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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 مقّدمۀ شیخ صالح البدیر

حمد و ستایش معبودی را که حکم داد و حکمش را عادالنه و استوار 
ساخت، و برخی امور را حالل و برخی دیگر را حرام گردانید، و 

در امور دین فقیه و فهیم به مخلوقات شناخت و علم بخشید و آنان را 
دهم که فقط هللا معبود بر حق است و او یگانه و گردانید. گواهی می

های دین را با کتاب محکم خویش پابرجا ساخت؛ همتاست. پایهبی
دهم که ها مایۀ هدایت است، و گواهی میکتابی که برای تمامی اّمت

بنده و فرستادۀ اوست؛ کسی که  صلی هللا علیه وسلم پیامبر ما؛ محّمد
با آیینی حنیف و شریعتی مهربان نسبت به تمامی افراد مکلّف، برای 

مبعوث گشت و همواره مردم را به پذیرش  -عرب و عجم -جهانیان 
کرد و خواند و با دالیل از آن دفاع میسوی آن فرا میدین اسالم و به

نمود. درود و سالم الهی الفانش مبارزه میبا براهین محکمش علیه مخ
بر او و بر یارانش باد که بر این راه رفتند و نیز بر سایر افراد 

 منتسب به این گروه و دسته باد. اّما بعد:
از این رسالۀ موسوم به )اعتقاد پیشوایان چهارگانه رحمهم هللا تعالی( 

لع شدم و آن را اند، مطّ که گروهی از دانشجویان آن را تهّیه کرده
ای که در بیان مسائل موافق با اعتقاد صحیح اسالم یافتم؛ رساله

 اعتقادی بر اساس منهج سلف صالح و بر پایۀ قرآن و سّنت است. 
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این رساله و مسائل موجود در آن، دیگران  با توّجه به اهّمیت موضوع  
هانم کنم و از پروردگار توانا خوارا سفارش به چاپ و انتشار آن می

که تمامی خوانندگان این کتابچه را بوسیلۀ آن فایده رساند و به 
ترین پاداش را عنایت فرماید. درود و کنندگانش، بهترین و کاملتهّیه

و بر تمامی  صلی هللا علیه وسلم سالم هللا متعال بر پیامبرمان؛ محّمد
 آل و اصحاب او باد.

 
 امام و خطیب مسجد نبوی

 دادگاه عمومی در مدینۀ منّورهو قاضی 

 صالح بن محّمد البدیر
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 مقّدمۀ نویسندگان

الُم ّعىل نبيّ  الُة والسَّ َسّيِد املُْرَسلنَي، وَعىل َآلِِه د نا ُُممَّ احلمُد هللِ َرّب الَعَاملنَِي َوالصَّ

ا َبْعُد:   َوأْصَحابِه أْْجَعني، أمَّ

ای مختصر در مورد مسائل توحید و اصول دین و برخی این رساله
هاست که آموختن و باور به این موارد بر انسان مطالب مربوط به آن

های عقاید پیشوایان چهارگانه واجب است، و این مسائل از کتاب
 ده است:گرفته ش

های امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد یعنی از کتاب
بن حنبل و پیروان آنان رحمهم هللا و کسانی که بر اعتقاد اهل سّنت و 

 جماعت بودند و از آن منحرف نشدند.
متوّفی سال  رحمه هللا از امام ابوحنیفه« الفقه األکبر»همچون کتاب: 

 هـ؛ 150
هـ، و شرح آن از  321از طحاوی متوّفی سال « الّطحاوّیةالعقیدة »

 هـ؛ 792عاّلمه ابوالعّز حنفی متوّفی سال 
 386از ابن ابو زید قیروانی مالکی متوفّی سال « مقّدمة الّرسالة»
 هـ؛
 هـ؛ 399از ابن ابو زمنین مالکی متوّفی سال « أصول الّسّنة»
 463ّر مالکی متوّفی سال از ابن عبدالب« المؤّطا»شرح « الّتمهید»
 هـ؛
از صابونی شافعی متوّفی سال « الّرسالة في إعتقاد أهل الحدیث»

  هـ؛ 449
 هـ؛ 264از مزنی؛ شاگرد امام شافعی، متوّفی سال « شرح الّسّنة»
 هـ؛ 241از امام احمد بن حنبل متوّفی سال « أصول الّسّنة»
 هـ؛ 290عبدهللا متوّفی سال از پسر امام احمد؛ « الّسّنة»
 هـ؛ 311از خالل حنبلی متوّفی سال « الّسّنة»

 287از ابن وضاح اندلسی متوفّی سال « البدع والّنهی عنها»کتاب 
 هـ؛
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 520از ابوبکر طرطوشی مالکی متوفّی سال « الحوادث والبدع»
  هـ؛
از ابو شامه مقدسی شافعی « الباعث علی إنکار البدع والحوادث»

 هـ؛ 665متوّفی سال 
 هاآنهای اصولی و اعتقادی که امامان و سلف صالح و سایر کتاب

سوی حق و حفاظت از سّنت و اعتقاد را به منظور فراخواندن مردم به
 ها و امور باطل و خرافات نگاشتند.اسالمی و رّد بدعت

ای برادر مسلمانم! پیرو هر یک از پیشوایان مذاهب اسالمی که 
گونه که در احکام این اعتقاد و باور امام توست، پس همانباشی، 

 فقهی پیرو او هستی، در اصول اعتقادی هم از وی پیروی کن.
، این رساله هاآنرساندن مطالب و اثبات و فهم  منظور تسهیلبه
 صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است.به

حقیقت و  از هللا تعالی درخواست داریم که همگی ما را برای پذیرش
 صلی هللا علیه وسلم اخالص در این زمینه و پیروی از پیامبرش

 توفیق دهد.
و بر آل  صلی هللا علیه وسلم درود و سالم الهی بر پیامبر ما؛ محّمد

 و اصحاب او باد.
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 س/ اگر از تو پرسیده شد که: پروردگار تو کیست؟
پروردگار من هللا است؛ مالک، آفریدگار، تدبیر کننده، به  ج/ بگو:

بخش، مرّبی و مصلح بندگانش، که امور آنان وجود آورنده و صورت
آید کند و هر چیزی با امر و فرمان او تعالی به وجود میرا اداره می

 آید.حرکتی با اجازه و ارادۀ او به حرکت در میو هر موجود  بی

یده شد که: پروردگارت را با چه چیزی س/ اگر از تو پرس
 شناختی؟
من پروردگارم را با آنچه مرا بر آن آفرید شناختم؛ یعنی با  ج/ بگو:

علم و شناخت نسبت به او و اقرار فطری به وجود و تعظیم هللا و 
ها و ترس از او، چنانکه او تعالی را با نگاه و تفکّر در نشانه

 فرماید:یمخلوقاتش شناختم. هللا متعال م

ۡل  ٱَوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ﴿ ۡمس  ٱوَ  نليَهار  ٱوَ  َّلي   [37لت: ]فصّ  ﴾ ۡلَقَمر   ٱوَ  لشي
 «.و ماه است دیاو، شب و روز، و خورش یهااز نشانه و»

پس امکان ندارد که این مخلوقات بزرگ با این نظم و دّقت و زیبایی، 
 هاآنآفریدگاری دارند که  خود به خود به وجود آمده باشند، بلکه قطعا  

را از نیستی به وجود آورده است، و این دلیلی قاطع بر وجود 
غیر از  -آفریدگاری توانا و بزرگ و حکیم است و تمامی مخلوقات

اقرار به وجود آفریدگار و مالک و رازق و  -تعداد اندکی از ملحدان
رتند از: تدبیرکنندۀ امورشان دارند. برخی از مخلوقات او تعالی عبا

هستند  هاآنهای هفتگانه و مخلوقاتی که در های هفتگانه و زمینآسمان
فقط پرودگار همیشه زنده و پابرجا  هاآن و از تعداد و ماهیت و احوال

کند و به حفاظت می هاآن و آفریدگار بزرگ باخبر است و فقط او از
 فرماید:می جل جالله دهد. هللااین مخلوقات روزی می

م  ﴿ ِيٱ ّللي  ٱإِني َربيك  َمََٰوَٰتِ ٱَخلََق  َّلي ۡرَض ٱوَ  لسي
َ
ييامٖ ث مي  ۡۡل

َ
لََعَ  ۡستََوىَٰ ٱِِف ِستيةِ أ

َۡل ٱي ۡغِِش  ۡلَعۡرِش  ٱ ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَيۡطل ب ه   نليَهارَ ٱ َّلي ومَ ٱوَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشي  نلُّج 
 ِ ۡمرِه
َ
َرَٰتِۢ بِأ َسخي ََل ََل   ۦ   م 

َ
ۡمر   ٱوَ  ۡۡلَۡلق  ٱأ

َ
]األعراف:  ﴾لَۡعَٰلَِميَ ٱرَبُّ  ّللي  ٱَتَباَرَك  ۡۡل

54]  
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ها و زمین را در پروردگار شما هللا است که آسمان همانا( !مردم یا)»
که  پوشاندیشش روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد، شب را به روز م

گان )را آفرید( که و خورشید و ماه و ستاره رود،یآن م یشتابان در پ
از آن  اوست،  یآگاه باشید که آفرینش و فرمانروای .ر فرمان او هستندمسخّ 

 «.پر برکت )و به غایت بزرگ( است هللا که پروردگار جهانیان است

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: دین تو چیست؟
شدن در برابر هللا با توحید دین من اسالم است؛ یعنی تسلیم ج/  بگو:

برداری از او با اطاعت و عبادت و بیزاری و یکتاپرستی، و فرمان
 فرماید:از شرک و مشرکان، چنانکه هللا تعالی می

ِينَ ٱإِني ﴿ ِ ٱِعنَد  لد َٰم   ٱ ّللي   [19]آل عمران:  ﴾ۡۡلِۡسَل
 «.اسالم است، هللا)حق( نزد  نید همانا»

َو ِِف  ۡۡلِۡسَلَٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َغۡۡيَ ﴿ ۡقَبَل ِمۡنه  َوه   ﴾لَۡخَِِٰسِينَ ٱمَِن  ٓأۡلِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ي 
  [85]آل عمران: 

نخواهد  رفتهیهرگز از او پذ ند،یاز اسالم برگز ریغ ینیهر کس که د و»
 «.است کارانانیشد، و او در آخرت از ز

صلی هللا  غیر از دین اسالم که پیامبرمان؛ محّمدبنابراین هیچ دینی 
کنندۀ شود، زیرا اسالم نسخبا آن مبعوث گشت، پذیرفته نمی علیه وسلم

تمامی ادیان پیشین است، و کسی که از دینی غیر از دین اسالم پیروی 
گمراه و منحرف از هدایت است و در آخرت، از  کند، قطعا  

کاران و واردشوندگان به دوزخ خواهد بود، که سرنوشت و زیان
 عاقبت بدی است.

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: ارکان ایمان چیست؟
های رکن دارد: اینکه به هللا و فرشتگان و کتاب 6ایمان  ج/ بگو:

آسمانی و رسوالن الهی و روز آخرت ایمان بیاوری، و نیز ایمان و 
باور داشته باشی به اینکه قضا و قدر؛ خیر و شر از جانب هللا تعالی 

 است.
مورد بر اساس  6شود که به تمامی این ایمان انسان وقتی کامل می

را انکار  هاآن سّنت ایمان بیاورد، و کسی که بخشی ازدالیل قرآن و 
 جل جالله شود، چون هللااز دایرۀ ایمان خارج می کند، قطعا  

 فرماید:می
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ۡم قَِبَل  لِۡبي ٱ۞ليۡيَس ﴿ وَهك  ن ت َولُّواْ و ج 
َ
َمۡن  لِۡبي ٱَوَلَِٰكني  لَۡمۡغرِِب ٱوَ  لَۡمۡۡشِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱَءاَمَن ب ِ ٱوَ  ۡلِكَتَٰبِ ٱوَ  لَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱوَ  ٓأۡلِخرِ ٱ َّۡلَۡومِ ٱوَ  ّللي َٰ  لَۡماَل ٱَوَءاََت  نَ  ۧنليبِيد لََعَ
بدِهِ  ۡرَبَٰ ٱَذوِي ۦ ح  بِيلِ ٱ ۡبنَ ٱوَ  لَۡمَسَِٰكيَ ٱوَ  َّۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلق  ا ئِلِيَ ٱوَ  لسي ِقَابِ ٱَوِِف  لسي  لرد

قَاَم 
َ
ةَ ٱَوأ لَوَٰ ةَ ٱَوَءاََت  لصي َكوَٰ وف  ٱوَ  لزي ْْۖ وَ  ونَ لۡم  وا ََٰهد  َِٰبِينَ ٱبَِعۡهِدهِۡم إِذَا َع ِِف  لصي
َسا ءِ ٱ

ۡ
ا ءِ ٱوَ  ۡۡلَأ ي ِس  ٱوَِحَي  لَّضي

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك  ۡۡلَأ

 
ِينَ ٱأ ْْۖ َصدَ  َّلي م   ق وا ْوَلَٰٓئَِك ه 

 
ونَ ٱَوأ تيق   ﴾لۡم 

  [177]البقرة: 
بلکه  د،یمشرق و مغرب کن سویبهخود را  صورتکه  ستین نیا یکین»
و فرشتگان و کتاب  امتیاست که به هللا و روز ق یکس (کوکاری)و ن یکین

آورده باشد، و مال )خود( را با وجود  مانیا امبرانی( و پی)آسمان
و واماندگان در راه و  نانیو مسک مانیتیو  شاوندانیداشتنش به خودوست

دارد و زکات را  ی( بردگان بدهد، و نماز را بر پایو در )راه آزاد انیگدا
که( در فقر و  یبندند و )کسان مانیچون پ مانشانیبدهد، و وفاکنندگان به پ

هستند که  یکسان هانیا .ندیبایو به هنگام نبرد شک یماریو ب انیو ز یسخت
  «.زگارانندیپره انراست گفتند، و آن

دربارۀ ایمان سؤال شد،  صلی هللا علیه وسلم زمانی که از پیامبر

أن تؤمن باهلل، ومالئكتة، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، وتؤمن » فرمود:
هایش و به ؛ )اینکه به هللا و فرشتگان او و کتاب«ورشهبالقدر خريه 

آخرت ایمان بیاوری، و نیز به تقدیر؛ خیر و شّر رسوالن الهی و روز 
 آن ایمان آوری.( صحیح مسلم.

چگونه  سبحانه وتعالی ه هللاس/ اگر از تو پرسیده شد که: ایمان ب
 است؟

ایمان به هللا یعنی تصدیق و یقین و اقرار به وجود او تعالی،  ج/ بگو:
 به یگانگی هللا در ربوبّیت و الوهّیت و اسماء و صفاتش.ایمان و نیز  

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: ایمان به فرشتگان چگونه است؟
ها و اعمال یعنی تصدیق و یقین به وجود و صفات و توانایی ج/ بگو:

اند، و نیز ایمان و باور فرشتگان و آنچه به انجام آن فرمان داده شده
به اینکه فرشتگان مخلوقاتی محترم و بزرگ هستند که هللا متعال آنان 

 فرماید:می عز وجل را از نور آفرید. هللا
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وَن ََل ﴿ َ ٱ َيۡعص  ونَ  ّللي ۡم َويَۡفَعل وَن َما ي ۡؤَمر  َمرَه 
َ
  [6حریم: ]التّ  ﴾َما  أ

چه  و هر کنند،ینم یهرگز هللا را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمان»
 «.دهندیانجام م ابندییفرمان م

فرشتگان دارای دو، سه و چهار بال و یا بیشتر از آن هستند و  
ز تعداد فرشتگان باخبر است. تعدادشان زیاد است و فقط هللا تعالی ا

ول امور مهّمی گردانیده است که برخی ئفرشتگان را مس جل جالله هللا
ول حفظ و ئول ارحام، برخی مسئاز آنان حامالن عرش، برخی مس

ثبت اعمال، یا حفاظت بندگان، و برخی نگهبانان بهشت، یا نگهبانان 
تگان ول سایر امور مهم هستند. برترین فرشئدوزخ و برخی مس

شده بر پیامبران است. ول وحی نازلاست که مسئ علیه السالم جبرئیل
آوریم، اجمال و تفصیل ایمان می طوربهبنابراین ما به تمامی آنان 

گونه که پروردگارمان در قرآن و سّنت رسولش به ما خبر داده همان
آنان است، و کسی که فرشتگان را انکار کند یا گمان نماید که ماهیت 

 بیان فرموده است، قطعا   سبحانه وتعالی غیر از آن چیزی است که هللا
 گردد، چون خبر هللا و خبر رسولش را تکذیب کرده است.کافر می

های آسمانی چگونه س/ اگر از تو پرسیده شد که: ایمان به کتاب
 است؟

هایی اینکه یقین داشته باشی و گواهی دهی که هللا متعال کتاب ج/ بگو:
نازل کرده است، و در قرآن  علیهم السالم را بر پیامبران و رسوالنش

های ابراهیم، تورات، کریم این موارد را بیان فرموده است: صحیفه
های ابراهیم بر ابراهیم، تورات انجیل، زبور و قرآن کریم. که صحیف

بر موسی، انجیل بر عیسی، زبور بر داود و قرآن بر محّمد؛ خاتم 
 نازل شد. علیهم السالم رانپیامب

برترین کتاب آسمانی، قرآن کریم است که در حقیقت کالم الهی بوده 
آن را به  جل جالله و لفظ و معنایش از جانب هللا تعالی است، و هللا

صلی  جبرئیل شنواند و به او فرمان داد که آن را به پیامبرش؛ محّمد
 فرماید: برساند، چنانکه می هللا علیه وسلم

وح  ٱنََزَل بِهِ ﴿ مِي  ٱ لرُّ
َ
  [193عراء: ]الشّ  ﴾ۡۡل

 «.( آن را فرود آورده استلی)جبرئ نیاالم روح»

نۡلَا َعلَۡيَك ﴿ ۡرَءانَ ٱإِنيا ََنۡن  نَزي   [23]اإلنسان:  ﴾تزَنِيٗل  ۡلق 
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 «.مینازل کرد جا  یما قرآن را بر تو تدر نا  یقی!( امبریپ یا)»

ََٰم ﴿ َٰ يَۡسَمَع َكَل ِجۡره  َحَّتي
َ
ِ ٱفَأ   [6وبة: ]التّ  ﴾ّللي
 «.را پناه بده، تا سخن هللا را بشنود پس او»

بدون تردید هللا متعال قرآن کریم را از تحریف و زیادت و نقصان 
ها محفوظ است تا زمانی حفاظت کرده و این کتاب در سطرها و سینه

که پیش از برپایی قیامت در آخر الّزمان، هللا تعالی ارواح مؤمنان را 
برد و خودش باال می سویبهقبض کند، که در آن هنگام قرآن را 

 ماند.چیزی از آن باقی نمی

علیهم  س/ اگر از تو پرسیده شد که: ایمان به پیامبران و رسوالن
 چگونه است؟ السالم

ها یقین باور دارم که آنان بشر بودند و از میان انسان طوربه بگو:ج/ 
این افراد را برای تبلیغ  جل جالله برگزیده و انتخاب شدند، و هللا

شریعتش که آن را برای بندگان نازل فرمود، انتخاب کرد و برگزید، 
همتا و بیزاری از شرک و و آنان مردم را به پرستش هللا یگانه و بی

ن فرا خواندند. مقام پیامبری نوعی انتخاب از جانب هللا است مشرکا
کردن و زیرکی به دست که با تالش و طاعت فراوان و یا با نیکی

 فرماید:آید. هللا متعال مینمی

ۡعلَم  َحۡيث  ََيَۡعل  رَِساََلَه   ّللي  ٱ﴿
َ
  [124]األنعام:  ﴾ۥ  أ

 «.قرار دهدتراست که رسالت خویش را کجا هللا آگاه»

شان؛ نخستین پیامبر، آدم و اولین رسول، نوح بود و خاتم آنان بهترین
است. هر کس  علیهم السالم یعنی محّمد بن عبدهللا قریشی هاشمی
گردد، و کسی که پس کافر می فردی از پیامبران را انکار کند، قطعا  

اّدعای پیامبری نماید، کافر و  صلی هللا علیه وسلم از محّمد
 فرماید:است، زیرا هللا تعالی می جل جالله کنندۀ هللاذیبتک

وَل ﴿ ۡم َوَلَِٰكن ريس  ِن ردَِجالِك  َحٖد مد
َ
بَا  أ
َ
ٌد أ َمي ا ََكَن ُم  ِ ٱمي ِ ٱوََخاَتَم  ّللي  َن   ۧنليبِيد

  [40]األحزاب:  ﴾
 کنیو ل ست،یاز مردان شما ن کی چیپدر ه صلی هللا علیه وسلم محمد»

 «.است امبرانیرسول هللا و خاتم پ
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؛ )پس از من «وال نيب بعدي»فرمود:  صلی هللا علیه وسلم و پیامبر

 هیچ پیامبری نیست.(
 س/ اگر از تو پرسیده شد که: ایمان به روز آخرت چگونه است؟

با تصدیق قطعی و یقینی که هیچ تردیدی در آن نباشد و  ج/ بگو:
پس از  هاآن اقرار به فرارسیدن تمامی آنچه هللا متعال خبر از وقوع

ها یا عذاب قبر، بعث مرگ داده است؛ همچون سؤال در قبر، نعمت
و رستاخیز، محشورشدن مخلوقات برای حساب و جزا، آنچه در 

افتد؛ مانند وقوف طوالنی و صحرای رستاخیز و محشر اّتفاق می
های شدن خورشید به اندازۀ یک میل، و حوض و ترازو و نامهنزدیک

اعمال و قراردادن ُپل صراط در میان دوزخ و سایر حوادث و اّتفاقات 
وحشتناک آن روز بزرگ؛ تا اینکه بهشتیان وارد بهشت و دوزخیان 

گونه که این موارد به تفصیل در قرآن و شوند، همانوارد جهّنم می
بیان شده است. ایمان به روز  صلی هللا علیه وسلم احادیث پیامبر

ها و عالئم قیامت که از طریق آخرت شامل تصدیق و باور به نشانه
ها، شود؛ همچون زیادشدن فتنهقرآن و سّنت ثابت شده است نیز می

علیه  دّجال، نزول عیسیگرفتگی[، خروج ها، خسوف ]ماهقتل، زلزله
، خروج یأجوج و مأجوج، طلوع خورشید از سمت مغرب و السالم

  .هاسایر نشانه
صلی هللا علیه  تمامی این موارد در قرآن و احادیث صحیح پیامبر

اند، های صحاح و سنن و مسانید نگاشته و مدّون شدهکه در کتاب وسلم
 به اثبات رسیده است.

های قبر، در شد که: آیا عذاب و نعمتس/ اگر از تو پرسیده 
 ثابت شده است؟ صلی هللا علیه وسلم قرآن کریم و احادیث پیامبر

 فرماید:بله، هللا متعال دربارۀ قوم فرعون می ج/ بگو:

وم   نليار  ٱ﴿ ا  َويَۡوَم َتق  ا وََعِشيدٗ ودٗ د  وَن َعلَۡيَها غ  ۡعَرض  اَعة  ٱي  ۡدِخل و اْ َءاَل فِرَۡعۡوَن  لسي
َ
أ

َشدي 
َ
  [46]غافر:  ﴾ۡلَعَذابِ ٱأ
 شوندیآن عذاب( آتش )دوزخ است( که هر صبح و شام بر آن عرضه م)»

در :( آل فرعون را شودی)گفته م دگردیبر پا م امتیق کهی و روز
  «.دیعذاب وارد کن نیرتسخت

 فرماید: و نیز می
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ِينَ ٱَولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوِفي ﴿ ْ  َّلي وا ۡم  لَۡمَلَٰٓئَِكة  ٱَكَفر  ۡدَبَٰرَه 
َ
ۡم َوأ وَهه  يََّۡضِب وَن و ج 

  [50]األنفال:  ﴾ۡۡلَرِيقِ ٱَوذ وق واْ َعَذاَب 
 رند،یگیفرشتگان )مرگ( جان کافران را م کهی هنگام ینیاگر بب و»
)هر  دی:( عذاب سوزنده را بچشندیگویو )م زنندیمان و پشت آن صورتبه
 «.(یکردیب متعجّ  نهیآ

ِينَ ٱ ّللي  ٱي ثَبدِت  ﴿ ِ  َّلي  ب
ْ ةِ ٱِِف  ثليابِِت ٱ لَۡقۡولِ ٱَءاَمن وا ۡنَياٱ ۡۡلَيَوَٰ  ﴾ ٓأۡلِخَرةِ  ٱَوِِف  لُّ

  [27]إبراهیم: 
 ی( در زندگدیتوح ۀآوردند، با گفتار ثابت )کلم مانیرا که ا یکسان هللا»
 «.داردیقدم( م)و ثابت داریو )هم( آخرت پا ایدن

 از قول پیامبر رضی هللا عنه و در یک حدیث قدسی طوالنی، براء
شدن در در توصیف حالت مؤمن پس از گذاشته صلی هللا علیه وسلم

فينادي مناد من ..... »قبر و پرسش از او، روایت کرده است که: 
السماء: أن صدق عبدي، فأفْرُِشوه من اجلنة وألْبُسوه من اجلنة، وافتحوا هل 

؛ «باباً إىل اجلنة فيأتيه من َروحها وطيبها، وُيفسح هل يف قربه مّد برصه
ام راست گفت، دهزند که: بنای از آسمان فریاد می)...سپس ندادهنده

پس برایش فرشی از بهشت پهن کنید و لباسی از بهشت بپوشانید و 
رسد بهشت بگشایید، آنگاه از نسیم و بوی بهشت به او می سویبهدری 

شود.( و در توصیف حالت و به گسترۀ دیدش، قبر او برایش فراخ می

فتعاد روحه يف جسده، ويأتيه »فرماید: شخص کافر پس از مرگ می
 لاكن فيجلسانه فيقوالن: من ربك؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فيقوالن:م

ما دينك؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فيقوالن هل: ما هذا الرجل اذلي بعث 
 ،فيكم ؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فينادي مناد من السماء: أن قد كذب

انلار، فيأتيه من حرها فافْرُِشوه من انلار وألْبُسوه من انلار وافتحوا هل باباً إىل 
؛ )روح ]کافر[ به «وسمومها، وُيضّيق عليه قرُبه حىت ختتلف فيه أضالعه

نشانند و شود، سپس دو فرشته آمده، وی را میبدنش بازگردانده می
دهد: هاه، گویند: پروردگارت چه ذاتی است؟ وی پاسخ میبه او می
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گوید: هاه، می پرسند: دین تو چیست؟دانم. سپس از وی میهاه، نمی
گویند: این مردی که در میان شما مبعوث دانم. به او میهاه، نمی

ای از ندادهنده دانم. سپسدهد: هاه، هاه، نمیگشت، کیست؟ پاسخ می
زند که او دروغ گفت، پس برایش فرشی از آتش پهن آسمان فریاد می

دوزخ  سویبهکنید و به وی لباسی از آتش بپوشانید و برایش دری 
رسد و قبرش بگشایید. بنابراین گرما و حرارت آتش دوزخ به او می

 چسبد.(گردد تا جایی که پهلوهایش به هم میبر وی تنگ می

قيَّض هل أعىم أبكم معه مرزّبة ثم يُ »: افزایدو در روایتی دیگر چنین می
من حديد لو ُُضب بها جبُل لصار تراباً، فيرضبه بها ُضبة يسمعها من بني 

؛ )سپس ]دوزخبانی[ نابینا و گنگ بر او «املرشق واملغرب إال اثلقلني

شود که با خود ُپتکی آهنین دارد و اگر این ُپتک به کوهی مسلّط می
ای با ُپتک ردد. سپس چنان ضربهگآن کوه خاک می زده شود، قطعا  

زند که صدایش را هر آنچه میان مشرق و مغرب باشند به وی می
نقل کرده  رحمه هللا این حدیث را ابوداود شنوند مگر انس و جن.(می

 است.
ایم که در هر نمازی، از عذاب قبر، به همین سبب، دستور داده شده

 به هللا تعالی پناه ببریم.

پرسیده شد که: آیا مؤمنان پروردگارشان را در س/ اگر از تو 
 بینند؟آخرت می

آری، بنا به دالیلی مؤمنان پروردگارشان را در آخرت  ج/ بگو:
 فرموده است: سبحانه وتعالی بینند؛ از جمله اینکه هللامی

ةٌ ﴿ وهٞ يَۡوَمئِٖذ نياِِضَ ٞ  ٢٢و ج    [23-22]القیامة:  ﴾إََِلَٰ َربدَِها نَاِظَرة
پروردگارش  سویبه .تازه )و شاداب( است ییهاروز چهره آندر »
  «.نگردیم

؛ «إنكم ترون ربكم»: فرمودند صلی هللا علیه وسلم و رسول هللا
 صحیح بخاری و صحیح مسلم. بینید.()همانا شما پروردگارتان را می

در اثبات اینکه مؤمنان  صلی هللا علیه وسلم احادیث متواتری از پیامبر
 رضی هللا عنهم بینند روایت شده است، و صحابهپروردگارشان را می

ن و پیروان نیک آنان بر این مسئله اجماع دارند و از این رو، و تابعی
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با هللا و  هر کس که موضوع مذکور را تکذیب و انکار کند، قطعا  
رسولش مخالفت و دشمنی ورزیده و از راه مؤمنانی همچون صحابۀ 

ن و پیروان نیک آنان منحرف بعیو تا هللا علیه وسلمصلی  رسول هللا
شده است. اّما در دنیا، امکان رؤیت پروردگار وجود ندارد، زیرا 

إنكم لن تروا ربكم حىت »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم پیامبر
؛ )همانا شما پروردگارتان را نخواهید دید تا زمانی که وفات «تموتوا

درخواست کرد که هللا را در  لیه السالمع کنید.( و نیز سّیدنا موسی
دنیا ببیند، ولی هللا متعال فرمود که تو در دنیا مرا نخواهی دید، چنانکه 

 خوانیم:در قرآن کریم می

وََسَٰ لِِميَقَٰتَِنا َوََكيَمه  ﴿ ا َجا َء م  ۡر إََِّلَۡك  قَاَل لَن  ۥَربُّه   ۥَولَمي نظ 
َ
رِِِن  أ

َ
ِ أ قَاَل َربد

َِٰن    [143عراف: ]األ ﴾تََرى
ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت،  عادیبه م یموس کهی هنگام و»

 . ]هللا[عرض کرد: پروردگارا! خودت را به من نشان بده، تا به تو بنگرم
 «.دید ی( هرگز مرا نخواهایفرمود: )در دن

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: ایمان به قضا و قدر چگونه است؟
با یقین قطعی به اینکه هر چیزی بر اساس قضا و قدر الهی  ج/ بگو:

افتد، و او است و هیچ چیز بدون اراده و خواست او تعالی اّتفاق نمی
بندگان است، و بندگان را  -خیر و شرّ  –آفریدگار اعمال و کارهای 

ها و خردهایی بر خیر و پذیرش حق آفرید و به آنان عقل
ن اراده و اختیار داد تا بر اساس آن دهنده بخشید و برایشاتشخیص

انتخاب کنند، و حقیقت را برایشان آشکار ساخت و آنان را از باطل 
کند بر حذر داشت، و هر کسی را که بخواهد به فضل خود هدایت می

کند، و او و هر کسی را که بخواهد بر اساس عدالت خویش گمراه می
دهد آنچه انجام می ذات حکیم و دانا و بسیار مهربان است، که از

شان مورد شود، در حالی که مخلوقات در برابر اعمالسؤال نمی
 گیرند.بازخواست و سؤال قرار می

 

 ایمان به قدر چهار مرحله دارد که عبارت است از:



 

14 

 

ایمان و باور به علم هللا که او تعالی بر هر چیزی احاطه : مرحلۀ اول
بوده و آنچه خواهد بود است و نیز و اّطالع دارد، و او دانا به آنچه 

افتاد چگونه داند که آنچه نبوده است در صورتی که اّتفاق میمی
 بود. می

: ایمان به اینکه هللا متعال هر چیزی را نوشته و ثبت کرده مرحلۀ دوم
 است.

ایمان به اینکه هر چیزی فقط با اراده و خواست او تعالی  مرحلۀ سوم:
 آید.به وجود می

آفریدگار هر چیزی  جل جالله ایمان و باور به اینکه هللا چهارم: مرحلۀ
است. بنابراین او آفریدگار موجودات و مخلوقات و اعمال و سخنان 

ها و زمین و حرکات و سکنات و صفات هر چیزی در عالم آسمان
است. و دالیل فراوانی در قرآن و سّنت در اثبات آنچه بیان شد وجود 

 دارد.
شده برای از تو پرسیده شد که: آیا انسان مسّیر ]آمادهس/ اگر 

 کارهایی که در اختیارش نیست[ یا مخّیر است؟
مطلق و کلّی گفت که انسان مسّیر یا مخّیر  طوربهتوان نمی ج/ بگو:

کنند است و هر دو مورد اشتباه است، زیرا متون قرآن و سّنت بیان می
دهندۀ اعمال که انسان دارای اراده و اختیار بوده و در حقیقت انجام

خود است، اّما تمامی این موارد بر اساس علم و اراده و خواست هللا 
 سازد:موضوع را روشن میمتعال است. آیات زیر این 

ن يَۡستَقِيمَ ﴿
َ
ۡم أ ن يََشا َء  ٢٨لَِمن َشا َء ِمنك 

َ
رَبُّ  ّللي  ٱَوَما تََشا ء وَن إَِلي  أ

  [29-28كویر: ]التّ  ﴾ۡلَعَٰلَِميَ ٱ
 دیخواهیو شما نم. ردیگ یشپ از شما که بخواهد راه راست در یکس یبرا»

 «.بخواهد انیمگر آنکه پروردگار جهان

ن يََشا َء  ٥٥ۥَفَمن َشا َء ذََكَره  ﴿
َ
وَن إَِلي  أ ر  ۡهل   ّللي   ٱَوَما يَۡذك 

َ
َو أ  َليۡقَوىَٰ ٱه 

ۡهل  
َ
  [56-55]المدثر:  ﴾لَۡمۡغفَِرةِ ٱَوأ
)و پند  کنندینم ادیو  .(ردیکند )پند گ ادیکس که بخواهد آن را  هر پس»
 «.هللا بخواهد، او اهل تقوا و اهل آمرزش است نکهیمگر ا( رندیگینم

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا ایمان بدون عمل، صحیح است؟
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ایمان بدون عمل، صحیح نیست و باید که عمل هم باشد،  ج/ بگو:
رود، همان گونه که قول زیرا عمل یکی از شرایط ایمان به شمار می

پیشوایان ما اجماع دارند که ایمان عبارت از رکن دیگر آن است و 
 فرماید:قول و عمل است، زیرا هللا تعالی می

تِهِ ﴿
ۡ
ۡؤمِٗنا قَۡد َعِمَل  ۦَوَمن يَأ َٰلَِحَِٰت ٱم  م   لصي ْوَلَٰٓئَِك لَه 

 
َرَجَٰت  ٱفَأ َلَٰ ٱ لي ]طه:  ﴾لۡع 

75]  
ه باشد، انجام داد ستهیشا یکارها کهی در حال د،یمؤمن نزد او آ کهی کس و»

 «.درجات بلند است شانیبرا نانیپس ا

تعیین نمود که برای ورود انسان به بهشت، باید  عز وجل بنابراین هللا
 ایمان و عمل با هم باشد.

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: ارکان اسالم چیست؟
اسالم پنج رکن دارد که عبارت است از: گواهی به اینکه  ج/ بگو:

فرستادۀ  صلی هللا علیه وسلم فقط هللا معبود بر حق است و محّمد
اوست، و برپاداشتن نماز، روزۀ ماه رمضان، پرداخت زکات و حّج 

 بیت هللا الحرام.

ََخٍْس: َشَهاَدةِ بُِِنَ اإلِْساَلُم لََعَ »: فرمایندمی صلی هللا علیه وسلم پیامبر
 ، ََكِة، َواحلَجِّ اَلِة، َوإِيتَاِء الزَّ ، َوإِقَاِم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ ْن اَل إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
أ

اسالم بر پنج ]رکن[ بنا شده است: گواهی به اینکه ؛ )«وََصْوِم َرَمَضانَ 

صلی  و محّمد تاسفقط هللا متعال معبود ]بر حق و شایستۀ اطاعت[ 
، برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، حّج و ستفرستادۀ او وسلمهللا علیه 

 علیه است.حدیثی مّتفق (روزۀ ماه رمضان.
و « ال إله إاّل هللا»س/ اگر از تو پرسیده شد که: مفهوم شهادت 

  چیست؟« محّمد رسول هللا»گواهی 
چ معبود بر حّقی غیر یعنی اینکه هی« ال إله إاّل هللا»گواهی  ج/ بگو:

 خوانیم:از هللا متعال وجود ندارد، چنانکه در قرآن کریم می

بِيهِ َوقَوۡمِهِ ﴿
َ
ونَ ۦ   ِإَوذۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِيم  ِۡل ا َتۡعب د  ِمي ِيٱإَِلي  ٢٦إِنيِن بََرا ءٞ مد  ۥَفَطَرِِن فَإِنيه   َّلي

ۡم يَرِۡجع ونَ  ۦوََجَعلََها ََكَِمَۢة بَاقِيَٗة ِِف َعقِبِهِ  ٢٧َسيَۡهِدينِ  -26خرف: ]الزّ  ﴾لََعليه 

28]  
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من  همانابه پدرش و قومش گفت:  میابراه کهی را آور( هنگام ادی)به  و»
 یو او به زود ده،یمرا آفر کهذاتی مگر آن  .زارمیب د،یپرستیاز آنچه م

( در ندهیپا ۀ( را )کلمدی)توح ۀکلم نی( امیو )ابراه .خواهد کرد تمیهدا
 «.هللا( باز گردند سویبهبعد از خود قرار داد، باشد که ) یهانسل

ني ﴿
َ
َٰلَِك بِأ َ ٱَذ َو  ّللي وَن مِن د ونِهِ  ۡۡلَقُّ ٱه  ني َما يَۡدع 

َ
ني  ۡلَبَِٰطل  ٱَوأ

َ
َ ٱَوأ َو  ّللي  ۡلَعِلُّ ٱه 

  [30]لقمان:  ﴾ۡلَكبِۡي  ٱ
 ،خوانندیبدان )سبب( است که هللا حق است، و همانا آنچه به جز او م نیا»

 «.بزرگ است ۀباطل است، و همانا هللا است که باال و بلند مرتب

یعنی اینکه یقین و اقرار کنیم « محّمد رسول هللا»و مفهوم گواهی 
ای نکه او بندهبنده و فرستادۀ هللا است، و ای صلی هللا علیه وسلم محّمد

شود، و پیامبری است که تکذیب و انکار است که پرستش نمی
شود و در آنچه خبر گردد، در آنچه فرمان داده است اطاعت مینمی

گردد، و از آنچه نهی و منع کرده است پرهیز داده، تصدیق و تأیید می
ن آ صلی هللا علیه وسلم شود و هللا متعال فقط بر اساس آنچه پیامبرمی

 شود.و بیان کرده است پرستش می را مشروع
بر اّمتش این است که او را گرامی و  صلی هللا علیه وسلم حّق پیامبر

 محترم بدارند، و محّبت با او یعنی پیروی کامل و مطلق از پیامبر
در هر زمانی بر حسب توان، چنانکه هللا تعالی  صلی هللا علیه وسلم

 فرماید:می

ِبُّوَن ﴿ نت ۡم ُت  َ ٱق ۡل إِن ك  وِِن ٱفَ  ّللي م   تيبِع  ۡبِۡبك  ۡم   ّللي  ٱُي  ۡم ذ ن وبَك   ﴾َوَيۡغفِۡر لَك 
  [31]آل عمران: 

تا هللا شما را  د،یکن یرویمن پ پس از د،یداری: اگر هللا را دوست مبگو»
 «.امرزدیب تانیرا برا شما دوست بدارد، و گناهان

 چیست؟« ال إله إاّل هللا»پرسیده شد که: شروط س/ اگر از تو 
کلمۀ توحید فقط یک کلمه یا یک جمله نیست که با زبان گفته  ج/ بگو:

شود بدون اینکه انسان اعتقادی به آن داشته باشد و بدون اینکه به 
لوازم آن عمل نماید و از نواقضش دوری کند، بلکه دارای هفت شرط 

یل شرعی، این شرایط را استخراج و است که عالمان با بررسی دال
آوری و مرّتب را با دالیلی از قرآن و سّنت جمع هاآن اند وتعیین کرده

 اند، و آن هفت شرط عبارتند از: نموده
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به مفهوم این کلمه از لحاظ نفی و اثبات؛ یعنی علم به اینکه  علم. 1
شریک مستحّق پرستش است، و نیز علم به اینکه فقط هللا یگانه و بی

کند، و شناخت الوهّیت را از غیر هللا نفی می« ال إله إاّل هللا»کلمۀ 
ای که هیچ جهل و مقتضیات و لوازم و نواقض کلمۀ توحید، به گونه

 فرماید:ی در این زمینه باقی نماند. هللا متعال میشناختعدم

نيه   ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ََٰه إَِلي  ۥأ   [19د: ]محمّ  ﴾ّللي  ٱََل  إَِل

 «.ستی)به حق( جز هللا ن ی( بدان که معبود!امبریپ ی)ا پس»

﴿ ِ  َمن َشهَِد ب
ونَ  ۡۡلَقدِ ٱإَِلي ۡم َيۡعلَم    [86خرف: ]الزّ  ﴾َوه 
 «.دانندی( میدادند، و آنان )به خوب یبه حق گواه که یمگر کسان»

من مات وهو يعلم أن ال هلإ إال »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم و پیامبر
داند ]و یقین دارد[ ؛ )کسی که بمیرد در حالی که می«اهلل دخل اجلنة

 صحیح مسلم. شود.(فقط هللا معبود بر حق است، وارد بهشت می
 
ای که هیچ یعنی اعتقاد و باور قطعی به کلمۀ توحید، به گونه یقین:. 2

و تردیدی در این زمینه باقی نماند؛ یعنی باوری که در دل  شک
 فرماید:می عز وجل استوار و ثابت باشد. هللا

َما ﴿ ۡؤِمن ونَ ٱإِني ِينَ ٱ لۡم  ِ  َّلي ِ ٱَءاَمن واْ ب وَِلِ  ّللي َٰلِهِۡم  ۦَورَس  ۡمَو
َ
واْ بِأ ث مي لَۡم يَۡرتَاب واْ َوَجََٰهد 

ِسِهۡم ِِف َسبِيِل  نف 
َ
ِ  ٱَوأ م   ّللي ْوَلَٰٓئَِك ه 

 
َِٰدق ونَ ٱأ   [15]الحجرات:  ﴾لصي

اند، آورده مانیا امبرشیکه به هللا و پ هستند ی( تنها کسانیقی)حق مؤمنان»
اند، و با اموال خود و نکرده( دیباره( شک )و ترد نیسپس )در ا

 «.انندیکه راستگو نانندیاند، ادر راه هللا جهاد کرده شانیهاجان

من قال أشهد أن ال هلإ إال »: فرمود صلی هللا علیه وسلم و رسول هللا
؛ «اهلل، وأين رسول اهلل، ال يلىق اهلل بهما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة

م که فقط هللا معبود بر حق است و اینکه ده)هر کس بگوید: گواهی می
ای با این دو ]شهادت[ با هللا من ]پیامبر[ فرستادۀ هللا هستم، هیچ بنده

کند در حالی که هیچ تردیدی در این باره نداشته باشد، مالقات نمی
 .صحیح مسلم شود.(مگر اینکه وارد بهشت می
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کردن و کار با پاکو این  ،برندۀ شرک باشداخالصی که از بین. 3
گردانیدن عبادت از هر نوع شائبۀ شرک یا ریا صورت خالص

 فرماید:گیرد. هللا تعالی میمی

﴿ ِ ََل ّلِلي
َ
ِين  ٱأ   [3مر: ]الزّ  ﴾ۡۡلَالِص   ٱ لد
 «.هللا است خالص از آن   نیکه د دیباش آگاه»

واْ ﴿ اْ إَِلي َِّلَۡعب د  و  ِمر 
 
َ ٱَوَما  أ ۡلِِصَي ََل   ّللي ِينَ ٱُم    [5نة: ]البیّ  ﴾لد

 خود را نید که یهللا را بپرستند در حال نکهیجز ا افتندیآنان فرمان ن و»
 «.او خالص گردانند یبرا

ْسَعُد انلَّاِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم »: فرمودند صلی هللا علیه وسلم و پیامبر
َ
أ

، َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أو نفسهالِقيَاَمِة،  ُ ترین ؛ )خوشبخت«َمْن قَاَل الَ إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

مردم به شفاعت من در روز قیامت، کسی است که ترین[ ]و مستحق
 .صحیح بخاری گفته باشد.(« ال إله إاّل هللا»مخلصانه یا از ته دل 

به این کلمه و به آنچه بر آن داللت دارد، و خوشحال و  محّبت .4
شادشدن با کلمۀ توحید، و نیز محّبت و دوستی با اهل آن، و بغض و 

سبحانه  دشمنی با آنچه مخالف این کلمه است و بیزاری از کافران. هللا
 فرماید:می وتعالی

ِ ٱَمن َيتيِخذ  ِمن د وِن  نلياِس ٱَوِمَن ﴿ ِ  ّللي بد ۡم َكح  ِبُّوَنه  نَداٗدا ُي 
َ
ِْۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  ّللي  َّلي

  ِ ي ِ بدٗا ّللد َشدُّ ح 
َ
  [165]البقرة:  ﴾َءاَمن و اْ أ

 و کنند،یرا انتخاب م یانیاز هللا همتا ریغکه هستند  یاز مردم کسان و»
اند آورده مانیا که یکسانو  دارند،یداشتن هللا دوست مرا مانند دوست هاآن

 «.دارندیدوست م شتریهللا را ب

ثاََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه، وََجَد »: فرمودند صلی هللا علیه وسلم و رسول هللا
ْن ُُيِبَّ 

َ
ا ِسَواُهَما، َوأ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ َورَُسوهُلُ، أ ْن يَُكوَن اَّللَّ

َ
يَماِن ؛ أ َحاَلَوةَ اإْلِ

ْن ُيْقَذَف 
َ
ْن َيُعوَد يِف الُْكْفِر َكَما يَْكَرُه أ

َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
، َوأ ِ بُُّه إاِلَّ َّلِلَّ الَْمرَْء اَل ُُيِ

ت و شیرینی ایمان ، لذّ سه ویژگی است که در هر کس باشد؛ )«يِف انلَّارِ 

هللا و رسولش را بیشتر از غیرشان دوست بدارد، و  اینکه یابد:میرا 
فقط برای رضای هللا دوست بدارد، و اینکه ناپسند اینکه شخص را 
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 پسندد که به آتش انداخته شود.(بداند که به کفر باز گردد چنانچه نمی
 .صحیح مسلم

برندۀ دروغ باشد؛ یعنی بر اثر موافقت قلب و که از بین صداقتی. 5
کند، که در نتیجۀ آن اعضا اعضا با زبانی که کلمۀ توحید را تلفّظ می

کنند و مشغول به اطاعت ظاهری و باطنی را تصدیق میقلب 
 شوند.می

 فرماید:هللا متعال می

ِينَ ٱ ّللي  ٱفَلََيۡعلََمني ﴿ َِٰذبِيَ ٱَصَدق واْ َوََّلَۡعلََمني  َّلي   [3]العنكبوت:  ﴾ۡلَك
را  انیو دروغگو دارد،یرا که راست گفتند معلوم م یه هللا کسانپس البتّ »
 «.خواهد داشت( معلوم زی)ن

ِيٱوَ ﴿ ِ  َّلي ۡدقِ ٱَجا َء ب ِ َق بِهِ  لصد م   ۦ  َوَصدي ْوَلَٰٓئَِك ه 
 
ونَ ٱأ تيق    [33مر: ]الزّ  ﴾لۡم 

که  نانندیکرد، ا قیسخن راست را آورد و آن را تصد کهی کس و»
 «.زگارانندیپره

من مات وهو يشهد أن ال هلإ »: فرمودند صلی هللا علیه وسلم پیامبر و
؛ )هر کس بمیرد «اهلل، وأنَّ حمّمداً رسول اهلل صادقاً من قلبه دخل اجلنةإال 

دهد فقط هللا معبود بر حق است و در حالی که از ته  دل گواهی می
شود.( این فرستادۀ اوست، وارد بهشت می صلی هللا علیه وسلم محّمد

 .روایت کرده است رحمه هللا حدیث را امام احمد
با فروتنی در برابر هللا و فقط او را  اعتفرمانبرداری و اط. 6

وسیلۀ انجام دستورات و هکردن، و رعایت حقوق این کلمه بپرستش
 پرهیز از نواهی، با اخالص و رغبت و امید و ترس از هللا تعالی. 

 فرماید:می جل جالله هللا

واْ ََل  ﴿ ۡسلِم 
َ
ۡم َوأ نِيب و اْ إََِلَٰ َربدِك 

َ
  [54]الزمر:  ﴾ۥَوأ
 «.دیشو میو در برابر او تسل دیتان باز گردپروردگار سویبه و»

ِ ٱإََِل  ۥ  ۞َوَمن ي ۡسلِۡم وَۡجَهه  ﴿ ِۡسٞن َفَقِد  ّللي َو ُم  ِ  ۡسَتۡمَسَك ٱَوه  ۡرَوةِ ٱب ۡثَقَٰ  ٱ ۡلع   ﴾لۡو 
  [22]لقمان: 

باشد، به  کارکوین کهی هللا کند در حال میرا تسل شیخو یرو کهی کس و»
 «.چنگ زده است یمحکم ۀریبه دستگ یراست
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و انکار باشد، که این  برنده و مخالف ردکه از بین قبول و پذیرشی. 7
کند، کار با پذیرش کلمۀ توحید و آنچه بر آن داللت دارد و اقتضا می

و برخی از روی تعّصب بیجا و  گیرد،از طریق قلب صورت می
 ند.پذیرتکّبر، این کلمه را نمی

 فرماید:هللا متعال می

ََٰه إَِلي ﴿ ۡم ََل  إَِل ۡم ََكن و اْ إَِذا قِيَل لَه  ونَ  ّللي  ٱإِنيه    [35افات: ]الصّ  ﴾يَۡسَتۡكِب 
)به حق(  ی: معبودشدیگفته م هاآن به وقتیچنان( بودند که  ای)در دن انآن»

 «.کردندیر( م)و تکبّ  یسرکش ،ستیجز هللا ن

 افرادی مسلمان نیستند.بنابراین چنین 
 س/ اگر از تو پرسیده شد که: پیامبر تو کیست؟

پیامبرم محّمد بن عبدهللا بن عبدالمّطلب بن هاشم بن عبد مناف  ج/ بگو:
است، که هللا متعال او را از میان قریش انتخاب کرد، و قریش 

هستند. هللا متعال  علیهما السالم فرزندان برگزیدۀ اسماعیل بن ابراهیم
انس و جن فرستاد، و قرآن  سویبهرا  صلی هللا علیه وسلم رسول هللا

بر وی نازل کرد، و او را بهترین و برترین  رسوالن  و حکمت را
 گردانید.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: اولین چیزی که هللا بر بندگانش 
 فرض گردانید، چیست؟

نخستین چیزی که هللا متعال آن را بر بندگانش فرض کرد،  ج/ بگو:
 فرماید:ایمان به ذات او تعالی و کفر به طاغوت است، چنانکه می

ِن ﴿
َ
وَلا أ ةٖ ريس  مي

 
ِ أ
د ْ ٱَولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ك  وا َ ٱ ۡعب د  ْ ٱوَ  ّللي وَتْۖ ٱ ۡجَتنِب وا َٰغ  م  لطي فَِمۡنه 

ۡن َهَدى  ۡت َعلَۡيهِ  ّللي  ٱمي ۡن َحقي م مي َلَٰلَة   ٱَوِمۡنه  واْ ِِف  لضي ۡرِض ٱفَِسۡي 
َ
ْ ٱفَ  ۡۡل وا ر   نظ 

َٰقِبَة   بِيَ ٱَكۡيَف ََكَن َع ِ َكذد   [36حل: ]النّ  ﴾لۡم 
 د،یرا بپرست کتایکه: هللا  میرا فرستاد یامبریپ یت( هر امّ انیما در )م نا  یقی»

کرد و بر  تیاز آنان را هدا یپس هللا بعض ،دیو از طاغوت اجتناب کن
آنگاه  د،یبگرد نیدر زم بنابراینق گشت، محقّ  یاز آنان گمراه رخیب

 «.چگونه بود کنندگانبیعاقبت تکذ دیبنگر

نده ای است که بشدهشده یا اطاعتشده یا پیرویطاغوت: هر پرستش
 اش تجاوز کند.و اندازه از حد
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 س/ اگر از تو پرسیده شد که: هللا تعالی تو را برای چه آفرید؟
بیان فرموده این مطلب را به روشنی  عز وجل بدون تردید هللا ج/ بگو:

همتای خودش است؛ اینکه انس و جن را برای پرستش ذات یگانه و بی
وسیلۀ انجام آنچه هآفریده است، که این کار با اطاعت از او تعالی ب

 گیرد. دستور داده و ترک آنچه از آن نهی کرده است، صورت می
 فرماید:می سبحانه وتعالی هللا

ني ٱَوَما َخلَۡقت  ﴿ نٱوَ  ۡۡلِ ونِ  َس ۡۡلِ   [56اریات: ]الذّ  ﴾إَِلي َِّلَۡعب د 
 «.مرا عبادت کنند نکهیا یام مگر برادهیافریمن جن و انس را ن و»

ْ ٱ۞وَ ﴿ وا َ ٱ ۡعب د  واْ بِهِ  ّللي ۡۡشِك 
ْۖ   ٗ َشۡي  ۦَوََل ت    [36ساء: ]النّ  ﴾ا

 «.دیمگردان کیرا با او شر یزیو چ د،یهللا را بپرست و»

 که: مفهوم عبادت چیست؟س/ اگر از تو پرسیده شد 
عبادت یعنی هر سخن یا عمل باطنی و ظاهری که هللا تعالی  ج/ بگو:
شود، و هر آنچه هللا متعال ما پسندد و باعث رضایت او میآن را می

را به باور یا بیان و یا انجام آن فرمان داده است؛ همچون ترس از 
عز  ستن از هللاخواهللا و امید و محّبت به او، و نیز کمک و یاری

 ، و برپاداشتن نماز و روزه. وجل

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا دعا نوعی عبادت است؟
رود، ترین انواع عبادت به شمار میهمانا دعا یکی از بزرگ ج/ بگو:

 فرماید:چنانکه هللا تعالی می

م  ﴿ وِِن  ٱَوقَاَل َربُّك  ۡم  إِني  ۡدع  ۡستَِجۡب لَك 
َ
ِينَ ٱأ وَن َعۡن ِعَباَدَِت  َّلي يَۡستَۡكِب 
ل وَن َجَهنيَم َداِخرِينَ    [60]غافر:  ﴾َسَيۡدخ 

 .( شما را اجابت کنمیتا )دعا د،یپروردگار شما فرمود: مرا بخوان و»
به  یبا خوار یبه زود کنند،یم یاز عبادت من سرکش که یهمانا کسان

 «.شوندیم وارد مجهنّ 

ادلاعء » فرمودند: صلی هللا علیه وسلم و در حدیثی آمده است که پیامبر
 این حدیث را ترمذی ؛ )دعا عین ]همان[ عبادت است.(«هو العبادة

 نقل کرده است. رحمه هللا
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آیه از  300به سبب اهّمیت دعا و جایگاه مهم آن در دین، بیش از 
 قرآن کریم در این زمینه است.

دو نوع است: دعای عبادت، و دعای مسئلت و درخواست، دعا بر 
 که هر یک مستلزم دیگری است.

شدن به هللا متعال برای رسیدن به مطلوب یعنی متوّسل دعای عبادت: -
گردانیدن عبادت برای رفتن ضرر، با خالصیا دفع مصیبت یا از بین
 فرماید:هللا یگانه. او تعالی می

ن لين نيۡقِدَر َعلَۡيهِ َفَناَدىَٰ ِِف إِذ ذيهَ  نلُّونِ ٱَوَذا ﴿
َ
َغَِٰضٗبا َفَظني أ ل َمَٰتِ ٱَب م   لظُّ

نت  ِمَن  ۡبَحََٰنَك إِّندِ ك  نَت س 
َ
ََٰه إَِلي  أ ن َلي  إَِل

َ
َٰلِِميَ ٱأ َوََنيۡيَنَٰه  ۥ ََل   ۡستََجۡبَناٱفَ  ٨٧لظي

ۡؤمِنِيَ ٱِِج  َۨوَكَذَٰلَِك ن   ۡلَغمدِ  ٱِمَن    [88-87]األنبیاء:  ﴾لۡم 
قومش(  انی)از م نیخشمگ کهی آور( هنگام ادی( را )به ونسیون )ذوالنّ  و»

 یپس )وقتس م،یریگیپنداشت که ما هرگز بر او تنگ نم نیرفت، پس چن
 چیندا داد که: )پروردگارا!( ه هایکیفرو رفت( در تار یکه در شکم ماه

. ممن از ستمکاران بود همانا! یهتو منزّ  ست،یبر حق جز تو ن یمعبود
گونه مؤمنان  نیو ا م،یو از اندوه نجاتش داد م،یاو را اجابت کرد یپس دعا

 «.میدهیرا نجات م

رساند؛ یعنی درخواست آنچه به فرد دعاگو فایده می دعای مسئلت: -
 رفتن ضرر. همچون جلب منفعت یا از بین

 خوانیم:در قرآن کریم می

َنا  ﴿   [16]آل عمران:  ﴾نليارِ ٱنَلَا ذ ن وَبَنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغفِرۡ ٱَءاَمنيا فَ  َربيَنا  إِني
و ما  امرز،یپس گناهان ما را ب م،یاآورده مانیما ا یپروردگارا! به راست»

 «.را از عذاب آتش نگاه دار

هر دو نوع دعا مغز و گزیدۀ عبادت است، و دعا از لحاظ درخواست 
ترین نوع عبادت بوده عبادت است، و انجام آن راحتترین نوع آسان

 -به اذن الهی –و ارزش و اهّمیت آن از سایر عبادات بیشتر است، و 
ترین و بهترین اسباب برای دفع مصیبت و رسیدن به یکی از قوی
 مطلوب است.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: شروط پذیرش عمل نزد هللا تعالی 
 چیست؟
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پذیرد که دارای این دو شرط زمانی هللا متعال عمل انسان را می ج/ بگو:
 باشد:

 فرماید:می جل جالله اینکه خالص برای هللا باشد، زیرا هللا شرط اول:

واْ ﴿ اْ إَِلي َِّلَۡعب د  و  ِمر 
 
َ ٱَوَما  أ ۡلِِصَي ََل   ّللي ِينَ ٱُم  َنَفا ءَ  لد   [5نة: ]البیّ  ﴾ح 

 خود را نید کهی هللا را بپرستند در حال نکهیجز ا افتندیآنان فرمان ن و»
( میابراه نی)و د دی( به توحیرستپاو خالص گردانند )و از شرک و بت یبرا
 «.آورند یرو

واْ لَِقا َء َربدِهِ ﴿  ۦ  فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصَٰلِٗحا َوََل ي ۡۡشِۡك بِعَِباَدةِ َربدِهِ  ۦَفَمن ََكَن يَرۡج 
َحَدَۢا

َ
  [110]الكهف:  ﴾أ
انجام دهد،  ستهیکار شا دیدارد، با دیپروردگارش ام یبه لقا سپس هر ک»

 «.نسازد کیکس را در عبادت پروردگارش شر چیو ه

صلی هللا علیه  اینکه موافق با شریعتی باشد که رسول هللا شرط دوم:
 فرماید:آن را آورده است، چون هللا تعالی می وسلم

ِبُّوَن ﴿ نت ۡم ُت  َ ٱق ۡل إِن ك  وِِن ٱفَ  ّللي م   تيبِع  ۡبِۡبك    [31]آل عمران:  ﴾ّللي  ٱُي 
تا هللا شما را  د،یکن یرویمن پ پس از د،یداری: اگر هللا را دوست مبگو»

 «.دوست بدارد

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم و پیامبر
؛ )هر کس کاری انجام دهد که امر ]دین[ ما مبتنی بر آن «فهو رد

 صحیح مسلم. نیست، آن کار مردود است.(
نباشد، هرگز  صلی هللا علیه وسلم اگر عمل موافق با شریعت پیامبر

 شود هر چند صاحب آن مخلص باشد.قبول نمی
س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا اصالح نّیت بدون عمل کفایت 

 کند؟می
خیر، باید که به همراه اصالح نّیت؛ یعنی اخالص عمل برای  ج/ بگو:

هم  صلی هللا علیه وسلم عمل موافق با شریعت رسول هللا هللا تعالی،
 فرموده است: سبحانه وتعالی وجود داشته باشد، زیرا هللا

واْ لَِقا َء َربدِهِ ﴿  ۦ  فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصَٰلِٗحا َوََل ي ۡۡشِۡك بِعَِباَدةِ َربدِهِ  ۦَفَمن ََكَن يَرۡج 
َحَدَۢا

َ
  [110]الكهف:  ﴾أ
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انجام دهد،  ستهیشاکار  دیدارد، با دیپروردگارش ام یبه لقا سپس هر ک»
  «.نسازد کیکس را در عبادت پروردگارش شر چیو ه

هللا متعال در آیۀ فوق، برای پذیرش عمل تعیین کرد که عمل به همراه 
صلی  نّیتی پاک باشد و نیز عمل، صالح و موافق با شریعت پیامبر

 باشد. هللا علیه وسلم

 است؟س/ اگر از تو پرسیده شد که: توحید بر چند نوع 
 توحید بر سه نوع است: ج/ بگو:

یعنی اعتقاد و باور قطعی به اینکه هللا ذات آفریدگار  توحید ربوبّیت:. 1
دهنده و تدبیرکنندۀ امور تمامی مخلوقات است در حالی که و روزی

هیچ شریک و یاوری ندارد؛ به عبارتی دیگر، توحید ربوبّیت یعنی 
شریک است، چنانکه نه و بیاینکه هللا تعالی در افعال خود یگا

 فرماید:می

ِ ٱَهۡل ِمۡن َخَٰلٍِق َغۡۡي  ﴿ َِن  ّللي م مد َما ءِ ٱيَۡرز ق ك  ۡرِض  ٱوَ  لسي
َ
َٰ  ۡۡل ّني

َ
َوْۖ فَأ ََٰه إَِلي ه  ََل  إَِل

ونَ    [3]فاطر:  ﴾ت ۡؤفَك 
دهد؟!  یروز نیجز هللا هست که شما را از آسمان و زم ایهنندیآفر ایآ»
 «!د؟یشویپس چگونه )از حق( منحرف م ست،یجز او ن یمعبود چیه

َ ٱإِني ﴿ َو  ّللي زياق  ٱه  ويةِ ٱذ و  لري   [58اریات: ]الذّ  ﴾لَۡمتِي  ٱ لۡق 
دهنده است، )و او( قدرتمند استوار  یهللا است که روز دون تردیدب»

 «.است

ۡمرَ ٱي َدبدِر  ﴿
َ
َما ءِ ٱِمَن  ۡۡل ۡرِض ٱإََِل  لسي

َ
  [5جدة: ]السّ  ﴾ۡۡل

 «.کندیم ریتدب نی( را از آسمان تا زمیکار )جهان هست»

ََل ََل  ﴿
َ
ۡمر   ٱوَ  ۡۡلَۡلق  ٱأ

َ
  [54]األعراف:  ﴾ۡلَعَٰلَِميَ ٱَربُّ  ّللي  ٱَتَباَرَك  ۡۡل

از آن  اوست، پر برکت )و به غایت  یآگاه باشید که آفرینش و فرمانروای»
  «بزرگ( است هللا که پروردگار جهانیان است

دارای  عز وجل یعنی اعتقاد به اینکه هللا توحید اسماء و صفات:. 2
اند اسمای حسنا و صفات کاملی است که در قرآن و سّنت بیان شده

را تشبیه به اسماء و  هاآن بیان کنیم یا هاآن بدون اینکه کیفیتی برای
را تعطیل و  هاآن صفات مخلوقات کنیم یا تحریف نماییم و یا اینکه
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اثر بدانیم، و باید معتقد باشیم که هیچ چیزی مانند هللا نیست، چنانکه بی
 فرماید:می

َو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ْۖ وَه  ءٞ ِميع  ٱََشۡ   [11]الشورى:  ﴾ۡۡلَِصۡي  ٱ لسي
 «.ناستیب یشنوا تعالی و او ست،یهمانند او ن زیچ چیه»

 ﴿ ِ ۡسَما ء  ٱَوّلِلي
َ
وه  ٱفَ  ۡۡل ۡسَنَٰ ٱ ۡۡل ْۖ  ۡدع    [180]األعراف:  ﴾بَِها

 «.دیها( او را بخواناست، پس به آن )نام کین یهانام هللا یبرا و»

کردن؛ به همتا را پرستشیعنی فقط هللا یگانه و بی توحید الوهّیت:. 3
عبارتی دیگر، یعنی اینکه بندگان در اعمال عبادی خود، هللا متعال 

 را یگانه بدانند و این اعمال را فقط برای او تعالی انجام دهند.
 فرماید:می سبحانه وتعالی هللا

واْ ﴿ اْ إَِلي َِّلَۡعب د  و  ِمر 
 
َ ٱَوَما  أ ۡلِ  ّللي ِينَ ٱِصَي ََل  ُم  َنَفا ءَ  لد   [5]البینة:  ﴾ح 

 خود را نید کهی هللا را بپرستند در حال نکهیجز ا افتندیآنان فرمان ن و»
( میابراه نی)و د دی( به توحیرستپاو خالص گردانند )و از شرک و بت یبرا
 «.آورند یرو

وٍل إَِلي ﴿ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن ريس 
َ
نيه  َوَما  أ

َ
نَا۠  ۥن وِِح  إََِّلۡهِ أ

َ
ََٰه إَِلي  أ ََل  إَِل

ونِ ٱفَ    [25]األنبیاء:  ﴾ۡعب د 
 یبه او وح اینکهمگر  م،یرا نفرستاد یامبریپ چیه از تو شی)ما( پ و»

 «.دیمرا عبادت کن فقطپس  ست،یجز من ن یکه: معبود میکرد

شدن و توضیح بهتر موضوع فوق صورت بندی برای روشناین تقسیم
نه انواع مذکور، در اعتقاد فرد موّحد و پیرو قرآن و گیرد وگرمی

 سّنت، همراه و الزم و ملزوم یکدیگرند.
ترین گناهی که نافرمانی هللا س/ اگر از تو پرسیده شد که: بزرگ

 شود، چیست؟با آن می تعالی
 فرماید:می عز وجل چنانکه هللاترین گناه شرک است، بزرگ ج/ بگو:

ِينَ ٱلََقۡد َكَفَر ﴿ َ ٱقَال و اْ إِني  َّلي َو  ّللي َيَٰبَِن   لَۡمِسيح  ٱَمۡريََمْۖ َوقَاَل  ۡبن  ٱ لَۡمِسيح  ٱه 
َٰٓءِيَل  ْ ٱإِۡسَر وا َ ٱ ۡعب د  ۡمْۖ إِنيه   ّللي ِ َوَربيك  ِ  ۥَربد ِ ٱَمن ي ۡۡشِۡك ب َعلَيۡهِ  ّللي  ٱَفَقۡد َحريَم  ّللي

َٰه   ۡۡلَنيةَ ٱ َوى
ۡ
ْۖ ٱَوَمأ نَصارٖ  نليار 

َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ   [72]المائدة:  ﴾َوَما لِلظي
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کافر شدند، در  نا  یقی ،است میپسر مر حیهمان مس که گفتند: هللاکسانی »
! هللا را که پروردگار من و لیاسرائ یبن یگفت: ا حی)خود( مس کهی حال

همانا هر کس به هللا شرک آورد، هللا  .دیپرستش کن ،پروردگار شماست
 اناو دوزخ است، و ستمکار گاهیبهشت را بر او حرام کرده است، و جا

 «.ستین یاوریرا 

َ ٱإِني ﴿ َك بِهِ  ّللي ن ي ۡۡشَ
َ
َٰلَِك لَِمن يََشا ء    ۦََل َيۡغفِر  أ ساء: ]النّ  ﴾َوَيۡغفِر  َما د وَن َذ

48]  
از آن را  ریو غ بخشد،یرا که به او شرک آورده شود، نم نیهللا ا همانا»
 «.بخشدیهر کس بخواهد م یبرا

بخشد بیانگر آن است که این شرک را نمی سبحانه وتعالی اینکه هللا
صلی هللا  رود. همچنین سخن پیامبرترین گناه به شمار میکار بزرگ
وقتی از سازد که موضوع مذکور را بیشتر روشن می علیه وسلم

 تر است؟ رسول هللاایشان سؤال شد: چه گناهی از همۀ گناهان بزرگ

؛ )اینکه «...وهو خلقك  أن جتعل هلل نداً »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم

برای هللا متعال شریکی قرار دهی در حالی که او تو را آفریده است... 
 علیه است.حدیثی مّتفق .(

پیامبر یا ولی و یا امثال آن را شرک: یعنی اینکه کسی فرشته یا 
شریک و همتای هللا بداند، و گمان کند که دارای نوعی از صفات و 

بودن یا تدبیرکردن، های ربوبّیت است؛ مانند آفریدن یا مالکویژگی
یا اینکه به غیر هللا تقّرب جوید و از آن درخواست کند، یا از غیر هللا 

 سویبهو تعالی توّکل کند، یا اینکه امید و ترس داشته باشد، یا بر غیر ا
کند که هللا را هم در غیر هللا متمایل شود و رغبت پیدا کند؛ فرقی نمی

این امور مّد نظر داشته باشد یا نداشته باشد و در نتیجه، بخشی از 
انواع عبادات مالی یا بدنی ظاهری یا باطنی را برای غیر هللا انجام 

 دهد.
 پرسیده شد که: شرک بر چند نوع است؟س/ اگر از تو 

 شرک بر دو نوع است: ج/ بگو:
یعنی انجام نوعی از انواع عبادت برای غیر هللا؛ مانند  شرک اکبر:. 1

توّکل بر غیر او تعالی، درخواست کمک از مردگان، ذبح برای غیر 
بردن و هللا، نذر برای غیر هللا، سجده برای غیر او تعالی، پناه

خواستن از غیر هللا در کاری که فقط هللا متعال توان انجام آن کمک
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خواهی و مددطلبی از افراد غایب یا از را دارد؛ همچون فریاد
 مردگان.

دهد که معتقد باشد غیر فقط کسی این کارهای جاهالنه را انجام می
تواند کاری را که فقط هللا توان گویی به او را دارد و میهللا توان پاسخ

انجام آن را دارد، انجام دهد. در نتیجه، معتقد است که آن مخلوق 
بوبّیت است و از این رو، در برابر آن دارای صفتی از صفات ر

نماید، و شود و بر آن اعتماد میخاضع و فروتن است و بندۀ آن می
خواند خواهد و آن را فرا میکند و کمک میاز غیر هللا درخواست می

خواهد که هیچ مخلوقی توان انجام آن را ندارد. و از آن چیزی را می
خواهد که مالک کمک می جای تعّجب است که از مخلوق ناتوانی

زیان و منفعت برای خودش نیست و همچنین مالک مرگ و زندگی 
تواند ضرر را از خودش دور و حیاتی نیست! و مخلوقی که نمی

تواند آن را از غیر خودش دفع کند؟! این کار سازد، چگونه می
شده است! سبحان هللا! شده از غرقخواستن فرد غرقهمچون کمک
این شرک  رود و دچارو خرد  برخی مردم از بین می چگونه بصیرت

با عقول و مخالف با احساس و واقعّیت  مخالف با شریعت و متضاد
  شوند؟!می
 صلی هللا علیه وسلم همچون ریای کم، چنانکه پیامبر شرک اصغر:. 2

ترین ؛ )ترسناک«أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر» :فرمودند

چیزی که ]از آن[ بر شما بیم دارم، شرک اصغر است.( از ایشان 

 صحیح مسلم. ؛ )ریا(«الّرياء»سؤال شد که آن چیست؟ فرمودند: 

 صلی هللا علیه وسلم و مانند سوگند یادکردن به غیر هللا، که رسول هللا
؛ )هر کس به غیر «من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك»فرمودند: 

 سنن ترمذی. کافر یا مشرک شده است.( یاد کند، قطعا  هللا سوگند 
 س/ اگر از تو پرسیده شد که: کفر بر چند نوع است؟

 کفر بر دو نوع است: ج/ بگو:
شود. کفر اکبر که باعث خروج فرد از دایرۀ اسالم می کفر اکبر:. 1

دادن هر آن عملی است که با اصل دین منافات داشته باشد؛ مانند دشنام
یا تمسخر و ریشخند  صلی هللا علیه وسلم به هللا یا دین اسالم یا پیامبر

به حکمی از شریعت و دین، یا انکار و رّد خبر یا امر و نهی هللا، که 



 

28 

 

اند تکذیب کند، یا اینکه فرد آنچه را هللا و رسولش از آن خبر داده
است را بر بندگانش واجب گردانیده  هاآن تکلیفی از فرایضی که هللا

اند، حالل و مباح بداند. انکار کند، یا آنچه را هللا و رسولش حرام کرده
 فرماید:هللا متعال می

﴿ ِ ب
َ
ِ ٱق ۡل أ وَِلِ  ۦَوَءاَيَٰتِهِ  ّللي نت ۡم تَۡسَتۡهزِء ونَ  ۦَورَس  واْ قَۡد َكَفۡرت م  ٦٥ك  ََل َتۡعَتِذر 

ۡم     [66-65وبة: ]التّ  ﴾َبۡعَد إِيَمَٰنِك 
به  د،یاوریعذر ن د؟یکردیرا مسخره م امبرشیاو و پ اتیهللا و آ ایبگو: آ»

 «.دیا)آوردن( تان کافر شده مانیکه شما پس از ا یراست
یعنی آنچه دلیل شرعی آن را کفر نامیده است و کفر  کفر اصغر:. 2

شود؛ همچون اکبر نیست، که کفر نعمت یا کفر اصغر نامیده می
کردن جستن از نسب، و نوحهمبارزه و جنگ علیه مسلمان، و بیزاری

صلی هللا علیه  های جاهلّیت است. پیامبرو امثال آن که از ویژگی

دادن مسلمان ؛ )دشنام«وقتاهل كفر سباب املسلم فسوق»فرمودند:  وسلم

 فسق و جنگ علیه او کفر است.( صحیح بخاری.

اثنتان يف انلاس هما بهم كفٌر: الطعن باألنساب، » و نیز فرمودند:
؛ )دو ویژگی در مردم است که سبب کفرشان «وانلياحة لَع امليت

خوانی بر مرده.( صحیح ها و نوحهزدن به نسبشود: ایراد و طعنهمی
 سلم.م

شود، ولی ارتکاب این اعمال باعث خروج انسان از دایرۀ اسالم نمی
 روند. پناه بر هللا تعالی.از گناهان کبیره به شمار می

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: نفاق بر چند نوع است؟
 نفاق بر دو نوع است: نفاق اکبر و نفاق اصغر. ج/ بگو:

دادن و در باطن، یعنی به ظاهر، خود را مؤمن نشان نفاق اکبر:. 1
ترین داشتن کفر[، که از بزرگکافربودن ]آشکارکردن ایمان و پنهان

آثار آن دشمنی با دین اسالم و ناپسند دانستن پیروزی آن و بغض و 
شان ای نبرد علیه آنان و فاسدکردن دیندشمنی با مسلمانان و تالش بر

 است.
یعنی تشّبه به اعمال منافقان بدون اینکه انسان در  نفاق اصغر:. 2

گفتن، باطن کافر باشد و کفرش را پنهان کند؛ مانند کسی که وقت سخن
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اش عمل نکند و هر گاه امین شمرده شود، دروغ بگوید، و به وعده

آية »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم در امانت خیانت کند؛ رسول هللا
؛ «إذا حّدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف :املنافق ثالث

گوید، هر گاه امین )منافق سه نشانه دارد: وقتی سخن بگوید دروغ می
کند، و زمانی که وعده دهد خالف وعده شمرده شود خیانت می

 کند.( صحیح بخاری. می
 پرسیده شد که: نواقض اسالم چیست؟س/ اگر از تو 

کننده و فاسدکننده، که هرگاه بر چیزی ناقض یعنی باطل ج/  بگو:
کند؛ مانند نواقض وضو که اگر عارض شود، آن را باطل و فاسد می

گردد و باید دوباره وضو شود، وضویش باطل می هاآن کسی دچار
 مسلمان مرتکببگیرد. نواقض اسالم هم این گونه است که اگر بندۀ 

از دایرۀ  هاآن دهندۀگردد و انجامشود، اسالمش فاسد و باطل می هاآن
گردد. عالمان نواقض بسیاری را شود و وارد کفر میاسالم خارج می

اند که های مربوط به موضوع ارتداد و حکم مرتد بیان کردهدر فصل
و ریختن  شوداز دینش جدا می هاآن انسان مسلمان با انجام برخی از
ترین ترین و بزرگگردد، و خطرناکخون و گرفتن مالش حالل می

اجماع دارند، ده تا  هاآن ترین نواقض اسالم که عالمان هم برو رایج
 هستند که عبارتند از:

 فرماید:می جل جالله . شرک در عبادت هللا تعالی: هللا1

َ ٱإِني ﴿ َك بِهِ  ّللي ن ي ۡۡشَ
َ
َٰلَِك لَِمن يََشا ء    ۦََل َيۡغفِر  أ ساء: ]النّ  ﴾َوَيۡغفِر  َما د وَن َذ

48]  
از  ریو غ بخشد،یرا که به او شرک آورده شود، نم نیهللا ا دون تردیدب»

 «.بخشدیبخواهد مکه هر کس  یآن را برا

ِ  ۥإِنيه  ﴿ ِ ٱَمن ي ۡۡشِۡك ب َٰه   ۡۡلَنيةَ ٱَعلَۡيهِ  ّللي  ٱَفَقۡد َحريَم  ّللي َوى
ۡ
ْۖ ٱَوَمأ َٰلِِمَي  نليار  َوَما لِلظي

نَصارٖ 
َ
  [72]المائدة:  ﴾ِمۡن أ
همانا هر کس به هللا شرک آورد، هللا بهشت را بر او حرام کرده است، »

  «.ستین یاوریرا  اناو دوزخ است، و ستمکار گاهیو جا
بردن و مددخواهی از غیر درخواست از غیر هللا، پناههمچنین دعا و 

هللا، نذر و ذبح برای غیر او تعالی؛ مانند کسی که برای جن یا قبر یا 
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کند تا خیری به او برسد یا ولّی زنده یا مرده، حیوانی را ذبح می
ها خورده با دروغضرری از وی دور گردد، چنانکه جاهالن فریب

 شوند.هان مرتکب این امور میو شبهات دّجاالن و گمرا
هایی را میان خود و هللا قرار دهد و از آنان . اگر کسی واسطه2

ها بخواهد و درخواست شفاعت داشته باشد و برای رسیدن به خواسته
توّکل کند، به اجماع  هاآن و آرزوهای دنیوی و اخروی خویش بر

 فرماید:گردد. هللا متعال میعالمان کافر می

ۡۡشِك  بِهِ ق ۡل إِ ﴿
 
ِ َوََل  أ واْ َربد ۡدع 

َ
َما  أ َحٗدا ۦ  ني

َ
  [20]الجن:  ﴾أ

را  یو کس خوانم،ی( بگو: من تنها پروردگارم را مان! به آنامبریپ یا)»
 «.سازمیاو نم کیشر

. کسی که مشرکان را کافر نداند یا در کفر آنان تردید داشته باشد 3
 عز وجل بداند، کافر است، چنانکه هللاشان را صحیح یا مذهب و آیین

 فرماید:می

ود  ٱَوقَالَِت ﴿ َزۡيٌر  َّۡلَه  ِ ٱ ۡبن  ٱع  ِْۖ ٱ ۡبن  ٱ لَۡمِسيح  ٱ نليَصََٰرىٱَوقَالَِت  ّللي َٰلَِك  ّللي َذ
َٰهِِهۡمْۖ ي َضَِٰه  ۡفَو

َ
م بِأ ِينَ ٱوَن قَۡوَل     قَۡول ه  م   َّلي ََٰتلَه  ْ ِمن َقۡبل   َق وا ْۖ ٱَكَفر  َٰ  ّللي  ّني

َ
أ

ونَ    [30وبة: ]التّ  ﴾ي ۡؤفَك 
 .پسر هللا است حیگفتند: مس یپسر هللا است و نصار ریزگفتند: عُ  هودی و»
 کنندی( مدیمشابهت )و تقل ند،یگویم شانیهانااست که با زب یسخن نیا

را بکشد، چگونه )از  انکافر بودند، هللا آن نیاز ا شیپ کهی را سخن کسان
 «!شوند؟یحق( منحرف م

گردد مگر با زیرا رضایت به کفر، کفر است، و دین فرد صحیح نمی
کفر به طاغوت، که معتقد باشد غیر از دین اسالم، باطل است و از 

شان بری و بیزار غیر اسالم متنفّر باشد و از سایر ادیان و پیروان
 مبارزه کند. هاآن ندازۀ توان علیهگردد و به ا

صلی هللا علیه  . اینکه کسی معتقد باشد هدایت و دین غیر پیامبر4
صلی  تر از هدایت و دین اوست، یا اینکه حکم غیر پیامبرکامل وسلم

ها و بهتر از حکم اوست؛ مانند کسی که حکم طاغوت هللا علیه وسلم
داند. هللا متعال و رسولش می قوانین و احکام بشر را برتر از حکم هللا

 فرماید:می
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ْ ِِف  ﴿ وا ۡم ث مي ََل ََيِد  وَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنه  ِم  َكد َٰ ُي  فََل َوَربدَِك ََل ي ۡؤِمن وَن َحَّتي
واْ تَۡسلِيٗما ا قََضۡيَت َوي َسلدِم  ِمي ِسِهۡم َحرَٗجا مد نف 

َ
  [65ساء: ]النّ  ﴾أ
در  نکهیمگر ا آورند،ینم مانیا انسوگند به پروردگارت که آن نه،»

تو، در دل خود  یتو را داور قرار دهند، و سپس از داور شیاختالفات خو
 «.باشند مینکنند و کامال  تسل یاحساس ناراحت

های مرشدان گمراهی و انحراف را کسی که روش و سخنان و بدعت
صلی هللا  بداند سّنت پیامبربر سّنت صحیح ترجیح دهد در حالی که 

 است، به اجماع تمامی عالمان، کافر است. علیه وسلم
 آورده صلی هللا علیه وسلم . هر کس حکم یا چیزی را که رسول هللا5

کافر  است بد بداند و از آن متنفّر باشد هر چند به آن عمل کند، قطعا  
 فرماید:گردد، زیرا هللا تعالی میمی

نَزَل ﴿
َ
واْ َما  أ ۡم َكرِه  نيه 

َ
َٰلَِك بِأ مۡ  ّللي  ٱَذ ۡعَمَٰلَه 

َ
ۡحَبَط أ

َ
  [9د: ]محمّ  ﴾فَأ

بدان سبب است که آنان آنچه را که هللا نازل کرده است ناپسند داشتند،  نیا»
  «.پس هللا اعمالشان را تباه )و نابود( کرد

ریشخند کند؛  صلی هللا علیه وسلم . هر کس به بخشی از دین پیامبر6
 ها و اخبار پیامبرمانند فردی که برخی از احکام و قوانین یا سّنت

مورد تمسخر و توهین قرار دهد، یا به پاداشی را  صلی هللا علیه وسلم
که هللا متعال آن را برای فرمانبرداران خود آماده کرده و یا به عذابی 
که علیه گنهکاران در نظر گرفته است و هللا و رسولش از آن خبر 

سبحانه  کافر است، چون هللا اند، ریشخند کند، چنین فردی قطعا  داده
 فرماید:می وتعالی

ِ ق ۡل ﴿ ب
َ
ِ ٱأ وَِلِ  ۦَوَءاَيَٰتِهِ  ّللي نت ۡم تَۡسَتۡهزِء ونَ  ۦَورَس  واْ قَۡد َكَفۡرت م  ٦٥ك  ََل َتۡعَتِذر 

ۡم     [66-65وبة: ]التّ  ﴾َبۡعَد إِيَمَٰنِك 
 د،یاوریعذر ن! د؟یکردیرا مسخره م امبرشیاو و پ اتیهللا و آ ایبگو: آ»

 «.دیا)آوردن( تان کافر شده مانیکه شما پس از ا یبه راست
. سحر و جادو، که فقط با به کارگیری جن و شیاطین و 7

 با هللا و انجام امور کفری برای کسب رضایت هاآن دانستنشریک
کردن و برگردانیدن[ و گیرد، و صرف ]منصرفصورت می هاآن

رود که در احساسات و عطف ]پیوند دادن[ از انواع آن به شمار می
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گذارد. هر کس مرتکب سحر و جادو شود یا عواطف مردم تأثیر می
 فرماید:می جل جالله شود، زیرا هللاکافر می به آن راضی گردد، قطعا  

حَ ﴿
َ
َعلدَِماِن ِمۡن أ وََل  إِ  دٍ َوَما ي  َٰ َيق  ْۖ َحَّتي ۡر َما ََنۡن  فِۡتَنةٞ فََل تَۡكف  ]البقرة:  ﴾ني

102]  
به  قبل)از  نکهیمگر ا دادند،ینم ادی یزیکس چ چیو )آن دو فرشته( به ه»

  «.پس کافر نشو م،یشیآزما ۀلی: ما وسگفتندیاو( م
دادن آنان علیه مسلمانان، . همکاری و کمک به مشرکان و یاری8

 فرماید:چنانکه هللا تعالی می

ۡم فَإِنيه  ﴿ ِنك  يه م مد ۡم  إِني  ۥَوَمن َيتََول َ ٱمِۡنه  َٰلِِميَ ٱ لَۡقوۡمَ ٱََل َيۡهِدي  ّللي ]المائدة:  ﴾لظي

51] 
هستند، همانا هللا گروه  انکنند، از آن یدوست انبا آن که از شما یو کسان»

 «.کندینم تیستمکار را هدا

توانند آیینی غیر از مردم می. اگر کسی معتقد باشد که برخی از 9
گونه که خضر را برگزینند، همان صلی هللا علیه وسلم شریعت محّمد

داشته باشد، چنین  علیه السالم توانست آیینی غیر از شریعت موسیمی
 فرماید:می سبحانه وتعالی فردی کافر است، چون هللا

َو ِِف  ۡۡلِۡسَلَٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َغۡۡيَ ﴿ ۡقَبَل ِمۡنه  َوه   ﴾لَۡخَِِٰسِينَ ٱمَِن  ٓأۡلِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ي 
  [85]آل عمران: 

نخواهد  رفتهیهرگز از او پذ ند،یاز اسالم برگز ریغ ینیهر کس که د و»
 «.است انکارانیشد، و او در آخرت از ز

ی که انسان آن را فرا نگیرد صورتبه. رویگردانی از دین الهی، 10
 فرماید:می عز وجل بدان عمل نکند، زیرا هللاو 

َِر أَِب﴿ ن ذ كد ۡظلَم  مِمي
َ
ۡعَرَض َعۡنَها   إِنيا ِمَن  ۦَيَِٰت َربدِهِ َوَمۡن أ

َ
ۡجرِمِيَ ٱث مي أ  لۡم 

ونَ  نَتقِم    [22جدة: ]السّ  ﴾م 
پروردگارش پند داده شد،  اتیبه آ که یتر از آن کسستمکار ستیک و»

 «.گرفت میما از مجرمان انتقام خواه همانا !؟رداز آن اعراض ک سپس

هدف از اعراض و رویگردانی از دین هللا این است که: انسان اصول 
 هاآن دین خویش را که برایش الزم است و دین او فقط با شناخت

 گردد، فرا نگیرد.صحیح و کامل می
 نواقض اسالم، شایسته است که دو نکتۀ مهم آورده شود:پس از بیان 
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و بر حذر داشتن  هاآن کردن از. هدف از بیان این نواقض، دروی1
 خرد و گمراهمردم از این امور است، چرا که شیاطین و همکاران بی

در کمین مسلمانان هستند و از غفلت و جهل برخی استفاده  هاآن
حق بیرون ببرند و وارد دایرۀ باطل کنند  کنند تا آنان را از دایرۀمی

 و آنان را از راه بهشت منحرف کنند و به سمت دوزخ بکشانند.
واقع، کار عالمان خبره و مورد  دراجرا و تطبیق این نواقض  .2

اعتماد است و آنان آگاه به دالیل و احکام و قوانین هستند تا احکام را 
    کس جایز نیست. بر مردم اجرا کنند، و این کار برای هر
توان برای کسی از مسلمانان س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا می

 حکم ورود به بهشت یا دوزخ را داد؟
توان برای کسی حکم ورود به بهشت یا دوزخ را داد نمی ج/ بگو:

مگر کسانی که آیه یا حدیثی مبنی بر ورودشان به بهشت یا جهّنم آمده 
نیکوکار امید پاداش، و بر انسان گنهکار ترس است، اّما برای فرد 

گوییم که هر کس با ایمان بمیرد، عاقبت و جایگاه رود، و میعذاب می
نهایی او بهشت خواهد بود، ولی کسی که بر شرک و کفر بمیرد، از 

 دوزخیان خواهد بود، که جایگاه بدی است! 
بر فرد توان حکم کفر را س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا می
 شود داد؟مسلمان به سبب گناهی که مرتکب می

توان بر انسان مسلمان به سبب ارتکاب گناهان حکم کفر نمی ج/ بگو:
داد هر چند مرتکب گناه کبیره شود، تا زمانی که آن گناه از گناهان 

دارد و صحابه  هاآن داللت بر -قرآن و سّنت –مکفِّره که متون شرعی 
هستند نباشد، و فرد مسلمان بر اثر ارتکاب گناه  هاآن ه قائل بهو ائم

ماند و از گنهکاران موّحد است تا ]غیر مکفِّره[ بر ایمانش باقی می
 وقتی که دچار کفر اکبر یا شرک اکبر و یا نفاق اکبر نگردد.

های زبانی و سخنان بد س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا لغزش
اش را از راه راست یا گویندهگذارد، و آبر توحید فرد اثر می

 رود؟کند، یا اینکه از گناهان صغیره به شمار میمنحرف می
ای که موضوع زبان موضوعی بسیار مهم است، به گونه ج/ بگو:

پناه بر  –شود و انسان گاهی اوقات با گفتن یک کلمه وارد اسالم می
گاهی اوقات با بیان یک کلمه از دایرۀ اسالم خارج  -هللا متعال

 هاآن های زبانی با یکدیگر تفاوت دارند، که برخی ازگردد. لغزشمی
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اثرشدن اعمال سخنان کفری هستند و باعث ابطال ایمان و بی
دادن به هللا یا رسولش، یا توصیف بزرگان و شوند؛ همچون دشناممی

بردن به این افراد و مددخواهی لهی با صفات ربوبّیت، و پناهاولیای ا
شود به آنان. دادن خیر و آنچه برای انسان حاصل میاز آنان و نسبت

آمیز در مدح و ستایش این افراد و توان همچنین گفتن سخنان اغراق
آنان را فراتر از قدرت بشر دانستن، و سوگند یادکردن به نامشان، یا 

خند به شریعت و احکام آن، و نیز بیان کلماتی که تمسخر و ریش
بیانگر خشم و ناپسند دانستن احکام شرعی باشد یا نشان از ناراحتی 
و اعتراض در برابر احکام و امور قضا و قدر داشته باشد؛ همچون 

مال و فرزند اعتراض و خشم به سبب مصیبت و رنجی که به بدن یا 
 ...انسان رسیده است، و

ای هستند که به ایمان چینی نیز از گناهان کبیرهو سخن کردنغیبت
کاهند، پس باید که کامال از رسانند و از ارزش آن میفرد ضرر می

هایمان را از هر سخن مخالف با این گناهان برحذر باشیم و زبان
 حفاظت کنیم.  صلی هللا علیه وسلم شریعت هللا و سّنت پیامبر

إّن العبد يلتلكُم باللكمِة من »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم پیامبر
رضوان اهلل ال يُليق هلا باالً يرفعُه اهلل بها درجاٍت، وإّن العبد يلتلكُّم باللكمِة 

ای را ؛ )همانا بنده کلمه«من سخط اهلل ال يُليق هلا بااًل يهوي بها يف جهنَّم

آورد در حالی که به ان میشود بر زباز ]آنچه باعث[ رضایت هللا می
دهد ]و در نتیجه[ هللا متعال به سبب آن وی را آن هیچ اهّمیتی نمی

ای را از ]آنچه سبب[ خشم هللا برد، و همانا بنده کلمهدرجاتی باال می
آورد در حالی که هیچ توّجهی به آن ندارد ]و در شود بر زبان میمی

 یح بخاری.افتد.( صحنتیجه[ به سبب آن، به دوزخ می
س/ اگر از تو پرسیده شد که: چه زمانی عمل انسان مؤمن قطع 

 گردد؟می
شود، زیرا هللا تعالی عمل مؤمن فقط با مرگ قطع می ج/ بگو:

 فرماید:می

تَِيَك  ۡعب دۡ ٱوَ ﴿
ۡ
َٰ يَأ   [99]الحجر:  ﴾َّۡلَقِي  ٱَربيَك َحَّتي

  «.دی)مرگ( به سراغت آ نیقی کهی پروردگارت را عبادت کن تا هنگام و»
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صلی هللا علیه  مراد از یقین در آیۀ فوق، مرگ است، چون پیامبر
وفات کرد،  رضی هللا عنه مظعونهنگامی که عثمان بن وسلم

؛ )اّما عثمان، به هللا سوگند «أما عثمان فقد جاءه واهلل ايلقني»فرمودند: 

 به سراغش آمد.(که مرگ 
در زندگی خویش، عمل را ترک  صلی هللا علیه وسلم و رسول هللا

گاه ای از ایمان نیست که هرنکردند. مفهوم یقین در آیۀ مذکور، درجه
فرد مؤمن به آن درجه و مقام برسد، بتواند عمل را ترک کند یا تکلیف 

مان گونه که برخی افراد منحرف و گمراه گاز او برداشته شود، آن
 کنند.می
 

 
ها و زمین و آنچه س/ اگر از تو پرسیده شد که: چه ذاتی آسمان

 کند؟وجود دارد تدبیر و اداره می هاآن در را که
و  هاآن ها و زمین و آنچه را که درذاتی که امر آسمان ج/ بگو:

همتاست، که هیچ کند، هللا یگانه و بیشان وجود دارد اداره میمیان
شریک و یاور و  سبحانه وتعالی غیر از او نیست، و هللامالکی 

 فرماید:پشتیبانی ندارد، و او تعالی می

ْ ٱق ِل ﴿ وا ِينَ ٱ ۡدع  ِن د وِن  َّلي ِ ٱزََعۡمت م مد ةٖ ِِف  ّللي وَن ِمۡثَقاَل ذَري َمََٰوَٰتِ ٱََل َيۡملِك   لسي
ۡرِض ٱَوََل ِِف 

َ
ٖك َوَما ََل   ۡۡل ۡم فِيِهَما ِمن ِۡشۡ ِن َظِهۡيٖ  ۥَوَما لَه  م مد   [22]سبأ:  ﴾ِمۡنه 

)به  د،یپنداریاز هللا )معبود خود( م ریرا که غ ی!( بگو: کسانامبریپ یا)»
مالک  نیها و در زمدر آسمان ایهوزن ذرّ ها( هم)آن د،ی( بخوانادیفر
ندارند، و او )هللا( از  یشرکت چی( آن دو هریو تدب نشیو در )آفر ستند،ین
  «.ندارد یبانیو پشت اوری هاآن انیم

کند اقطاب س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم کسی که گمان می
 کنند یا اینکه اوتاد و غوثیچهارگانه یا هفتگانه هستی را اداره می

اند: اقطاب، ]به باور برخی، مردان خدا که شامل هفت دسته
شود دارد که می وجود اخیار، اوتاد، غوث، نقباء و نجباء[ابدال، 

را در  هاآن متوّجه آنان شد بدون اینکه متوّجه هللا شویم یا اینکه
  این زمینه شریک هللا بدانیم، چیست؟
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کسی که معتقد به چنین مواردی باشد، تمامی عالمان اجماع  ج/ بگو:
در ربوبّیتش دانسته  بر کفر وی دارند، زیرا غیر هللا را شریک او

 است.
س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا اولیاء از غیب آگاه هستند و 

 کنند؟مردگان را زنده می
داند و فقط او تعالی مردگان را فقط هللا متعال غیب را می ج/ بگو:
 خوانیم که هللا تعالی به رسول هللاکند، زیرا در قرآن کریم میزنده می

 دهد که به مردم بگوید:فرمان می صلی هللا علیه وسلم

ۡعلَم  ﴿
َ
ِنَ  ۡۡلَۡۡيِ ٱمَِن  ۡستَۡكََثۡت  َل  لَۡغيَۡب ٱَولَۡو ك نت  أ و ء   ٱَوَما َمسي ]األعراف:  ﴾ لسُّ

188] 
خود( فراهم  ی)برا یاری)و سود( بس ریخ دانستم،یم بیو اگر غ»
  «.دیرسینم( به من یانی)و ز یبد جیو ه ساختم،یم

که برترین مخلوقات هستند از  صلی هللا علیه وسلم وقتی رسول هللا
تر از ایشانند سزاوارتر به این هستند غیب آگاه نیستند، کسانی که پایین

 که غیب ندانند.
صلی هللا  امامان چهارگانه اجماع دارند هر کس معتقد باشد که پیامبر

کند، چنین مردگان را زنده میداند یا اینکه غیب می علیه وسلم
را تکذیب  جل جالله شود، زیرا هللاشخصی از دایرۀ اسالم خارج می
دهد فرمان می صلی هللا علیه وسلم کرده است در اینکه به پیامبرش

 که به انس و جن اعالن کنند:

ۡم ِعنِدي َخَزا ئِن  ﴿ ق ول  لَك 
َ
ِ ٱق ل َلي  أ ۡعلَم   ّللي

َ
ۡم وَ  ۡلَغۡيَب ٱَوََل  أ ق ول  لَك 

َ
ََل  أ

تيبِع  إَِلي َما ي وَِحَٰٓ إََِلي  
َ
  [50]األنعام:  ﴾ إِّندِ َملٌَكْۖ إِۡن أ

و به  دانم،ینم بیو غ ،هللا نزد من است نیخزا میگوینم به شما : منبگو»
 یرویپ ،شودیم یبه من وح را که آنچه فقطمن فرشته هستم،  میگوینمشما 

 «.کنمیم

 فرماید:و نیز می

َ ٱإِني ﴿ اَعةِ ٱِعۡلم  ۥ ِعنَده   ّللي ِل   لسي رَۡحاِم  ٱَوَيۡعلَم  َما ِِف  ۡلَغۡيَث ٱَوي زَند
َ
َوَما تَۡدرِي  ۡۡل

وت   إِني  ۡرٖض َتم 
َ
يدِ أ
َ
َۢ بِأ اذَا تَۡكِسب  َغٗداْۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفس  َ ٱَنۡفٞس مي َعلِيٌم  ّللي

 َۢ   [34]لقمان:  ﴾َخبِۡي 
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نزد هللا است، و )او( باران را نازل  امتی)وقوع( ق علم دون تردیدب»
فردا چه  داندیکس نم چیو ه داند،یهاست مو آنچه را که در رحم کند،یم
 رد،یمیم نیکه در کدام سرزم داندیکس نم چیو ه آورد،یبه دست م زیچ
 «.آگاه است یهللا دانا نا  یقی
 

دانستند مگر همان غیب نمی صلی هللا علیه وسلم بنابراین پیامبر
 مواردی را که هللا متعال به ایشان وحی کرد و آموخت، و رسول هللا

رضی هللا  هرگز اّدعا نکردند که کسی از صحابه صلی هللا علیه وسلم
یا از فرزندان خود که قبل از ایشان مردند را زنده کرده باشند،  عنهم

صلی هللا علیه  تر از پیامبردارد افرادی که پایینپس چگونه امکان 
 هستند، چنین کاری انجام دهند؟! وسلم

س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا رسیدن به مقام والیت مخصوص 
 برخی از مؤمنان است؟

هر کسی که مؤمن و پرهیزگار باشد، ولّی هللا تعالی است،  ج/ بگو:
 فرماید:می عز وجل زیرا هللا

ۡوَِّلَا َء ﴿
َ
ََل  إِني أ

َ
ِ ٱأ ۡم َُيَۡزن ونَ  ّللي ِينَ ٱ ٦٢ََل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََل ه  َءاَمن واْ َوََكن واْ  َّلي

ونَ    [63-62]یونس:  ﴾َيتيق 
 نیغمگ انهاست، و نه آنبر آن یهللا، نه ترس! همانا دوستان دیباش آگاه»
 «.کردندیم یزگاریآوردند، و پره مانیا که ی)همان( کسان .شوندیم

مقام و مرتبۀ والیت مخصوص برخی از مؤمنان نیست، اّما دارای 
مراتب و درجات متفاوتی است. تقوا و پرهیزگاری یعنی انجام آنچه 

 و پیامبر جل جالله و ترک آنچه هللا اندهللا و رسولش فرمان به آن داده
اند، و هر مؤمنی به اندازۀ ایمان از آن نهی کرده صلی هللا علیه وسلم

 و اطاعتش، ولیِّ هللا است.

ۡوَِّلَا َء ﴿س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا آیۀ: 
َ
ََل  إِني أ

َ
ِ ٱأ ََل َخوٌۡف  ّللي

ۡم َُيَۡزن ونَ  ! همانا دوستان هللا، نه دیباش آگاه» ؛[62]یونس:  ﴾َعلَۡيِهۡم َوََل ه 

بیانگر این است که  «.شوندیم نیغمگ نهاست، و نه آنابر آن یترس
 فراخواندن اولیاء و مددخواهی از آنان جایز است؟

آیۀ فوق به معنای جواز درخواست از اولیاء و مددخواهی و  ج/ بگو:
شان است بردن به آنان نیست، بلکه این آیه بیانگر مقام و منزلتپناه
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کند که آنان در دنیا و آخرت هیچ ترس و بیمی ندارند، و و بیان می
خواند که با در آخرت اندوهگین نیستند. همچنین مردم را فرا می

اعت از هللا و رسولش، ولی و دوست هللا تعالی رعایت توحید و اط
 گردند که:

ۡم َُيَۡزن ونَ ﴿   ﴾ََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوََل ه 
  «.شوندیم نیغمگ نهاست، و نه آنابر آن ینه ترس»

 بیان گردید، فراخواندن غیر هللا شرک است. و چنانکه قبال  

 غیر از پیامبران –س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا اولیای الهی 
معصوم از ارتکاب گناهان کبیره و صغیره  –علیهم السالم

  هستند؟
غیر از پیامبران، هر کسی که ولیِّ هللا باشد، معصوم از  ج/ بگو: 

ارتکاب گناهان صغیره یا کبیره نیست، و بسیاری از اولیاء و صالحان 
اند، اّما این افراد ها و اشتباهات و گناهانی شدهبزرگ دچار لغزش

 بخشد.شان را میکنند و هللا متعال لغزش و گناهتوبه می فورا  

 زنده است؟ علیه السالم سیده شد که: آیا خضرس/ اگر از تو پر
قول صحیح این است که خضر پیامبری از پیامبران الهی  ج/ بگو:

وفات کرده است،  صلی هللا علیه وسلم بوده، و پیش از تولّد پیامبر
 فرماید:زیرا هللا متعال می

ِن َقۡبلَِك ﴿ ْۖ ٱَوَما َجَعۡلَنا لِبََۡشٖ مد م   ۡۡل ۡلَ ِتي َفه  فَإِيْن مد
َ
ونَ ٱأ ]األنبیاء:  ﴾لَۡخَِٰل 

34]  
 ایآ م،یقرار نداد یجاودانگ یبشر چیه ی!( براامبریپ یاز تو )ا شیپ و»

 «خواهند بود؟! دیجاو انپس آن ،یریتو بم اگر

 صلی هللا علیه وسلم بود، از رسول هللازنده می علیه السالم و اگر خضر
 کرد، چون پیامبربه همراه ایشان جهاد مینمود و پیروی و اطاعت می
برای تمامی انس و جن فرستاده شدند، چنانکه هللا  صلی هللا علیه وسلم

 فرماید:تعالی می

َها ﴿ يُّ
َ
أ ول   نلياس  ٱق ۡل َيَٰٓ ِ ٱإِّندِ رَس  ا ّللي ۡم ََجِيعا   [158]األعراف:  ﴾إََِّلۡك 

 «.شما هستم ۀهم سویبههللا  ۀمردم! من فرستاد ی: ابگو»
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 ؟أرأيتكم يللتكم هذه»: فرمودند صلی هللا علیه وسلم و رسول هللا
؛ )آیا شما «فإن رأس مئة سنة منها ال يبىق ممن هو لَع ظهر األرض أحد

را از این شبتان خبر دهم؟ زیرا از کسانی که ]اکنون[ بر روی زمین 
 هستند، ]در[ ابتدای صد سال ]بعد[ از این، کسی از آنان باقی

  ماند.( صحیح بخاری.نمی
یکی از مردگان است  علیه السالم دهد که خضراین حدیث نشان می

شنود، و و از این رو، فریاد و خواستۀ کسی که او را فرا بخواند نمی
تواند او را هدایت اگر کسی از وی راهنمایی و هدایت بخواهد، نمی

نقل  علیه السالم کند. اخباری که دربارۀ مالقات برخی مردم با خضر
شدن او و همنشینی با وی و فراگیری برخی های دیدهشده و نیز داستان

هایی واضح نیست، ها از او، چیزی جز وهم و خیال و دروغانسان
که هر کس هللا متعال به او علم و عقل و بصیرتی داده باشد، این 

 کند.موارد را باور نمی
توانند شنوند یا میمردگان میس/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا 

 را فرا خواند اجابت کنند؟ هاآن درخواست کسی که
 فرماید:شنوند، چون هللا تعالی میمردگان هرگز نمی ج/ بگو:

ن ِِف ﴿ ۡسِمٖع مي نَت بِم 
َ
ب ورِ ٱَوَما  أ ق 

  [22]فاطر:  ﴾لۡ
 «ی.)سخنت را( به در گور خفتگان بشنوان یتوانی!( نمامبریپ یو تو )ا»

  [80]النمل:  ﴾لَۡمۡوَتَٰ ٱإِنيَك ََل ت ۡسِمع  ﴿
 «ی.)سخنت را( به )گوش( مردگان بشنوان یتوانیتو نم همانا و»

کنند، چنانکه و درخواست کسی که آنان را فرا بخواند برآورده نمی
 فرماید:می سبحانه وتعالی هللا

ِينَ ٱوَ ﴿ وَن ِمن د ونِهِ  َّلي وَن مِن قِۡطِمۡيٍ  ۦتَۡدع  ۡم ََل  ١٣َما َيۡملِك  وه  إِن تَۡدع 
ْ َما  وا ۡم َولَۡو َسِمع  ْ د ََع َءك  وا ْ ٱيَۡسَمع  ۡمْۖ َوَيۡوَم  ۡسَتَجاب وا وَن  لۡقَِيََٰمةِ ٱلَك  ر  يَۡكف 
 َخبِۡيٖ 

ۡم  َوََل ي نَبدِئ َك ِمۡثل  كِك    [14-13]فاطر:  ﴾بِِۡشۡ
خرما  ۀوزن( پوست نازک هست)هم دیخوانیاو م یبه جارا که  یو کسان»

و  شنوند،ی( خواندن شما را نمی)صدا دیرا بخوان هاآن اگر .ستندیمالک ن
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شرک شما را  امتیو روز ق دهند،ی)به فرض( اگر بشنوند به شما پاسخ نم
 «.کندیمانند )هللا( آگاه خبردارت نم کس چیو ه کنند،یانکار م

واْ ِمن د وِن ﴿ ن يَۡدع  َضلُّ ِممي
َ
ِ ٱَوَمۡن أ  ۡلقَِيََٰمةِ ٱإََِلَٰ يَۡوِم  ۥ  َمن َلي يَۡسَتِجيب  ََل   ّللي

ََع ئِِهۡم َغَٰفِل ونَ  ۡم َعن د    [5]األحقاف:  ﴾َوه 
 خواندیاز هللا را م ری( غیکه )معبودکس است از آن  ترگمراه یچه کس و»

)معبودان باطل(  هاآن ( او را اجابت نکند، وی)هم دعا امتیکه تا روز ق
 «!خبرند؟ی)کامال ( ب شانی( ایاز خواندن )و دعا

س/ اگر از تو پرسیده شد که: ماهّیت صداهایی که گاهی اوقات 
را گرامی و  هاآن برخی از مردگانی که افراد نادان کنار قبر  

 شود، چیست؟دانند شنیده میبزرگ می
ها صداهای شیاطین جّنی است، که به افراد نادان چنین این ج/ بگو:
کنند که صدای صاحب قبر است تا آنان را به فتنه اندازند و القا می

شان را بر آنان مشتبه سازند و این جاهالن را گمراه و منحرف دین
قرآن، صاحبان قبور صدای کسی که آنان را آیات کنند. با توّجه به 

کنند، شان را اجابت نمیدرخواست شنوند وفرا خواند و ندا دهد نمی
 فرماید:می جل جالله چنانکه هللا

  [80مل: ]النّ  ﴾لَۡمۡوَتَٰ ٱإِنيَك ََل ت ۡسِمع  ﴿
  «ی.)سخنت را( به )گوش( مردگان بشنوان یتوانیتو نم همانا»

مۡ ﴿ واْ د ََع َءك  ۡم ََل يَۡسَمع  وه    [14]فاطر:  ﴾إِن تَۡدع 
 «.شنوندی( خواندن شما را نمی)صدا دیرا بخوان هاآن اگر»

ن ِِف ﴿ ۡسِمٖع مي نَت بِم 
َ
ب ورِ ٱَوَما  أ ق 

  [22]فاطر:  ﴾لۡ
 «ی.)سخنت را( به در گور خفتگان بشنوان یتوانی!( نمامبریپ یو تو )ا»

شان را اجابت کنند در حالی که این توانند درخواستچگونه می
مردگان در جهان برزخی خودشان هستند و هیچ ارتباطی با اهل دنیا 

 فرماید:ندارند. هللا تعالی می

َٰفِل ونَ ﴿ ۡم َعن د ََع ئِِهۡم َغ   [5]األحقاف:  ﴾َوه 
 «!خبرند؟ی)کامال ( ب شانی( ای)معبودان باطل( از خواندن )و دعا هاآن و»
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 -اولیا و غیرشان –س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا مردگان 
درخواست کسی را که به آنان پناه ببرد و از ایشان مدد و کمک 

 کنند؟بخواهد، برآورده می
اجابت مردگان درخواست کسی که آنان را فرا بخواند  ج/ بگو:

خواهد و توانند خواستۀ فردی را که از آنان کمک میکنند و نمینمی
 فرماید:می عز وجل برد برآورده کنند، چون هللابه آنان پناه می

ِينَ ٱوَ ﴿ وَن ِمن د ونِهِ  َّلي وَن مِن قِۡطِمۡيٍ  ۦتَۡدع  ۡم ََل  ١٣َما َيۡملِك  وه  إِن تَۡدع 
ْ َما  وا ۡم َولَۡو َسِمع  ْ د ََع َءك  وا ْ ٱيَۡسَمع  ۡمْۖ َوَيۡوَم  ۡسَتَجاب وا وَن  لۡقَِيََٰمةِ ٱلَك  ر  يَۡكف 
 َخبِۡيٖ 

ۡم  َوََل ي نَبدِئ َك ِمۡثل  كِك    [14-13]فاطر:  ﴾بِِۡشۡ
خرما  ۀوزن( پوست نازک هست)هم دیخوانیاو م یرا که به جا یو کسان»

و  شنوند،ی( خواندن شما را نمی)صدا دیرا بخوان هاآن اگر .ستندیمالک ن
شرک شما را  امتیو روز ق دهند،ی)به فرض( اگر بشنوند به شما پاسخ نم

 «.کندیمانند )هللا( آگاه خبردارت نم کس چیو ه کنند،یانکار م
داعیان گمراهی و انحراف او  چقدر زیانکار است کسی که شیاطین و

پیامبران و اولیا  –اند و فراخواندن مردگان و صاحبان قبور را فریفته
اند! هللا متعال در این باره فرموده را برایشان آراسته -و صالحان

 است:

واْ ِمن د وِن ﴿ ن يَۡدع  َضلُّ ِممي
َ
ِ ٱَوَمۡن أ  ۡلقَِيََٰمةِ ٱإََِلَٰ يَۡوِم  ۥ  َمن َلي يَۡسَتِجيب  ََل   ّللي

ََع ئِِهۡم َغَٰفِل ونَ  ۡم َعن د    [5]األحقاف:  ﴾َوه 
 خواندیاز هللا را م ری( غیکه )معبودکس است از آن  ترگمراه یچه کس و»

)معبودان باطل(  هاآن ( او را اجابت نکند، وی)هم دعا امتیکه تا روز ق
 «!خبرند؟ی)کامال ( ب شانی( ایدعااز خواندن )و 

ۡحَيا ءٌ ﴿ س/ اگر از تو پرسیده شد که: معنای
َ
در این آیه چیست:  ﴾أ

ِينَ ٱَوََل َُتَۡسََبي ﴿ ْ ِِف َسبِيِل  َّلي ِ ٱق تِل وا ۡحَيا ٌء ِعنَد َربدِِهۡم  ّللي
َ
َۢا  بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
أ

اند مرده مپندار، را که در راه هللا کشته شده یهرگز کسان و» ؛﴾ي ۡرزَق ونَ 

 «.شوندیداده م یاند، نزد پروردگارشان روزبلکه زنده
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ۡحَيا ءٌ ﴿همانا معنای  ج/ بگو:
َ
این است که آنان در عالم برزخ دارای  ﴾أ

هستند و آنجا همچون زندگی دنیا نیست، زیرا ارواح زندگی و نعمت 
 شهیدان در بهشت دارای نعمتند و به همین سبب، هللا تعالی فرمود:

  ﴾ِعنَد َربدِِهۡم ي ۡرَزق ونَ ﴿
  «.شوندیداده م ینزد پروردگارشان روز»

پس آنان در عالَمی دیگر صاحب زندگی و شرایطی هستند که همچون 
دنیا نیست و از این رو، سخن و درخواست شان در زندگی و حاالت

توانند خواستۀشان را شنوند و نمیکسی که آنان را فرا بخواند نمی
گونه که در آیات قبلی بیان شد، بنابراین هیچ برآورده کنند، همان

تعارض و منافاتی میان آیات وجود ندارد و به همین سبب، در این 

؛ )روزی )َیْرزقون(و نه  «.شوندیمداده  یروز» ؛﴾ي ۡرزَق ونَ ﴿ آیه کلمۀ:

 دهند( آورده شده است.می
به منظور  س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم ذبح برای غیر هللا، 

 تقّرب به آنچه برای آن ذبح صورت گرفته است، چیست؟
 فرماید:این کار شرک اکبر است، چون هللا متعال می ج/ بگو:

ِ لَِربدَِك وَ ﴿
  [2]الكوثر:  ﴾َۡنَرۡ ٱفََصلد

 «.کن یپروردگارت نماز بخوان و قربان یبرا پس»

﴿ ِ ِ رَبد ِِك َوَُمۡيَاَي َوَمَماَِت ّلِلي  ۖۥْ ََل َۡشِيَك ََل   ١٦٢لَۡعَٰلَِميَ ٱق ۡل إِني َصَلَِت َون س 
ل   وي
َ
نَا۠ أ
َ
ِمۡرت  َوأ

 
َٰلَِك أ ۡسلِِميَ ٱَوبَِذ   [163-162]األنعام:  ﴾لۡم 

و مرگ من، همه  ی( من، و زندگینمازم، و عبادت )و قربان همانا: بگو»
او نیست، و به این مأمور  یبرا یشریک .پروردگار جهانیان است ؛هللا یبرا
 «.ام، و من نخستین مسلمانمشده

؛ «لعن اهلل من ذبح لغري اهلل» فرمودند: صلی هللا علیه وسلم و پیامبر
هللا ذبح انجام دهد، نفرین کند.( )هللا متعال کسی را که برای غیر 

  صحیح مسلم.
هر آنچه انجام آن برای هللا عبادت »گوید: و یک قاعدۀ اصولی می

 «رود.باشد، انجامش برای غیر هللا شرک به شمار می
 س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم نذر برای غیر هللا چیست؟
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  علیه وسلمصلی هللا این کار شرک اکبر است، چون پیامبر ج/ بگو:
من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعيص اهلل فال »فرمودند: 

؛ )هر کس نذر کند که از هللا اطاعت کند، باید که از او تعالی «يعصه

اطاعت نماید، و هر کس نذر کند که نافرمانی هللا را به جای آورد، 
عبادتی  پس از او تعالی نافرمانی نکند.( صحیح بخاری. بنابراین نذر

کند، است بر اساس آنچه فرد نذرکننده نذر می -مالی یا بدنی -قولی 
گردانیدن کاری بر خود که انجام آن از لحاظ شرعی، و به معنای الزم

واجب نیست، به امید رسیدن به مطلوب یا دفع مصیبت یا به قصد 
شکر نعمتی که به انسان رسیده یا شکر به سبب مصیبتی که از انسان 

هایی است که انجام آن فقط برای گشته است. نذر از عبادتدور 
کسانی را که به  سبحانه وتعالی رضای هللا تعالی جایز است، زیرا هللا

 کنند توصیف و تحسین کرده است:نذرشان وفا می

﴿ ِ ه   نليۡذرِ ٱي وف وَن ب ۡسَتِطۡٗيا ۥَويََخاف وَن يَۡوٗما ََكَن َۡشُّ   [7]اإلنسان:  ﴾م 
که )عذاب  ترسندیم یو از روز کنندی( به نذر وفا مکوکاریبندگان ن)»

 «.است ریو( شّر آن فراگ

دهندۀ آن و بر اساس یک قاعدۀ اصولی: هر کاری که هللا متعال انجام
رود و هر آنچه عبادت را توصیف کرده است، عبادت به شمار می

  باشد، انجام آن برای غیر هللا شرک است.
 توانیم به غیر هللا پناه ببریم؟از تو پرسیده شد که: آیا میس/ اگر 
جستن[ گانۀ استعاذه ]پناهپاسخ این سؤال، با شناخت انواع سه ج/ بگو:

 گردد، که عبارت است از:روشن می
بردن به هللا از هر چیزی که . استعاذۀ توحیدی و عبادی: یعنی پناه1

 فرماید:ل میسبب ترس و وحشت است، چنانکه هللا متعا

﴿ ِ وذ  بَِربد ع 
َ
ِ َما َخلَقَ  ١لَۡفلَقِ ٱق ۡل أ ِ ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َۡشد  ٣َوِمن َۡشد

 ِ ََٰثَِٰت ٱَوِمن َۡشد َقدِ ٱِِف  نليفي ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤لۡع    [5-1]الفلق:  ﴾َوِمن َۡشد
تمام آنچه  از شرّ  .برمیدم پناه مدهی( بگو: به پروردگار سپ!امبریپ یا)»
و از  .ردیشب، آنگاه که همه جا را فرا گ یکیتار و از شرّ  .است دهیآفر
حسود آنگاه  و از شرّ  .دمندیها م)زنان جادوگر( که با افسون در گره شرّ 

 «.که حسد ورزد
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﴿ ِ وذ  بَِربد ع 
َ
ِ  ٣نلياِس ٱإَِلَٰهِ  ٢نلياِس ٱَملِِك  ١نلياِس ٱق ۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َۡشد

ِيٱ ٤ۡۡلَنياِس ٱ ورِ  َّلي د  نيةِ ٱِمَن  ٥نلياِس ٱي وَۡسوِس  ِِف ص  -1اس: ]النّ  ﴾نلياِس ٱوَ  ۡۡلِ

6] 
)إله  .مردم یفرمانروا .برمی( بگو: به پروردگار مردم پناه م!امبریپ یا)»

رونده )به هنگام ذکر گر بازپس( وسوسهطانی)ش از شرّ  .و( معبود مردم
از(  ای)باشد( و ) انیاز جنّ  .کندیمردم وسوسه م یهاهمان که در دل .هللا(
 «.انیآدم

بردن به مخلوق زنده و حاضر و قادر در . استعاذۀ مباح: یعنی پناه2
را دارد و آنچه از مقدورات شرعی است.  هاآن اموری که توان انجام

أو معاذاً فمن وجد ملجأ » فرمایند:می صلی هللا علیه وسلم رسول هللا
؛ )هر کس پناهگاه یا پناهی یافت، باید که به آن عمل کند «فليفعل به

 ]و پناه ببرد[.( صحیح مسلم.
جستن به غیر هللا در کاری که فقط هللا . استعاذۀ شرکی: یعنی پناه3

 فرماید:تعالی بر آن قدرت دارد. هللا متعال می

نيه  ﴿
َ
َِن  ۥَوأ نِس ٱََكَن رَِجاٞل مد و ۡۡلِ َِن َيع  ندِ ٱذ وَن بِرَِجاٖل مد ۡم رََهٗقا ۡۡلِ  ﴾فََزاد وه 

  [6]الجن: 
 هاآن پس بردند،یپناه م انیاز جنّ  یبه مردان انیاز آدم یمردان نکهیا و»

 «.افزودند شانیو سرکش یبه گمراه

رسی و در مکانی س/ اگر از تو پرسیده شد که: وقتی به جایی می
 گویی؟گیری، چه میقرار می

مرا  صلی هللا علیه وسلم گویم که پیامبرهمان چیزی را می بگو:ج/ 

من نزل مزناًل فقال: أعوذ » اند؛ ایشان فرمودند:به آن راهنمایی کرده
بكلمات اهلل اتلامات من رش من خلق، لم يرضه يشء حىت يرحل من 

برم به و بگوید: پناه می مکانی قرار گیردهر کس به ؛ )«مزنهل ذلك

آنچه آفریده است، تا زمانی که از  از شرّ  جل جالله کامل هللاکلمات 
  .( صحیح مسلم.رساندنمییزی به وی ضرر چآنجا برود، 
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توان برای رسیدن خیر یا س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا می
از غیر هللا کمک گرفت در کاری که فقط هللا تعالی توان  دفع شر،

 انجام آن را دارد؟
این کار نوعی شرک اکبر است که اعمال نیک انسان را تباه  ج/ بگو:

شود و هر کس مرتکب کند و باعث خروج آدمی از دایرۀ اسالم میمی
آن شود و پیش از مرگش توبه نکند و از این کار بر نگردد، گرفتار 

 فرماید:می عز وجل شود، چون هللابدبختی ابدی می

ِيب  ﴿ ن َي  مي
َ
ۡضَطري ٱأ و ءَ ٱَدََعه  َوَيۡكِشف   إَِذا لۡم    [62مل: ]النّ  ﴾لسُّ
( مضطر )درمانده( را اجابت ی)دعا کهی کس ایها بهترند( بت نیا ایآ)»
 «؟!سازدیرا بر طرف م یاو را بخواند، و گرفتار وقتی کندیم

سازد و فقط او تعالی دیده را برآورده مییعنی فقط هللا خواستۀ مصیبت
کسی را که از غیر او  سبحانه وتعالی برد. هللامصیبت را از بین می

کمک بخواهد، با آوردن جملۀ پرسشی، توبیخ و سرزنش کرد. و نیز 
خواستن از هللا نوعی عبادت و مددخواهی است. هللا تعالی کمک
 فرماید:می

مۡ ﴿   [9]األنفال:  ﴾إِۡذ تَۡسَتغِيث وَن َربيك 
 «.دیخواستیم یاریاز پروردگارتان  کهرا ی ( هنگامدیآور ادیب)»

از قول  رضی هللا عنه در صحیح بخاری نقل شده است که ابوهریره

ال ألفني أحدكم » :چنین روایت کرده است صلی هللا علیه وسلم پیامبر
هل راُغء فيقول : يا رسول اهلل أغثِن، فأقول:  ييجء يوم القيامة لَع رقبته بعريٌ 

اهلل شيئاً، ال ألفنّي أحدكم ييجء يوم القيامة  من قد أبلغتك، ال أملك لك
 لك هلا مححمة فيقول: يا رسول اهلل أغثِن، فأقول ال أملك لَع رقبته فرٌس 

؛ )کسی از شما را نیابم که روز قیامت در «من اهلل شيئاً قد أبلغتك

آورد، و او حالی بیاید که بر گردنش شتری باشد که بانگ بر می
هللا! مرا کمک کن، سپس من بگویم: همانا من به بگوید: ای رسول 

تو رساندم ]و حّجت را تمام کردم[، و برای تو مالک چیزی ]نفع و 
زیان[ از جانب هللا نیستم. کسی از شما را نیابم که روز قیامت در 

زند، و او بگوید: ای حالی بیاید که بر گردنش اسبی باشد که شیهه می
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من بگویم: برای تو مالک چیزی از نزد رسول هللا! مرا یاری کن، و 
به تو رساندم.( این روایت را بخاری و مسلم  هللا نیستم، و قطعا  

  اند.رحمهما هللا نقل کرده
توان از فرد زنده و حاضری که او را مشاهده روشن است که می

کنیم و غایب نیست، کمک بخواهیم، آن هم در کاری که توان انجام می
دخواهی از مخلوق زنده یعنی درخواست کمک از او آن را دارد. مد

 در کاری که بشر قدرت انجام آن را دارد، همان گونه که رفیق موسی
شان یاری رساند، و از وی خواست که او را بر دشمن علیه السالم

 فرماید:هللا متعال می

ِيٱ ۡسَتَغََٰثه  ٱفَ ﴿ ِيٱلََعَ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  َّلي ِ  َّلي ِه ود   [15]القصص:  ﴾ۦِمۡن َعد 
از  ،از دشمنانش بود کهی ( کسهیبود بر )عل شروانیاز پکه  سپس آن ک»
  «.خواست یاری یو

خواستن از اّما تمامی پیشوایان ما اجماع دارند که مددخواهی و کمک
انس و جّنی که غایب هستند و نیز از مردگان در قبرها، باطل و حرام 

 رود.شرک ]اکبر[ به شمار میاست و نوعی از 
هایی نام در ابتدای است زیجا ایآ: که شد دهیپرس تو از گرس/  ا

آورده شود؛ مانند عبد الّنبی یا « عبد»واژۀ  هللا، یاسام از ریغ
 عبد الحسین و امثال آن؟

ای که تمامی ائّمه بر تحریم آن این کار جایز نیست، به گونه ج/ بگو:
باید که چنین اسمی تغییر کند؛ همچون عبد الّنبی، عبد اجماع دارند، و 

ترین نام نزد الّرسول، عبد الحسین، عبد الکعبه و امثال آن. و محبوب
 هللا متعال )عبدهللا و عبد الّرحمان( است، چنانکه در حدیثی از پیامبر

إّن أحب األسماء إىل اهلل عبد »روایت شده است:  صلی هللا علیه وسلم
ها نزد هللا متعال، عبد هللا و ترین نام؛ )همانا محبوب«وعبد الرمحناهلل 

 عبد الّرحمان است.( صحیح مسلم.
آورده شده است « عبد؛ بنده»کلمۀ  هاآن هایی که در ابتدایو باید نام

ای و از اسامی هللا نیستند، تغییر کنند و این مورد مربوط به افراد زنده
 د.هایی دارناست که چنین نام

س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم داشتن انگشتر، یا رشتۀ نخ 
زخم و حسادت یا برای دور کردن بال و به منظور دفع چشم
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مصیبت، بر روی دست و گردن و چهارپا )ماشین( و غیر آن 
 چیست؟
 صلی هللا علیه وسلم این کار شرک است، چون رسول هللا ج/ بگو:
ای آویزان کند، ؛ )هر کس تمیمه«فقد أرشكمن علق تميمة » فرمودند:

این حدیث را در مسند  رحمه هللا شرک کرده است.( امام احمد قطعا  

ال يبقنيَّ » :فرمودند صلی هللا علیه وسلم خود آورده است. و نیز پیامبر
؛ )بر گردن هیچ شتری «يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت

باقی نماند مگر اینکه بریده ]و جدا[ شود.( گردنبندی از کمان یا طوق 

من عقد حليته أو تقّّل وتراً أو استنىج » صحیح بخاری. و فرمودند:
صلی هللا علیه  ؛ )همانا محّمد«برجيع دابة أو عظم فإّن حممداً برٌئ منه

از کسی که ریش خود را گره بزند ]یا بپیچاند[ یا قاّلده ]و طوق  وسلم
افکندۀ حیوان یا ...[ آویزان کند یا با پسزخم وبه قصد دفع چشم

استخوانی استنجا بزند، بیزار است.( مسند احمد. همچنین فرمودند: 

ىق واتلمائم واتّلولة رشك» ؛ )همانا تعویذ و تمائم و افسون شرک «إّن الرٌّ

؛ )هر «من علق تميمة فال أتم اهلل هل» است.( سنن ابی داود. و فرمودند:

 اش را نافرجام گذارد.(یزان کند، هللا متعال خواستهای را آوکس تمیمه
 این حدیث را ابن حبان در صحیح خود آورده است. 

کند. در زیان می کسی که وابسته به گمان و خرافات شود، قطعا   

 –؛ )کسی که چیزی را «من تعلق شيئاً ولك إيله» حدیثی آمده است که:

بیاویزد، به همان چیز واگذار  -زخم و ... بر خودبه قصد دفع چشم
 گردد.(می

شود مرد کنند باعث میتوله: سحر و جادویی است که برخی گمان می
افکند. محبوب همسرش گردد یا اینکه بین زن و شوهر جدایی می

کار همچنین آن را برای افکندن دشمنی میان دوستان و خویشاوندان به
 برند.می

زخم و حسادت، بر بدن ع چشمتمائم: چیزی است که به منظور دف
 شود.فرزندان آویزان و بسته می
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ای که آن را آویزان مهره»گوید: منذری در توضیح معنای تمیمه می
این کار « شود.پنداشتند که باعث دفع آفات از آنان میکردند و میمی

نشانۀ نادانی و گمراهی است، زیرا این مورد نه از لحاظ شرعی و 
رود. این حکم و قدر، سبب و وسیله به شمار مینه از لحاظ قضا 

های پارچه و... بر روی بدن کردن تکّهشامل پوشیدن دستبند و آویزان
زخم و حسادت انسان و چهارپا و ماشین و خانه ]به منظور دفع چشم

 شود.و امثال آن[ نیز می
 س/ اگر از تو پرسیده شد که: تبّرک به چه معناست؟

تبّرک یعنی درخواست برکت و خیر به وسیلۀ اسبابی که  ج/ بگو:
برد به امید آنکه خیری به دست آورد یا به کار میرا به هاآن انسان

 مرادش و آنچه دوست دارد برسد.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا تبّرک بر یک نوع است یا انواع 
 دیگری هم دارد؟

 ج/ بگو: تبّرک بر دو قسم است:

بردن ّرک مشروع که قرآن و سّنت بیانگر مشروعّیت و فایده. تب1
توان دهندۀ آن است. فقط بر اساس دلیلی از قرآن و سّنت، میانجام

اعتقاد داشت که در یک چیز، برکت وجود دارد و از این رو، عقل 
دادن یک چیز هیچ نقشی در این زمینه ندارند. و پسندیدن و نیکو جلوه

 یق خبر از جانب آفریدگار حکیم یا از سوی پیامبربنابراین فقط از طر
دانیم که فالن چیز مبارک است و در آن برکتی می صلی هللا علیه وسلم

 وجود دارد.
تمامی خیر و برکت در پیروی از قرآن و سّنت است، و از این طریق 

فهمیم که چگونه بریم که چه چیزهایی مبارک هستند، و میپی می
صلی هللا  برکت حاصل کنیم؛ مانند تبّرک به ذات پیامبر هاآن وسیلۀهب

شد و نیز لباسی و آب دهان و مویی که از ایشان جدا می علیه وسلم
صلی  کرد. و این امور مخصوص پیامبرکه با بدن ایشان برخورد می

و مو و لباسی است که ثابت شده مربوط به ایشان است.  هللا علیه وسلم
کنند که مو یا لباسی را از گویند و اّدعا میدروغ می هااّما خرافاتی

عاها را ر اختیار دارند و این سخنان و ادد صلی هللا علیه وسلم پیامبر
گرفتن و فساد عقول برخی از مسلمانان و فساد دین و به قصد بازی

 کنند. غارت دنیای آنان مطرح می
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کند؛ همچون . تبّرک ممنوع و حرام که انسان را گرفتار شرک می2
شود، و تبّرک به قبور تبّرک به اشخاص صالح و آنچه از آنان جدا می

بدین  هاآن آنان با ادای نماز و دعا در کنارشان، و تبّرک به خاک
کردن باور که سبب شفا هستند، و نیز تبّرک و طواف یا آویزان

های پارچه در هر ُبقعه و مکان و بر هر سنگ و درختی که تکّه
 معتقد به فضل آن باشد. انسان
فقط بوسیدن و مسح حجر األسود در کنار  روشن است که شرعا   کامال  

کعبه و رکن آن جایز است، و مسح و بوسیدن و طواف برای غیرش 
رود اگر کسی معتقد باشد که ممنوع است و شرک اکبر به شمار می

بخشد، و شرک اصغر است اگر کسی گمان خود آن شیء برکت می
  کند که آن چیز سبب برکت است.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا جستجوی آثار صالحان و تبّرک 
رود یا بدعت و و آثارشان عملی مشروع به شمار میبه آنان 

 گمراهی است؟
 این باور و کاری نوپیدا و بدعت است، زیرا یاران پیامبر ج/ بگو:

ترین ترین و مشتاقو فهیمکه داناترین و بهترین  صلی هللا علیه وسلم
ترین آنان به فضیلت افراد صالح بودند، به افراد اّمت به خیر و آگاه

تبّرک نجستند و  رضی هللا عنهم آثار ابوبکر و عمر و عثمان و علی
به دنبال آثارشان نبودند در حالی که این افراد بهترین اّمت پس از 

 کور مخصوص پیامبردانستند که ویژگی مذپیامبران بودند، چون می
درختی را که  رضی هللا عنه است. سّیدنا عمر صلی هللا علیه وسلم

در زیر آن بیعة الّرضوان صورت گرفت، قطع کرد تا در گرامیداشت 
ترین افراد برای کسب خیر بودند آن اغراق نشود. سلف صالح مشتاق

 بود، قطعا  کردن آثار آنان خیر و کار خوبی میو اگر پیگیری و دنبال
 گرفتند.در این عمل بر ما پیشی می

ها و س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا تبّرک به درختان و سنگ
 خاک جایز است؟

این کار شرک است، زیرا امام احمد و ترمذی رحمهما هللا  ج/ بگو:
 کنند که گفت: همراه رسول هللانقل می رضی هللا عنه از ابو واقد لیثی

حنین رفتیم در حالی که تازه از کفر به  سویبه صلی هللا علیه وسلم
اسالم مشّرف شده بودیم. مشرکان درخت سدری داشتند که پیوسته در 
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آویختند و از پرداختند و اسلحۀ خود را به آن میمی کنارش به عبادت
گوید که ما از کنار آن نام داشت. راوی می« ذات انواط»این رو، 

« ذات انواط»درخت سدر گذشتیم و گفتیم: ای رسول هللا! برای ما هم 

ْكرَبُ ! إِنََّها »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم مقّرر کن. پیامبر
َ
ُ أ ، اَّللَّ ََنُ السُّ

اِئيَل: ِي َنْفِِس بِيَِدهِ، َكَما قَالَْت َبنُو إِْْسَ وََس ﴿ قُلْتُْم َواذلَّ َٰٗها  ۡجَعلٱَيَٰم  َا  إَِل نلي
ۡم قَۡومٞ ََتَۡهل ونَ  ۡم َءالَِهةٞ  قَاَل إِنيك  ؛ «لرتكنب سَن من َكن قبلكم ﴾َكَما لَه 

جانم در )هللا اکبر! این روش پیشینیان است، و سوگند به ذاتی که 
اسرائیل ]به موسی[ دست اوست، شما همان سخنی را گفتید که بنی

وََس ﴿گفتند:  ۡم قَۡومٞ ََتَۡهل ونَ  ۡجَعلٱَيَٰم  ۡم َءالَِهةٞ  قَاَل إِنيك  َٰٗها َكَما لَه  َا  إَِل  ﴾نلي
 ده، همانبقرار  ی( معبودزیما )ن ی! برایموس یا» ؛[138]األعراف: 

نادان و  یشما گروه قطعا( گفت: ی)موس .دارند ییمعبودها انگونه که آن
های آنان شما نیز از روش «.(دیدانیم)و عظمت هللا را ن دیجاهل هست

 (پیروی خواهید کرد.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم سوگند خوردن به غیر هللا 
 چیست؟

ی صل خوردن به غیر هللا جایز نیست، چون رسول هللاج/ بگو: قسم

؛ )هر «من َكن حالفاً فليحلف باهلل أو يلصمت»فرمودند:  هللا علیه وسلم

خواهد سوگند بخورد، باید که به هللا سوگند یاد کند یا اینکه کس می
 سکوت نماید.( صحیح بخاری.

از اینکه کسی به غیر هللا سوگند یاد کند  صلی هللا علیه وسلم پیامبر

؛ )به «ال حتلفوا بآبائكم وال بالطوايغ»فرمایند: نهی کردند، چنانکه می

و حّتی این  ها سوگند یاد نکنید.( صحیح مسلم.پدرانتان و به طاغوت

من حلف بغري اهلل فقد كفر أو »کار را شرک دانسته و فرمودند: 
کفر یا شرک کرده  ؛ )کسی که به غیر هللا سوگند یاد کند، قطعا  «أرشك

؛ )کسی که به «حلف باألمانة فليس منا من» فرمایند:می ، واست.(

این روایت را امام  امانت سوگند خورد، از ما ]مسلمانان[ نیست.(
 اند.احمد و ابن حبان و حاکم با اسنادی صحیح نقل کرده
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صلی هللا  بنابراین باید که انسان مسلمان از سوگندخوردن به پیامبر
و یا به کعبه و سایر ، یا ولّی هللا، یا به شرافت و امانت علیه وسلم

 مخلوقات دوری کند.
س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا جایز است معتقد باشیم ستارگان 
و سّیارگان بر هستی و مردم برای جلب خیر و توفیق و سعادت 

 ها مؤّثرند؟یا دفع شر و بال و مصیبت
چنین اعتقاد و باوری جایز نیست، زیرا ستارگان و سّیارگان  ج/ بگو:

عقل و هیچ تأثیری بر هستی و انسان ندارند، و فقط افراد کم
کنندگان وهم و گمان، گویندگان و مّدعیان این خزعبالت را پیروی

کنند، و چنین اعتقادی شرک است، زیرا در حدیث قدسی تصدیق می

من قال مطرنا بفضل اهلل ورمحته، فذلك  إن اهلل يقول:» آمده است که:
مؤمن يب َكفر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك َكفر يب 

فرماید: کسی که بگوید به فضل ؛ )همانا هللا تعالی می«مؤمن بالكوكب

و رحمت الهی بر ما براران بارید، پس او به من ایمان دارد و به 
: به سبب اقبال فالن و فالن ستاره کافر است، و کسی که بگوید

]ستاره[ بر ما باران بارید، پس به من کافر شده و به ستاره ایمان 
 دارد.( صحیح بخاری و صحیح مسلم.

معتقد بودند که ستارگان تأثیری در آمدن باران  تافراد دورۀ جاهلی
 دارند.
ابراج  میباش معتقد است زیجا ایآ: که شد دهیپرس تو از اگر /س

 و ]یازدهمین برج؛ برابر با بهمن[ دلو برج مانند ؛دوازدهگانه
 یشقاوت و یبدبخت ای یخوشبخت در ارگانیّ س و ستارگان ای آن ریغ
 توانیم ایآ و دارند، ریتأث شودیم واقع انسان بر یزندگ در که

 آورد؟ دست به هاآن قیطر از را ندهیآ یبیغ امور
ها و ستارگان و سّیارگان بر جایز نیست که معتقد باشیم برج ج/ بگو:

توان از افتد تأثیرگذار هستند، و نمیآنچه در زندگی انسان اّتفاق می
به امور آینده پی برد، چون علم غیب مخصوص هللا  هاآن طریق

 فرماید:است، و او تعالی در این باره می

َمََٰوَٰتِ ٱق ل َلي َيۡعلَم  َمن ِِف ﴿ ۡرِض ٱوَ  لسي
َ
  [65مل: ]النّ  ﴾ّللي   ٱإَِلي  ۡلَغۡيَب ٱ ۡۡل
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 «.داندینم بیکس غ چیجز هللا ه نیها و زم: در آسمانبگو»

همچنین بدین علّت که فقط هللا  یگانه آورندۀ خیر و دورکنندۀ بدی است. 
کشف امور غیبی یا سعادت کسی که معتقد باشد این امور تأثیری در 

و شقاوت فردی که در زمان فالن برج یا هنگام آشکارشدن ستارگان 
متولّد شود دارند، یا اینکه ستارگان در خوشبختی یا بدبختی انسان 

را شریک هللا متعال دانسته است در مواردی  هاآن تأثیر دارند، قطعا  
است، و کسی  لیسبحانه وتعا های ربوبّیت هللاکه از حقوق و ویژگی

 کافر است. پناه بر هللا تعالی. که چنین باور و عملی داشته باشد، قطعا  
س/ اگر از تو پرسیده شود که: آیا بر ما واجب است که به آنچه 

 هللا متعال نازل کرده است، حکم کنیم؟
نازل  عز وجل بر همۀ مسلمانان واجب است که به آنچه هللا ج/ بگو:

 فرماید:کنند، چون او تعالی میکرده است، حکم 

ِن ﴿
َ
مٱَوأ نَزَل  ۡحك 

َ
م بَِما  أ ۡم وَ  ّللي  ٱبَۡيَنه  ۡهَوا َءه 

َ
مۡ ٱَوََل تَتيبِۡع أ ن َيۡفتِن وَك  ۡحَذرۡه 

َ
أ

نَزَل 
َ
َما ي رِيد   ۡعلَمۡ ٱإََِّلَۡكْۖ فَإِن تََوليۡواْ فَ  ّللي  ٱَعنَۢ َبۡعِض َما  أ ني

َ
ن ي ِصيَبه م  ّللي  ٱأ

َ
أ

َِن بَِبعۡ  ونَ  نلياِس ٱِض ذ ن وبِِهۡم  ِإَوني َكثِۡٗيا مد   [49]المائدة:  ﴾لََفَِٰسق 
 است ( بر اساس آنچه هللا )در قرآن( نازل کردههودی) انآن انیدر م و»

مکن، و از آنان بر حذر باش، مبادا تو  یرویپ یشانهاحکم کن، و از هوس
منحرف کنند، و اگر  است که هللا بر تو نازل کرده ییزهایچ یرا از بعض
آنان را به  خواهدیگردانند، پس بدان که هللا م ی)از حکم تو( رواین افراد 

از مردم  یاریبسبدون تردید از گناهانشان مجازات کند، و  یا( پارهسبب)
 «.نافرمانند

کنند، سرزنش متعال کسانی را که از قوانین بشری پیروی می هللا
 کرده است:

ۡكَم ﴿ فَح 
َ
ۡحَسن  ِمَن  لَۡجَِٰهلِييةِ ٱأ

َ
وَن  َوَمۡن أ ِ ٱَيۡبغ  ۡكٗما لدَِقۡومٖ ي وقِن ونَ  ّللي  ﴾ح 

  [50]المائدة: 
 یگروه یبهتر از هللا، برا یچه کس !خواهند؟یرا م تیّ حکم جاهل انآن ایآ»

 «!کند؟یدارند، حکم م نیقیکه 

  س/ اگر از تو پرسیده شد که: شفاعت چیست؟
قراردادن دیگران برای جلب منفعت و شفاعت یعنی واسطهج/ بگو: 

  خیر یا برای دفع شّر و ضرر.
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 س/ اگر از تو پرسیده شد که: شفاعت بر چند نوع است؟
 نوع است:شفاعت بر سه ج/ بگو: 

شود، و او تعالی . شفاعت مثبت که فقط از هللا درخواست می1
 فرماید:می

﴿ ِ ي ِ َفََٰعة  ٱق ل ّللد ْۖ  لشي   [44مر: ]الزّ  ﴾ََجِيٗعا
 «.هللا است : تمام شفاعت از آن  بگو»

های یعنی شفاعت برای نجات از عذاب دوزخ و رسیدن به نعمت
 بهشت، که دو شرط دارد:

کننده برای اینکه شفاعت کند، چنانکه هللا دادن به شفاعتأ. اجازه
 فرماید:متعال می

ِيٱَمن ذَا ﴿   [255]البقرة:  ﴾ۦ  إَِلي بِإِۡذنِهِ  ۥ  يَۡشَفع  ِعنَده   َّلي
 «!شفاعت کند؟ش جز به فرمانتعالی  که در نزد او ستیک»

جل  شود، زیرا هللابودن از کسی که برایش شفاعت میب. راضی
 فرماید:می جالله

وَن إَِلي لَِمِن ﴿   [28]األنبیاء:  ﴾ۡرتََضَٰ ٱَوََل يَۡشَفع 
)هللا از او خشنود باشد و( بپسندد، شفاعت  کهی کس یجز برا هاآن و»
 «.کنندینم

 هللا متعال هر دو شرط را در این آیه بیان کرده است:

لَٖك ِِف ﴿ ِن مي َٰتِ ٱ۞َوَكم مد َمََٰو ۡم َشۡي  لسي ذََن   ا ََل ت ۡغِن َشَفََٰعت ه 
ۡ
ن يَأ

َ
ا إَِلي ِمنَۢ َبۡعِد أ

  [26جم: ]النّ  ﴾لَِمن يََشا ء  َوَيۡرَضَٰٓ  ّللي  ٱ
 یسود چیه هاآن ها هستند که شفاعتکه در آسمان یفرشتگان اریچه بس و»
اجازه دهد و کس که بخواهد  هر یمگر پس از آنکه هللا برا بخشد،ینم

 «.باشد یراض

خواهد شفاعت نصیبش شود، باید که آن را از بنابراین کسی که می
دهنده به انجام آن هللا تعالی بخواهد، چون او مالک شفاعت و اجازه

صلی هللا علیه  است، و باید که از غیر هللا نخواهد، چون رسول هللا

است کردی، پس ؛ )وقتی درخو«إذا سألت فاسأل اهلل»: فرمودند وسلم

  از هللا بخواه( سنن ترمذی.
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بنابراین بگو: ای هللا! مرا از کسانی بگردان که در روز قیامت، 
 کند.برایشان شفاعت می صلی هللا علیه وسلم پیامبر تو

. شفاعت منفی که از غیر هللا در کاری که فقط او تعالی توان انجام 2
 ی است.شود. این شفاعت شرکآن را دارد، درخواست می

. شفاعت دنیوی میان مخلوقات: یعنی شفاعت در دنیا بین مخلوقاتی 3
را دارند، و در  هاآن که زنده هستند در اموری که توان انجام

ساختن نیازهای دنیوی محتاج یکدیگرند. این شفاعت و برآورده
گری اگر در کار خیر باشد، مستحب است، اّما در امور شر، واسطه

 فرماید:رود، چنانکه هللا متعال میشمار میحرام به 

ن َلي  ﴿ ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعةا َحَسَنٗة يَك  ْۖ َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة َسيدِئَٗة  ۥمي ِۡنَها نَِصيٞب مد
ن َلي   ِۡنَها   ۥيَك    [85ساء: ]النّ  ﴾كِۡفٞل مد

او خواهد بود و  یاز آن برا یبیکند، نص کی( نیانجی)م یشفاعت کهیکس»
  «.از آن خواهد داشت یسهم ،کند یشفاعت بد که یکس

 توان از رسول هللا و پیامبرانس/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا می
 و صالحان و شهیدان درخواست شفاعت کرد، چون علیهم السالم

 کنند؟در روز قیامت شفاعت می هاآن
شفاعت مخصوص هللا تعالی بوده و فقط او مالک آن است،  ج/  بگو:

 فرماید:چنانکه می

﴿ ِ ي ِ َفََٰعة  ٱق ل ّللد ْۖ  لشي   [44مر: ]الزّ  ﴾ََجِيٗعا
 «.هللا است : تمام شفاعت از آن  بگو»

دهنده به اجرای آن بنابراین آن را از هللا که مالک شفاعت و اجازه
فرمان  صلی هللا علیه وسلم رسولشکنیم؛ تا از است، درخواست می

؛ )وقتی درخواست کردی، «إذا سألت فاسأل اهلل»ببریم که فرمودند: 

گوییم: پروردگارا! ما پس از هللا بخواه.( سنن ترمذی. از این رو، می
را از کسانی قرار بده که پیامبرت در روز قیامت برایشان شفاعت 

 کند.می
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حکم کسی که مردگان را شفیع و س/ اگر از تو پرسیده شد که: 
دهد تا به درخواستش برسد، واسطه میان خود و هللا قرار می

 چیست؟
این کار نوعی شرک اکبر است، چون هللا متعال کسانی را  ج/ بگو:

هایی قرار دادند، نکوهش کرده که میان خود و هللا، شفیعان و واسطه
 فرماید:و دربارۀ آنان می

وَن ِمن ﴿ ِ ٱد وِن َوَيۡعب د  ََل ءِ  ّللي ول وَن َهَٰٓؤ  ۡم َويَق  ه  ۡم َوََل يَنَفع  ُّه  َما ََل يََّض 
نَا ِعنَد  َفَعَٰٓؤ  ِ  ٱش  ِ  ّللي ت َنبد

َ
َ ٱوَن     ق ۡل أ َٰتِ ٱبَِما ََل َيۡعلَم  ِِف  ّللي َمََٰو ۡرِض  ٱَوََل ِِف  لسي

َ
 ۡۡل

ۡبَحََٰنه   ونَ  ۥس  ا ي ۡۡشِك    [18]یونس:  ﴾َوتََعََٰلَٰ َعمي
و نه  رساندیم یانیز هاآن که نه به پرستندیرا م یزهایاز هللا چ ریغ و»

 .ما نزد هللا هستند عانیها( شف)بت هانی: اندیگویو م بخشد،یسودشان م
! د؟یدهیخبر م داند،ینم نیها و در زمکه در آسمان یزیهللا را به چ ایبگو: آ
 «.برتر است سازندیم کیه است او، و از آنچه با او شرمنزّ 

این افراد را مشرک خواند و بر آنان خرده گرفت و  جل جالله هللا

ونَ ﴿فرمود:  ا ي ۡۡشِك   همچنین حکم به کفرشان داد و فرمود:  .﴾َعمي

َ ٱإِني ﴿ َو  ّللي ارٞ  َكَِٰذبٞ ََل َيۡهِدي َمۡن ه    [3مر: ]الزّ  ﴾َكفي
 «.کندینم تیناسپاس است، هدا یکه دروغگو را یهللا کس»

ها را بدین سبب انتخاب گویند ما این واسطهفرماید که آنان میو می
 نزدیک گردانند: جل جالله کردیم که ما را به هللا

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ َّلي وا َذ  ِب ونَا  إََِل  ۦ  ِمن د ونِهِ  َّتي ۡم إَِلي َِّل َقرد ه  ۡوَِّلَا َء َما َنۡعب د 
َ
ِ ٱأ لَۡفَٰٓ  ّللي  ﴾ز 

  [3مر: ]الزّ 
را  هانی( ا:گفتند ( گرفتند )وییایاو معبودان )و اول یبه جا که یو کسان»
 «.کنند کیما را به هللا نزد هکنیا یجز برا میپرستینم
 

آیۀ مذکور، این مطلب فهمیده س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا از 
حّتی  صلی هللا علیه وسلم شود که درخواست استغفار از پیامبرمی

ۡم َجا ء وَك ﴿پس از وفات ایشان جایز است؟  َسه  نف 
َ
و اْ أ لَم  ۡم إِذ ظي نيه 

َ
َولَۡو أ

ْ ٱفَ  وا َ ٱ ۡسَتۡغَفر  م   ۡسَتۡغَفرَ ٱوَ  ّللي ول  ٱلَه  ْ  لريس  وا َ ٱلَوََجد  اٗبا ّللي ساء: ]النّ  ﴾ريِحيٗما تَوي
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 آمدند،ینزد تو م کردند،یستم م شتنیبر خو کهی هنگام انو اگر آن» ؛[64

 «.افتندییمهربان م ریپذهللا را توبه قطعا کردند،یو از هللا طلب آمرزش م
مربوط  صلی هللا علیه وسلم درخواست استغفار از رسول هللا ج/ بگو:

رضی  وفات ایشان است، و از صحابهبه هنگام زندگی و نه پس از 
و افراد قرون برتر و طالیی اسالم، روایت و خبری صحیح  هللا عنهم

، از صلی هللا علیه وسلم ثابت نشده است که آنان پس از وفات پیامبر
ایشان درخواست استغفار کرده باشند. همچنین وقتی أّم المؤمنین 

خواست که  علیه وسلمصلی هللا  از رسول هللا رضی هللا عنها عایشه
پس از وفاتش، برایش دعا و استغفار کنند، خطاب به او فرمودند: 

؛ )اگر این اّتفاق افتاد و «وأدعو لك  لو َكن وأنا يح فأستغفر لك ذاك »

کنم.( صحیح بخاری. پس این من زنده باشم، برایت استغفار و دعا می
درخواست کند، که سازد و تفسیر میحدیث آیۀ فوق را روشن می

مربوط به زمان زندگی و  صلی هللا علیه وسلم استغفار از رسول هللا
صلی هللا علیه  نه پس از وفات ایشان است، و طلب استغفار از پیامبر

، فقط از برخی افراد متأّخر و پس از گذشت آن دوران طالیی وسلم
و برتر اسالم و بعد از انتشار امور نوپیدا و بدعت و غلبۀ جهل 

گرفته است و این افراد بر خالف روش سلف صالح و راسخ صورت 
ای همچون صحابه و پیروان نیک آنان، یافتهو پیشوایان هدایت

 اند.مرتکب چنین بدعتی شده
 
 

َها ﴿س/ اگر از تو پرسیده شد که: مفهوم این آیه چیست؟  يُّ
َ
أ ِينَ ٱَيَٰٓ  َّلي

ْ ٱَءاَمن واْ  وا َ ٱ تيق  ْ ٱوَ  ّللي و ا  مانیا کهی کسان یا» ؛[35]المائدة:  ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱإََِّلۡهِ  ۡبَتغ 

 «.دییب جواو تقرّ  سویبهو  د،یبترس هللا ! ازدیاآورده
هللا با اطاعت از او تعالی و پیروی از  سویبهیعنی تقّرب  ج/ بگو:

ای است که هللا متعال فرمان داده است که رسولش. این همان وسیله
ش تقّرب جوییم، چون وسیله یعنی: چیزی که انسان را به سویبهبا آن 

اند، رساند، و فقط آنچه هللا و رسولش آن را مشروع کردهمطلوب می
توحید و انجام عبادات. وسیله به  رساند؛ مانندآدمی را به مطلوب می

کردن حقیقت معنای توّجه به اولیا و مردگان نیست، و این کار وارونه
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و نامیدن اشیاء به غیر نامشان است، و این چیزی جز فریب و نیرنگی 
کردن مردم از راه هدایت از سوی شیاطین انسی و جّنی برای منحرف

 رساند، نیست.که انسان را به بهشت می

 اگر از تو پرسیده شد که: توّسل چیست؟ /س
در اصل و از لحاظ لغوی، توّسل همان تقّرب است، و از ج/ بگو: 

وسیلۀ اطاعت و عبادت توّسل یعنی تقّرب به هللا تعالی بهنظر شرعی، 
با انجام هر آنچه هللا آن ، صلی هللا علیه وسلم او و پیروی از پیامبر
 پسندد.را دوست دارد و می

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: توّسل بر چند نوع است؟
 توّسل بر دو نوع است. ج/ بگو:

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: توّسل مشروع و جایز چیست؟
 ج/ بگو:

 فرماید:أ. توّسل به هللا متعال با اسمای او، چنانکه می

﴿ ِ ۡسَما ء  ٱَوّلِلي
َ
وه  ٱفَ  ۡۡل ۡسَنَٰ ٱ ۡۡل ْۖ  ۡدع    [180]األعراف:  ﴾بَِها

 «.دیها( او را بخواناست، پس به آن )نام کین یها، نامهللا یبرا و»

صلی هللا علیه  گونه که رسول هللاو نیز توّسل به صفات الهی، همان

؛ )ای همیشه زنده و «استغيث يا يح يا قيوم برمحتك» فرمودند:می وسلم

 خواهم[.(برم ]و کمک میرحمتت پناه میای همیشه پاینده! من به 
 وسیلۀ صفت رحمت و مهربانی او تعالی است.هاین دعا توّسل به هللا ب

 وسیلۀ عمل صالح خالصانه که موافق با سّنت پیامبرهب. توّسل به هللا ب
باشد، مانند اینکه کسی بگوید: پروردگارا! به  صلی هللا علیه وسلم

م و به سبب اینکه از سّنت پیامبرت برکت اخالصی که برای تو دار
وسیلۀ ایمان به هللا و هکنم، مرا شفا و روزی بده. و نیز بپیروی می

 خوانیم:رسولش، چنانکه در قرآن کریم می

ۡم َف ﴿ ْ بَِربدِك  ۡن َءاِمن وا
َ
يَمَِٰن أ َنادِي لِۡۡلِ َنادِٗيا ي  َنا َسِمۡعَنا م  بيَنا  إِني اَمنيا  َربيَنا   َ ري

ِ  ۡغفِرۡ ٱفَ  ِۡر َعنيا َسيد َنا َمَع   َ نَلَا ذ ن وَبَنا َوَكفد بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتَوَفي
َ
  [193]آل عمران:  ﴾ۡۡل

که: به  خواند،یفرا م مانیبه ا یاکه ندادهنده میدی! ما شنپروردگارا»
پروردگارا! پس گناهان . میآورد مانیپس ا ،دیاوریب مانیپروردگار خود ا
 «.رانیبم کانیما را بپوشان، و ما را با ن یهایما را ببخش، و بد
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 کنند که:پس از این توّسل، دعا می

زِنَا يَۡوَم ﴿
ۡ لَِك َوََل َّت  َٰ ر س  َنا لََعَ ۡلِف   ۡلقَِيََٰمةِ  ٱَربيَنا َوَءاتَِنا َما وََعدتي إِنيَك ََل َّت 

  [194]آل عمران:  ﴾لِۡميَعادَ ٱ
به ما  یافرستادگانت به ما وعده دادهآنچه را که بر )زبان(  !پروردگارا»

که تو خالف  یدرسته رسوا مگردان، ب امتیعطا کن، و ما را در روز ق
 «ی.کنیوعده نم

شان توّسل گونه که آن افراد محبوس در غار به اعمال نیکو همان
جستند تا هللا متعال سنگ را از ورودی غار دور کند و آنان را نجات 

رضی هللا  صحیح مسلم از قول ابن عمر دهد؛ در صحیح بخاری و
قّصۀ سه نفری را  صلی هللا علیه وسلم نقل شده است که پیامبر عنهما

به مردم عرض کردند که در غاری بودند و سنگی بر دروازۀ آن غار 
شان، از هللا خواستند که قرار گرفت و این افراد با بیان اعمال نیک

آنان را نجات دهد تا اینکه باالخره از آن سختی و مصیبت، رهایی 
 یافتند. 

ای صالح که حاضر و توانا بر انجام مطلوب ج. توّسل به دعای بنده
خواهد که برایش دعا کند؛ باشد؛ مثال کسی از مردی صالح می
درخواست  رضی هللا عنهما همچون درخواست صحابه که از عّباس

رضی  کردند تا از هللا بخواهد برایشان باران بفرستد. و نیز سّیدنا عمر
از اویس قرنی درخواست کرد که برایش دعا کند، و نیز مانند  هللا عنه

از پدرشان، که هللا متعال  علیه السالم درخواست فرزندان یعقوب
 فرماید:می

بَانَا ﴿
َ
أ نيا َخَِٰط نَلَا ذ ن وبَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱقَال واْ َيَٰٓ   [97]یوسف:  ﴾يَ   َِنا  إِنيا ك 

( گناهانمان آمرزش بخواه، ۀما )دربار یپدر )جان( ما! برا ی: اگفتند»
 «.میما خطاکار بود همانا

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: توّسل ممنوع چیست؟
یعنی توّسلی که شریعت آن را باطل و ممنوع اعالم کرده  ج/ بگو:

مدد و شفاعت  هاآن است؛ مانند اینکه فردی به مردگان توّسل کند و از
بخواهد، که به اجماع ائّمه، این کار توّسل شرکی است، هر چند 

جل  شود، از پیامبران و اولیا باشند. هللاتوّسل می هاآن مردگانی که به
 اید:فرممی جالله
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ َّلي وا َذ  ِب ونَا  إََِل  ۦ  ِمن د ونِهِ  َّتي ۡم إَِلي َِّل َقرد ه  ۡوَِّلَا َء َما َنۡعب د 
َ
ِ ٱأ لَۡفَٰٓ  ّللي  ﴾ز 

  [3مر: ]الزّ 
را  هانی( ا:گفتند ( گرفتند )وییایاو معبودان )و اول یبه جا که یو کسان»
  «.کنند کیما را به هللا نزد هکنیا یجز برا میپرستینم

هللا تعالی پس از توصیف این افراد، چنین حکمی بر آنان صادر 
 کند:می

َ ٱإِني ﴿ وَن  إِني  ّللي ۡم فِيهِ ََيَۡتلِف  ۡم ِِف َما ه  م  بَۡيَنه  َ ٱَُيۡك  َو  ّللي ََل َيۡهِدي َمۡن ه 
ارٞ  َكَِٰذبٞ    [3مر: ]الزّ  ﴾َكفي

 یدر آنچه اختالف داشتند، داور هاآن انی( مامتیهللا )روز قدون تردید ب»
 «.کندینم تیناسپاس است، هدا یکه دروغگو را یهللا آن کس کند،یم

 بنابراین حکم داد که آنان کافر و خارج از دایرۀ اسالم هستند.
توّسلی که شریعت آن را بیان نکرده است نیز نوعی توّسل ممنوع به 

ت است و عبادت توقیفی است؛ رود، زیرا توّسل عبادشمار می
همچون توّسل به جاه و مقام یا به اشخاص و غیر آن؛ مثال اینکه 
فردی بگوید: الهی! مرا به سبب مقام و منزلت حبیبت ببخش، یا اینکه: 
پروردگارا! من به برکت پیامبرت، یا به جاه و مقام صالحان یا به 

چنین توّسلی  کنم... .سبب خاک و مرقد فالنی از تو درخواست می
اند و از این رو، بدعت است و باید را هللا و رسولش مشروع نکرده

از آن اجتناب شود. چنین کاری و نیز به مانند توّسل قبلی، از هیچ 
 یافتگانصحابه و تابعان و ائّمۀ هدایت و هدایت -یک از سلف صالح 

  نقل و دیده نشده است. -رضی هللا عنهم

پرسیده شد که: انواع زیارت قبور برای مردان س/ اگر از تو 
 چیست؟
 زیارت قبور برای مردان بر دو نوع است: ج/ بگو:

 برد:. زیارت مشروع که صاحب آن به دو علّت پاداش می1
 صلی هللا علیه وسلم چون رسول هللا کند،آخرت را یادآوری میأ. 

نها تذكر كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإ»فرمودند: 
داشتم، آگاه باشید که شما را از زیارت قبور باز می ؛ )قبال  «اآلخرة
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را زیارت کنید، چون آخرت را ]به انسان[  هاآن توانید[]اکنون می
 کند.( صحیح مسلم.یادآوری می

، سبب فرستادن سالم و درود بر مردگان و دعا برای آنان استب. 
شما ای مؤمنان ساکن در این گوییم: )سالم و درود بر چنانکه می

 برند.شونده فایده میکننده و هم زیارتدیار! ...( بنابراین هم زیارت
شود؛ یعنی دهندۀ آن گنهکار می. زیارت غیر مشروع که انجام2

زیارتی که هدف از آن، دعا و درخواست کنار قبر مردگان یا توّجه 
دعتی است که دامنگیر باشد. این کار ب هاآن وسیلۀهو تقّرب به هللا ب

خواستن از مردگان رساند. یا کمکشود و او را به شرک میفرد می
و مدد خواهی از آنان، که شرک اکبر است،  هاآن قراردادنو واسطه

 فرماید:زیرا هللا متعال می

م  ﴿ َٰلِك  ۡم ََل   ّللي  ٱَذ ۡلك   ٱَربُّك  ِينَ ٱوَ  لۡم  وَن ِمن د ونِهِ  َّلي وَن مِن  ۦتَۡدع  َما َيۡملِك 
واْ َما  ١٣قِۡطِمۡيٍ  ۡم َولَۡو َسِمع  واْ د ََع َءك  ۡم ََل يَۡسَمع  وه  ْ ٱإِن تَۡدع  ۡمْۖ  ۡسَتَجاب وا لَك 
 َخبِۡيٖ  لۡقَِيََٰمةِ ٱَوَيۡوَم 

ۡم  َوََل ي نَبدِئ َك ِمۡثل  كِك  وَن بِِۡشۡ ر  -13]فاطر:  ﴾يَۡكف 

14]  
را که  یاز آن  اوست، و کسان ییروردگار شما، فرمانروااست هللا پ نیا»

 اگر .ستندیخرما مالک ن ۀوزن( پوست نازک هست)هم دیخوانیاو م یبه جا
و )به فرض( اگر  شنوند،ی( خواندن شما را نمی)صدا دیرا بخوان هاآن

 کنند،یشرک شما را انکار م امتیو روز ق دهند،یبشنوند به شما پاسخ نم
 «.کندیمانند )هللا( آگاه خبردارت نم کس چیو ه

 گویی؟س/ اگر از تو پرسیده شد که: هنگام زیارت قبور، چه می 
یاران  صلی هللا علیه وسلم گویم که پیامبرهمان چیزی را می ج/ بگو:

السالم » خویش را راهنمایی کردند هنگام زیارت قبور چنین بگویند:
عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء 

؛ )سالم و درود بر شما ]ساکنان[ سرای قوم مؤمنان «اهلل بكم الحقون

رسد، اکنون به شما باد! آنچه به شما وعده داده شد که فردا به شما می
ویم.( شرسیده است ]یعنی مرگ[ و اگر هللا بخواهد ما به شما ملحق می

 صحیح مسلم.
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رحم کند و آنان را ببخشد و  هاآن خواهم که بهسپس از هللا تعالی می
 آورم. مقامشان را باال ببرد، و سایر دعاهای خوب را بر زبان می

 
 

توانیم کنار قبر صالحان، با س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا می
 بجوییم؟ عز وجل دعا، تقّرب به هللا

 سویبهای دعا کنار قبور افراد صالح بدعتی نوپیدا و وسیله ج/ بگو:
مردی  رضی هللا عنهما شرک است. روایت شده که علّی بن حسین

کرد، دید که دعا می صلی هللا علیه وسلم را کنار قبر رسول هللا
صلی هللا علیه  بنابراین او را از این کار باز داشت و گفت که پیامبر

؛ )قبر مرا محّل جشن و تجّمع «تخذوا قربي عيداً ال ت»فرمودند:  وسلم

( 428ضیاء مقدسی این روایت را در )األحادیث المختارة: قرار ندهید.( 
 آورده است.

ترین جسد و بهترین و ترین و شریفبرترین قبر، قبری است که پاک
 ترین مخلوق نزد هللا در آن جای گرفته است؛ یعنی قبر پیامبرگرامی

 ، و هرگز با اسنادی صحیح از کسی از صحابهه وسلمصلی هللا علی
صلی هللا علیه  روایت نشده است که کنار قبر پیامبر رضی هللا عنهم

ن و پیروان نیک آنان هم یرفته و در آنجا دعا کرده باشد. تابع وسلم
کردند، بلکه این کار کنار قبور صحابه و بزرگان اّمت اسالم دعا نمی

است که عقل و خرد برخی از متأّخران بر اثر آن ای شیطانی وسوسه
شان ضعیف و خوار گشته و در نتیجه، آنان آنچه را که پیشینیان صالح

زشت شمردند و با آگاهی از بدی و پیامدهای بدش، از آن خودداری 
کردند و دیگران را باز داشتند، نیک دانستند و این افراد متأّخر که 

ل کمی بودند از پیامدها و عواقب بد دارای علم و خرد و فهم و فض
های شیطان شدند و چنین کاری غافل ماندند و از این رو، گرفتار دام

ها، آنان را به پرتگاه عمیق شرک دادن بدعتابلیس با خوب جلوه
 کشاند، پناه بر هللا تعالی.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: غلو چیست و آیا انواع مختلفی 
 دارد؟

غلو یعنی گذشتن از حّد و اندازۀ مشروع با تجاوز و سرپیچی  بگو:ج/ 
از آنچه هللا متعال فرمان به انجام آن داده است. گاهی اوقات غلو با 
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مّد نظر و جایز است، صورت  روی در کاری که شرعا  زیاده
افتد. یکی کردن اّتفاق میگیرد، گاهی هم با تبّرک به روش بندگیمی

شود، غلو و که باعث هالکت و بدبختی انسان میاز انواع غلّوی 
و صالحان است، بدین صورت  علیهم السالم اغراق دربارۀ پیامبران

شان دانسته شوند یا بیش از حد مورد محّبت که باالتر از مقام و منزلت
و احترام قرار گیرند یا صفات ربوبّیت به آنان داده شود یا عبادتی 

روی در توصیف و ستایش این افراد زیادهبرای آنان انجام شود، و 
 ای که آنان را در مرتبۀ معبود قرار دهد.به گونه

یکی دیگر از انواع غلو: تعّبد و بندگی برای هللا با ترک همیشگی 
های مباح و نیازهای انسان؛ همچون خواب و ها و نوشیدنیخوردنی

ح آدمی آفریده را برای مصال هاآن سبحانه وتعالی ازدواج است که هللا
 است.

یکی از انواع غلّو ناپسند و بسیار بد، حکم تکفیر بر مسلمانان موّحد، 
و نتایج آن؛ مانند بیزاری و دوری و ترک آنان و مبارزه و دشمنی 

دانستن بردن آبرو و گرفتن اموال و ریختن علیه این افراد و مباح
 خون آنان است.

ز متون شرعی را بیان س/ اگر از تو پرسیده شد که: تعدادی ا
 دارند؟روی بر حذر میکن که انسان را از غلو و زیاده

دالیل فراوانی در قرآن و سّنت وجود دارد که ما را از غلّو  ج/ بگو:
دارند، چنانکه هللا تعالی کنند و بر حذر میروی نهی میو زیاده

 فرماید:می

نَا۠ ِمَن ﴿
َ
َتَكدِفِيَ ٱَوَما  أ   [86]ص:  ﴾لۡم 

 «.ستمیفان نو من از متکلّ »

 اسرائیل را از غلو و افراط در دین منع کرد و فرمود:بنی عز وجل هللا

مۡ ﴿   [171ساء: ]النّ  ﴾ََل َتۡغل واْ ِِف دِينِك 
 «.دیخود غلو نکن نیدر د»

  أهلكإياكم والغلّو فإنما »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم و رسول هللا
؛ )بر شما باد که از غلو پرهیز کنید، زیرا غلو «من َكن قبلكم الغلو

افرادی را که پیش از شما بودند هالک کرد.( مسند احمد. و نیز 



 

63 

 

؛ )از «هلك املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون»فرمودند: 

روی گیرند و زیادهمورد بر خود سخت میحدگذرندگان ]کسانی که بی
کنند[ هالک شدند. ]این جمله را سه بار تکرار کردند[.( صحیح می

 مسلم.

 س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا طواف به غیر کعبه جایز است؟
ج/ بگو: هرگز طواف به غیر کعبه جایز نیست، چون هللا متعال فقط 

 که به دورش طواف شود و فرمود: هاش نام برداز خانه

﴿ ِ ويف واْ ب   [29]الحج:  ﴾ۡلَعتِيقِ ٱ ۡۡلَۡيِت ٱَوَّۡلَطي
 «.)کعبه( طواف کنند آن خانۀ کهنرد( )گ  باید که به و »

پروردگار ما اجازۀ این کار را در غیر آن نداد، چون طواف عبادت 
عبادتی است و ما را از ایجاد هر نوع عبادتی باز داشته است و هیچ 

شود مگر با دلیلی صحیح از قرآن و سّنت. بنابراین ایجاد مشروع نمی
عبادتی بدون دلیل شرعی، مخالفت و دشمنی با هللا است و انجام آن 

رود و اعمال نیک انسان را تباه برای غیر هللا شرک به شمار می
کفر  سویبهکند و سازد و آدمی را از دایرۀ اسالم حنیف خارج میمی
 کشاند، پناه بر هللا.می

س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا سفرکردن به قصد گرامیداشت 
مسجد الحرام، مسجد الّنبی  –بقعه و مکانی غیر از این سه مسجد 

 جایز است؟ -و مسجد األقصی
جایز نیست که به منظور گرامیداشت بنا و مکانی سفر شود  ج/ بگو:

ش فضیلت دارد سویبهمکان و رفتن با این اعتقاد و باور که آن بنا و 
 صلی هللا علیه وسلم مگر سفر به سه مسجد مذکور، زیرا پیامبر

ال تَُشدُّ الرَِّحاُل إاِل إِىَل ثاَلثَِة َمَساِجَد: الَْمْسِجِد احْلََراِم، »فرمودند: 
قَْص 

َ
؛ )بارها ]ی سفر[ را مبندید مگر «َوَمْسِجِدي َهَذا، َوالَْمْسِجِد األ

سه مسجد: مسجد الحرام، این مسجد من و مسجد األقصی.(  سویبه
 صحیح مسلم.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا این احادیث صحیح هستند یا 
إذا » اند؟نسبت داده شده صلی هللا علیه وسلم دروغند و به پیامبر

؛ )وقتی امور بر شما «القبورضاقت بكم األمور فعليكم بزيارة 
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؛ «من حجَّ فلم يَُزْرين فقد جفاين» تنگ شد، به زیارت قبور بروید.(،
)کسی که حج کند و ]از قبر[ من زیارت نکند، قطعا به من ستم 

من زارين وزار أيب إبراهيم يف اعم واحد ضمنت هل ىلع اهلل » کرده است.(،
پدرم ابراهیم  ؛ )کسی که در یک سال، از ]قبر[ من و«اجلنة

کنم که هللا تعالی او را وارد بهشت زیارت کند، برایش تضمین می
؛ )کسی که پس از «من زارين بعد ممايت فكأنما زارين يف حيايت» کند.(،

ام به زیارت من آمده وفاتم، مرا زیارت کند، گویی که در زندگی
باشد، ؛ )هر کس در چیزی معتقد «من اعتقد يف يشء نفعه»است.(، 

؛ )به «توسلوا جبايه فإن جايه عند اهلل عظيم»رساند.(، به او فایده می

جاه و مقام من متوّسل شوید که مقام من نزد هللا تعالی بزرگ و 
؛ «ممن يقول لليشء كن فيكون  عبدي أطعين فأجعلك» واالست.(،

ام! از من اطاعت کن تا تو را از کسانی قرار دهم که به )بنده
إن اهلل خلق اخللق »گیرد.(، یند باش و فورا شکل میگوچیزی می

؛ )هللا متعال مخلوقات را از « صیل اهلل عليه وسلم من نور نبيه حممد

 آفرید.( صلی هللا علیه وسلم نور پیامبرش؛ محّمد
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صلی هللا  تمامی این روایات از روی دروغ به رسول هللا ج/ بگو:
را  هاآن بدعتگزاران و قبرپرستاننسبت داده شده است، و  علیه وسلم

اند. تنها ذاتی که هر وقت به چیزی فرمان دهد، منتشر و رایج کرده
همتاست که هیچ شریک و بیپذیرد، هللا یگانه و بیصورت می فورا  

ها مخصوص اوست. مانندی ندارد، پاک و منّزه است و تمامی ستایش
باشد یا ولی، توان کند که پیامبر هیچ یک از مخلوقات؛ فرقی نمی

 فرماید:می سبحانه وتعالی چنین کاری را ندارند. هللا

ه  ﴿ ۡمر 
َ
َما  أ َراَد َشۡي  ۥ  إِني

َ
وَل ََل    ا إَِذا  أ ن َيق 

َ
ون   ۥا أ ن َفَيك    [82]یس:  ﴾ك 

است( که به  نیرا اراده کند، )ا یزیکه فرمان او، چون چ ستین نیا جز»
 «.شودیدرنگ( موجود میپس )ب ،: موجود شودیگویآن م

ََل ََل  ﴿
َ
ۡمر   ٱوَ  ۡۡلَۡلق  ٱأ

َ
  [54]األعراف:  ﴾ۡلَعَٰلَِميَ ٱَربُّ  ّللي  ٱَتَباَرَك  ۡۡل

از آن  اوست، پر برکت )و به غایت  یآگاه باشید که آفرینش و فرمانروای»
 «.بزرگ( است هللا که پروردگار جهانیان است

شد، مقّدم گشت تا مفید حصر باشد؛ درآیۀ فوق، آنچه باید مؤّخر می
 یعنی اینکه آفرینش و تدبیر فقط در اختیار هللا یگانه است.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا دفن مردگان در مساجد یا بنای 
  د بر قبور جایز است؟مساج

این کار از محّرمات بسیار بد و ناپسند و بدعتی خطرناک و  ج/ بگو:
کند. أّم ترین وسایلی است که آدمی را گرفتار شرک مییکی از مهم

صلی هللا  کند که پیامبرروایت می رضی هللا عنها المؤمنین عایشه
، فرمودند: در بیماری وفاتشان که پس از آن رحلت کردند علیه وسلم

؛ )هللا متعال «لعن اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»

یهود و نصاری را لعنت کند که قبور پیامبرانشان را مساجد ]محّل 
صلی  پیامبر»گوید: می رضی هللا عنها عبادت[ قرار دادند.( عایشه

ما را از کاری که یهود و نصاری انجام دادند، بر حذر  هللا علیه وسلم
 علیه است.حدیثی مّتفق «داشت.

صلی هللا  کند که رسول هللاروایت می رضی هللا عنه جندب بن عبدهللا

أال وإن من » پنج روز پیش از وفات خویش چنین فرمودند: علیه وسلم
أال فال  وصاحليهم مساجدَكن قبلكم َكنوا يتخذون قبور أنبيائهم 
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؛ )هان! کسانی که پیش «تتخذوا القبور مساجد، فإين أنهاكم عن ذلك

از شما بودند، قبرهای پیامبران و افراد نیکشان را محّل عبادت قرار 
دادند. آگاه باشید که قبور را به عنوان مساجد انتخاب نکنید، که می

 ح مسلم.دارم.( صحیهمانا من شما را از این کار باز می
ادای نماز در مساجدی که بر روی قبرها ساخته شوند، جایز نیست، 
و اگر مسجدی بر روی یک یا چندین قبر ساخته شود، باید آن مسجد 

ای در تخریب گردد، اّما اگر بر روی قبری بنا نگردد و سپس مرده
آن مسجد دفن شود، مسجد نباید تخریب شود، بلکه الزم است که قبر 

فردی که در آن دفن شده است، به قبرستان عمومی انتقال باز شود و 
 داده شود.

س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم ساخت و ساز بر روی قبور 
 چیست؟
بنای بر روی قبور بدعت و کاری ناپسند است، زیرا این  ج/ بگو:

شود و روی در گرامیداشت صاحب آن قبر میکار باعث غلو و زیاده
گردد. بنابراین باید آنچه بر روی قبور ساخته شده منجر به شرک می

است، تخریب گردد و با زمین برابر شود تا این بدعت از بین برود 
در صحیح خود، به نقل از ابو  مه هللارح و مانع شرک گردد. مسلم

به  رضی هللا عنه الهیاج اسدی حّیان بن حصین آورده است که: علی
مرا  صلی هللا علیه وسلم من گفت: آیا تو را برای کاری که رسول هللا

ای را نگذاری هیچ مجّسمه»به منظور آن فرستاد نفرستم؟! اینکه: 
باال آمده از سطح زمین را  مگر اینکه آن را از بین ببری و هیچ قبر

 «رها نکنی مگر اینکه آن را هموار و برابر با سطح زمین بگردانی.

از  صلی هللا علیه وسلم س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا پیامبر
 ابتدا در مسجد دفن شدند؟

دفن شدند و بیش از  رضی هللا عنها ایشان در حجرۀ عایشه ج/ بگو:
در بیرون از مسجد بود تا  صلی هللا علیه وسلم سال قبر پیامبر 80

اینکه یکی از خلفای اموی مسجد نبوی را توسعه داد و آن حجره 
اش داخل مسجد قرار گرفت. این خلیفه سخن و دیدگاه عالمان زمانه

را که وی را از قراردادن حجره در داخل مسجد بر حذر داشتند، 
مردم را از بنای مساجد بر  صلی هللا علیه وسلم نپذیرفت. رسول هللا
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أال وإن من َكن قبلكم َكنوا »روی قبور باز داشتند و فرمودند: 
يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أنهاكم عن 

؛ )هان! کسانی که پیش از شما بودند، قبرهای را محّل عبادت «ذلك

اجد انتخاب نکنید، دادند. آگاه باشید که قبور را به عنوان مسقرار می
 دارم.( صحیح مسلم.که همانا من شما را از این کار باز می

همچنین ایشان کسانی را که بر روی قبور، مسجد و محّل عبادت 
کنند، نفرین کردند، و این مطلب در سازند و قبور را چراغانی میمی

 اند، بیان شده است.حدیثی که اهل سنن آن را روایت کرده
فریبی مرشدان و پیران ب غلبۀ جهل و شبهات و عواماّما به سب 

از وقوع آن بر  صلی هللا علیه وسلم خرافات و بدعات، آنچه پیامبر
اّمت خویش ترس داشتند، اّتفاق افتاد و آنچه مردم را از آن بر حذر 
داشتند، صورت گرفت و در نتیجه، این افراد به روشی که در حقیقت 

 سویبهبود،  صلی هللا علیه وسلم رسولش دشمنی با هللا و مخالفت با
ها در مساجد او تعالی تقّرب جستند؛ یعنی با قراردادن قبور و ضریح

، هاآنکردن های دیگری بر قبور و چراغانیو نهادن گنبد و پوشش
های صدقات و نذورات، و طواف به دور این اماکن و گذاشتن صندوق

که به بهانۀ محّبت به صالحان و گرامیداشت آنان و توّسل و توّجه به 
آنان برای رضای پروردگار جهانیان تا درخواست دعاگویان را 
اجابت کند، امور شرکی و انحرافی منتشر و زیاد گشت، و تمامی 

علیه  صلی هللا های پیشین است. پیامبرها میراث افراد گمراه دورهاین

تّلتبعن سَن من َكن قبلكم حذوا القذة بالقذة حىت »فرمایند: می وسلم
؛ )شما مو به مو ]دقیقا[ رسوم «لو دخلوا جحر ضب خرب دلخلتموه

ای که کسانی که پیش از شما بودند را پیروی خواهید کرد به گونه
اگر آنان وارد النۀ ویران سوسماری شده باشند، شما هم وارد آن 

 علیه است. حدیثی مّتفق د.(خواهید ش
در  صلی هللا علیه وسلم س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا پیامبر

قبر خویش زنده هستند، و در سالروز تولّد ایشان، چیزی که 
شود؛ آن گونه که برخی معتقدند، نزد مردم حضرت نامیده می

 آید؟ می
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پیشوایان چهارگانه و بلکه تمامی مسلمانان اجماع دارند که  ج/ بگو:
را زمانی دفن  صلی هللا علیه وسلم پیامبر رضی هللا عنهم صحابه

رسد شان جدا شده بود، زیرا به نظر نمیکردند که روح ایشان از بدن
 رسول هللا رضی هللا عنهم و عاقالنه نیست که معتقد باشیم صحابه

را در حالی دفن کردند که ایشان زنده بودند!!!  صلی هللا علیه وسلم
را پس از وفات  صلی هللا علیه وسلم همچنین آنان جانشین پیامبر

رضی  ؛ فاطمهصلی هللا علیه وسلم ایشان تعیین کردند، و دختر پیامبر
میراث خودش را از خلیفۀ مسلمانان درخواست کرد، و از  هللا عنها

ن و پیروان آنان؛ از جمله از پیشوایان یصحابه و تابعهیچ یک از 
پس از  صلی هللا علیه وسلم چهارگانه نقل نشده است که رسول هللا

شان، نزد مردم آمده باشند. بنابراین هر کس که اّدعا وفات و دفن
 آیند، قطعا  از قبر خویش بیرون می صلی هللا علیه وسلم پیامبرکند می

اند ابله و خرافاتی و دروغگوست که شیاطین وی را به بازیچه گرفته
تا بر هللا و رسولش دروغ بربندد. چگونه چنین موردی امکان دارد 

 فرماید:هللا تعالی می در حالی که

وٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ﴿ ٌد إَِلي رَس  َمي ل   ٱَوَما ُم  ۡو ق تَِل  لرُّس 
َ
اَت أ فَإِيْن مي

َ
 لَۡبت مۡ نقَ ٱأ

ۡم   ۡعَقَٰبِك 
َ
َٰٓ أ   [144]آل عمران:  ﴾لََعَ

از  شیپ یکه به راست ست،ین یاجز فرستاده صلی هللا علیه وسلم دمحمّ  و»
کشته شود، شما  ای ردیاگر بم ایآ .اند و( گذشتند)بوده ی( فرستادگانزیاو )ن

 «(!د؟یکنیخود را رها م نیو د دهی)و عق دیگردیمبر به عقب 

يدِت ونَ ﴿ م مي   [30مر: ]الزّ  ﴾إِنيَك َميدِٞت ِإَونيه 
 «.( خواهند مردزی)ن انمرد، و آن ی( قطعا  تو خواه!امبریپ یا)»

و وفات مردم را با هم  صلی هللا علیه وسلم هللا متعال وفات پیامبر
بیان فرمود تا روشن سازد که رحلت ایشان وفاتی حقیقی و انتقال از 
سرای دنیا به سرای برزخ است، که امکان خروج از برزخ فقط پس 

میدان محشر  سویبهاز رستاخیز و حشر و خروج مردم از قبور، 
 میّسر است. 

تان که معتقد پرسمناسب است در رّد سخن و اّدعای جاهالن و خرافه
از قبر خویش هستند، این سخن  صلی هللا علیه وسلم به خروج پیامبر

هـ( را بیاوریم که دربارۀ خرافۀ  656امام قرطبی مالکی متوّفی سال )
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با اندک عقلی، فساد و بطالن این باور دانسته »گوید: مذکور می
صلی  آید که هر کس پیامبرشود، زیرا بر اساس این اّدعا، الزم میمی

اند، ببیند و امکان را به همان شکلی که وفات کرده هللا علیه وسلم
را در یک لحظه و در  صلی هللا علیه وسلم ندارد که دو نفر پیامبر

زنده  صلی هللا علیه وسلم دو مکان ببینند، و اگر مثال اکنون پیامبر
شوند و از قبر خویش بیرون آیند و در بازارها راه بروند و با مردم 
سخن گویند و در نتیجه، قبر ایشان از جسدشان خالی شود و چیزی 

آید در قبر باقی نماند، الزم می صلی هللا علیه وسلم از بدن پیامبر
رود، فقط می صلی هللا علیه وسلم کسی که به زیارت قبر رسول هللا

بر را زیارت کند و بر فردی غایب سالم و درود بفرستد، چون یک ق
دائم به  طوربهروز و شبانه صلی هللا علیه وسلم جایز است که پیامبر

همان صورت واقعی خویش، در جایی غیر از قبرشان دیده شوند! 
این سخنان و باورهایی جاهالنه است که اگر کسی از اندک عقلی 

   پایان نقل قول.« کند.پذیرد و باور نمینمیرا  هاآن برخوردار باشد،

س/ اگر از تو پرسیده شد که: بدعت چیست؟ بر چند نوع است؟ 
حکم هر یک از انواع بدعت را بیان کن؟ و آیا در اسالم، بدعت 

 ای وجود دارد؟حسنه
بدعت یعنی هر کار و روشی که بنده بر اساس آن  ج/ بگو:

ه دلیلی شرعی بر آن کار و روش پروردگارش را بپرستد بدون اینک
 وجود داشته باشد. بدعت بر دو نوع است:

بدعت مکفِّره؛ مانند عمل کسی که برای تقّرب به صاحب یک قبر، 
 به دور آن طواف کند. 

شود؛ همچون کار کسی و بدعتی که مرتکب آن گنهکار و نه کافر می
گیرد جشن تولّد مییا ولّی الهی  صلی هللا علیه وسلم که برای پیامبر

 بدون اینکه آن جشن شامل امور شرکی و کفری باشد.
ای وجود ندارد، چون هر بدعتی گمراهی است در اسالم، بدعت حسنه

إياكم وحمدثات األمور فإن »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم و پیامبر
؛ )بر شما باد که از امور نوپیدا ]در «لك حمدثة بدعة ولك بدعة ضاللة

دین[ پرهیز کنید، که هر نوپیدایی بدعت است و هر بدعتی گمراهی 

؛ )و «ولك ضاللة يف انلار»است.( و در روایتی دیگر فرمودند: 
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]سرانجام[ هر گمراهی در آتش است.( امام احمد و نسائی این حدیث 
هیچ بدعتی را  سلمصلی هللا علیه و اند. رسول هللارا روایت کرده

 هاآن دهندۀها حرامند و انجامو تمامی بدعت استثنا و جدا نکردند.
ع ]هللا[ و پاداش نمی برد، زیرا این کار به معنای جبران کار مشرِّ

افزودن در دین پس از تکمیل و اتمام آن است و در نتیجه، بدعت به 
 علیه صلی هللا گردد و مردود است، زیرا پیامبرصاحب خودش بر می

؛ )هر کس «من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»فرمودند:  وسلم

عملی را انجام دهد که امر ]دین[ ما مبتنی بر آن نیست، آن عمل 

من أحدث يف أمرنا ما ليس »مردود است.( صحیح مسلم. و فرمودند: 
؛ )هر کس در امر ]دین[ ما چیزی به وجود آورد که از «منه فهو رد

 علیه است.س آن چیز مردود است.( حدیثی مّتفقآن نیست، پ
 اسالم است. ،)أمرنا(مراد از 

س/ اگر از تو پرسیده شد که: از این حدیث چه مطلبی فهمیده 

)هر کس ؛ «من سّن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها»شود؟ می

روش ]و رسم[ نیکی را به وجود آورد ]زنده کند[، پاداش آن و پاداش 
 رسد.(که به آن عمل کند، به او میکسی 

؛ یعنی هر کس کاری را که اسالم آن را «من سّن سنة حسنة» ج/ بگو:

جایز اعالم کرده است انجام دهد در حالی که مردم آن را فراموش 
دانند و قرآن و اند، یا به امری فرا خواند که مردم آن را نمیکرده

اندازۀ پاداش کسانی که از وی پیروی اند، به سّنت آن را بیان کرده
برد، چون دلیل بیان این حدیث، دعوت به انفاق بر کنند، پاداش می

و کسی که فرموده است:  کردند.فقیرانی بود که درخواست کمک می

؛ )هر کس روش نیکی را احیا کند.( همان کسی «من سّن سنة حسنة»

راهی است.( و ؛ )هر بدعتی گم«لكُّ بدعة ضاللة»: است که فرمود

منبع سّنت، قرآن و حدیث است، ولی بدعت هیچ اصل و سندی در 
قرآن و احادیث ندارد، بلکه فقط پسند و انتخاب برخی از افراد متأّخر 

 است.
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 رضی هللا عنه س/ اگر از تو پرسیده شد که: از این سخن عمر
چه بدعت »شود که دربارۀ نماز تراویح گفت: چه فهمیده می

و نیز از ایجاد اذان دوم در روز جمعه در دورۀ « !خوبی است
 ؟رضی هللا عنه خالفت سّیدنا عثمان

چه »که گفت  رضی هللا عنه هدف از سخن عمر فاروق ج/ بگو:
مفهوم لغوی و نه معنای شرعی آن است، چون « بدعت خوبی است!

صلی  سّیدنا عمر این سخن را فقط در مورد نماز تراویح که رسول هللا
آن را تعیین کردند، بر زبان آورد و از این رو، کار او  هللا علیه وسلم

بود، و آنچه باعث احیای  صلی هللا علیه وسلم موافق با عمل پیامبر
شود، بدعت نیست، بلکه تجدید  صلی هللا علیه وسلم عمل رسول هللا

و یادآوری چیزی به مردم است که ترک و فراموش شده است و نیز 
مردم  صلی هللا علیه وسلم اندن به عملی شرعی است که پیامبرفراخو

را به رعایت و انجام آن فرا خواندند و خودشان نیز این کار را انجام 
نیز از جملۀ مواردی است که  رضی هللا عنه دادند. و کار عثمان

فرمودند به روش من و خلفای راشدین  صلی هللا علیه وسلم پیامبر

؛ «عليكم بسنِت وسنة اخللفاء الراشدين»فرمودند:  اقتدا گردد، چنانکه
)بر شما باد که از روش من و روش خلفای راشدین پیروی کنید.( 

صلی هللا  عمل غیر خلفای راشدین این گونه نیست، چون رسول هللا
سّنت را به خود و خلفای راشدین منحصر و محدود کردند  علیه وسلم

بیشتر از سایر  رضی هللا عنهم و از کس دیگری نام نبردند. و صحابه
کردند؛ از جمله اینکه ابن ها و امور نوپیدا دوری میمردم از بدعت

ای به قومی که در دین نوآوری کردند، به گونه رضی هللا عنه مسعود
کردند در حالی که جمعی و با روشی معّین و نوپیدا ذکر میکه دسته

ّمد و اصحابش بیشتر آیا علم شما از مح»شان خیر بود، گفت: هدف
و زمانی که آنان « اید؟!است یا اینکه از روی ستم مرتکب بدعت شده

گونه نیست این»، به این افراد گفت: «مان خیر است.هدف»گفتند: 
دارمی مطلب « که هر کس ارادۀ خیر داشته باشد، به حقیقت رسد.

خود، مذکور را در سنن خویش آورده است. و بسا اوقات در مجالس 
« گذار باشید.پیرو ]قرآن و سّنت[ و نه بدعت»گفت: به یارانش می

هر بدعتی گمراهی است هر »گوید: می رضی هللا عنهما ابن عمر
 «چند مردم آن را نیک بدانند.
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 گرفتن سالروز تولّد پیامبرس/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا جشن
 سّنت یا بدعت است؟ صلی هللا علیه وسلم

در  صلی هللا علیه وسلم گرفتن سالروز تولّد رسول هللاجشن :ج/ بگو
قرآن و سّنت بیان نشده است و از این رو، دلیل شرعی ندارد. و این 

به اثبات نرسیده است و  رضی هللا عنهم کار از هیچ کس از صحابه
اند، که اگر هیچ یک از پیشوایان چهارگانه معتقد به چنین عملی نبوده

آنان در این عمل از ما پیشی  بود، قطعا  ادت میکاری خوب و عب
کنند اّدعا دارند که این گرفتند. کسانی که چنین جشنی برگزار میمی

دهند. انجام می صلی هللا علیه وسلم کار را از روی محّبت به پیامبر
بر هر مسلمانی فرض عین  صلی هللا علیه وسلم محّبت به رسول هللا

شود، اّما این محّبت محّبت به ایشان صحیح میاست و ایمانش فقط با 
گرفتن سالروز و نه با جشن صلی هللا علیه وسلم با اطاعت از پیامبر

 شود. تولّد ایشان حاصل می
دین اولین کسانی که مرتکب این بدعت شدند، فرومایگان باطنی و بی

صلی هللا  قرن پس از وفات پیامبر 4ها بودند، که معروف به فاطمی
چنین بدعتی را به وجود آوردند. عجیب آنکه این افراد در  علیه وسلم

است، جشن  صلی هللا علیه وسلم روز دوشنبه که روز وفات پیامبر
گرفتن سالروز تولّد کنند!!! در حقیقت، جشنتولّد ایشان را برگزار می

لروز تقلید از کار مسیحیان است که سا صلی هللا علیه وسلم رسول هللا
گیرند. بدون تردید هللا متعال با را جشن می علیه السالم تولّد عیسی

ها و شریعت کامل و پاک و مطّهر اسالم، ما را از این بدعت
ها نیاز کرده است. تمامی ستایشهای گمراه بیهای گروهنوآوری

 مخصوص هللا؛ پروردگار جهانیان است. 

سحر و جادو و عمل  س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم آموزش
 به آن چیست؟

دادن سحر جایز نیست و عمل به آن کفر آموختن و آموزش ج/ بگو:
 فرماید:است، چون هللا متعال می

ْ ٱوَ ﴿ وا َبع  َيَِٰطي  ٱَما َتۡتل واْ  تي لَۡيَمَٰن  َوَلَِٰكني  لشي لَۡيَمََٰنْۖ َوَما َكَفَر س  ۡلِك س  َٰ م  لََعَ
َيَِٰطيَ ٱ وَن  لشي َعلدِم  ْ ي  وا ۡحرَ ٱ نلياَس ٱَكَفر  ِ نزَِل لََعَ  لسد

 
بَِبابَِل  لَۡملََكۡيِ ٱَوَما  أ

حَ 
َ
َعلدَِماِن ِمۡن أ وَت  َوَما ي  وَت َوَمَٰر  وََل  إِنيَما ََنۡن  فِۡتنَ  دٍ َهَٰر  َٰ َيق  ْۖ َحَّتي ۡر ةٞ فََل تَۡكف 
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ِق وَن بِهِ  َفرد َما َما ي  وَن ِمۡنه  ِيَن بِهِ  ۦ  َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرءِ ٱَبۡيَ  ۦَفَيَتَعليم  م بَِضا رد  ۦَوَما ه 
َحٍد إَِلي بِإِۡذِن 

َ
ِ  ٱِمۡن أ ه   ّللي ۡم َوََل يَنَفع  ُّه  وَن َما يََّض  واْ لََمِن  ۡم  َوَيَتَعليم  َولََقۡد َعلِم 

َٰه  ٱ ى ْ بِهِ  ٓأۡلِخَرةِ ٱِِف  ۥَما ََل   ۡشََتَ ۡوا ۡم  لَۡو ََكن واْ  ۦ  ِمۡن َخَلَٰٖق  َوَۡلِۡئَس َما َۡشَ َسه  نف 
َ
أ

ونَ    [102]البقرة:  ﴾َيۡعلَم 
 خواندندی)بر مردم( م مانیسل ییدر )عهد( فرمانروا نیاطیاز آنچه ش و»
( و کافر الودی)هرگز دست به سحر ن مانیسل کهی کردند، و درحال یرویپ

از آنچه  (زیبه مردم سحر آموختند و )ن دند،یکفر ورز نیاطیش کنینشد، و ل
کردند( و  یرویهاروت و ماروت در بابل نازل شده بود )پ :بر دو فرشته

به او(  قبل)از  نکهیمگر ا دادند،ینم ادی یزیکس چ چی)آن دو فرشته( به ه
پس از آن دو )فرشته( س .پس کافر نشو م،یشیآزما ۀلی: ما وسگفتندیم
 فکنند،یب ییمرد و همسرش جدا انیآن، م ۀلیکه بوس آموختندیم ییزهایچ

برسانند و  یانیز یآن به کس ۀلیبوس توانندیهللا نم ۀو حال آنکه بدون اجاز
و  دادینم یو به آنان سود د،یرسانیم انیکه به آنان ز آموختندیم یزیچ

نخواهد  ایهآن باشد، در آخرت بهر داریکس خر که هر دانستندیقطعا  م
 «!دانستندیداشت و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند، اگر م

 

﴿ ِ ۡبِت ٱي ۡؤِمن وَن ب َٰغ وتِ ٱوَ  ۡۡلِ   [51ساء: ]النّ  ﴾لطي
 «!آورندیم مانیبه جبت )بت و سحر( و طاغوت )معبودان باطل( ا»

در برخی موارد، جبت تفسیر به سحر و جادو شده است  مفهوم جبت:
و از این رو، هللا تعالی سحر را با طاغوت بیان فرموده است و 

گونه که ایمان به طاغوت، کفر است، عمل به سحر هم کفر به همان
رود. یکی از لوازم کفر به طاغوت، اعتقاد و باور به بطالن شمار می

و مفسد دین و دنیاست و باید که  سحر است، و اینکه سحر علمی بد
از آن دوری گردد و از سحر و ساحران بیزاری جسته شود. هللا 

 فرماید:متعال می

﴿ ِ ََٰثَِٰت ٱَوِمن َۡشد َقدِ ٱِِف  نليفي   [4]الفلق:  ﴾ۡلع 
 «.دمندیها م)زنان جادوگر( که با افسون در گره و از شرّ »

؛ «اجتنبوا السبع املوبقات...»: فرمودند صلی هللا علیه وسلم و پیامبر 
و سحر را یکی از آن هفت  )از هفت ]گناه[ مهلک دوری کنید... .(
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من عقد »: گناه مهل ک معّرفی کردند. در حدیث دیگری آمده است که
ای ؛ )هر کس گره«عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أرشك

 سحر کرده و کسی که سحر کند، قطعا   د، قطعا  بزند و سپس در آن بدم
 روایت کرده است. رحمه هللا شرک کرده است.( این حدیث را نسائی

ليس »: فرمودند صلی هللا علیه وسلم کند که رسول هللابزار نقل می
؛ )از «منا من تطري أو تطري هل أو تكهن أو تكهن هل أو سحر أو ُسحر هل

فال بگیرد یا برایش فال گرفته شود، نیست کسی که  -مسلمانان –ما 
یا کهانت و اّدعای دانستن غیب کند یا ]نزد کاهنی برود و[ برایش 

 اّدعای غیب شود یا جادو کند و یا برایش جادو شود.(
رضی هللا  مجازات ساحر این است که کشته شود، زیرا عمر فاروق

« جادوگری را بکشید.هر مرد و زن »به والیانش نامه نوشت که:  عنه
صلی  کند که پیامبرروایت می رضی هللا عنه صحیح بخاری. جندب

؛ )مجازات سحر «حد السحر ُضبُه بالسيف»فرمودند:  هللا علیه وسلم

 رحمه هللا ]ساحر[ این است که با ضربۀ شمشیر کشته شود.( ترمذی
کنیزک خود را که  رضی هللا عنها این حدیث را آورد است. حفصه

 کرده بود، کشت. سحر
دهند؛ بازان انجام میس/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا آنچه شعبده

سفت و درشت، جادو  کردن خودشان و خوردن موادمانند زخمی
 بازی است یا کرامت؟و شعبده
بازان؛ از جمله آنچه بیان گردید، با همکاری کار شعبده ج/ بگو:

موارد، چشمان مردم را جادو گیرد، و در برخی شیاطین صورت می
کنند که آنچه حقیقت ندارد را واقعی و حقیقی ببینند؛ مانند کاری می

و مردمی که شاهد آن واقعۀ مذکور  علیه السالم که ساحران با موسی
تصّور  علیه السالم در قرآن کریم بودند انجام دادند، که سّیدنا موسی

روند در حالی که یهای جادوگران به سرعت راه مکرد ریسمانمی
 فرماید:می عز وجل این گونه نبود، چنانکه هللا

َها تَۡسَعَٰ ﴿ ني
َ
َييل  إََِّلۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم أ   [66]طه:  ﴾َي 

  «.خزندبه شتاب مى هاآن نمود كهبر اثر سحرشان در خیال او ]چنین[ مى»
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ناس باز، آیة الکرسی و سورۀ فلق و اگر در کنار مجلس افراد شعبده
و فاتحه و آیات پایانی سورۀ بقره و آیات دیگری تالوت شود، به اذن 

شود و ترفند و نیرنگ و بازی باطل میهللا متعال آن سحر و شعبده
شان پی گردد و مردم به بطالن و دروغبازان آشکار میحّقۀ شعبده

  برند.می
و  هااّما کرامت فقط مخصوص افراد صالح و موّحد و سالم از بدعت

خرافات است. کرامت یعنی رسیدن خیر به انسان مؤمن یا دفع شر 
از او، و به معنای برتری وی بر سایر مؤمنانی که کرامت ندارند 
نیست. کرامت باید پوشیده و مخفی نگه داشته شود، و وسیلۀ ارتزاق 

 و فریب مردم نگردد.

 
س/ اگر از تو پرسیده شد که: حکم رفتن نزد ساحر به قصد 

 ان بیماری چیست؟درم
رفتن نزد مرد یا زن جادوگر برای درخواست از آنان و  ج/ بگو:

از این  صلی هللا علیه وسلم گرفتن درمان جایز نیست، زیرا پیامبر
کار نهی کردند، و زمانی که از ایشان دربارۀ نشره؛ یعنی بازکردن 

يه من »سؤال شد، فرمودند:  و ابطال سحر با سحری مانند خودش
 این حدیث را ابوداود ؛ )این ]نشره[ کار شیطان است.(«عمل الشيطان

 روایت کرده است. رحمه هللا
ای از آن چیزی که کار شیاطین باشد جایز و روا نیست و هیچ فایده

 رود.شود و هیچ امید خیری از آن نمیحاصل نمی

ماندن از سحر پیش محفوظس/ اگر از تو پرسیده شد که: روش 
از وقوع آن چیست و چگونه خود را از سحر و جادو درمان 

 کنیم؟
: ویژه این ذکرهپایداری و محافظت بر اذکار صبح و شام؛ بج/ بگو: 

بسم اهلل اذلي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السماء وهو السميع »
چیزی در زمین و آسمان ضرر ؛ )به نام ذاتی که با اسم او هیچ «العليم

که سه مرتبه در صبحگاه و سه  رساند و او شنوا ]و[ داناست.(نمی

أعوذ بكلمات اهلل اتلامات من »: مرتبه در شامگاه گفته شود. و نیز
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 برم به کلمات تاّمۀ هللا از شّر آنچه آفریده است.(؛ )پناه می«رش ما خلق

عيذكم بكلمات اهلل اتلامة أ»: دادن اهل و اوالد با این جملهو پناه
؛ )شما را از هر شیطان و «من لك شيطان وهامة ومن لك عني المة

 گر به کلمات کامل هللاجانور ]و حشرۀ موذی[ و از هر چشم مالمت
صلی هللا  دهم.( همان گونه که در حدیث پیامبرپناه می سبحانه وتعالی

اس، سه مرتبه و تالوت سورۀ اخالص و فلق و ن آمده است. علیه وسلم
در صبح و شام، و تالوت آیة الکرسی، و دو آیۀ آخر سورۀ بقره در 

 خرما در صبح.  7شب، و خوردن 
و پس از وقوع سحر: تالوت مستقیم آیات قرآن و دعاهای وارد در 

بر فرد جادو شده، و حجامت و از  صلی هللا علیه وسلم احادیث پیامبر
انجام شده است در صورتی  هاآن بردن مواّدی که سحر بر رویبین

که آن مواد پیدا شوند، که با انجام این امور، به اذن هللا تعالی سحر 
 باطل خواهد شد و فرد سحر شده شفا خواهد یافت.

گویان س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا رفتن به نزد کاهنان و غیب
و بینان با خواندن از روی فنجان و کف دست و ساحران و طالع

کسانی که اّدعای دانستن علم غیب و آینده را از طریق شناخت 
  های آسمانی دارند، جایز است؟ستارگان و برج

رفتن نزد این افراد و درخواست از آنان و شنیدن  ج/ بگو:
هایشان، بر ما حرام است مگر برای عالمان توانمندی که قصد دروغ

و کشف خزعبالت  آشکار ساختن دروغ و رسوانمودن حّقه و نیرنگ
آنان را داشته باشند. باید از هر کس که مّدعی علم غیب است دوری 

شان بر حذر داشته شود و افراد غافل و نا آگاه، از نیرنگ و فریب
ها و کارهای باطل و شوند. چقدر زیانکار است فردی که دروغ

 کند!!!های این اشخاص را تصدیق میگویییاوه

من أىت عرافاً أو َكهناً »: فرمایندمی صلی هللا علیه وسلم رسول هللا
؛ «صلی هللا علیه وسلم قه بما يقول فقد كفر بما أنزل لَع حممدفصدّ 

گوید، بینی بیاید و وی را در آنچه میگو یا فال)هر کس نزد غیب
نازل شده  صلی هللا علیه وسلم تصدیق کند، قطعا به آنچه بر محّمد

 اند.است.( صاحبان سنن این حدیث را روایت کردهاست، کفر کرده 
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من أىت عرافاً فسأهل عن يشء لم تقبل هل صالٌة أربعني »: و نیز فرمودند
گویی بیاید و از وی دربارۀ چیزی بپرسد، ؛ )کسی که نزد غیب«يللة

 شود.( صحیح مسلم.چهل شب ]و روز[ نمازی از او پذیرفته نمی

گویی؟ در مورد این حدیث چه می س/ اگر از تو پرسیده شد که:

؛ )جادو را یاد بگیرید و به آن عمل «تعلموا السحر وال تعملوا به»

 نکنید.(
صلی  داده شده به پیامبراین حدیث دروغ و جعلی و نسبت ج/ بگو:

صلی هللا علیه  است، چگونه امکان دارد که رسول هللا هللا علیه وسلم
داشته باشند و آنان را به فراگیری آن هم مردم را از سحر باز  وسلم

 فرا خوانده باشند؟!

 ها پس از پیامبرانس/ اگر از تو پرسیده شد که: بهترین انسان
 چه کسانی هستند؟ علیهم السالم

هستند،  رضی هللا عنهم بهترین بشر پس از پیامبران، صحابه ج/ بگو:
بهترین انبیاء بوده و از  صلی هللا علیه وسلم چون پیامبر ما؛ محّمد

روند که با پیامبران این رو، صحابۀ ایشان بهترین افرادی به شمار می
اند و آنان از یاران تمامی پیامبران برترند. همنشینی و همراهی کرده

صلی  و بهترین فرد صحابه، سّیدنا ابوبکر صّدیق است، که رسول هللا

ما طلعت الشمس وال غربت بعد »ن باره فرمودند: در ای هللا علیه وسلم
؛ )خورشید بر کسی بهتر از «انلبيني واملرسلني لَع أفضل من أيب بكر

ابوبکر، غیر از پیامبران و رسوالن، طلوع و غروب نکرده است.( 
سپس عمر و بعد از او، عثمان و سپس علی و سپس سایر افراد عشرۀ 

د این اّمت هستند. صحابه یکدیگر برترین افرا رضی هللا عنهم مبّشره
سّیدنا علی اسامی خلفای پیش از  را دوست داشتند و به همین سبب،

خود را برای فرزندانش انتخاب کرد و نام ابوبکر و عمر و عثمان 
گوید کسی که اّدعا را برای سه تا از فرزندانش برگزید. دروغ می

را که   علیه وسلمصلی هللا کند: صحابه افرادی از اهل بیت پیامبرمی
بیت صحابه را دوست نداشتند. این مؤمن بودند دوست نداشتند یا آل

 ها و افترائات دشمنان اهل بیت و صحابهسخنان و اّدعاها از دروغ
 است.  رضی هللا عنهم
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رضی هللا  س/ اگر از تو پرسیده شد که: تکلیف ما در قبال صحابه
 دهد چیست؟ و حکم کسی که فردی از آنان را دشنام ،عنهم

محّبت به تمامی صحابه و احترام و گرامیداشت آنان و  ج/ بگو:
عز  رضایت و خشنودی از این افراد بر ما واجب است، چون هللا

از تمامی صحابه راضی شد و کسی را استثنا نکرد، چنانکه  وجل
 فرماید:می

ونَ ٱوَ ﴿ َٰبِق  ل ونَ ٱ لسي وي
َ
َهَِٰجرِينَ ٱِمَن  ۡۡل نَصارِ ٱوَ  لۡم 

َ
ِينَ ٱوَ  ۡۡل مٱ َّلي بِإِۡحَسَٰٖن  تيبَع وه 

َٰٖت ََتۡرِي َُتَۡتَها  ّللي  ٱريِضَ  ۡم َجني َعدي لَه 
َ
واْ َعۡنه  َوأ ۡم َورَض  نَۡهَٰر  ٱَعۡنه 

َ
َخَِٰلِيَن  ۡۡل

َٰلَِك  بَٗدا  َذ
َ
  [100: وبةالتّ] ﴾ۡلَعِظيم  ٱ لَۡفۡوز  ٱفِيَها  أ

 اناز آن یکیبه ن کهی و انصار، و کسان نیاز مهاجر نینخست شگامانیپ و»
( از او خشنود شدند، زی)نان خشنود گشت، و آن هاآن کردند، هللا از یرویپ

 ری)از بهشت( آماده کرده است، که نهرها از ز ییهاباغ یشانو برا
بزرگ  یابیمکا نیاست، جاودانه در آن خواهند ماند، ا ی)درختان( آن جار

 «.است

ۡؤِمنِيَ ٱَعِن  ّللي  ٱ۞ليَقۡد رَِضَ ﴿ ونََك َُتَۡت  لۡم  َبايِع  ِ ٱإِۡذ ي  َجَرة   [18]الفتح:  ﴾لشي
 -کردند عتیدرخت با تو ب ریز کهیهنگام -هللا از مؤمنان  یراست به»

 «.خشنود شد

﴿ 
دٗ   [10]الحدید:  ﴾ۡۡل ۡسَنَٰ  ٱ ّللي  ٱوََعَد  َوُك 

 «.)بهشت( داده است کین ۀوعد کیو هللا به هر »

همچنین محّبت به مادران مؤمنان و احترام آنان بر ما واجب است و 
رود. دادن کسی از آنان حرام است، چون گناه کبیره به شمار میدشنام
 فرماید:می سبحانه وتعالی هللا

ه  ﴿ ۡزَوَٰج 
َ
ۡم   ۥ  َوأ َهَٰت ه  مي

 
  [6]األحزاب:  ﴾أ

 «.هستند آنان )مؤمنان( و همسران او مادران»
 

مادران مؤمنان  صلی هللا علیه وسلم بنابراین تمامی همسران پیامبر
روند، زیرا هللا متعال کسی از آنان را استثنا و جدا نکرد. به شمار می

کند، آن را روایت می رضی هللا عنه در حدیثی که ابوسعید خدری
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ال تسبوا أصحايب » فرمودند: صلی هللا علیه وسلم آمده است که پیامبر
حٍد ذهباً، ما بلغ ُمدَّ أحدهم، وال نصيفه

ُ
؛ «فلو أنَّ أحَدكم أنفق مثل أ

کسی از شما به اندازۀ کوه احد طال )یاران مرا دشنام ندهید، که اگر 
کف دست یا نصف آن از ]فضل و پاداش[ یکی انفاق کند، به اندازۀ یک 

 رسد.( صحیح بخاری و صحیح مسلم.از آنان نمی
عجیب نیست که آنان دارای چنین مقام و منزلتی باشند، چون این 

دادن دین الهی فدا کردند، با شان را برای یاریافراد جان و مال
یه صلی هللا عل خویشاوندان و بیگانگانی که علیه دعوت رسول هللا

به پا خاستند جنگیدند، خانوادۀشان را ترک کردند و برای جهاد  وسلم
شان خارج شدند و آنان سبب هر خیر در راه هللا، از سرزمین و وطن

و فضلی هستند که تا روز قیامت به مسلمانان برسد و از این رو، به 
گیرند تا زمانی اندازۀ پاداش تمامی مؤمنان پس از خود مزد و اجر می

های هللا متعال زمین و آنچه را که بر روی آن است ببرد. در اّمتکه 
 پیشین و پس از آنان، افرادی مانند صحابه نبوده و نخواهد بود. هللا

از این افراد راضی شد و آنان نیز از او خشنود شدند. وای  عز وجل
بر کسی که با صحابه دشمنی کند و آنان را دشنام دهد وبر این افراد 

 طعن وارد کند و نسبت به آنان ناسزا گوید!عیب و 
س/ اگر از تو پرسیده شد که: مجازات فردی که یکی از یاران 

رضی هللا  یا یکی از مادران مؤمنان صلی هللا علیه وسلم پیامبر
 را دشنام دهد چیست؟ عنهم

شدن و دوری از رحمت مجازات چنین فردی نفرین و محروم ج/ بگو:

من سب »فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم ل هللاالهی است، زیرا رسو
؛ )کسی که یاران «أصحايب فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني

مرا دشنام دهد، نفرین هللا و فرشتگان و تمامی مردم بر اوست.( این 
 روایت را طبرانی آورده است.

 واجب است کار کسی که یکی از صحابه یا یکی از مادران مؤمنان
دهد، شدیدا انکار و رد شود و بر ولّی را دشنام می رضی هللا عنهم

امر و ادارات مربوط الزم است که چنین فردی را به درستی ادب و 
 مجازات کنند.
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توان قائل به وحدت و یگانگی س/ اگر از تو پرسیده شد که: آیا می
 ادیان بود؟ 

ترین انواع چنین سخن و باوری جایز نیست و یکی از بزرگ ج/ بگو:
رود، چون به معنای تکذیب هللا و رّد حکم او تعالی کفر به شمار می

و برابری میان کفر و ایمان، و حّق و باطل است. چگونه ممکن است 
که انسان عاقل دربارۀ بطالن برابری و جمع میان دین هللا و آیین 

داشته باشد؟! و چگونه امکان دارد که توحید  و تردید ها شکطاغوت
و شرک، و حّق و باطل با هم جمع گردند؟! بنابراین دین اسالم، حق 
بوده و غیر آن باطل است، و بدون تردید هللا دینش را کامل و نعمتش 

 فرماید:را تمام کرده است، چنانکه می

ۡتَمۡمت  عَ  َّۡلَۡومَ ٱ﴿
َ
ۡم َوأ ۡم دِينَك  ۡكَمۡلت  لَك 

َ
م  أ ۡم نِۡعَمَِّت َورَِضيت  لَك  لَۡيك 

  [3]المائدة:  ﴾دِيٗنا   ۡۡلِۡسَلَٰمَ ٱ
 وشما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم،  نیامروز د»

 «.دمیشما برگز یبرا نیعنوان( ده اسالم را )ب

پس جایز نیست که بخشی از دین اسالم، کم یا بر آن افزوده شود یا 
ها با آن برابر و جمع گردند. هیچ ادیان طاغوتهای کفر و آیین

ای مسلمان عاقلی معتقد به جواز چنین حکمی نیست، و کسی که ذّره
عقل و ایمان داشته باشد، به دنبال چنین سخنان و اّدعاهای باطلی 

 فرماید:می سبحانه وتعالی رود. هللانمی

َو ِِف  ۡۡلِۡسَلَٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َغۡۡيَ ﴿ ۡقَبَل ِمۡنه  َوه   ﴾لَۡخَِِٰسِينَ ٱمَِن  ٓأۡلِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ي 
  [85]آل عمران: 

نخواهد  رفتهیهرگز از او پذ ند،یبرگزرا از اسالم  ریغ ینیهر کس که د و»
 «.است انکارانیشد، و او در آخرت از ز

يسمع واذلي نفس حممد  بيده ال »: فرمودند صلی هللا علیه وسلم و پیامبر
رسلت 

ُ
، ثم يموت ولم يؤمن باذلي أ يب أحٌد من هذه األّمة يهوديٌّ وال نرصاينٌّ

صلی هللا  قسم به ذاتی که جان محّمد؛ )«به إاّل َكن من أصحاب انلار

ها از در دست اوست، هر فردی از این اّمت ]تمام انسان علیه وسلم
که از دنیا تا آخرین انسانی  صلی هللا علیه وسلم زمان بعثت پیامبر

برود[؛ خواه یهودی باشد یا نصرانی، از ]پیام و آیین[ من بشنود ]و 
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م، اهباخبر شود[، سپس در حالی بمیرد که به آنچه با آن فرستاده شد
   ( صحیح مسلم.از دوزخیان خواهد بود. قطعا   ،ایمان نیاورد

دانستن س/ اگر از تو پرسیده شد که: نتیجۀ ایمان به هللا و یگانه
  او و پایداری بر سّنت رسولش چیست؟

های دنیا و آخرت؛ از جمله بر اثر ایمان، تمام خوبی ج/ بگو:
شود، چنانکه های آسمان و زمین برای فرد و جامعه حاصل میبرکت

 فرماید:می جل جالله هللا

ۡهَل ﴿
َ
ني أ
َ
َرىَٰٓ ٱَولَۡو أ ْ وَ  لۡق  ْ ٱَءاَمن وا َقۡوا َِن  تي َما ءِ ٱلََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت مد  لسي

ۡرِض ٱوَ 
َ
م بَِما ََكن واْ يَۡكِسب ونَ  ۡۡل َخۡذَنَٰه 

َ
ب واْ فَأ   [96]األعراف:  ﴾َوَلَِٰكن َكذي

 کردند،یم شهیو تقوا پ آوردندیم مانی( اهایاهل شهرها )و آباد واگر»
ها )آن لیو م،یگشودیمان را بر آن نی( برکات از آسمان و زمیهاقطعا  )در

آنچه  فریرا به ک نان( آزیکردند، پس ما )ن بیما را( تکذ امبرانیو پ اتیآ
 «.میفرو گرفت دادند،یانجام م

 

و نیز ایمان باعث آرامش قلب و آسودگی خاطر و گشایش سینۀ فرد 
 فرماید:شود، چنانکه هللا متعال میمؤمن می

ِينَ ٱ﴿ م بِِذۡكرِ  َّلي وب ه 
ِ  ٱَءاَمن واْ َوَتۡطَمئِنُّ ق ل  ََل بِِذۡكرِ  ّللي

َ
ِ ٱأ ل وب  ٱَتۡطَمئِنُّ  ّللي  ﴾لۡق 

  [28عد: ]الرّ 
 .ردیگیهللا آرام م ادیشان به یهاآوردند، و دل مانیا کهی همان( کسان)»

 «.رندیگیها آرام مهللا دل ادی)تنها( با  که دیآگاه باش

د و پیرو  سّنت پیامبر و حقیقتا   واقعا  فردی که   و صادقانه مؤمن و موحِّ
خاطر باشد، زندگی خوش و پاکی دارد و آسوده صلی هللا علیه وسلم

قرار و غمگین نیست و شیاطین و دارای قلبی آرام است و بی
ها و ترس و اندوه، بر او چیره شوند، و در دنیای توانند با وسوسهنمی

های ُپرنعمت گردد و در آخرت هم در باغدبخت نمیخود نا امید و ب
 فرماید:سعادتمند و خوش است. هللا تعالی می

ۡؤِمٞن فَلَن ۡحيِيَنيه  ﴿ َو م  نََثَٰ َوه 
 
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ْۖ  ۥَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا مد ٗة َطيدِبَٗة َحَيوَٰ

ۡحَسِن َما ََكن واْ َيۡعَمل ونَ 
َ
م بِأ ۡجَره 

َ
ۡم أ   [97حل: ]النّ  ﴾َونَلَۡجزَِينيه 
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ی زن، در حال ای)خواه( مرد باشد  ؛انجام دهد یاستهیکار شا کهی کس هر»
و مسلما  پاداششان را  م،یداریپاک زنده م یاتیمؤمن است، او را به ح که

 «.میدهیمان به آن ،دادندیکه انجام م یاعمال نیبه )حسب( بهتر

کسانی باشی که این پس ای برادر و خواهر مسلمانم! تالش کن از 
شود بشارت و این وعدۀ بزرگ و ارزشمند الهی شامل حال آنان می

 یابند.و به آن دست می
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 سخن پایانی

 برادر و خواهر بزرگوارم!
ستایش مخصوص پروردگاری است که دین اسالم را برای ما کامل 

ما را به دین اسالم؛ دین حق و توحید و نعمت را بر ما تمام کرد، و 
 و سعادت دنیوی و اخروی هدایت نمود.

یکی از تکالیف و امور مهم، تالش برای کسب علم  -ای بزرگوار-
شرعی  برخاسته از قرآن و سّنت بر اساس فهم کسانی است که هللا 
متعال از آنان راضی شد و آنان هم از او خشنود گشتند؛ تا از افرادی 

که هللا را از روی بصیرت و آگاهی پرستیدند و از وقوع در باشیم 
ها در امان باشیم. هر کس هر اندازه هم های فتنهگاهشبهات و لغزش

که دارای مقام و درجۀ باالیی باشد، مأمور و محتاج به کسب این 
 دانش است.

که پروردگار ایشان را فرمان به  صلی هللا علیه وسلم از جمله پیامبر
 لم شرعی داد و فرمود:کسب ع

نيه   ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ََٰه إَِلي  ۥأ   [19د: ]محمّ  ﴾ّللي  ٱََل  إَِل

 «.ستی)به حق( جز هللا ن ی( بدان که معبود!امبریپ ی)ا پس»

و ایشان را راهنمایی کرد که از پروردگار خویش بخواهند که بر 
 شان بیفزاید:علم

ِ زِۡدِّن ِعۡلٗما﴿   [114]طه:  ﴾َوق ل ريبد
 «.فزایو بگو: پروردگارا! به علم من ب»

صلی هللا  یافته بر هدایت پیامبر و پیشوایت؛ محّمدای توفیق –پس 
خوشحال باش و مژدۀ خیر و برتری در دنیا و آخرت بر  –علیه وسلم

 فرماید:تو باد، که هللا تعالی می

ِينَ ٱ ّللي  ٱيَۡرفَِع ﴿ ۡم وَ  َّلي ْ ِمنك  ِينَ ٱَءاَمن وا ْ  َّلي وت وا
 
]المجادلة:  ﴾َدَرَجَٰٖت   ۡلعِۡلمَ ٱأ

11]  
را که  یاند و کسانآورده مانیرا از شما که ا یهللا مقام )و درجات( کسان»

 «.بردیاند باال معلم داده شده
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کنند، دانند عمل میپس از آموختن... از عامالنی باش که به آنچه می
انتشار خیر و علم تالش کن تا به کاروان صالحان و مصلحان برای و 

ای برسی و به ملحق شوی و به پاداش کسانی که آنان را دعوت داده
اند به تو هم مزد و اجر افرادی که دعوتت را پذیرفتهاندازۀ پاداش 

برسد، که پس از انجام فرایض، هیچ عملی بهتر از انتشار علم و 
  خیر نیست. سویبهدعوت 

به اذن  -حقیقت، بر مردم زیاد است! آنان  سویبهچقدر تأثیر داعیان 
های نادانی و گمراهی و خرافات غرق کسانی را که در تاریکی -هللا
 سویبهگیرند و آنان را دهند و دستشان را میاند، نجات میشده

 کشانند... . سالمتی و نور و هدایت و به راه بهشت می
 «مخصوص هللا؛ پروردگار جهانیان است.ها تمامی ستایش»
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