله ى انللس و
جن فرض گردانيده است.
دليلش :اين ارشاد خداوندى است:
ۡ َ
َ
َّ
﴿قل يَأ ُّي َد ا ٱنلَّ اس إ ِ ِي َرس ول ٱهِ إ ِ َۡلك ۡم

َ
َجُِعا﴾ ()1

«بگلللو :اى ملللردم ،بدرسلللتيكه ملللن فرسلللتاده
خدا به سوى همه شما هستم».
و خداونللللد ديللللن را بوسلللليله ايشللللان تكميللللل
فرموده چنانكه مىفرمايد:
َ
ۡ َ ۡ ۡ َ
ۡ
َ
﴿ٱَلَ ۡو َٱ أك َملت لك ۡم دِي نك ۡم َوأۚۡ َم ۡم ت
ۡ
َ
ََ
َ
ۡ
ٱۡل ۡس َٰ َم
عل ُۡك ۡم ن ِع َم َِّت َو َر ِ
ض ُت لك م ِ

دِينا﴾()2

«امروز دين شما را برايتان به كمال رسلاندم

شما مشترک است :اینکه جز اللله را نپرسلتیم و

و نعمللتم را بللر شللما تمللام كللردم و ديللن اسللالم را

چیزی را شریک او قرار ندهیم ).

براى شما پسنديدم».

 – 2فرمللوده ی الللله سللبحانه و تعللالی ( :قللاتلوا
اللللذین ال یومنلللون باللللله و ال بلللالیوم اآلخلللر و ال
یحرمون ما حرم الله و رسلوله و ال یلدینون دیلن

دليللل وفللات حضللرتش :ايللن ارشللاد خداونللد
است:

َّ
َّ
َ
َّ َ
﴿إِن َمُِت ِإَومدم َّمُِتون  ٣٠ث َّم إِنك ۡم يَ ۡو َٱ
َۡ
َ
ۡٱلق َِيَٰ َمةِ ع َ
ِنا َربِك ۡم َت َت ِصمون ﴾٣١

الحلللق ملللن اللللذین اوتلللوا الکتلللاب  :بجنگیلللد بلللا

« -اى رسول عزيز ما -شخص تو و همه خلق

کسانی از اهل کتلاب کله بله اللله و روز قیاملت

البتلله بلله مللرو از دنيللا خواهيللد رفللت آنگللاه روز

ایمان نیاورده و آنچه را الله و رسولش حرام می

قيامللت هملله در پيشللگاه عللدل پروردگللار خللويش

داننلد ،حلرام نملی داننلد ،و بله دیلن حلق گللردن

دادخواهى مىكنید».

نمی نهند ).
 – 3فرموده رسول الله ﷺ ( :والذی نفسی بیده ال یسمع بی یهلودی و ال نصلرانی ثلم ال یلومن بلی إال
کان من اهلل النلار  :قسلم بله کسلی کله جلانم در دسلت اوسلت ،هلیچ یهلودی و نصلرانی نیسلت کله
سخن مرا بشنود ،سپس به من ایمان نیاورد مگر اینکه اهل آتش است ).
(  ) 2در این آیه رد بر اهل بدعت است.
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پنجم :خاتمه
بطور قطع انسانها پس از مردن برانگيخته خواهند شد.
به دليل اينكه :خداوند متعال مىفرمايد:
ۡ َ َۡ ۡ
﴿م ِۡن َدا ٍَلَ ۡق َنَٰك ۡم َوف َ
ُن رجك ۡم تَ ارةَ
ُِدا نعُِاكم ومِندا
ِ

أ ٍۡ َر َٰ
ى ﴾٥٥

(  ) 1هملله مللردم بللدون شللک طعللم مللرو را خواهنللد

«از آن (خاك) شمارا آفريدهايم و به آن بازتان مىگردانيم و

چشید و برای روزی بزرو ،برانگیخته خواهنلد شلد

بارديگر از آن بيرونتان مىآوريم».

که همان روز قیامت است ،و سپس محاسلبه شلده

و نيز مىفرمايد:
َۡ
َ
َ َّ
َ
َ
ٱه أَ َ
ۡ
َّ
َ
ۢنب َتكم ِم ٱۡل ِ
ۡرض مباۚۡ ا ث م يعُِ اكم فُِد ا
﴿و
ۡ
ۡ َۡ
َويخ ِرجكم إٍِراجا ﴾١٨

و هر کس بر حسب عملش ،پاداش داده می شود.
(  ) 2کسللللی کلللله قیامللللت و حسللللاب کتللللاب آن را

«وخداوند شمارا مانند گياهى از زمين رويانلد سلپس شلما

تکللذیب کنللد ،کللافر مللی شللود؛ زیلرا رکنللی از ارکللان

را به آن باز مىگرداند و به بيرون آوردني شما را بيرون ميآورد.

ایمان را منکر شده است.

و آنگللاه پللس از برانگيختلله شللدن و مطللابق آنچلله عمللل كردهانللد

(  ) 3نوح علیه السلالم اوللین رسلول اسلت ،و دلیلل

پاداش داده خواهند شد».

آن ،فرمللوده ی الللله سللبحانه و تعللالی اسللت ( :إنللا

لذا خداوند متعال مىفرمايد:
َ
َۡ
َ ۡ َ َّ
﴿ َو ِ َّهِ َما ِف َّ َ َ
َ
َ
ت َو َما ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َِلد ِۡي ٱَّلِي أس ُٔوا
ٱلسمََٰ َٰ ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ْ ۡ
َ
ۡ
ِِما عمِلوا ويد ِۡي ٱَّلِي أحسنوا ِ ِ س ﴾٣١
«و آنچه در آسمانها و زمين اسلت از آن خداونلد اسلت ،تلا
سرانجام بدكرداران را بر وفق كار و كردارشلان جلزا دهلد و نيكلو
كاران را به پاداش نيكو (بهشت) جزا دهد».
كسللىكه منكللر برانگيختلله شللدن بعللد از مللرو باشللد كللافر

ْ

أوحینللا إلیللک کمللا أوحینللا إلللی نللوح والنبیللین م لن
بعده  :ما به سوی تو وحی کردیم همانگونله کله بله
سوی نوح و أنبیای بعد از او وحی کردیم ).
اما اولین نبلی ،آدم علیله السلالم اسلت ،و دلیلل آن
این است که از رسول الله ﷺ در مورد آدم پرسیده

است.

شللد کلله آیللا او نبللی اسللت؟ فرمللود ( :نبللی مکل لم :

به دليل اينكه :خداوند متعال مىفرمايد:
َ َ َ َّ َ َ َ ٓ ْ َ َّ ۡ َ ْ ۡ َ ََٰ
ٰ َو َري ََّ ۡب َع نَّ
﴿زعم ٱَّلِي كفروا أن ل يبعث لوا ق ل ِ
ِ
َ ۡ
َ َ َّ
َ َ َ َ َّ
ث َّم َّن َّبؤن ِ ِ َما عمِلت ۡ لم َوذَٰل ِ لَع ٱهِ يَسِم ﴾٧

پیامبری است که با او سخن گفته شده است ).
آخللللرین پیللللامبر نیللللز محمللللد ﷺ اسللللت .دلیللللل آن،

«كللافران پنداشللتهاند كلله هرگللز برانگيختلله نمىشلوند ،بگللو

فرمللوده ی الللله سللبحانه و تعللالی اسللت ( :مللا کللان

آرى سوگند به پروردگلارم كله برانگيختله خواهيلد شلد سلپس از

محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسلول اللله و خلاتم

(حقيقت) آنچه كرده ايد آگاهتان كنند و اين بلر خداونلد آسلان

النبیلللین  :محملللد پلللدر هلللیچ یلللک از ملللردان شلللما

است».
خداوند متعلال همله پيلامبران را مبعلوب فرملوده اسلت تلا

نیست ،بلکه او رسول الله و خاتم پیامبران است ).

آنكه مژدهدهنده و بيمدهنده باشند.

بنابراین هر کس بعد از رسول الله ﷺ ادعای نبلوت

به دليل اينكه مىفرمايد:
َ َ َّ
َ
َ َ َّ
َّ
َ
﴿ ُّرسٗل ُّميَ ِ ِي َ َومنذِرِي ِلِ ٗل يك ون ل ِلن ِ
اس لَع ٱهِ
ح َّ
دُۢة َب ۡع َا ُّ
ٱلرس ِل﴾

و رسلالت کنلد ،دروغگلو و کلافر اسلت ،و هلر کسلی

«پيامبرانى  -فرستاديم -كه مژده دهنده و بيم دهندهاند،
تا آنكه براى مردم  -پلس از آملدن پيلامبر -هليچ علذر و بهانلهاى
نماند».

نیللز کلله ایللن مللدعی را تصللدیق کنللد ،مثللل او ک لافر
است.
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اللللله ،پیلللامبران و انبیلللاء را بشلللارت دهنلللده و انلللذار
دهنلللده فرسلللتاده اسلللت ،و همللله آنهلللا در دعلللوت بللله

اولللين پيللامبر حضللرت نللوح علیلله السللالم و

توحیلللد و جنگیلللدن بلللا طلللاغوت و شلللرک بلللا همللله ی

آخللرين آنللان حضللرت محمللد ﷺ اسللت كلله ايشللان

انللواعش مشللترک هسللتند .دلیللل آن ،فرمللوده ی الللله

خاتم پيامبران هستند.

سللبحانه و تعللالی اسللت ( :و لقللد بعثنللا فللی کل نلل نأمللو

دليل اينكه :حضرت نوح علیه السالم اوللين

رسلللوال  :و در میلللان هلللر امتلللی ،رسلللولی فرسلللتادیم )،

پيامبر است اين ارشاد خداوندى است:
﴿إنَّا ٓ أَ ۡو َح ُۡ َنا ٓ إ َ َۡل َ ََ َما ٓ أَ ۡو َح ُۡ َنا ٓ إ َ ََٰل نوم َوٱنلَّب َ
ي
ِ
ِ
ِ
ِِ
ۡ
ِم َۢ َبع ِاه ِ ﴾

الطللللاغوت  :از طللللاغوت اجتنللللاب کنیللللد ) ،یعنللللی:

«مللا بلله تللو وحللى فرسللتاديم همچنانكلله

طواغیت را یک طرف گذاشته و خلود در طلرف دیگلر

بللللله نلللللوح و پيلللللامبران بعلللللد از او وحلللللى

یعنی در میان هر قومی؛ ( أن اعبدوا الله  :که اللله را
بپرسلللتید ) ،یعنلللی :اللللله را یکتلللا بدانیلللد ( ،واجتنبلللوا

باشید و این طرز بیان ،بلیغ ترین روش برای هشدار و
دوری از آنهاست که جزئی از محقلق سلاختن عقیلده
بیزاری از شرک و مشرکین است.
و الللله بللر هملله بنللدگانش فللرض کللرده اسللت کلله ب له
طاغوت کفر ورزیلده و بله اللله ایملان بیاورنلد ،و بایلد
قبلل از اینکلله بله الللله ایمللان بیاورنلد ،اول بلله طلاغوت

فرستاديم».
از نللوح علیلله السللالم تللا محمللد ﷺ هللر
پيللللامبرى كلللله بسللللوى هللللر قللللوم و أمتللللى
فرسللتاده شللده آنللان را بلله پرسللتش خللداى
يكتلللا فراخوانلللده وازپرسلللتش طلللاغوت بلللاز

کفللر بورزنللد ( :فمللن یکفللر بالطللاغوت و یللؤمن بالللله :

داشته است.

پس کسی که به طاغوت کفر ورزیده و به اللله ایملان

طللاغوت :هللر چیللزی از معبودهللا ( ماننللد سللن هللا و

به دليل :اينكه خداوند مىفرمايد:
َ
َََ ۡ َََۡ
ُك أ َّم ة َّرس وَّل أ ِن
﴿ولق ا بعثن ا ِِف ِ
ۡ ْ َّ َ َ ۡ َ ْ َّ َٰ
ٱلطغوت﴾
ٱعباوا ٱه وٱجتنِبوا

درختان ) یا پیروی شوندگان ( مانند علملای سلوء ) یلا

«و بللله راسلللتى كللله درميلللان هلللر املللت

اطاعت شوندگان ( مانند امیرانلی کله از اطاعلت اللله

پيللللامبرى بللللرانگيختيم (تللللا بگوينللللد) كلللله

آورد ).

خارج شده اند ) هستند که بنده به وسیله آن از حلد
تجاوز میکند.

خداونلللد را بپرسلللتيد و از طلللاغوت پرهيلللز
كنيد».
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خداوند بر همه بندگان ايمان به خدا و كفر به طاغوت را واجب گردانيده است.
حده ملن معبلود أو متبلوع
ابن قيم رحمه الله مىفرمايد( :معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد ن
أو مطاع).
«معناى طاغوت اين است كه بنده در پرستش معبلود يلا اتبلاع متبلوع يلا اطاعلت مطلاعى از

حد مجاز بگذرد».
طاغوتها زيادند كه در رأس همه پنج تا قرار دارد:
 -1ابليس ملعون
 -2كسى كه پرستيده شود و او از اين عمل رایى باشد
 -3كسى كه مردم را به پرستش خودش ترغيب كند
 -4كسى كه دانستن جزئى از علم غيب را مدعى باشد.
 -5و كسى كه خالف حكم خداوند حكم كند (حكم به غير ما أنزل الله کند).
لذا خداوند متعال مىفرمايد:
ۡ
َ َّ َ َّ َ ُّ ۡ
َّ َ َ
ۡ
َّ َٰ
َٓ َۡ َ
َ َ ََ َ ۡ ۡ
وت َوي ؤ ِم َۢ ِ ِ هِ فق ِا
لطغ ِ
﴿َّل إَِراه ِِف ٱلِي ِِۖ قا ۚۡبي ٱلرشا ِم ٱل ِ ل فم يكف ر ِ ِ
ۡ َۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َۡ َ
َ َ َ
َّ
َ
ٱستمس ِ ِ لعروة ِ ٱلوث َٰ
اٱ ل َدا َوٱه َس ِمُ عل ُِم ﴾٢٥٦
َق َّل ٱنفِص
«در كار دين اكراه روا نيست چرا كه راه از بيراهه به روشنى آشلكار شلده اسلت پلس هلركس
كه به طاغوت كفر ورزد و به خداوند ايمان آورد به راستى كله بله دسلتاويز اسلتوارى دسلت زده

است كه گسستى ندارد و خداوند شنواى داناست».
ْ
َ
َ
ْ
َ
اۡل ْس ٗلٱ َوعم وده
و معناى الإله إال الله همين است ،در حدي اسلت كله« :رأس اۡلم ِرِ :
َّ
الصٗلة َوذ ِْر َوة َس َنا ِمهِ الْ د َداد ِف َ
ُل اه».
ي
س
ِ
ِ
ِ
ِ
«در رأس همه امور اسالم قرار دارد ،ستون آن نملاز و قلله افتخلارات آن جهلاد فلي سلبيلالله
است».
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در حکم به غیر ما انزل الله تفصیل وجود دارد:

یللا کفللر ا للغر اسللت :کسللی کلله معتقللد باشللد حکللم

یللا کفللر اکبللر اسللت :اگللر معتقللد باشللد حکللم بشللر

بغیر ما انزل الله ،باطلل اسلت .املا اینکلار را بخلاطر

ماننللد حکللم الللله یللا بهتللر از آن اسللت ،کفللر اکبللر

هللوی و هللوس یللا بخللاطر حللب ریاسللت یللا اسللباب

است.

دیگری انجام می دهد.

طاغوت ها بسیارند ،و سران آن پنج تا هستند:

ابلیس لعنو الله

و کسللللللللی کلللللللله

علیه ( در اینجلا

پرسلللللللتیده ملللللللی

شلللللیخ از بلللللاب

شلللللود و خلللللودش

إخبلللللللللللللار ،او را

نیللز رایللی اسللت

لعنت ملی کنلد

کللللللله پرسلللللللتیده

).

شود.

و کسلللللللی کللللللله

و کسللی کلله

مردم را به سوی

ادعللللللللللللللللای

عبللادت خللودش

چیللللللللللزی از

دعللللللللوت مللللللللی

علللللم غیللللب

کند.

کند.

و کسی کله
حکم به غیر
ما انلزل اللله
کند.

خاتمه:
بر هر صاحب عقیل رضوری است که در این ر
مت مهم تامل نماید و نسبت به آن عنایت
ایت ر
ویژهای داشته باشد ،زیرا که ر
قب سوال میشود
مت شامل اصول مهیم است که از آن در ر

و الله بر همه چیز عالمتر است ،و لی الله علی محمد وعلی آله و حبه وسلم

46
44

قب
امتحان رشح سوال های سه گانه ر
جواب حيی را از میان پاسخ های درون پرانتز انتخاب کنید:
 -1ا ول سه گانه همان سوال های قبر است؟ ( حیی – غلط)
 -2مولف این کتاب برای خواننده این کتاب در چند جا دعا کرده است؟ (دو جا – سه جا)
 -3این کتاب چه محاسنی دارد؟ (آسان بودن عبارات – بیان کلی و تفصیلی – بیلان دالیلل از قلرآن و سلنت
– دعا برای طالب علم – رد بر شبهات معا ران – کثرت شرح ها بر این کتاب – بیان سواالت مهم و پاسخ
به آن – قبول و استقبال مردم به این کتاب با توفیق الله – تمامی گزینه ها)
 -4فهرست متن سوال های سه گانه قبر را به چند بخش می توان قسمت نمود؟ (پنج – شش)
 -5آموختن توحید( :فرض کفایت است – فرض عین است)
 -6دلیل مسائل چهارگانه چیست؟ (سوره العصر – سوره اإلخالص)
 -7کسی که علم کسب کند ولی بدان عمل نماید شبیه( :نصارا – یهود – تمامی گزینه ها) است

-8

بر به چند قسمت تقسیم می شود؟ (دو قسمت – سه قسمت)

 -9قول امام شافعی درباره سوره العصر چیست؟ (کافی بودن در اقامه حجت – نیاز برطرف کلردن از بقیله
سوره ها)
-10مراد از کالم امام شافعی در مورد سوره عصر ( :در اقاملت حجلت کافیسلت ،از دیگلر سلوره هلا بلی نیلاز
میکند)
 -11شخصی که بریکی از اقسام توحید ایمان بیاورد موحد نیست ( :حیی ،خطا)
-12براءت از شرک و مشرکین( :با قلب وزبان واعضای بدن ،با براءت از عمل و عامل ،همه موارد)
 -13مراد از مساجد در گفته الله متعال" و أن المساجد لله "( :بنای مسا جد ،اعضای سجود ،زمینلی کله بلر
آن سجده میشود ،همه مواردی که ذکر شد)
-14روش و اسلوب سلف( :دلیل وبرهان آوردن ثم اعتقاد داشتن ،اعتقاد داشتن سپس دلیل و برهان آوردن)
 -15هر کس از علمای ما که گمراه شد در او شباهت به ( :یهود ،نصارا) است.

قب
امتحان رشح سوال های سه گانه ر
 -16هر کس از نیایشگران و عابدان ما که گمراه شد در او شباهت به ( :یهود ،نصارا) است.
-1٧سوالهای سهگانه همان ا ول سهگانه است ( :حیی ،خطا )
-18دعا تقسیم میشود به( :دعای عبادت،دعای مسألت،زبان حال ،زبان گفتار)
-19دعای مسألت تقسیم میشود به( :دو قسم ،چهار قسم)
-20مردم در اعقتاد به اسباب بر چند دسته تقسیم شدند( :دو طرف و وسط ،شرک اکبرو شرک ا غر)
-21اسللتغاثه بلله مخلللوق جللایز اسللت( :بصللورت مطلللق ،در آنچلله کلله در تللوان اوسللت ،در آنچلله کلله بللا شللروط
چهارگانه در توان است)
-22معنای ال اله اال الله( :قادربه اختراع است ،هیچ معبود نیست جز الله ،هیچ معبودی بر حق نیسلت جلز
الله)
-23تقریب بین ادیان( :جایز ،گناه کبیره ،کفر)
 -24دالیل وجود الله بصورت اجمالی( :زیاد است ،چهار )
-25آیا مالئكه قلب دارند( :بله  ،خیر)
-26عالقه توحید با ایمان،ایمان عام است و توحید جزوی از ایمان ( :حیی ،خطا )
-2٧ارکان ایمان) ٧ ، 5،6( :
-28برای مشرکین جزوی از عبادت الله است ( :حیی ،خطا )
-29هر شخصی به غیر از الله عبادت شود وخودش رایی نباشد( :طاغوت ،طاغوت نیست)
-30یگانه قرار دادن الله در تدبیر کائنات نزول باران را توحید( :الوهیت  ،ربوبیت ،اسما و فات)

 -31آنچه که با ا ل توحید منافات دارد( :شرک اکبر ،شرک ا غر)
-32اوجب واجبات نیکی به والدین است ( :حیی ،خطا)
-33بزرگترین گناه زناو کشتن شخصی که الله خونش را حرام دانسته است (:حیی ،خطا)
-34معراج" سفر نبی اکرم از مکه به سوی بیت المقدس است ( :حیی،خطا )
-35نبی اکرم لی الله علیه وسلم فرستاده شد برای( :قوم خودش ،انس و جن)
 -36رسول اکرم ( :وفات کرد ،انبیا وفات نمی کنند)
-3٧کسی که بعثت را تکذیب بکند کافر است ( :اکبر ،ا غر)
-38دین انبیا ( :واحد است ،برای هر نبی یک دین است)
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قب
امتحان رشح سوال های سه گانه ر

-39هجرت با( :فتی مکه تمام شد ،تا روز قیامت ادامه دارد)
-40هجرت( :هجرت کردن از سرزمین کفار به سوی سرزمین مسلمانان،ترک محرمات الهی )
 -41دین اسالم کامل شده است ومنجمله دیدن خواب الحین ( :حیی،خطا)
-42عبادت را برای غیر الله انجام دادن شرک( :اکبر ،ا غر)
-43برای حکم دادن باید بین فاعل و و خود فعل فرق قائل شد ( :حیی ،خطا)
-44اول پیامبر( :نوح علیه سالم ،آدم عیله سالم)
-45پیامبر لی الله علیه وسلم ( :نبی  ،رسول) است

شرح کتاب قواعد چهارگانه

مولف :شیخ هیثم سرحان
مترجم :ابوسعد مدنی
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همانا تمامی حمد و ستایش مخصوص الله است او را ستایش می نماییم و از درخواست کمک داریم و
از او آمرزش می طلبیم و از گناهانمان و شر درونمان به الله پناه می بریم؛ کسلی کله اللله او را هلدایت
کند گمراه کننلده ای بلرای او نیسلت و کسلی کله اللله او را در گمراهلی قلرار دهلد هلدایت دهنلده ای

برایش نیست و گواهی می دهم که هیچ معبود به حقی جز الله نیست و او یکی است و شریکی ندارد
و گواهی می دهم محمد بنده و فرستاده اوست.

کتاب قواعد چهارگانله دوملین کتلاب در سلسلله متلون علملی طاللب العللم ،جایگلاه
تدریس را به خود اختصاص داده است و از اسباب توجه به این کتاب را موارد ذیل
می باشد:

تو یه علما به تدریس این کتاب

پیروی از علما و سلف الی امت

این کتاب پاسخگوی شبهات مشرکان
این زمانه ما می باشد

این کتاب مختصری از کتاب (کشف
الشبهات) می باشد

این کتاب را مبدا آغاز تدریس قرار می دهیم تلا اینکله هیچگونله شلبه ای در قللب
طالب علم باقی نماند.
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فهرست قواعد چهارگانه:

مقدمه (عنوان
خوشبختی)

اهمیت آموختن
توحید و
یکتاپرستی

قواعد
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اول :مقدمه ( عنوان خوشبختی)

علت شروع کردن مولف کتاب را با نام الله ()1

بسم الله الرحمن الرحیم
از الله کریم و پروردگار

پیروی از قرآن

کریم و
پیامبران و
فرستادگان
علیهم السالم

اتباع از علمای
گذشته که به
هنگام گردآورى و
تأليف کتاب با نام
الله شروع
میکردند

عرش عظیم خواستارم

بخاطر

که تو را در دنیا و آخرت

تبرک

حفظ کند و هر جا که

جستن به

هستی ،برکت را شامل

نام الله

تو بگرداند.

کریم

شیخ غفر الله له ،بعد از نام الله مقدمه را با دعا برای طالب علم شروع نموده و این دلیل محبت
شیخ بر طالب علم بوده و از الله خواهان بزرگی و شرافت برای دانش آموختگان دین می باشد.
اولیا الله کسانی می باشند که جمع بین ایمان و تقوا کرده باشند
شیخ االسالم ابن تیمیه رحمو الله عليه می فرماید :کسلی کله ملومن و بلا تقلوا باشلد او اوليلا خلدا
ون )
ين َآم ُنوا َوكَانُوا َيت ُقل َ
مي باشد ،دلیل  ( :أَ َال إن أَ ْول َي َاء الله َال َخ ْو ٌف َعل َْيه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َزنُ َ
ون ( )62الذ َ
(بدانید که دوستداران خدا ،نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند ( )62هملان کسلانی کله
ایمان آوردهاند و تقوا ورزیدهاند)
البركو :رشد و زیاد شدن می باشد
التبرك :طلب كردن رشد و زیاد شدن.
المبارك :كسی که به همگان در همه احوال نفع میرساند
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و تللللو را از کسللللانی

تبرک جستن بر دو قسم تقسیم می شود:

قرار دهد که چلون
بللله ایشلللان نعمتلللی

عطللللللللا میشللللللللود،
شکرگذارند

تبرک گرفتن حیی و
مطابق شریعت

تبرک جسلتن حسلی :ماننلد عللم ،دعلا ،چله بسلا
شخص از علم او و دعوتش به سلوى خيلر بركلت
مى جويند ،پس این برکت محسوب میشود چرا
که ما از این شخص خیر زیلادی حا لل کلردیم،
مانند کتاب های شیخ االسالم و دیگلر ائمله ای
کلله الللله در کتللاب هللای ایشللان خیللر و برکللت را
قرار داد و امت از آن ها بهره مند گشت.

تبرک گرفتن ناجایز ،آن چیزی
که دلیل شرعی و حسی بر
انجام آن وجود ندارد و از انواع
شرک ا غر محسوب می گردد.

تبرک جستن شلرعی :ماننلد نملاز در
.
مسجدالحرام یا مسجد النبی

نعمت ابتال و آزمایش شدن :دالیل زیادی دارد از جمله:
خ ْير ف ْت َنو» «و شما را به بد و نیک ،چنانکه باید و شاید ،میآزماییم» «فلَما َر ُآه
« َو َن ْبلُوكُم بالش ِّر َوالْ َ
ند ُه ق ََال َهَٰذَ ا من ف َْضل َر ِّبي ل َي ْبل َُوني أَأَ ْشك ُُر أَ ْم أَ ْك ُف ُر َو َمن َشك ََر فَإن َما َي ْشك ُُر ل َن ْفسه َو َمن َك َف َر
ُم ْس َتق ًّرا ع َ
يم» «و چون [سلیمان] آن را در نزد خویش مستقر دید ،گفت این از فضل
فَإن َر ِّبي غَني كَر ٌ
پروردگار من است که میآزمایدم که آیا شکر میورزم یا کفران ،و هر کس شکرورزد جز این نیست
که به سود خویش شکرورزیده است و هر کس کفران کند ،پروردگارم بینیاز و بخشنده است»

ان إذَا َما ْاب َت َال ُه َر ُّب ُه َفأَك َْر َم ُه َونَع َم ُه ف ََي ُق ُ
ول َر ِّبي أَك َْر َمن» «اما انسان چون پروردگارش او
نس ُ
« َفأَما ْاإل َ
را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد[ ،شاد و مغرور شود و] گوید پروردگارم مرا
گرامی داشت».
و در حدی نبوی آمده است :همانا سه شخص از بنی اسرائیل را ،الله اراده امتحان آنان را کرد.
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نعمت متعلق به توحید ربوبیت و توحید الوهیت می باشد و شکر نعمت بر دو قسمت تقسیم میشود

شكر بعد از حصول نعمت با سه چيز ادا
مى شود:

قلب

زبان

اعضای بدن

شللکری کلله متعلللق بلله الللله قبللل حص لول
نعمت میباشد:

این نوع شکر از بنلده خواهلان اعتقلاد و
ایمان قاطعانه به اینکه الله فقط نعملت

بللللللللا ایمللللللللان و
اعتقللللللللللللللللللادی

خالص و طاعت
کامللللللللل کلللللللله،
روزی و نعمللللت
دهنلللللده فقلللللط
اللللله سلللبحانه و
تعلللالی هسلللت،
وهر نعمتی کله
نلللزد بنلللده قلللرار
دارد از جنلللللاب
الله می باشد.

که با بیان نعملت
و سلللپاس انلللان ،و
شلللللکر و سلللللتایش
الللله بللر آن نعمللت
مللی باشللدَ ( .وأَمللا
بن ْع َملللللللللو َر ِّب َ
لللللللللك
ب) (و املللللا
للللد ْ
ف ََحل ِّ
دربللللللاره نعمللللللت
پروردگلللللارت [بلللللا
سللللللپاس] سللللللخن

بگوی)

دهنللده مللی باشللد و وقلللبش متعلللق ب له

ادای شللللکر بللللا

الله بوده و خیر را فقط از او طلب كند.

انجللللللللللللللللللللللللام

چنانکلله بهشللت را فقللط از الللله سللبحانه

کارهللللایی کلللله

وتعللالی ،ماللللک آن خواهلللانیم همچنلللین

اللللللللللللللللله از آن

رزق را فقط از او می طلبیم.

خوشلللنود ملللی

وت) (و بلر
( َو َت َوك ْل َعلَى ال َْح ِّي الذي َال َي ُم ُ

گردد همراه بلا
عبلللللللللللللللللللادت

سللللللللللللللللللبحانه

[اللله] زنلدهای کله نمیمیلرد توکلل کلن)

ون مللللن ُدون الللللله َال
ين َت ْع ُب ُ
للللد َ
(إن الللللذ َ
للد اللللله
للم ر ْزقلللا َفللل ْاب َت ُغوا عنل َ
َي ْمل ُكل َ
للون لَ ُكل ْ

الل ِّلر ْز َق) (کسللانی کلله بلله جللای خداونللد

وتعللللللللللللللللالی و

میپرستید اختیار روزی شما را ندارند،

دوری کردن از

پس روزی را نزد خداوند بجویید) اینکه

گناهللان میسللر

فقلللط نلللزد اللللله هسلللت نللله غیلللر از او.

می شود.

اشلك ُُروا ل َُله) (و او را بپرسلتید
وه َو ْ
( َوا ْع ُب ُد ُ
و او را سپاس بگزارید)
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همانا مردم هنگامی در این دنیا دچار مصیبت میشوند به چهار دسته
قسمت می شوند:

هنگامی که به
اندوهی مبتال
شدند ،بر کند و

ناخشنودی

بر
کردن

رایی
بودن

شکر کردن

چون گناهی کرد،
استغفار نماید.

( )1ناخشنودی :حرام می باشد و گناه کبیره بشمار می آید و ناخشنودی با :قلب  ،زبلان  ،و اعضلای
بدن ورت مى گيرد.
نا خشنودی با قلب :امام ابن قیم الجوزیه می فرمایند:همانلا بعضلی از ملردم جلرات ندارنلد کله بلا
زبانشان این ناخشنودی را اظهار بکنند ولیکن در نفس خویش به این نا خشنودی گواهی میدهنلد
و در قلبش ملی گویلد :پروردگلار ملن بله ملن ظللم کلرده  ،ملن را محلروم کلرده و ملانع ملن شلده و...
همواره اینچنین یاد میکند پس در وجود خود جستجو کن آیلا تلو از ایلن مصلیبت سلالم هسلتی ،اگلر
سالم باشی همانا از بالیی بزرو نجات یافتهای.
نا خشنودی با زبان :با ناله زدن و فریاد بلند گریه کلردن و واویلال گفلتن ولعنلت و دشلنام دادن ملی
باشد.

نا خشنودی با اعضای بدن :با سیلی زدن بر ورت و پاره کردن جامه و کندن مو میباشد.
( )2بر کردن :حکم آن به اجماع امت واجب می باشد ،و همچنین واجب هست که با قلب و زبان
و اعضای بدن بر کند.
امام احمد می فرمایند :کلمه بر در قرآن هفتاد مرتبه ذکر شده است و آن به اجماع امت واجب
است و نیمی از ایمان میباشد ،همانا ایمان دو قسمت دارد:
نصفش بر و نصف دیگری شکر کردن است( .کتاب مدارج السالکین البن القیم).
( )3رایی بودن :حکم آن مستحب می باشد و آن باال تر از بر مى باشد.
( )4شکر کردن :حکم آن مستحب می باشد و آن برترین مقام و کاملترین جایگاه میباشد.
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دوم :قواعد چهار گانه

h

خداوند تو را به سوی اطاعتش رهنمون گرداند! بدان که دین پاکی کله بله پیلروی از روش ابلراهیم آملده
﴿و َملا
است ،میگوید که خدای یکتا را خالصانه عبادت کنی؛ همانگونه در آیه  56سوره ذاریات فرمودَ :

نس إال ل َي ْع ُب ُدون﴾ «و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند».
َخ َل ْق ُ
ت الْجن َو ْاإل َ

پس چون دانستی که خداوند تو را برای پرستشش آفریده است ،بلدان کله عبادتلت ،بجلز بلا یکتاپرسلتی،
پذیرفته نمیشود؛ و نمازت مورد قبول واقع نمیگردد ،مگر با طهارت و پاکی بدن .پس هرگاه عبادت بلا
شللرک آمیختلله شللد ،فاسللد میگللردد؛ ماننللد َحل َلدب [باطللل کننللدههای ویللو] کلله ویللو را باطللل میسلازد.
بنابراین ،اکنون که میدانی شرک ،باطلکننده عبادت است و اعمال انسان را نلاچیز و بلیارزش کلرده و
باع

میشود که فرد مشرک ،جاودانه در دوزد بماند ،دانسلتهای کله مهمتلرین چیلزی کله شلناخت آن

الزم است ،همانا توحید است .باشد که خداوند تو را از بند شرک ،رهایی بخشد ،که پرودگار در آیله 116
سوره نساء درباره آن فرموده است:
لاء﴾ «خداونلد ايلن را كله بله او شلرك آورده شلود
﴿إن الل َه َال َي ْغف ُر أَن ُي ْش َر َك به َو َي ْغف ُلر َملا ُد َ
ون ََٰذل َلك ل َملن َي َش ُ
نمىآمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مىبخشايد».
رهایی از شرک ،به شناخت چهار قاعده بستگی دارد ،که خداوند آنها را در قرآن ذکر نموده است.
قاعده نخست:

رسللول خللدا لللی الللله عليلله وسلللم بللا کللافرانی جنگیللد کلله بلله ایللن حقیقللت اق لرار میکردنللد کلله «الللله»
آفریننده ،روزیدهنده و اداره کننده جهان است؛ اما این اقرار ،ایشلان را وارد اسلالم نکلرد ،بله دلیلل آیله
 31سوره یونس:
خللر ُج
لن ال َْم ِّيلت َو ُي ْ
لار َو َمللن ُي ْ
خللر ُج ال َْحللي مل َ
﴿ ق ُْلل َمللن َيل ْلر ُز ُقكُم ِّمل َ
لن السل َلماء َو ْایَ ْرض أَمللن َي ْملل ُلك الس ْلم َع َو ْایَ ْب َصل َ
ون ﴾
ُون الل ُه َف ُق ْل أَف ََال َتت ُق َ
ت م َن ال َْح ِّي َو َمن ُي َد ِّب ُر ْایَ ْم َر ف ََس َي ُقول َ
ال َْم ِّي َ

«بگو :كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى ملىبخشلد؟ يلا كيسلت كله حلاكم بلر گوشهلا و ديلدگان
است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مىآورد و مرده را از زنده خارج مىسازد؟ و كيسلت كله كارهلا
را تدبير مىكند؟ خواهند گفت :خدا ،پس بگو :آيا پروا نمىكنيد ».

 -1اینجا مولف رحمه الله بیان می کند که چرا توحید را می آموزیم ؟
 -2کافرانی که پیامبر اکرم در بین آنان مبعوب شد به توحید ربوبیت اقرار میکردند و با وجود ایلن پیلامبر
با آنان مبارزه کرد ،چرا که مخالفت و نزاع بین کفار و نبی اکرم در توحیلد الوهیلت ملی باشلد ،و هلر آنکلس
که عبادتی را برای غیر الله قرار بدهد همانا کافر و مشرک می گردد.
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 -1مشرکین و کفار ادعا میکردند کله ایشلان
تنهلا از خدایانشللان طلللب نزدیکللی و شللفاعت
میکنند و آنان را پرستش نمیکنند ،وللی بلا
ایلللن وجلللود رسلللول اللللله

ایشلللان را کلللافر

شمرد و با ایشان جنگید.
 -2شفاعت :در لغت ،به معنای جمع شدن ،
و یک را دو قرار دادن است.
و در شللرع  :وسللاطت گللرفتن از چیللزی ب لرای
جلللللب منفعللللت و دور کللللردن یللللرر و زیللللان
است.

قاعده دوم:
کفللللار و مشللللرکین میگفتنللللد :اگللللر مللللا غیللللر خللللدا را
میخوانیم[ ،یعنی به مالئکله ،بتهلا (کله نملاد بنلدگان
الی الله هستند) و یا بله مسلیی و ماننلد ایشلان توجله
داریلللم و آنلللان را در هنگلللام نیلللاز نلللدا ملللیدهیم ،بلللرای
پرستش آنان نیست[ ،بلکه] برای تقرب جستن به سلوی
خدا به واسطه ایشان و شفیع گرداندن آنهاست ،بنا بله
آیه َّ 3سوره َّزمر:
ْ َّ
َ
َْ َ َ َ َ
ْ
﴿ َواَّلِي َ َاَت ذوا ْ ِم دون ِ هِ أو َِل اء م ا معب ا م إَِّل
َ َ
َ َٰ َّ َّ َ َ ْ
َّ
اه َيكم َِيْ َند ْم ِِف َما ْم
َِلق ِربونا إَِل اهِ زلُ إِن
َ ْ َ َ َّ َّ َ َ
َ
َ َّ
اه َّل َي ْداِي َم ْ َو َكذِ َفار ﴾
فُِهِ َيتل ِفون إِن
«كسانى كه به جاى او دوستانى بلراى خلود گرفتلهانلد
[به اين بهانه كه] ما آنها را جز براى اينكله ملا را هلر چله
بيشتر به خدا نزديك گرداننلد نملىپرسلتيم .البتله خلدا
ميللان آنللان دربللاره آنچلله كلله بللر سللر آن اخللتالف دارنللد،
داورى خواهللد كللرد .در حقيقللت ،خللدا آن كسللى را كلله
دروغپرداز ناسپاس است هدايت نمىكند».
و دلیل دیگر ،آیه  18سوره یونس:
َّ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ
َ
نفعدمْ
ون اهِ م ا َّل ير م وَّل ي
﴿ َو َي ْعباون ِمَ د
ِ
َ َ
َ َ
َ َّ
ِنا اهِ ﴾
َو َيقولون نَٰؤَّلءِ شف َعاؤنا ع
«و به جاى خدا چيزهايى را ملىپرسلتند كله نله بله آنلان
زيان مىرساند و نه به آنان سود مىدهد ،و مىگوينلد:
اينها نزد خدا شفاعتگران ما هسلتند .»...شلفاعت ،دو
نوع است :شفاعت نفی شده (باطلل) و شلفاعت تأییلد
شده.

58

انواع شفاعت:

شلللللللللللللللفاعت لللللللللللللللحیی:
شللفاعتی اسللت کلله از الللله
درخواست میشود و شروط
آن بدین ورت است:
 -1اجازه دادن الله تعالی.
 -2ریللللایت الللللله تعللللالی از
شللفاعت کننللده و شللفاعت
شونده.

خللاص رسللول الللله
آن مشارکت ندارد:

 -1شلللللللللللفاعت
بزرو

شللفاتی کلله مخلللوق بللر انجللام آن
توانللللا اسللللت و بللللا چهللللار شللللرط
درسللللللللللللللللللللت میباشللللللللللللللللللللد:
 -1حایر بودن
 -2زنده بودن
 -3قادر بودن
 -4اعتقللاد بلله اینکلله تنهللا سللبب
است

اسللت و کسللی در

 -2شلللللللللفاعت
ایشلللللان بلللللرای
عمویشلللللللللللللان
ابوطاللللب کللله
در علللللللللذابش
تخفیلللف داده
شد.

-3
شلللللللللفاعت
ایشلللللان در
بللللاز شللللدن
درهللللللللللللای
بهشت

شللللللفاعت غیللللللر للللللحیی:
شفاعتی اسلت کله قلرآن آن
را رد نملللللللوده اسلللللللت و آن
شفاعتی است که از غیر از
الله درخواست ملی شلود و
در چیزی که جز اللله بلر آن
قادر نیست.
حکم آن :شرک اکبر

عام برای همه پیامبرات و مالئکه و موحدین و
همچنین اطفال است:

 -1در باال بردن
درجلللللللللللللللللللات
موحدین

 -2در حللللللللللللق
کسلللللانی کللللله
سلزاوار دخللول
جهلللنم هسلللت
تلللا اینکللله وارد
جهنم نشوند.

 -3در حلللق
کسانی کله
وارد جهللنم
شللللللده تللللللا
اینکه از آن
خلللللللللللللللارج
گردند.
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منظور از شفاعت نفی شده (که حکم شرک دارد) آن است که چیزی را که فقط خداوند قادر به انجام
آن است ،از غیرخدا طلب شود ،به دلیل آیه  254سوره بقره:
ون
ين َآم ُنوا أَنف ُقوا مما َر َز ْق َناكُم ِّمن ق َْبل أَن َيأْت َي َي ْلو ٌم ال َب ْي ٌلع فيله َو َال ُخللوٌ َو َال َشل َفا َعوٌ َوالْكَلاف ُر َ
﴿ َيا أَ ُّي َها الذ َ
ون ﴾
ُه ُم الظال ُم َ
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،از آنچه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزى فرا رسلد
كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى ،و كافران خود ستمكارانند» .
شفاعت مثبت شفاعتى است كه از الله خواسته شود ،و شفاعت كننده كسى است كه الله با پذيرش
شفاعت او را گرامى مى دارد ،و شفاعت شونده كسى است كه پس از اجازه ى اللله بلراى شلفاعت ،از
كردار و گفتارش رایى باشد.؛ به دلیل آیه  255سوره بقره:
ند ُه إال بإذْنه ﴾ «كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند »
﴿ َمن ذَا الذي َي ْش َف ُع ع َ
.
قاعده سوم ()1
وقتی میان مردم آمد که مردم مشرک ،در عبادات با یکدیگر اختالف داشتند [با
رسول خدا
اینکه خدا را آفریننده ،روزی دهنده و اداره کننده امور خود میدانستند] .بعضی از مردم مالئکه را
میپرستیدند؛ برخی دیگر[ ،مانند زمان ما] به انبیا و الحین توجه داشت [و آنان را ولینعمت خود
میدانستند]؛ عدهای درختها و سن ها را میپرستید و بعضی خورشید و ماه را .بر اساس آیه 39
با تمامی ایشان جنگید و فرقی بین ایشان نگذاشت:
سوره انفال رسول خدا
ين ُكل ُُّه لله﴾...
ُون ِّ
ُون ف ْت َنوٌ َو َيك َ
﴿ َوقَاتلُو ُه ْم َحت َٰى َال َتك َ
الد ُ
«و با آنان بجنگيد تا فتنهاى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا گردد».
دلیل اینکه ماه و خورشید را میپرستیدند ،آیه  37سوره فصلت استَ ﴿ :وم ْن َآياته الل ْي ُل َوالن َه ُار
ون﴾ «و از
اس ُج ُدوا لله الذي َخ َل َق ُهن إن كُن ُت ْم إي ُاه َت ْع ُب ُد َ
س َوالْ َق َم ُر َال َت ْس ُج ُدوا للش ْمس َو َال ل ْل َق َمر َو ْ
َوالش ْم ُ
نشانههاى او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ نه براى خورشيد سجده كنيد و نه براى ماه ،و اگر
تنها او را مىپرستيد آن خدايى را سجده كنيد كه آنها را خلق كرده است.».
دلیل اینکه مالئکه را پرستیده و یا ارباب خود میدانستند ،آیه  80سوره آلعمران است:
ين أَ ْر َبابا﴾
﴿ َو َال َيأْ ُم َرك ُْم أَن َتتخذُ وا ال َْم َالئكَوَ َوالنب ِّي َ
«و [نيز] شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد».

 -1این قاعده دلیلی روشن و آشکار بر علیه کسلانی اسلت کله ملی گوینلد :همانلا شلرک ورزیلدن فقلط در
عبادت بت ها می باشد ،حال آنکه دالیل شرعی زیادی در ملورد بلت هلا و دیگلر خلدایان دروغلین در آن
برهلله از زمللان ذکللر شللده اسللت ،و رسللول الللله هللیچ فرقللی در بللین آنللان قائللل نشللده و هملله را از طواغیللت
دانسته و بدون استثنا با آنان جنگیده است تا این دین فقط خالص برای الله باشد.
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دلیل دیگری بلر اینکله پیلامبران را [ولینعملت خلود فلرض کلرده یلا] عبلادت میکردنلد آیله  116سلوره
مائده میباشد:
لت للنللاس اتخللذُ وني َوأُ ِّمل َلي إلََٰ َهل ْلين مللن ُدون الل له ۖ َقل َ
﴿ َو إ ْذ َقل َ
لال
لت ُق ْلل َ
لن َمل ْلر َي َم أَأَنل َ
يسللى ْابل َ
لال اللل ُله َيللا ع َ
ُون لي أَ ْن أَق َ
ُنت ُق ْل ُت ُه َف َق ْد َعل ْم َت ُه َت ْعل َُم َما في نَ ْفسي َو َال أَ ْعل َُم َما
س لي ب َح ٍّق إن ك ُ
ُس ْب َحانَ َك َما َيك ُ
ُول َما ل َْي َ
نت َعال ُم الْ ُغ ُيوب﴾
في نَ ْفس َك إن َك أَ َ
«و [ياد كن] هنگامى را كه خدا فرمود :اى عيسى پسلر ملريم ،آيلا تلو بله ملردم گفتلى :ملن و ملادرم را
همچون دو خدا به جاى خداوند بپرستيد؟ گفت :منزهى تو ،مرا نزيبد كه [دربلاره خويشلتن] چيلزى

را كه حق من نيست بگويم .اگر آن را گفته بودم قطعا آن را مىدانستى .آنچه در نفس من اسلت تلو
مىدانى و آنچه در ذات توست من نمىدانم ،چرا كه تو خود ،داناى رازهاى نهانى».
دلیل این که گفتیم [در هنگام نیاز] بندگان الی را خوانده یا واسطه میگرفتند و خداوند ایشلان را
از این کار ،نهی نموده است ،آیات  56و  57سوره اسراء میباشد:
ُون َعذَ َاب ُه﴾
ون َر ْح َم َت ُه َو َي َ
خاف َ
ون إل ََٰى َر ِّبه ُم ال َْوسي َلوَ أَ ُّي ُه ْم أَق َْر ُب َو َي ْر ُج َ
ون َي ْب َت ُغ َ
ين َي ْد ُع َ
﴿ أُولََٰئ َك الذ َ
«بگو كسانى را كه به جاى او [معبلود خلود] پنداشلتيد بخوانيلد [آنهلا] نله اختيلارى دارنلد كله از شلما
دفع زيان كنند و نله [آنكله باليلى را از شلما] بگرداننلد .آن كسلانى را كله ايشلان ملىخواننلد [خلود] بله
سوى پروردگارشان تقرب مىجوينلد [تلا بداننلد] كلدام يلك از آنهلا [بله او] نزديكترنلد و بله رحملت وى
اميدوارند و از عذابش مىترسند ،چرا كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهيز است».
دلیل اینکه درختان و سن ها را پرستیده و یا واسلطه [فلیض خلدا] میدانسلتند ،آیلات  19و  20سلوره
نجم است:
ت َوال ُْعز َٰى (َ )19و َم َنا َب الثال َثوَ ْایُ ْخ َر َٰى﴾
﴿ أَف ََرأَ ْي ُت ُم الال َ
«به من خبر دهيد از الت و ُع نزى .و منات آن سومين ديگر».
حدیثی از ابی واقلد لیثلی ریلی اللله عنله روایلت شلده بلا ایلن مضلمون کله« :زملانی کله تلازه از کفلر
خارج شده (مسلمان شده) بودیم ،با رسول خدا

به سوی حنین میرفتیم .منطقهای بود بله نلام

«ذات انللواط» کلله مشللرکین در آنجللا درخللت سللدر بزرگللی داشللتند و در کنللارش اعتکللاف کللرده و
سالحهای خود را به آن بسته بودند .وقتی به آن درخت رسلیدیم گفتلیم :یلا رسلولالله ،بلرای ملا نیلز
معلین کلن .پلس پیلامبر خلدا
درختی ماننلد ایلن ن

گفلت :اللله اکبلر! قسلم بله کسلی کله جلانم در

دست اوست ،این که شما میگویید ،سنت [غللط] پیشلینیان اسلت؛ هملان طلور کله بنیاسلراییل بله

موسی گفتند ...« :همانگونه كه براى آنان خدايانى است براى ما [نيز] خدايى قرار ده گفت راسلتى
شللما نللادانى مللىكنيللد»  .شللما نیللز از سللنتهای [غلللط] کسللانی کلله قبللل از شللما بودهانللد ،پیللروی
میکنید.
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( )1موللللف رحمللله اللللله در ایلللن قاعلللده
بزرگی خطر مویع مشرکان این زمانه را
بیان می کند ،چراکه این ها مشلرک تلر

از مشلللللرکان گذشلللللته هسلللللتند همانلللللا
مشرکان این زمانه برای الله در آسلایش
و سختی شریک قائل می شلوند وللیکن
مشلرکان گذشللته در آسللایش شللرک ملی
کردند و لیکن در سختی به وحلدانیت
الله اعتراف می کردند.
و آن هنگلامی کله الللله کلافرانی کلله در
بین آنان رسول اکرم مبعوب شلد کلافر
نامیللد ،پللس چلله انتظللاری از آن کسللانی
کلللله در خفللللا و علنللللی دائمللللی شللللرک
میکنند ،پس این ها از بلاب اوللی کلافر
می باشند.

قاعده چهارم :
( )1شللللرك مشللللركين زمللللان مللللا ،غللللليظ تللللر از شللللرك
مشركين اوايل است ؛چرا كه مشركين آن زمان فقلط
در هنگام آسايش و راحتى براى الله شريك قرار ملى
دادند ،اما در وقت شدت و سختى خالصانه بسوى
الللله روى مللى آوردنللد ،ولللى شللرك مشللركين زمللان ملا
دائلم و هميشلگى اسلت ،هلم در وقلت راحتلى و هللم
در حال سختى.
دلیل این سخن ،قول خدای تعالی است در آیله 65
سوره عنکبوت:
ين
﴿ فَإذَا َرك ُبواْ فى الْ ُفلْك َد َع ُواْ الل َه ُم ْ
لين ل َُله ن
اللد َ
خ لص َ
ُون﴾()1
َفلَما نَجا ُه ْم إلَى ال َْب نر إ َذا ُه ْم ُي ْشرك َ
«و [مشرکان] هنگامى كه بر كشلتى سلوار ملىشلوند

خللدا را پاكدالنلله مللىخواننللد [ولللى] چللون بلله سللوى
خشللللكى رسللللاند و نجاتشللللان داد بلللله ناگللللاه شللللرك
مىورزند» .

امتحان رشح قواعد چهارگانه

عمل
نعمت آزموده شدن
اقرار کردن کفار به ربوبیت

طلب قربت کردن
شفاعت نفی شده
دلیل خورشید و ماه
دلیل مالئلکه
دلیل انبیا
دلیل الحین
دلیل سن ها و درختان
مشرکین در هنگام مصلیبت مخللص ملی
گردند و در آسایش شرک می کنند
دلیل شرک

چرا توحید را فرا میگیریم؟

دلیل از قرآن وسنت
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امتحان رشح قواعد چهارگانه

چرا ا ول چهارگانه را فرا میگیریم؟
ا ول چهارگانه تقسیم میشود بر:
ا ول خال ه برای کتاب:
چرا کتاب کشف الشبهات را نمی خوانیم ؟
عنوان خوشبختی:
حنفیت یعنی:
فایدهی خواندن ا ول ؟
اولیا الله؟ شیخ االسالم می فرمایند:
دلیل بر آن :و برای چه؟

شکر نعمت می باشد به همراه مثال:
وابستگی بنده چگونه میباشد؟
احوال مردم در هنگام مصیبت چگونه می باشد به همراهی حکم آن؟
شفاعت در لغت :
شفاعت تقسیم میشود بر:
شروط شفاعت ثابت شده:
حکم عملی که با آن شرک وجود دارد:
دلیل:

شرح کتاب
(اموری که شخص را از اسالم خارج یم کند)

مولف :شیخ هیثم سرحان
مترجم :ابوانس محمدی

65

متن نواقض اسالم



بدان که این ده مورد از نواقض اسالم هستند
اول :شلرك آوردن در عبادت َخلدای َيكتا و برای او شريك قائل شدن.
َ َ َٰ َ َ َ َ ٓ
ۡ
ۡ
خداوند مىفرمايد﴿ :إ َّن َّ َ
ٱه َّل َيغفِر أن ي ۡ َ َك ِِهِ َو َيغفِر َما دون ذل ِ ل ِم يتاء ل﴾ «خلداوند
ِ
آمللرزد» .و
مى
لد،
ل
بخواه
له
ل
ك
كس
هللر
اي
ر
ل
ب
را
آن
لز
ل
ج
و
شللود،
آورده
لرك
ل
نمللى بخشللد
كلله بل ۡله او ۡ ش َّ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ۡ َّ َ َ ۡ
َ َ َّ َٰ َ ۡ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َٰ
مىفرمايلد﴿ :م ي ِك ِ ِ هِ فقا حرٱ ٱه علُهِ ٱۡلنة ومأوىه ٱنلار وما ل ِلظل ِ ِمي ِم أنصار﴾
«بىگمان كسى كه به خداوند شرك آورد ،خداوند بهشلت را بلر او حلرام مىگردانلد و جايگلاهش
آتش (دوزد) است ،و ستمكاران ياوراني ندارند».
و از جمله شرك در عبادت خلداوند متعال ندا زدن مردگان و طلب مدد خواستن از آنهاست،
و همچنين نذر كردن و ذبی و قربانی برای آنهاست
دوم :كسيكه بين خود و بين خدا واسطه قرار دهلد و از آن واسلطه چيلزي بخواهلد (يعنلي دعلاي
خود را متوجه او سلازد) و از او شلفاعت بطلبلد و بلر او تللوكل كنلد ،چنلين اشخا لى اجملاع علملاء و
دانشمندان اسالم بر كفر آنان است.
سلوم :كسيكه مشركان را كلافر ندانلد ،و يلا اينكله در كفلر آن مشلركان شلك و ترديلد داشلته
باشد ،و يا اينكه مذهب آن مشركان را حيی بداند كافر است.
چهللارم :كسلليكه اعتقللاد داشللته باشللد كلله هللدايت و دسللتورهاي غيللر رسلللول اكللرم
 ،و يللا اينكلله بگويللد حك لم و
كللاملتر و بهتللر اسللت از هللدايت و دسللتورهاي رسلللول اكللرم
بهتر است از حكم و قضاوت پيامبر  ،مانند كسانيكه ُحكْم و
قضاوت غير رسول الله
قضاوت طواغيت (قوانين رسمي كشلوري) را كله غيلر شلرعي باشلد بلر قلوانين شلرعي و دينلي
برتري مىدهند كافر مىباشند.
براي املت اسلالمي از هلدايت بشلري و
پنجم :كسيكه به چيزي از آنچه رسول الله
قضاوت و ُحكْم به قرآن و سنت آوردهُ ،بغض ورزد ،اگرچه به آن حكلم عملل كنلد ،در حاليكله
از آن نفرت دارد ،باز هم جزو كافران مى
باشدَ .
ْ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ
َ َٰ َ َ َّ
ۡ
ۡ
خداوند متعال مىفرمايلد﴿ :ذل ِ ِِأمدم َ ِر وا م ا أن ۡل ٱه ف أحبإ أعملد م ﴾٩
[محمد.]9 :
«اين از آن است كه آنان آنچه را كه خدا نلازل كلرده اسلت نلاخوش داشلتند ،در نتيجله خداونلد
اعمالشان را تباه كرد».
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ششم :هر كسيكه به چيزی از دين مبين اسالم مسخره و ريشخند كند ،هملان دينلی كله
آنرا از طرف بارى تعالی آورده ،و يا از ثواب و نيكی و پلاداش آن ،و يلا َاز جلزا
رسلول الله
ۡ
َّ
و عقاب و كيفر آن ،كافر شود ،و دليلش قول
تبارك و تعالی است كه مىفلرمايد﴿ :قل أِ ِ هِ
َ
َ ََۡ ْ َۡ َ َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َٰ
َو َءايَٰتِهِ َو َرس ِ
وَلِ َنت ۡم ت ۡس َت ۡد ِۡءون َّ ٦٥ل ۚۡعتذِروا قا كفرتم بع ا إِيم ن ِكم﴾ «بگلو :آيلا
بخدا و آيات او و رسولش ريشخند مىكرديد؟ علذر نياوريلد ،بله راسلتی كله پلس از ايمانتلان
كفر پيشه كرديد».
هفتم :سحر و جادوگری و لرف (انجلام سلحر بلراى ايجلاد تفرقله و جلدايى) و عطلف (انجلام
سحر براى ايجاد تآلف و محبت بين اشخاص) و كسى كه آنرا انجام دهد ،و يا َاز آن
رایی َ
شودٓ
َ
َّ
َ
ََ َ َ
ان ِم ۡ أ َحا ح َٰ
َّت يق وَّل
كافر گردد و
دليل قول تبارك و تعالی است كه مىفرمايلد﴿ :وما يعل ِم ِ
َّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ
ۡ
إِمما َن ف ِتنة فٗل تكفر﴾ [البقرة.]102 :
«و(آن دو فرشللته) بلله هلليچ كسللى (جللادو) نمللى آموختنللد مگللر آنكلله مىگفتنللد :مللا تنهللا (مايلله)
آموزنی هستيم ،پس (با به كارگيری جادو) كافر مشو».
هشتم :پشتيبانى كلردن از مشركان و ياري كردن آنان بر ید مسلمانان ،و َدليل آن قول ۡبلارى
َ
تعللالی اسللت كلله مىفرمايللدَ ﴿ :و َم َي َت َولَّدم ِم نك ۡم فَننَّ هۥ ِم ۡند ۡم إ َّن َّ َ
ٱه َّل َي ۡد اِي ٱلق ۡو َٱ
ِ
ِ
َّ َٰ
ٱلظلِم َ
ي﴾ «و هركس از شما آنانرا (يهود و نصارى ) دوست گيرد ،براستی كه خود از آنان است،
ِ
بىگمان خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمىكند».
نهللم :كسلليكه معتقللد باشللد كلله بعضللى از مللردم مىتواننللد از شللريعت و ديللن محمللد
خارج شوند كافر مىباشد.
َ َ ََۡ ََۡ ۡ ۡ َ
ََ َۡ َ
ۡ
َ
َ
َٰ
ٱۡلس ِم دِينا فل يقب ل مِن ه و و ِِف
خلداوند ۡتبارك و تعالی مىفرمايلد ﴿ :وم ييتغِ غم ِ
َ
ٱ ٍ َِرة ِ ِم َ ٱلخَٰ ِ ِي َ [ ﴾٨٥آلعمران.]85 :
«و هركس دينى جز اسالم بجويد ،هرگلز از او پذيرفتله نمىشلود و او در آخلرت از زيانكلاران
است».
از دين خدا و نياموختن اسالم و َعمل نكردن به آن.
دهم :روي گردانی و اعراض َ َ ۡ َ
نمودن ۡ َ
َ ََٰ
َّ
ت َرب هِ ث َّم أ ۡع َر َض َع ۡن َد ا ٓل إنَّ ا ِم َ
ِ
و ۡ دليل آن خداوند َمىفرمايد﴿ :وم أظلم مِم ذَِر أَِبي ِ ِ
ِي م َ
ٱلم ۡدرم َ
نتقِمون « .﴾٢٢و كيست ستمكارتر از كسى كه به آيات پروردگارش پند يابد آنگاه از
ِ
آن روی بگرداند ،بىگمان ما از گناهكاران انتقام خواهيم گرفت».
و در تمامی اين نواقض و مخالفتها بين اينكه انسان جلدی باشلد و يا اينكه شلوخی كنللد و يلا
از انجام آن بترسد ،هيچ فرقی وجلود نلدارد ،مگلر كسليكه مكلره يعنلی مجبلور شلود بله انجلام آن
عمل در حاليكه او رایى نيست.و همه اينها از امور خطرناكی اسلت كله ممكلن اسلت ملردم در
آن واقع گردند .پس بر مسلمان الزم است از آنها برحذر باشد و بترسلد از اينكله در ايلن گناهلان
بيفتد و بايد از آن اجتناب و دوری ورزد.
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شرح متن نواقض اسالم

مقدمه مؤلف:

بسم الله الرحمن الرحیم
بدان که این ده مورد از نواقض اسالم هستند
چرا علماء تألیفها و کتابهای خویش را با بسم الله شروع میکنند؟

اقتداء و پیروی از
کتاب الله و
همچنین پیامبران و
رسوالن علیهم
السالم

تأسی و پیروی از
علمای سلف؛
کسانی که عادتا در
تالیف کتب با بسم
الله شروع می
کردند

از باب تبرک به اسم
الله تعالی.

هنگللامی کلله در نصللوص و متللون ق لرآن و سللنت عللدد ذکللر شللود
(مانند ذکر نواقض اسالم دهگانه) از دو حالت خارج نیست:

اگللر در نصللوص و متللون قلرآن و سللنت مللواردی
بللیش از ایللن عللدد نیللافتیم ،در واقللع ایللن ع لدد
ذکر شده دارای مفهوم است همانگونه کله در
حدی جبرئیل تعداد ارکلان اسلالم و همچنلین
ارکان ایمان بیان شده است.

اگر در نصلوص و متلون قلرآن و سلنت ملواردی بلیش از
این عدد یافتیم ،در حقیقلت ایلن علدد مفهلوم خا لی
ندارد و قابل توجه نیست بلکه عدد آن بلیش از آن چله
ذکر شده است میباشلد ،بله طلور مثلال حلدی اینکله
«پنج چیز از فطرت است»( ،به این معنا اسلت کله در
حقیقت بلیش از پلنج ملورد از فطلرت هسلتند زیلرا کله
در نصوص دیگر غیر از این ملوارد املوری دیگلری ذکلر
شلللده اسلللت) و همچمنلللین حلللدی « :از هفلللت هلللالک
کننده بپرهیزید» (به این معنا است کله تعلداد هلالک
کنندهها بیش از هفت مورد است).
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سبب و علت اینکه عدد ذکر می شود ولی مفهومی برای آن نیست چیست؟
در آموزگلاری
جواب :در واقع این از ُحسلن تعللیم و روش پسلندیده رسلول اللله
شاگردان میباشد ،بلدین لورت کله ایشلان بلا ذکلر ایلن علدد میخواسلته اسلت کله
شلنوندگان بله ایللن حلدی آن را بله خللاطر بسلپارند و اینکله فهللم ایلن مسلائل برایشللان
راحت و آسوده گردد.

چرا متن نواقض اسالم را فرا میگیریم؟
زیرا که از آن بر حذر باشیم و در خطر آن واقع نگردیم ،و در آن فوائدی بزرگی است
بلکه از بهترین فوائد است؛ چرا نواقض ویو را یاد میگیلریم؟ جلواب ایلن اسلت کله
ویومان باطل نگردد ،به همین ورت نواقض و مبطالت نماز را چرا یاد میگیلریم؟
برای اینکه با انجام آن نمازمان باطل نگردد.

نواقض اسالم در واقع معنای آن چیست؟
به معنای مفسدات اسلالم هسلتند ،املوریسلت کله انجلام دهنلده آن از اسلالم وارد
دایره کفر اکبر میشود و اسالم به معنای :تسللیم کاملل در برابلر اللله تعلالی بلا یکتلا
قرار دادن او ،انقیاد و پیرویاش با طاعت ،و برائت از شرک و مشرکین است.

پللس در واقللع نللواقض
اسلللللالم بللللله معنلللللای
اموری است کله یلک
شلللخص مسللللمان بلللا
انجللللام آن از اسلللللالم
خارج گردیده و کافر
میشلللللللود .از اللللللللله
تعللللللللالی عافیللللللللت و
سالمت میطلبیم!

و دلیلللللل اینکللللله علملللللاء
احیانللللللللا آن را نلللللللللواقض
اسالم و گاهی مفسدات
اسلللللالم و یلللللا ملللللبطالت آیلللا علملللاء بلللر روی
اسلللللللللللالم نامگلللللللللللذاری ایلللن نواقضلللی کلللله
میکننلللللللللد چیسلللللللللت؟ ذکللللر شللللده اسللللت
جواب این است کله ایلن اتفللللللللاق دارنللللللللد؟
امر از باب تنوع است تا جللواب ایللن اسللت:
اینکه طاللب عللم خسلته بله.
نشللود و در واقللع معنللای
همللللللللله ایلللللللللن الفللللللللللاط
یکیست.

آیلا ایللن تعللداد محصللور و
محللللدود بلللله ده نللللاقض
است؟ جواب این است:
خیلللر ،محلللدود بللله ایلللن
تعداد نیست.
پللس چ لرا نللواقض اسللالم
دهگانه بیان شده است؟
جواب این است کله :بله
معنللللللای خطرنللللللاکترین
آنها است تلا اینکله حفلظ
آن آسان شود.
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چگونه میشود تمامی نواقض را در یک تقسیمبندی جمع نمود؟
جواب :این نواقض را میتوان در این تقسیم بندی ذکر کرد:

ناقض قولی یا سخنی:
مانند دشنام دادن به
الله تعالی یا رسولش
و یا دینی که فرستاده
است.

ناقض فعلی:
مانند سحر و
جادوگری.

ناقض اعتقادی:
مانند اعتقاد به
اینکه غیر از الله
تعالی میتواند
نفع یا یرر
برساند.

ناقض شک :شک
نمودن در کافر
دانستن کسانی
که الله تعالی آنان
را به راحت
تکفیر نموده
است ،مانند شک
در کافر دانستن
یهود و نصاری.

این نواقض را بیان نموده و دلیل آن چیست؟
آیا رسول الله
بیلان نملوده اسلت ،بلکله هلرْ نلاقض
جواب :بلله ،تملامی ایلن نلواقض را رسلول اللله
َ َ َ َٰ َ َ
َ
ات
دارای
آن و سنت است ،الله تعالی ملی فرمایلد « :وك ل ِ مف ِص ل ايي ِ
دلیل َ از قر ْ
َ َ ْ َ
ْ
َ
َ
ول ِتستبِي سيُِل المدرِمِي» « و بدینسان آیات خلود را بله روشلنی بیلان ملیداریم ،تلا
راه و رسم گناهکاران آشکار گردد».

آیا هر کس یکی از این نواقض را مرتکب شد بالفا له تکفیر میشود؟
جواب :خیر ،بلکه در تکفیر شلخص معلین بایلد بله علملاء و دادگاههلای شلرعی مراجعله
می فرماید« :هر شخصلی بله بلرادرش بگویلد ای کلافر در
شود زیرا که رسول الله
واقع کفر به یکی از آن دو بر میگردد»

آیا در این نواقض بین فعل و فاعل آن فرق میباشد؟
جواب :بله یروری است کله فلرق گذاشلته شلود و لحیی نیسلت هلر کسلی کله از او
فعل کفر سر زند حکم کفر بر وی واقع گشته ،زیرا در تکفیر شخص معین قیام حجت
و نبللود شللبهه الزم و یللروری اسللت و هللدف مولللف ایللن کتللاب تکفیللر اشللخاص نبلوده
است بلکه تحذیر و به دور بایدن از این نواقض میباشد.
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در آموختن این موارد مالحظه چه نکاتی یروری است؟
شایسته است که هر مسلمان از این نواقض به دور باشلد و از ایلن تلرس داشلته
باشد که این نواقض از او نیز سر بزند ،اما نبایلد نسلبت بله دیگلران بلا توجله بله
این نواقض حکم ادر کند بلکه این مسلاله بله علملاء و دادگاههلای شلرعی بلاز

میگردد.

َ
ََ
َ
َ
لق ْا َج َ
س ك ْم ع ِۡي ۡ علُْ هِ َم ا
الله تعالی میفرماید( :
اءك ْم َرسول ِم ْ أنف ِ
َّ َ
َعن ُِّت ْم َحريص َعلَُْكم ِالْم ْؤ ِمن َ
ِي َرءوف َّرحُِم فَنِن تَ َول َّ ْوا َفق ْل َح ْس َ
ب الل ه َّل
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َو َر ُّ ال َع ْر ِش الع ِظ ُ ِم)
َو علُْ هِ ت َوَّك ت َو
إِل َٰ َه إَِّل
محمد نام) ،از خود شما (انسلانها) بله سلویتان آملده اسلت.
«بیگمان پیغمبری ( ن
هرگونلله درد و رنللج و بللال و مصللیبتی کلله بلله شللما برسللد ،بللر او سللخت و گ لران
میآیللد .بلله شللما عشللق مللیورزد و ا لرار بلله هللدایت شللما دارد ،و نسللبت بلله
محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است .اگلر آنلان (از ایملان
مؤمنان دارای ن
به تو) روی بگردانند (باکی نداشته باش و) بگو :خدا مرا کافی و بسنده است.
جز او معبودی نیسلت .بله او دلبسلتهام و کارهلایم را بلدو واگلذار کلردهام ،و او
احب پادشاهی بزرو (جهان و ملکوت آسمان) است».
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ناقض اول:

شلرک آوردن در عبادت خلداي َيكتا و ب َرای او شريك قائل
شدنٓ َ َ َ َ َٰ َ َ .
ۡ
ۡ
ۡ
َ
خداونلد مىفرمايلد﴿ :إ َّن َّ َ
ٱه َّل َيغفِر أن ي َ َك ِِهِ َو َيغفِر ما دون ذل ِ ل ِم يت اء ل﴾ «خللداوند
ِ
نمى بخشد كه به او شرك آورده شود ،و جز آن را براي هركس كه بخواهد ،مى
آمرزد»َ ۡ َ .
َ ۡ ۡ َّ َ َ ۡ َ َّ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ َٰ َّ َ َ َّ َٰ
َ
و مىفرمايد﴿ :م ي ِك ِ ِ هِ فقا حرٱ ٱه علُهِ ٱۡلنة ومأوىه ٱنلار وما ل ِلظل ِ ِمي ِم أنصار﴾
«بىگمان كسى كه به خداونلد شلرك آورد ،خداونلد بهشلت را بلر او حلرام مىگردانلد و جايگلاهش
آتش (دوزد) است ،و ستمكاران ياورانی ندارند».
و از جمله شرك در عبلادت خللداوند متعلال دعلا كلردن مردگلان و طللب ملدد خواسلتن از آنهاسلت ،و
همچنين نذر كردن و ذبی و قربانی برای آنهاست

انواع شرک:

شرک اکبر :اعتقاد به اینکه غیر از الله تعالی
دارای تصرف پنهانی در دنیا وجود دارد و یا
اینکه توانای رساندن منفعت یا دور کردن یرر
دارد و این مقصود مؤلف در ناقض اول است.

.1
.2
.3
.4
.5

.6

نکاتی دربارهی شرک اکبر:
خارج میگردد.
از ملت رسول الله
تمامی اعمالش باطل میگردد.
خون و مال او نزد حاكم مباح مى گردد.
باع ماندن همیشگیاش در جهنم است.
فعلی در شرعیت شرک اکبر است که قرآن
و سلللنت بلللر شلللرک اکبلللر بلللودن آن دالللللت
نموده است.
اگر در نصوص لفظ شرک و کفر بله لورت
معرفه همراه با «الف و الم :مانند الشلرک،
الکفر» آمده باشد پس آن شرک ،شرک اکبر
میباشد.

شرک ا غر :سبب جلب منفعت يا دفع یرر
دانستن آنچه كه شرع آنرا سبب قرار نداده است،
و هر وسیلهای که موجب رسیدن به شرک اکبر
میشود در واقع شرک ا غر است.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

نکاتی دربارهی شرک ا غر:
خارج نمیگردد.
از ملت رسول الله
عمللللی کللله در آن شلللرک ا لللغر وارد نملللوده
باطل میشود.
خون و مالش مباح نمیگردد
موجلللب و سلللبب خللللود و مانلللده در جهلللنم
برای همیشه نیست.
فعلللی در شللرعیت شللرک ا للغر اسللت کلله
قرآن و سنت بر شرک ا غر بودن آن داللت
نموده است.
اگر در نصوص لفظ شرک و کفلر بله لورت
نکره بدون «الف و الم :مانند شرک ،کفلر»
آملللده باشلللد پلللس آن شلللرک ،شلللرک ا لللغر
میباشد.
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آیا الله تعالی شرک اکبر را میبخشد؟
جواب :خیر ،اگر با آن شرک اکبر از دنیا برود و توبه نکند بخشیده نمی شود ،الله تعلالی ملی
َّ َّ َ ْ َ ْ
فرمایلد « :إِن الل َه َّل َيغ ِفر أن ي َ َك ِِهِ» «اللله تعلالی از اینکله کسلی را بلرایش شلریک قائلل
شوند ،نمیبخشد»
َ
َ
َ
َّ
َ
َْ
ولی اگر از آن توبه نمود او را میبخشلد « :ق ْل يَا ع َِباد َِي اَّلِي َ أ ْ َ
ْسفوا َ َٰ
س ِد ْم َّل ۚۡق َنطوا
لَع أنف ِ
َّ َّ
َّ ْ َ َّ
ُّ
ْ
اَّلنو َ ََجُِعا ۚلإِنَّه َو الْ َغفور َّ
ْحةِ الل هِ لۚ إِن الل َه َيغفِر
ِم ر
الرحُِم » «بگو ای بندگانم که
زیللاده بللر خویشللتن سللتم روا داشللتهاید ،از رحمللت الهللی نللا امیللد مباشللید ،چ لرا کلله الللله هملله
گناهان را میبخشد ،که او آمرزگار بخشایشگر است »

اقسام محرمات:

شرک اکبر و آن
باالترین مراتب
محرمات
است.

تعداد آن :تعداد
این گناهان غیر
معدود است ولی
یابطه آن اموری
است که ذکر
شد.

شرک ا غر و آن در
درجه پاینتر از شرک
اکبر است ولى از
گناهان كبيره بزرگتر
است.

گناهان کبیره :و آن هر گناهی
است برای آن عقوبت خا ی
مترتب است ،مانند :مورد لعن
قرار گرفتن الله ،و مورد طرد قرار
گرفتن و برائت از فاعل آن یا اینکه
تشبیه به قبییترین حیوانات
گردد.

گناهان غیره :و
آن هر گناهی
است که شرع آن
را حرام قرار داده
است و برای آن
عقوبت خا ی
بیان ننموده
است.

مراتب گناهان کبیره:
متفاوت است ،دلیل
آن قول رسول الله
« :بزرگترین گناهان
کبیره این است که
« »...این به این
معناست که گناهان
کبیره نیز مراتب دارد.

حکم آن :یروری
است که توبه
کند.

حکم فاعل گناه کبیره :مؤمن ناقص
االیمان است ،یا مومن است به خاطر
ایمانش و فاسق است به سبب
گناهش ،به اندازه ایمانش دوست
داشته میشود به اندازه گناهش از
او بیزاری میشود و همچنین هنگام
انجام آن گناه با او مجالست
نمیشود.
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انواع ذبی و قربانی کردن:

برای غیر از الله جهت
برای الله :مشروع است
بلکه از عبادات است
همانند قربانی روز عید
قربان وقربانی کردن و
دقه دادن آن.

محبت و تعظیم نمودن
آن :شرک اکبر است
مانند ذبی برای جن و یا
ذبی کردن برای اموات،
و این مورد مقصود
مؤلف در این ناقض اول
است.

مباح :مانند ذبی کردن
قربانی برای مصرف
خانگی و تجارت.

74

ناقض دوم:

كسيكه بين خود و بين خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چيزی بخواهد (يعنی دعای خود را متوجه او سازد)
و از او شفاعت بطلبد و بر او تلوكل كند ،چنين اشخا ى اجماع علماء و دانشمندان اسالم بر كفر آنان است.

اقسام شفاعت:
شفاعت در اموری که جز الله کسی قادر به انجام آن نیست و
این به دو قسم تقسیم میشود:

شللفاعت در امللوری کلله مخلللوق
قللادر بلله انجللام آن اسللت و دارای
شرایطی است:
.1
.2
.3
.4

شفاعت مثبت :شفاعتی اسلت
که الله آن را برای خویش ثابلت
نموده است و این نوع شفاعت
جللللز از الللللله طلللللب و خواسللللته
نمیشلللود و بلللرای تحقیلللق ایلللن
شللللللفاعت شللللللروطی یللللللروری
است:
 .1اجللللازه دادن الللللله بللللرای
شفاعت.
 .2ریللایت الللله از شللفاعت
کننده.
 .3ریللایت الللله از شللفاعت
شونده.

اینکه حایر باشد و غائلب
نباشد.
اینکلله زنللده بللوده و فللوت
نکرده باشد.
اینکللله قلللادر بلللر انجلللام آن
فعل باشد.
اینکه اعتقاد داشلته باشلد
آن مخلوق سبب است.

شفاعت مخصوص رسول الله

:

.1

شفاعت عظمی در روز قیامت.

.2

شللللللفاعت ایشللللللان بللللللرای عمللللللویش
ابوطاللللب جهلللت تخفیلللف در علللذاب
جهنم.

.3

شفاعت ایشان برای باز شلدن درهلای
بهشت.

شفاعت منفی :شفاعتی است
که الله تعالی آن را نفی و انکار

نموده است و آن شفاعتی
است که از غیر الله خواسته
می شود در اموری که جز الله
کسی دیگر بدان قادر و توانا
نیست و این شرک اکبر است و
مقصود مؤلف در این ناقض
دوم است.

شفاعت عام برای تمامی پیامبران و فرشتگان و موحدان:
.1

شفاعت برای باال رفتن درجات موحدان.

.2

شللفاعت ب لرای موحللدانی کلله مسللتحق دخللول جهللنم
هستند تا وارد آن نگردند.

.3

شفاعت برای موحدانی که وارد جهنم شلدند تلا از آن
خارج گردند.
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ناقض سوم:

كسيكه مشركان را كافر نداند ،و يا اينكه در كفر آن مشركان شك و ترديد داشته باشد ،و يا اينكه ملذهب آن
مشركان را حيی بداند كافر است.
حکم مشرکان در اسالم:
بله او رسلیده باشلد وللی بله او ایملان نیلاورد کلافر اسلت .اللله
هر کسی کله دعلوت رسلول اللله
ْ
َ َ ََْ َ َْ ْ ْ َ
ََ ْ َ ْ
َْ
اْسي َ » « و
اۡلسٗل ِٱ دِينا فل يق َبل مِنه َو َو ِِف ايٍ َِرة ِ ِم َ اۡل ِِ
تعالی میفرماید « :وم ييتغِ غم ِ
هلر کلس کله دینلی غیلر از اسلالم برگزینلد ،هرگلز از او پذیرفتله نمیشلود و او در آخلرت از زیانکلاران
است«
آیا اهل کتاب (یهود و نصاری) جزو مشرکان هستند؟
ایمان نیاورده اند جلزو مشلرکان هسلتند ،اللله تعلالی
بله کسانی که از اهل کتاب به رسول الله
ْ
َ ْ
َّ
َ
َّ
َ ْ َ َّ
َ
َ
می فرماید « :قات ِلوا اَّلِي َ َّل يؤمِنون ِِالل هِ َوَّل ِِاَلَ ْو ِٱ ايٍ ِِر َوَّل َيَ ِرمون َما َح َّر َٱ الل ه َو َرس وَل
َ
َ
ْ َ َ
َّت ي ْ
ون دِي َ ا ْ َق ِم َ َّاَّلِي َ أوتوا الْك َِتا َ َح َّ
َو ََّل يَ
َٰ
اۡل ْۡ َية ع يَا َو ْم َصاغِرون» « با اهل
وا
ط
ع
ِين
ا
ِ
ِ

کتابی که به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام داشته خدا و پیامبرش را حرام نمیگیرنلد

و دین حق نمیورزند ،کارزار کنید تا به دست خویش و خاکسارانه جزیه بپردازند»
و حدی

رسول الله

 « :واللذي نفلس محملد بيلده ال يسلمع بلي أحلد ملن هلذه ایملو يهلودي وال

نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار » «قسم به ذاتی که نفس محملد
در دست اوست هر یهودی و نصرانی که بمیرد و به آن چه من فرستاده شدهام ایمان نیاورد جز این
نیست که از اهل آتش است.

تعامل با مشرکان سه حالت دارد:
نه در اعیاد آنها شرکت میکند و نه به آنها
بللا کفللار در اعیللاد و جشنهایشللان مشللارکت
میکند و این جایز نیست.

بلله آنهللا بللا قتللل و زدن تعللدی و

تعدی و تجاوز میکند و تنها در خرید و

تجللللاوز میکنللللد و ایللللن جللللایز

فروش با ایشان تعامل دارد و ایشان را به

نیست.

توحید دعوت میدهد و این وسطیتی است
که اهل سنت و جماعت بر آن هستند.
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ناقض چهارم:

كسيكه اعتقلاد داشلته باشلد كله هلدايت و دسلتورهای غيلر رسللول اكلرم

كلاملتر و بهتلر

است از هدايت و دستورهای رسلول اكرم

 ،و يا اينكه بگويد حكم و قضاوت غيلر رسلول اللله

بهتر است از حكم و قضاوت پيامبر

 ،مانند كسانيكه ُحكْم و قضاوت طواغيت (قلوانين

رسمی كشوری) را كه غير شرعی باشد بر قوانين شرعی و دينی برتری مىدهند ،كافر مىباشند.

اقسام حکم به غیر آن چیزی که الله نازل فرموده است:

اگر معتقد باشد که حکم الله باید
تقدیم و برتر دانستن حکم طواغیت بر

تطبیق شود و آن برتر و شایسته برای

حکم الله با اعتقاد به اینکه حکم الله

بالد و عباد بوده ولی حکم غیر از الله را

مناسب و شایسته نیست ،حکم چنین

مقدم قرار میدهد به دلیل هوای نفس یا

شخصی کفر اکبر است و از دایره اسالم

حب ریاست و یا غیره ،حکم چنین

خارج است.

شخصی کفر ا غر هست و ترس وقوع

وی در شرک اکبر میباشد.
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ناقض پنجم:

كسیكه بله چيلزی از آنچله رسلول اللله

بلرای املت اسلالمی از هلدايت بشلری و قضلاوت و

ُحكْم به قرآن و سنت آوردهُ ،بغض ورزد ،اگرچه به آن حكم عمل كند ،در حاليكله از آن نفلرت دارد،
باز هم جزو كافران مىباشد.

دلیل بر ناقض بودن آن:
َ ْ َ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َّ
الل ه فَأَ ْ
ح َب َإ أع َمالد ْم » « چرا کله [وحلی] فلرو
الله تعالی میفرماید « :ذَٰل ِ ِِأمد ْم َ ِر وا ما أنۡل
فرستاده الهی را ناخوش دارند ،پس اعمالشان را تباه [و بیارزش] گرداند»
َ َ
ََ َ َ َ َ ْ َ
َّت َيَكم َ
ُِما َش َ
وك ف َ
ون َح َّ َٰ
د َر َِيْ َند ْم ث َّم َّل ِ اوا ِِف
و همچنین میفرمایلد « :فٗل ورب ِ َّل يؤمِن
ِ
َ
َ
سد ْم َح َرجا ِم َّما قَ َضُْ َ
ت َوي َس ل ِموا ت ْس ل ُِما» «چنلین نیسلت و سلوگند بله پروردگلارت کله ایملان
أنف ِِ
نیاوردهانللد مگللر آنکلله در اختالفللی کلله دارنللد تللو را داور کننللد ،آنگللاه در آنچلله داوری کللردی هللیچ
َ
دلتنگی در خود نیابند و به خوبی [به حکم تو] گردن بگذارند» و همچنین میفرماید « :ف َم ي ِردِ
ْ َ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
َ َ َ َ َّ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ضله عل صاره ضُ ِقا حرجا َأمما يصعا
الل ه أن يداِيه ي م صاره ل ِِْلسٗلٱ ۚ وم ي ِرد أن ي ِ
َ َ َّ
َ َ َٰ َ َ ْ َ َّ
َ
َ ْ
الل ه ال ر ْ
ِف َّ
الس َماءِ ۚل َ ل ِ
ج َس لَع اَّلِي َ َّل يؤمِن ون» «بدینسلان هلرکس کله خداونلد
عل
ِ
ِ
هللدایتش را بخواهللد دلللش را بلله پللذیرش اسللالم میگشللاید ،و هللرکس را کلله بخواهللد در گمراهللی
واگذارد ،دلش را تن و تاریک میگرداند ،چنانکه گویی میخواهلد بله آسلمان بپلرد [و نمیتوانلد]،
الله تعالی این چنین عذاب را بر کسانی که ایمان نمیآورند ،میگمارد»

حب و بغض داشتن به خاطر الله از واجبات است بلکه از بهترین درجات ایمان است.
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آنچه كه محبت داشتن نسبت به آن ،واجب است:

اشخا ى كه به اين
اعمالی که الله تعالی

اعمال ،عمل مى

زمانهایی که الله

با آن رایی میگردد و

كنند مانند :انبياء

تعالی آن را دوست

آن اعمالی است که

و مالئکه و حابه

دارد مانند :شب قدر

در شریعت وارد شده

و هم چنین دوست

و یک سوم آخر هر

است ،مانند توحید.

داشتن هر

شب.

مکانیهایی که الله
تعالی آن را دوست
دارد مانند :مکه و
مدینه النبویو.

موحدی.

آنچه كه بغض داشتن نسبت به آن ،واجب است:

اعمالی که الله تعالی
با آن خشمگین
میگردد و آن
اعمالی است که در
شریعت نهی شده
است ،مانند شرک.

اشخا ى كه به اين
اعمال ،عمل مى
كنند مانند:
مشركين ،منافقین
و شیاطین.

زمانهایی که الله
تعالی آن را دوست

مکانهایی که الله

ندارد مانند:

تعالی آن را دوست

زمانیهایی که در آن

ندارد مانند :اماکن

خورشید پرستش

شرک.

میشود.

79
ناقض ششم:

هر كسيكه به چيزی از دين مبين اسالم تمسخر و ريشخند كند ،همان دينی كه رسللول اللله
آنرا از طرف بارى تعالی آورده ،و يا از ثواب و نيكی و پاداش آن ،و يا از جزا و عقلاب و كيفلر
َ
ۡ َ َّ
وَلِ
آن ،كافر شود ،و دليلش قول تبارك و تعالی است كه مىفللرمايد﴿ :قل أِ ِ هِ َو َءايَٰت ِ هِ َو َرس ِ
َ
َ
َ ََۡ ْ َۡ َ
ك َف ۡرتم َب ۡع َا إ َ
يمَٰن ِك ۡم﴾ [التوبة« .]66 :بگو :آيا بخدا و آيات
َنت ۡم ت ۡس َت ۡد ِۡءون َّ ٦٥ل ۚۡعتذِروا قا
ِ
او و رسولش ريشخند مىكرديد؟ عذر نياوريد ،به راستی كه پس از ايمانتان كفر پيشه كرديد».

معنا و حكم (استهزاء)

استهزاء همان مسخره نمودن است و حکم تمسخر
کننده یا دشنام دهنده این است که او کافر است
و ملت و دایره اسالم خارج است ،و کسی که این
دشنام را میشنود بر وی واجب است که انکار
کند و یا مجلس را ترک کند و مثال چنین شخصی
َ َ َ
را الله تعالی بیان نموده استَ « :وق ْا ن َّۡل
َّ
ََ
َْ َ
ْ
ْ َ
ات الل هِ
علُْك ْم ِِف الكِتا ِ أن إِذا َس ِمعت ْم آيَ ِ
ْ
ك َفر ِ َدا َوي ْس َت ْد َۡأ ِ َدا فَ َٗل َۚۡ ْقعاوا َم َعد ْم َ
ح َّ َٰ
َّت
ي
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َْ
َ
مه ِ ۚلإِنك ْم إِذا ِمثلد ْم» « و
َيوضوا ِِف حاِيث غ ِ
در کتاب بر شما نازل کرده است که چون بشنوید
که به آیات الهی کفر میورزند و آنها را به

ریشخند میگیرند ،با آنان منشینید تا به سخن
دیگری جز آن بپردازند ،چرا که در این ورت شما
نیز مانند آنان خواهید بود»

شروط توبه تمسخر کننده:
.1

ثنلللای اللللله را بگویلللد زیلللرا کللله اللللله
تعالی اهل ثنا و شکر است.

.2

از آن چه گفته است برائت بجوید.

.3

اینکه آثار توبه بر وی نمایان گردد،
امللا اگللر کسللی دشللنام رسللول الللله
را گفلللللللت توبلللللللهاش قبلللللللول
میشود اگر نزد الله تعالی لادق و
راسللتگو باشللد ولللی بلله خللاطر فعلللش
توسلللللط حلللللاکم و سللللللطان کشلللللته
میشود.
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ناقض هفتم:

سحر و جادوگری و آنچه شامل آن مى شود از قبيلل :لرف (انجلام سلحر بلراى ايجلاد تفرقله و جلدايى) و
شلود كلافر
عطف (انجام سحر براى ايجاد تآلف و محبت) و كسى كه آنلرا انجلام دهلد ،و يلا از آن رایلی
َو َما ي َ َ ِ ۡ َ َ َ َّ َٰ َ َ ٓ َّ َ َ ۡ
َن ف ِۡتنةَ
ان م أحا حَّت يقوَّل إِمما
گردد و دليل قول تبارك و تعالي است كله مىفرمايلد ﴿ :عل ِم ِ
ََ َ ۡ
فٗل تكف ۡر﴾ [البقرة« .]102 :و(آن دو فرشته) به هيچ كسى (جادو) نمى آموختنلد مگلر آنكله مىگفتنلد :ملا
تنها (مايه) آموزنی هستيم ،پس (با به كارگيری جادو) كافر مشو».

سحر
عالمات سحر:

حکللم سللحر :کفللر اکبللر اسللت ،الللله تع لالی
َ
ََ َ َ
ان ِم ْ أ َحا َح َّ َٰ
َّت
میفرمایلد « :وما يعل ِم ِ
َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ
َيقوَّل إِم َما َن ف ِت َنة فٗل تكف ْر» «ایلن
دو به هلیچ کلس چیلزی نمیآموختنلد مگلر
آنکه میگفتند ملا مایله آزملونیم [بلا بله کلار

.1

مخالف شروط جواز رقیه شرعی است.

.2

وجللود حللروف قطللع شللده و کالمللی کلله غیللر
مفهوم است.

.3

نگاه کردن به ستارگان.

.4

خواندن کف دست و یا فنجان.

.5

املللر کلللردن ملللریض بللله انجلللام افعلللالی کللله
مخللالف شللرع اسللت یللا امللر کللردن بلله تللرک

بستن سحر] کافر مشو»

نماز.
.6

پرسیدن اسم مادر.

.7

ادعای معرفت غیب داشتن.

حکم رفتن نزد ساحر:
مقصود و منظور از رفتن نزد ساحر نشستن نزد او یا فرستادن شخصی نزد وی و یا فرستادن پیام برای
او و همچنین مشاهده شبکههای ماهوارهای ساحران و خواندن مجالتی که در آن ابلراج و  ...اسلت.
و حکم رفتن نزد ساحر این است که نماز چهل روزش قبول نمیشود املا اگلر او را تصلدیق کنلد کلافر
میشود.
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معنای ُنشره :باطل کردن سحر از شخص مسحور که به دو
قسمت تقسیم میشود

مشروع :با خواندن رقیه شرعی و دعاء
خواندن.

ممنوع :باطل کردن سحر با سحر ،زیرا
میفرماید :آن از اعمال
رسول الله
شیاطین است.

رد بر کسانی که می گویند جایز است سحر با سحر باطل شود:

.1

باطل کردن سحر با سحر مخالف قرآن و سنت است.

.2

در این کار تضعیف مداوا کردن با قرآن و دعاهای وارده شده از سنت است.

.3

این کار باع تقویت سحر و تمکین ساحر نزد عامه مردم میشود.

.4

رسول الله

مسحور گشت و با سحر خویش را مداوا نکرد بلکه با رقیه شرعی ایلن کلار

را انجام نمود.
.5

این کار در واقلع انکلار اعتقلاد بله درملان بلا قلرآن و دعاهلایی اسلت کله از رسلول اللله
ثابت شده است

.6

باطل کردن سحر با سحر امکان پذیر نیست جز اینکه در آن به شیطان متوسل می شلود ،و
آن هم با انجام اموری که نیاز است به وسیله آن به شیطان متقرب و نزدیک شود.

.7
.8

باطل کردن سحر با سحر شخص سحر شده رو بیشتر در دامن سحر می اندازد
اگر شخص سحر شده در ایلن سلحر لبر نمایلد طبلق قلول رسلول اللله
وعده داده شده است.

بلرایش بهشلت
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ناقض هشتم:

پشتيبانى كلردن از مشركان و ياری كردن آنان بر یلد مسللمانان ،و دليلل آن قلول بلارى تعلالی
ۡ ۡ َّ َّ َ َ
َّ
ۡ َ ۡ َ َّ َٰ
َ َّ
ٱلظلِم َ
ي﴾ «و
ٱه َّل َي ۡداِي ٱلق وٱ
است كله مىفرمايلدَ ﴿ :و َم َي َت َولدم مِنك ۡم فنِنهۥ مِندم إِن
ِ
هللركس از شللما آنللانرا (يهللود و نصللارى ) دوسللت گيللرد ،براسللتی كلله خللود از آنللان اسللت ،بىگم لان
خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمىكند»

واجب است بر مسلمان که از مشرکان و دینشان تبرئ بجوید و نسبت به اهل توحید و
دینشان مواالب و دوستی بورزد ،پس اگر کسی کفر را پسندید و به آن رایی گشت و یلا
آن را همیاری نمود کافر است و از دایره اسالم خارج است
همیاری مشرکان بر دو قسمت است:

کفر و ارتداد :یعنی منا رت و همیاری

از دايره ى اسالم خارج نمى شود :يعنى

مشركان همراه با محبت داشتن نسبت به

هميارى مشركان بخاطر محبت داشتن به

آنان و داشتن بغض نسبت به مسلمانان و

آنان و بغض مسلمانان نباشد ،بلكه بخاطر

رغبت به پیروز شدن مشرکان بر کفار.

مصالی دنيوى است.
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ناقض نهم:

كسیكه معتقد باشد كله بعضلى از ملردم مىتواننلد از شلريعت و ديلن محملد
خارج شوند كافر مىباشد.
ََ
َ َ ََۡ ََۡ ۡ ۡ َ
َۡ َ ۡ
َٰ
ٱۡلس ِم دِينا فل يقب ل مِن ه
خلداوند تبارك و
تعالی مىفرمايلد ﴿ :وم ييتغِ غم ِ
َ َ ۡ َ
َ
َٰ
َو َو ِِف ٱ ٍِرة ِ ِم ٱلخ ِ ِي [ ﴾٨٥آلعمران« .]85 :و هركس دينى جز اسلالم بجويلد،
هرگز از او پذيرفته نمىشود و او در آخرت از زيانكاران است».

كسیكه معتقد باشد كه بعضى از مردم مىتوانند از شريعت و ديلن محملد
خارج شوند كافر مىباشد و اهل علم اجماع دارند که از دایره اسالم خارج است و
برای او ادله و براهین را بیان می کنند اگر توبله کلرد پذیرفتله ملی شلود و جلز ایلن
کشته می شود.
َ
َ
َّ
ْ
َ
الله تعالی میفرماید « :قل يَا أ ُّي َدا انلَّاس إ ِ ِي َرس ول الل هِ إَِلْك ْم َجُِع ا»
«بگو ای مردم من پیامبر الهی به سوی همه شما هستم»
و رسول الله

فرموده است« :اگلر بلرادرم موسلی زنلده بلود هلیچ چیلز جلز

این نبود که از من پیروی نماید».
آیا خضر علیه السالم از شریعت موسی علیه السالم خارج شد؟ هلیچ دلیللی بلرای
خللروج خضللر از شللریعت موسللی علیلله السللالم نیسللت و حتللى اگللر خللروجش ثاب لت
باشد ،وللى خضلر از املت موسلى عليله السلالم نيسلت ،و هلر پيلامبرى خلاص بلراى
امللتش فرسللتاده ميشللده اسللت ،ولللى پيامبرمللان محمللد
فرستاده شده است.

ب لراى هملله ى امتهللا
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ناقض دهم:

روي گردانی و اعراض نمودن از دين خدا و نياموختن اسالم و عمل نكردن به آن.
َ
ََ ۡ َۡ َ
َ َ
َّ
ت َربهِ ث َّم أ ۡع َر َض َع ۡن َد ا ٓل إنَّ ا ِم َ
َٰ
ِ
و دليل آن خداوند مىفرمايد﴿ :وم أظلم مِم ذَِر أَِبي ِ ِ
َ
ِي م َ
ٱلۡم ۡدرم َ
نتقِمون [ ﴾٢٢السجدةة« .]22 :و كيسلت سلتمكارتر از كسلى كله بله آيلات پروردگلارش
ِ
پند يابد آنگاه از آن روی بگرداند ،بىگمان ما از گناهكاران انتقام خواهيم گرفت».

رسول الله

میفرماید« :کسی که الله تعالی برای او اراده خیر داشته باشد او را در دیلن

فقیه میگرداند» ،این بدین معنا است کسی که الله برای او اراده خیر نداشته باشد او را از دیلن
و تعلم و آموختن آن دور میکند «و كيست ستمكارتر از كسلى كله بله آيلات پروردگلارش پنلد يابلد
آنگاه از آن روی بگرداند ،بىگمان ما از گناهكاران انتقام خواهيم گرفت».

حکم اعراض و دوری :اگر از رسول الله

دوری کند بدین ورت که نه او را تصدیق می

کند و نه او را تکذیب می کند و نه او را دوست دارد و نه با او دشمنی می کند ،چنین شخصی
َ َ َ َ َ َ
نیز کافر است و از دایره اسالم خارج است ،الله تعالی میفرمایدِ« :إَوذا قُِل لد ْم ۚۡ َعال ْوا إ ِ ََٰل َما
َ
َ َ َ َّ
َ َ َ
ت الْم َنافِق َ
الرسول َر َأي ْ َ
ِإَوَل َّ
ي يَص ُّاون عن صاودا» «و چون به آنان گفته شود به
ه
الل
أنۡل
ِ
ِ
سوی [قرآن] فرو فرستاده الهی و پیامبر آیید ،منافقان را میبینی که به کلی از تو اعراض
میکنند».
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ر
کالم پایان مؤلف:

و در تمللامی ايللن نللواقض و مخالفتهللا بللين اينكلله انسللان جلللدی باشلللد و يللا اينكلله
شوخی كنلد و يا ترسو ،هيچ فرقی وجود ندارد ،مگر كسليكه مكلره يعنلی مجبلور شلود
به انجام آن عمل در حاليكه او رایى نيست .و همه اينها از امور خطرناكی است كله
ممكن است مردم در آن واقع گردند .پس بر مسلمان الزم است از آنها برحذر باشد و
بترسد از اينكه در اين گناهان بيفتد و بايد از آن اجتناب و دوری ورزد.
ترسو در اینجا کسی است که به دروغ مدعی می شود اگر آن کفلر را انجلام نمیلداد
موجب یرر در جان و مالش میشد ولی کسی که بر انجام ناقضلی از نلواقض مجبلور
شود کافر نمی شود.
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امتحان رشح کتاب (اموری که شخص را از اسالم خارج یم کند)

.1

چرا اهل علم با بسم الله شروع میکنند؟

.2
.3
.4
.5
.6
.٧

معنی نواقض اسالم چیست؟
چرا علما گاهی با نواقض وگاهی با مفسدات وگاهی با مبطالت از آن یاد می کنند؟
آیا علما متفق بر این نواقض هستند؟
آیا این نواقض محدود به عدد هستند؟
چرا مولف رحمه الله فرمود نواقض ده تا هستند؟
هنگاهی که عدد در قرآن یا سنت ذکر شود ،؟ آیا برای آن مفهومی وجود دارد که بر آن ایلافه نگلردد یلا
نه؟

.8
.9
.01
.11
.21
.31
.41
.51
.61
.٧1
.81
.91
.02

چرا گاهی عدد ذکر میشود ولی مفهومی ندارد؟
برای عددی که مفهوم است مثال ذکر نمایید؟

برای عددی که مفهوم نیست مثال ذکر نمایید؟
آیا مولف قائل بر بیشتر بودن از ده تا نواقض است ؟
و ازکدام گفتارش اینچنین برداشت میود؟
آیا امکان محدود کردن نواقض است؟
چگونه نواقض محدود میگردد ؟
چرا ما نواقض را تعلیم میگیریم؟
آیا بغیر از مولف کسی دیگر هم در نواقض تالیفی داشته است
آیا در نواقض بین فعل و فاعل فرق میباشد؟
و اسباب فرق چیست ؟
آیا هدف مولف از تالیف کتاب تکفیر اشخاص میباشد؟
چه چیزی شایسته حال خواننده کتاب است؟

87

امتحان رشح کتاب (اموری که شخص را از اسالم خارج یم کند)
 -21منظور مولف کدام نوع شرک میباشد؟
-22چگونه بین شرک اکبرو ا غر فرق بگذاریم؟
-23آیا توبهی مشرک شرک اکبر قبول میشود؟ چه وقت قبول نمیگردد؟
-24آیا شرک ا غر گناهش بیشتر است یا گناهان کبیره؟
-25یابطه گناهان کبیره چیست؟
-26آیا گناهان کبیره محدود به عدد معینی هستند؟
-27حکم انجام دهنده گناه کبیره چیست؟ آیا مورد محبت قرار میگیرد یا مکروه دانسته میشود؟
-28آیا میتوان با انجام دهنده گناه کبیره همنشینی کرد؟

-29آیا گناهان کبیره متفاوت هستند؟ دلیل ؟
-30آیا گناهان کبیره با انجام دادن اعمال نیک بخشیده میشوند یا احتاج به توبه دارد؟
-31اقسام محرمات را ذکر کنید؟
-32اقسام شرک اکبر را نام ببرید؟
-33اقسام ذبی را نام ببرید؟
 -34چه وقتی ذبی از جملهی شرک اکبر قرار میگیرد؟
-35اقسام شفاعت را نام ببرید؟
 -37توکل چیست؟
 -38توکل بر چند قسم تقسیم میشود؟
-39آیا جایز است گفته شود بر فالنی توکل کردم یا اینکه بر الله سپس فالنی توکل کردم؟
-40دلیل کفر مشرکین چیست؟ آیا اهل کتاب به آنان ملحق میشوند؟

-41آیا معنا اینست که ما وفای به عهد نکنیم؟

 -42مردم در مقابل و معامله با معاهدین بر چند قسم تقسیم میشوند؟
 -43اقسام حکم بغیر آنچه که الله نازل کرده است را نام ببرید؟
 -44حکم محبت برای الله چیست؟
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امتحان رشح کتاب (اموری که شخص را از اسالم خارج یم کند)

 -45به چه کسانی برای الله محبت کنیم و به چه کسانی بغض کنیم؟
-46مسخره کننده از کدامین انواع کفر میباشد؟
-47ایا برای مسخره کننده توبهای است؟ و شرط آن چیست؟
-48حکم دشنام دهنده رسول الله چیست؟
-49حکم کسی که این دشنام را میشنود چیست؟
-50دلیل کفر جادوگر چیست؟

-51عالمت جادوگر چیست؟
-52حکم رفتن به پیش جادوگر چیست؟
-53و رفتن به نزد آنان چگونه میباشد؟
-54اقسام نشره(باطل کردن جادو) چیست؟
-55چگونه جواب کسی که باطل کردن سحر با سحر را جایز میداند را بدهیم؟
-56حکم مشابهت با مشرکین چیست؟
 -57آیا امکان خارج شدن از شریعت محمداست؟
-58آیا حضرت خضر از دین موسی خارج شد؟
 -59حکم رویگردانی چیست؟
-60منظورگفتار مولف از ترسو چیست؟ آیا او همان ناگزیر(اجبارشده) است؟
-61شرطهای اجبار کردن را نام ببرید؟
 -62مناسب ختم کتاب با دعا چیست؟
 -63چگونه مسلمان خودش را از شرک برحذر دارد؟

