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 مقدمه

 وبعد . . احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وعىل آله وأصحابه ومن وااله 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ﴿: فرمايدمي خداوند 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
َيَٰٓأ

َمرَُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما 
َ
ٓ أ َ َما ٱنلذاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغََلٞظ ِشَدادٞ َّلذ َيۡعُصوَن ٱَّللذ

 .[6ريم: ]التح ﴾٦يُۡؤَمُروَن 

آن مردم  يزانگخويش را از آتشي نگاهداريد که آتش يهاي مؤمنان! خود و خانواد»ترجمه: 

اند که خشن و سختگير، و زورمند و توانا هستند، از و سنگها است، فرشتگاني بر آن گمارده شده

هند که به است نافرماني نميکنند، و همان چيزي را انجام ميدخدا در آنچه به ايشان دستور داده

 .«اندآن مأمور شده

اسالمي از مهمترين علوم اسالمي بشمار  يهعلماي اسالم همه متفق اند که علم عقيد

ميرود، زيرا سر نوشت هر مسلمان در دنيا وآخرت مرتبط به اين علم بوده آموختن و 

 عمل کردن به آن بر همه پيروان آئين اسالم الزم و ضروريست.

صحيح که مبتني  يهر بناي دين خود را نداند و باسالح عقيداگر مسلمان اصول و زي

زيان کاران خواهد بود،  يهبر قرآن و سنت است مسلح نباشد، در آخرت از جمل

ي کفري و انحرافات هاي مختلف و مفکورههاخصوصاً در عصر حاضر که گرايش

 دامنگير اين امت شده است. هاعقيدوي و بدعت و نو آوري

دسترس شما قرار دارد، آنرا از مراجع و مصادر معتبر و موثوق اهل سنت کتابي که در 

آوري نموده و بشکل سوال علم عقيده تأليف شده است جمع يدر بارهو جماعت که 

جواب در آورده شد، تا خواننده گرامي ما را در فهم و درک مسايل و مطالب آن بيشتر 

 کمک نمايد.
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 يدر بارهکه به من توفيق عنايت فرمود تا کتابي را را سپاسگزارم  در پايان خداوند 

نبينا حممد  اهلل عىل وصىل عقيده تهيه نموده به برادران و خواهران مسلمانم تقديم نمايم.

 آله وصحبه وسلم. یوعل

 ه82/6/6286منوره  يهقريب اهلل مطيع/ مدين     
 ق

 

 



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ت را آفريده است؟چرا خداوند تعالي مخلوقا -:1س

 هدف آز آفرينش مخلوقات يکتا پرستي خداوند است. -جــ :

نَس إَِّلذ ِِلَۡعُبُدوِن ﴿ :فرمايدميخداوند  نذ َوٱۡۡلِ  .[66الذاريات: ] ﴾٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ

 .«اما را جز براي پرستش خود نيافريدهمن جن و انسانه»ترجمه: 

 معناي عبادت يا پرستش چیست؟ -:2س

عبادت اسم جامعي است که بر همه اقوال و اعمال ظاهري و باطني که  -ــ :ج

 گردد.مي شود اطالقمي خداوند به آن راضي و خوشنود

 چگونه خداوند تعالي را عبادت کنیم؟ -:3س

 صخداوند تعالي را بايد مطابق اوامرش و اوامر پيامبرش عبادت کنيم. پيامبر  -جــ :
 .«کند پس مردود استدهد که شريعت ما آنرا تأييد نمي را انجامآنکه عملي »: فرمايندمي

 صحيح مسلم.

 گردد؟مي عبادت با چه شروطي قبول -:4س

اخالص نيت در عبادت و دوري از ريا  -:6گردد: مي عبادت با دو شرط قبول -جــ :

 موافقت آن باشريعت خداوند تعالي. -:8

 معناي اخالص نیت چیست؟ -:5س

اخالص نيت اينست که هدف مسلمان از گفتار و عمل چه ظاهري و  معناي -جــ :

 :فرمايدميلي باشد چنانکه خداوند يا باطني رضامندي خداوند تعا

ِيَن ُحَنَفآءَ ﴿ َ ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱلد ِمُرٓواْ إَِّلذ ِِلَۡعُبُدواْ ٱَّللذ
ُ
 .[6: البینة] ﴾َوَمآ أ

گر آنکه مخلصانه و حقگرايانه خداوند را و دستور داده نشده است به ايشان م»ترجمه: 

 .«بپرستند

 ديني که خداوند به پیروي آن امر کرده است کدام است؟ -:6س
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 ديني که خداوند به پيروي آن امر کرده است اسالم است. -جــ :

ِينَ ﴿ :فرمايدميچنانکه خداوند  ِ ٱۡۡلِۡسَلَٰمُ  إِنذ ٱلد  .[61عمران: آل] ﴾ِعنَد ٱَّللذ

 .«اسالم است يندين ))معتبر و پسنديده(( نزد خداوند د يقتحقدر »ترجمه 

 معناي اسالم چیست؟ -:7س

همتا و به اوامر و نواهي او گردن نهادن بي اسالم يعني تسليم شدن به خداوند -جــ :

 و دوري از شريک آوردن به اهلل است.

 اسالم چند رکن )بنا( دارد؟ -:8س

 اند از:رتاسالم پنج رکن دارد که عبا -: جــ

 .«ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل»شهادت  يهگواهي دادن برکلم -:6

 نماز خواندن. -:8

 زکات دادن. -:3

 روزه گرفتن ماه رمضان. -:2

 «اگر توان آنرا داشته باشد» خداوند  يهحج کردن خان -:6

 دلیل ارکان اسالم چیست؟ -:9س

مسايل دين  يدر باره صاز پيامبر کههنگاميدليل آن حديث جبرئيل است  -جــ :

اسالم »فرمود:  ص. . . جبرئيل گفت: اي محمد! مرا از اسالم خبر ده. رسول اهلل »پرسيد. 

خداست و  يهاينست که شهادت دهي اينکه معبود بر حقي جز اهلل نيست و محمد فرستاد

ي به حج نماز برپا داري و زکات بدهي و رمضان را روزه بگيري و اگر توانايي داشت

 نزد مسلم .«خدا بروي . . . يهخان

 چیست؟ ال اله اال اهللمعناي  -:11س

يعني هيچ معبودي بر حق جز اهلل تعالي نيست، پس چنانکه در پادشاهي اهلل  -جـــ :

 تعالي کسي شريک نيست همانطور در عبادت نيز کسي باوي شريک نميباشد.

 معناي محمد رسول اهلل چیست؟ -:11س
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معناي محمد رسول اهلل اينست که مسلمان به نبوت و رسالت او از اعماق  -جـــ :

قلب ايمان داشته باشد و درين گواهي قلب و زبانش باهم موافق باشد. و آنچه از اخبار 

خبر داده است تصديق نمايد. اوامر وي را بر خود  صگذشته و آينده را که آن حضرت 

ي او را باکمال هاشريعت وي باشد و فيصله فرض بداند و از نواهي وي بپرهيزد. پيرو

طاعت خداوند تعالي است و نافرماني  صرضائيت قبول کند. و بداند که طاعت پيامبر 

از جانب او تعالي بسوي بندگانش   حضرتآناو نافرماني اهلل تعالي است زيرا 

 فرستاده شده است.

کند، يا از بعضي  اسالم را انکار يهاگر شخصي يکي از ارکان پنجگان -:12س

 اين ارکان سرکشي کند، حکم چنین اشخاص از نظر شريعت چیست؟

اين چنين اشخاص از ديدگاه شريعت اسالمي کافر شمرده شده در صف  -جـــ :

باوي تعامل  هامستکبرين مانند ابليس و فرعون قرار گرفته است و مانند کفار و طاغوت

 گيرد.مي صورت

 در اسالم را بیان نمائید.مقام و منزلت نماز  -:13س

باشد، نماز مرز مي نماز مقام و منزلت بزرگي را در بين ساير عبادات دارا -جـــ :

فاصل بين اسالم و کفر است از اينجاست که در اداي آن تشويق و ترغيب زيادي صورت 

 گرفته است، و ترک کننده آن در معرض خطر قرار دارد.

يان آسماني گذشته وجود داشته است زيرا در تربيت نماز عبادتي است که در تمامي اد

 و اصالح نفس نقش مهمي دارد.

 اولين عملي که بنده در روز قيامت در مورد آن محاسبه»: فرمايندمي صپيامبر 

شود نماز اوست، اگر درست بود بدون شک کامياب و رستگار گرديد و اگر فاسد و مي

 نزد ترمذي. «. . نادرست شد همانا هالک و زيانکار گرديد.

 

 نماز فرض چیست؟ يهحکم ترک کنند -:14س
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نماز ستون اسالم است و مرزي ميان کفر و اسالم شمرده شده است، پيامبر  -جـــ :

باشد مي عهد و پيماني که ميان ما و آنها )منافقين( است عبارت از نماز»: فرمايندمي ص

 نزد ترمذي «آن را ترک نمود به تحقيق کافر شده است کهکسيو 

ترک هيچ عملي را بجز  صچنانکه روايت شده است که اصحاب و ياران محمد 

 نماز کفر نمي شمردند. نزد ترمذي

نماز اختالف نظر دارند، ليکن اکثريت آنان بر  يهعلما در مورد سرنوشت ترک کنند

 اين عقيده اندکه اگر شخصي بدون عذر شرعي و از روي تنبلي نماز را از وقت تعين

شده اش تأخير کند مرتکب گناهي بزرگي شده است پس بايد حاکم از او بخواهد که 

توبه کند و دوباره مرتکب اين جرم بزرگ نشود، اگر توبه نکرد نظر به حکم قرآن کشته 

ةَ ﴿ :فرمايدمي شود، خداوند لَوَٰ ْ ٱلصذ قَاُموا
َ
ْ َوأ ْ  فَإِن تَابُوا ْ َسبِيلَ  َوَءاتَُوا ةَ فََخلُّوا َكوَٰ : التوبة] ﴾ُۡۡهمٱلزذ

6]. 

پس اگر توبه کنند ـ منافقين ـ و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را پس بگذاريد »ترجمه: 

 .«راه ايشان را

و اگر کسي نماز را از روي انکار ترک کند کافر بوده و مرتد گرديده و بايد کشته 

 شود.

به اداي نماز امر شان را مادران مسؤلیت دارند تا فرزندان آيا پدران و -:15س

 نمايند؟

بلي، والدين مسؤليت بزرگي را درين مورد بدوش دارند و در نزد خداوند با  -جــ :

اوالد خود را در »نمايند: مي امتش را چنين توصيه صآنان محاسبه خواهد شد، پيامبر 

اه هفت سالگي به نماز امرنمائيد و در ده سالگي آنها را بخاطر ترک نماز بزنيد و خوابگ

 نزد ابوداود. .«شان را جدا کنيد

پس بر اولياي امور اطفال الزم است تا کودکان را اعم از پسر و دختر در هفت سالگي 

به نماز امر نمايند، و در ده سالگي او را توصيه کنند، و در صورت لزوم بخاطر تأديب او 



 03  سوال و جواب در عقیده 99

 

شود و نماز بر او يم را بزنند، تا طفل به اداي نماز عادت بگيرد و در نتيجه وقتي بالغ

 آورد.مي گردد با سهولت و با رغبت و کمال ميل خود به اداي نماز رويمي فرض

ورزد حکم چنین اشخاص از نظر مي ثروتمندي از دادن زکات امتناع -:16س

 شريعت اسالمي چیست؟

اگر ثروتمندي از دادن زکات امتناع ورزيد بر حاکم الزم است تا از راه زور و  -جـــ :

شار زکات را از آنها بستاند و اگر نيروي جنگي داشتند بايد با آنها بجنگد تا زکات را ف

 بدهند.

 يقوفات يافتند و ابوبکر صد صروايت شده که چون رسول اهلل  ساز ابوهريره »

از مردم عرب به کفر گرويدند و از دادن زکات امتناع ورزيدند،  يهخليفه بود عد س

وگند به خدا با کسي ميجنگم که ميان نماز و زکات فرق فرمود: س سابوبکر صديق 

 بخشي از حديث متفق عليه. .«ميگزارد زيرا زکات حق مال است

ورزند در روز آخرت چه سزائي مي از دادن زکات امتناع کهکساني  -:17س

 دارند؟

نيست که حق آن )زکاتش(  يههيچ صاحب طال و نقر»: فرمايندمي صپيامبر  -: جــ

ئي از آتش ساخته شده و در هاآن تأديه نکند، مگر اينکه در روز قيامت برايش تخته را از

شود روزي که به مي آتش جهنم داغ گرديده پهلو و پيشاني و پشتش بدان داغ کرده

پنجاه هزار سال است تا در ميان بندگان حکم صورت گرفته و او راهش را  يهانداز

 زد مسلم.ن «بسوي بهشت يا دوزخ ببيند . . .

داراني که از کشت و زرع به همين ترتيب صاحبان اموال تجارت و مواشي و زمين

 کنند بايد زکات و يا عشر آنرا بپردازند.مي هاي شان استفادهزمين

 

 کند؟مي شريعت اسالمي در مورد ترک کنندگان روزه چه حکم -:18س
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ي دروغين ميخواهند از هاانهکنند و به بهمي در گرفتن روزه تنبلي کهکساني  -جـــ :

خداوندي شانه خالي کنند، حاکم يا نائب او مسؤليت دارد  يهعملي کردن اين فريض

چنين اشخاص را باز پرس کند و او را جزاي سنگين بدهد تا عبرت و پند براي او و 

 ديگران گردد.

 فضیلت روزه گرفتن معلومات دهید؟ يدر بارهلطفاً  -:19س

کسي که رمضان را از روي ايمان و اخالص روزه »: فرمايندمي صپيامبر  -جــ :

 متفق عليه «گيرد گناهان گذشته اش آمرزيده ميشود

 هر عملي فرزند آدم چند برابر: »فرمايدمي خداوند عزوجل»فرمودند:  صهمچنان 

شود، نيکي به ده برابرش تا هفتصد برابرش، اهلل تعالي فرمود: مگر روزه که همانا از مي

گزارد مي دهم، شهوت و طعام خود را به دستور منمي براي من است و من بدان پاداش

و براي روزه دار دو شادي است يک شادي در وقت افطارش و يک شادي در وقت 

مالقات با پروردگارش و سوگند که بوي دهن روزه دار در نزد خداوند متعال از بوي 

 نزد مسلم .«مشک بهتر است

 در اسالم را بیان کنید؟ منزلت حج -:21س

حج در تمام عمر مسلمان يکبار بروي فرض ميگردد پس الزم است در اداي  -جـــ :

ِ لََعَ ٱنلذاِس ِحجُّ ٱۡۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِِلۡهِ وَ ﴿: فرمايدميآن تأخير و تنبلي نکند، خداوند  َّلِلذ
َ َغِِنٌّ َعِن  َوَمن َفَفَر فَإِنذ ٱَسبِيَٗلا   .[19عمران: آل] ﴾ٱۡلَعَٰلَِمنيَ َّللذ

او را حج کنند هر که توانايي رفتن به سوي آنرا  يهو حق خداست بر مردم که خان»ترجمه: 

  .«نياز استبي گمان خداوند از عالميانبي وهر که کافر شود پس –از جهت اسباب راه  –دارد 

ده و فسق کسي که حج کند و فحش گويي نکر»: فرمايندمي صهمچنان پيامبر 

 متفق عليه .«گرددمي ننمايد، مانند روزي که مادرش او را زائيده بود )بيگناه( باز

 

 کدام حج مورد پذيرش خداوند است؟ -:21س
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 حج با شروط ذيل مورد قبول قرار ميگردد: -جــ :

 ماليکه با آن حج ميکند بايد حالل و پاک باشد. -:6

 ونه ريا، شهرت و نيکنامي باشد.گص بخاطر رضاي خداوند و دور از هرخا -:8

گفتار و کردار بد را کنار گذاشته، از خصومات و مجادله با مسلمانان و اذيت آنها  -:3

 اجتناب ورزد و بسوي زنان نگاه نکند.

از اعمال و سخنان بد گذشته توبه کند و حقوق مردم را دوباره به آنها بسپارد و  -:2

 عذرت خواسته آنان را راضي بسازد.خصومت و دشمني داشت م کهکساني با 

 ايمان چیست؟ -:22س

 ايمان عبارت است از اقرار بزبان، تصديق با قلب و عمل نمودن با اعضاء. -جـــ :

 ايمان چند رکن دارد؟ -:23س

ايمان به  -:8ايمان بخداوند  -:6ايمان شش رکن دارد که عبارت اند از:  -جـــ :

 -:6ايمان بروز آخرت  -:6ايمان به پيامبران  -:2ماني ايمان به کتابهاي آس -:3فرشتگان 

 ايمان به قدر )تقدير(.

 دلیل ارکان ايمان را از قرآن کريم و حديث شريف بیان کنید. -:24س

 خداوند تعالي است: يهدليل ارکان ايمان از قرآنکريم فرمود -جـــ :

ْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلۡمَ ﴿ ن تَُولُّوا
َ
ِ لذيَۡس ٱۡلِِبذ أ ۡۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنذ ٱلِِۡبذ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ

 ِ   .[699: ةالبقر] ﴾نَ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱنلذبِيد

نيست نيکو کاري آنکه متوجه کنيد روي خود را بطرف مشرق و مغرب و ليکن »ترجمه: 

 .«مت و فرشتگان و کتاب و پيامبران ايمان آوردنيکوکاري آنست که بخدا و روز قيا

ٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ ﴿   .[21القمر: ] ﴾٤٩إِنذا ُُكذ ََشۡ

  .«ايمزم و از روي حساب و نظام آفريدهال يهچيز را به اندازهر آئينه ما هر»ترجمه: 
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 . .»است  به جبرئيل  ص حضرتآن يهدليل ارکان ايمان از حديث، فرمود

ل گفت: پس مرا از ايمان خبر ده. فرمودند: اينکه ايمان بياوري به خدا و فرشتگان و جبرئي

 نزد مسلم .«و ايمان بياوري به قدر خيرش و شرش . . . ،کتابها و پيامبرانش و روز آخرت

 چگونه به خداوند تعالي ايمان داشته باشیم؟ -:25س

ه وجود اهلل تعالي باور داشته ايمان به خداوند اينست که بنده از صميم قلب ب -: جــ

همتا. هيچ چيزي بر او سبقت نکرده و نه بي باشد و بداند که او ذاتي است واحد و يکتا و

بعد از فنا و نابودي جهان و کائنات غير از او چيزي باقي نمي ماند، خداوند بر همه چيز 

ار است و غالب است و هيچ چيزي بر او غالب نيست، همه چيزهاي پنهان به او آشک

 مانند.بي نياز وبي اوست زنده و هميشه،

 مثال استبي خداوند در الوهيت و ربوبيت و اسماء و صفات خود واحد و

 توحید الوهیت چیست؟ -:26س

يگانه پنداشتن خداوند در پرستش را توحيد الوهيت گويند يعني عبادت با  -: جــ

 :فرمايدمي ندهمه انواع آن خاص به اهلل تعالي است چنانکه خداو

ٓ إِيذاهُ ﴿ َّلذ َتۡعُبُدٓواْ إَِّلذ
َ
 .[83اإلسراء: ] ﴾َوقَََضَٰ َربَُّك أ

 .«پروردگار تو حکم کرد که جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکي کنيد»: ترجمه 

 توحید ربوبیت چیست؟ -:27س

ي يگانه دانستن خداوند در آفرينش کائنات را توحيد ربوبيت گويند يعن -: جــ

و  خداوند پروردگار، آفريدگار، و مُدبر همه چيز است، همه چيز بدست و تصرف اوست،

 :فرمايدمي به کمک ديگران ضرورت ندارد، خداوند

ِي لَۡم َيتذِخۡذ َوَلٗ َوقُِل ٱۡۡلَۡمُد ﴿ ِ ٱَّلذ ُۥ ََشِيكٞ ا َولَۡم يَُكن َّلِلذ ٞ  َلذ ُۥ َوِلد ِِف ٱلُۡمۡلِك َولَۡم يَُكن َلذ
َِن  َۢا مد ۡهُ تَۡكبَِي ِ ِّۖ َوَكِبد ِ لد  .[666اإلسراء: ] ﴾١١١ٱَّلُّ
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بگو: حمد و سپاس خداوندي راست که براي خود هيچ فرزندي برنگزيده است و »ترجمه: 

در فرمانروائي )جهان( شريکي انتخاب ننموده است و ياوري بخاطر ناتواني نداشته است، بنا بر 

 .«اين او را به تعظيم ياد کن

 توحید اسماء و صفات چیست؟معناي  -:28س

توحيد اسماء و صفات اينست که مسلمان اعتقاد کامل و راسخ داشته باشد  -: جــ

اينکه خداوند تعالي متصف به تمام صفات کمال بوده از همه نواقص و عيوب پاک و 

شأن  يهمنزه است و بايد به تمام اسما و صفات خداوند تعالي طوريکه اليق و شايست

در احاديث نبوي  صبياورد ، طوريکه خداوند در قرآن مجيد و پيامبر  اوست ايمان

وصف نموده اند. مسلمان بايد بدون اينکه از کيفيت و چگونگي آن سوال کند به آن 

اوصاف ايمان بياورد و در مورد اثبات اين اسماء و صفات به هيچ نوع زيادت و يا نقص 

 :فرمايدمي شد خداوندو يا تشبيه و يا تمثيل و يا انکار قايل نبا

ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿ ِّۖ وَُهَو ٱلسذ ءٞ   .[66]الشوري:  ﴾لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

ِ ﴿ :فرمايدمي چنانکه .«هيچ چيزي همانند خدا نيست و او شنوا و بينا است»: ترجمه َوَّلِلذ
ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسَِنَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها

َ
  .[621األعراف: ] ﴾ٱۡۡل

 صپيامبر  .«اراي زيباترين نامها است پس او را به آن نامها بخوانيدخداوند د»ترجمه: 
متفق  .«شودمي اسم بوده، هر که آن را ياد کند داخل بهشت 11خداوند داراي »: فرمايندمي

 عليه.

 معناي ايمان داشتن به فرشتگان )مالئکه( چیست؟ -:29س

به وجود آنها اعتراف معناي ايمان داشتن به فرشتگان اينست که مسلمان  -جـــ :

داشته اعمال و وظائف مربوط به آنها را که در دنيا و آخرت بدوش دارند و انجام ميدهند 

 تصديق کند.
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 چرا خداوند فرشتگان را آفريده است؟ -:31س

خداوند فرشتگان را براي عبادت خودش و انجام اوامرش در کائنات آفريده  -جـــ :

 است.

 اند؟دارند و از چه آفريده شدهصفاتي  فرشتگان چه -:31س

فرشتگان در عالم غيب و پنهان مشغول طاعت و عبادت خداوند هستند و  -جـــ :

انسان آنها را به چشم مشاهده نميتواند و هيچ کس غير از خداوند تعداد و چگونگي آنها 

را ظاهر را نمي داند. خداوند آنها را از نور آفريده است و ميتوانند به اشکال مختلف خود 

سازند، فرشتگان داراي بالهاي هستند، بعضي از آنها دو بال و يا سه بال يا چهار بال و يا 

وي را ديد  صبالهاي بيشتري دارند مانند جبرئيل که ششصد بال دارد چنانکه رسول اهلل 

 که هر بالش افق را پوشانيده بود.

 ند چیست؟اهاي که فرشتگان به انجام آن مکلفوظائف و مسؤلیت -:32س

گاه از طاعت و عبادت اند که هيچتگان مخلوقات مطيع و فرمانبرداريفرش -جــ :

 زنند، و به وظائفي که مأمور اند هيچ تأخير نميکنندد خسته نشده و سرباز نميخداون

 کنيم.مي فرشتگان وظائف و اعمال معين را بدوش دارند که بطور مختصر آنرا بيان

 رود آوردن وحي از جانب خداوند به پيامبران خدا است.جبرئيل،: مأمور به ف -:6

 ميکائيل،: مأمور به فرود آوردن باران است. -:8

خداوند بخواهد مردم را  کههنگامياسرافيل: موظف به دميدن صور )بوق( است  -:3

 از قبرهاي شان بيرون آرد.

 اران او. فرشتگاني است که موظف به قبض جانها اند مانند ملک الموت و همک -:2

نويسند )کراماً کاتبين( يکي در پهلوي راست مي بعضي آنها اعمال بندگان را -:6

نويسد، آنها در هر مي نويسد و ديگري در پهلوي چپ بديهاي انسان رامي حسنات را

 جايي با انسان همنشين هستند و او را ترک نميکنند.

 بدوش دارند. بعضي از آنها مسؤليت نگهداري و حفاظت انسان را -: 6
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 .ي آن را دارندهافرشتگاني اند که مسؤليت بهشت و نعمت -:9

 بعضي از فرشتگان موظفين دوزخ و عذاب آن هستند مانند مالک و همراهانش. -:2

 .فرشتگاني است که مأمور به پرسيدن مردگان در قبر اند، )منکر و نکير( -:1

 کند.مي بعضي از آنها عرش خداوند را حمل -:61

فرشتگاني اند که مسؤليت القاي نطفه در رحم و مراحل خلقت انسان در رحم  -:66

 مادر را بدوش دارند.

 اند.آنها مقربين در بار خداوند تعاليبعضي  -:68

اند و فرشتگاني هستند که هميشه در رکوع و سجود مشغول عبادت خداوند  -:63

 کنند.هيچگاه سر خود را بلند نمي

باشند. خالصه اينکه هر مي که هميشه در جستجوي مجالس ذکرفرشتگاني اند  -:62

آيد همه را خداوند توسط فرشتگانش به مي که در اين کائنات پديد يهرويداد و واقع

 آورد.مي اجرا در

 ايمان داشتن به فرشتگان چه تأثیري در زندگي مسلمان دارد؟ -:33س

مسلمان دارد وقتي مسلمان درک  ايمان به فرشتگان تأثير بس بزرگي در زندگي -جــ :

شود و در هر زمان و مکان چيزي دنبالش است و حرکات و مي کرد که وي مراقبت

مو اظب گفتار و کردار خود خواهد بود،  کند. بال فاصله احتياط نمودهمي سکناتش را ثبت

 تا در موردش چيزي نوشته نشود.

 ه باشد؟مسلمان چگونه به کتابهاي آسماني ايمان داشت -:34س

مسلمان بايد يقين کامل داشته باشد که همه کتابها از جانب اهلل تعالي فرود  -جـــ :

بعضي را خداوند توسط جبرئيل به پيامبرانش فرستاده است يا اينکه از پشت  ،آمده است

جل جالله  ته است و بعضي از آنها را خداوندبا پيامبرش سخن گف يهپرده بدون واسط

 ه پيامبرانش فرستاده است.قسم نوشته شده ب
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 نام کتابهاي آسماني چیست و بر کدام انبیاء نازل گرديده است؟ -:53س

 کتابهاي که بايد به آن ايمان داشته باشيم اينها است: -جــ :

 نازل گرديده. صقرآن کريم بر حضرت محمد  -:6

 نازل گرديد. تورات بر موسي  -:8

 نازل گرديد. انجيل بر عيسي  -:3

 نازل گرديد. زبور بر داود  -:2

 .إصحف ابراهيم و موسي  -:6

عالوه بر اين کتابهاي ديگري بر ساير پيامبران نازل گرديده است که در قرآن از آنها 

 نام برده نشده است.

هاي انجیل و تورات که امروز در دسترس يهود و نصاري قرار آيا کتاب -:36س

 د؟همانطوريست که نازل گرديده بو ،دارد

زيرا علماي آنها  ،کتابهاي تورات و انجيل امروزي همه تحريف شده است ،نه -جــ :

 اند.مطابق هوي و هوس خويش تغير داده اين کتابها را

 چه معني دارد؟ ‡ايمان داشتن به پیامبران  -:37س

ايمان داشتن به پيامبران اينست که مسلمان بايد يقين کامل داشته باشد که  -جـــ :

د متعال به هر قومي از ميان خود شان پيامبري را بر گزيده است تا آنها را بسوي خداون

همتا و ترک شرک و بت پرستي دعوت کند. پيامبران خداوند داراي بي عبادت خداوند

و خير  ،تقوي ،عفت ،وقار ،عزت ،نيکو کاري ،امانت داري ،اوصاف نيک مانند، راستي

 خواهي مردم بودند.

 ؟بر يکديگر امتیاز و فضلیتي دارند ‡بران آيا پیام -:38س

 :فرمايدميبعضي پيامبران بر بعضي ديگر امتياز دارند خداوند  ،بلي -جــ :

َٰ َبۡعٖض  ﴿ ۡلَنا َبۡعَضُهۡم لََعَ ن ََكذَم ٱ تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضذ ِۡنُهم مذ ِّۖ َوَرَفَع َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖت مد ُ  ﴾َّللذ
  .[863: ةالبقر]
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يغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم. خداوند با برخي از اين پ»ترجمه: 

 .«و بعضي را درجاتي برتر داد ،آنها سخن گفت

 را بدوستي خود برگزيده و با موسي  إمثالً: خداوند متعال ابراهيم و محمد 

 يهرا بدون پدر و با ذريع مقام بلند بخشيد و عيسي  سخن گفت و به ادريس 

 ))کن(( در مريم القاء کرد سپس او را بسوي خود باال برد. يهکلم

فضیلت و امتیازي بر ساير  صآيا پیامبر گرامي ما حضرت محمد  -:39س

 پیامبران پیشین دارد ؟

بلي، پيامبر گرامي ما فضايل و خصوصيات و امتيازاتي بر ساير پيامبران دارد که  -جــ :

 آنرا ذکر مينمايم.

من »: فرمايندمي صو بهترين اوالد آدم است چنانکه  سردار صپيامبر ما  -:1

 نزد ترمذي و ابن ماجه و احمد. .«کنمرزندان آدم هستم و به آن فخر نميسردار ف

 پيامبرما به سوي جن و انس فرستاده شده است. -:2

 پيامبرما آخرين پيامبر است و به همه جهانيان تا روز قيامت فرستاده شده است. -:3

به بهشت داخل نخواهد شد  صهيچ انساني بدون ايمان آوردن به محمد  -:4

هيچ فردي  ،قسم بذاتيکه جان من بدست اوست»اند: فرموده علیه الصالة والسالمانکه چن

يکه دعوت من بگوش او برسد سپس بميرد در حال ،از مردم چه يهودي باشد يا نصراني

نزد مسلم  «دوزخيان خواهد بود يهاز جمل ،دام ايمان نياوربه من و به آنچه فرستاده شده

 و احمد.

کند: مي بعضي امتيازات خود را بر ساير پيامبران چنين بيان صحضرت پيامبر  -:5

 پنج چيز به من داده شده که قبل از من به کسي داده نشده است:»

 ترسد.مي دشمن از من ،يکماه راه تبه مساف -:1

ردانيده شده است بناءً هر فردي از امتم در هر جائي تمام زمين برايم سجده گاه گ -:2

 که وقت نمازش شود پس در همانجا نماز خود را ادا نمايد.
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در حاليکه قبل از من براي کسي حالل  ،مال غنيمت برايم حالل گردانيده شده -:3

 نبود.

 شود.مي شفاعت داده يهبه من اجاز -:4

شد لکن من بسوي همه مي ش فرستادهقبل از من هر پيامبري تنها بسوي قوم -:5

 متفق عليه.« امهبشريت فرستاده شد

اگر شخصي به بعضي از پیامبران ايمان داشته و به بعضي ديگر ايمان  -:41س

و يا اينکه به يکي از پیامبران سخن بدي را نسبت دهد اين شخص از  ،نداشته باشد

 نظر شريعت اسالم چیست؟

اگر مسلماني ايمان به  ،ني از ارکان ايمان بشمار ميرودايمان به پيامبران رک -جــ :

مسلمان محسوب نميشود  ،نداشته باشد صمانند ايمانش به محمد  ‡پيامبران  يههم

 يهو اگر به يکي از پيامبران کافر شود و يا سخن بد يا زشتي را به آنها نسبت دهد از داير

 يهپيامبر کافر گردد چنانکه به هم کسي که به يک ،گرددمي اسالم خارج گرديده و مرتد

 آنها کافر گرديده باشد.

 چرا خداوند پیامبران را فرستاده است؟ -:41س

خداوند پيامبران را فرستاده است تا مردم را به عبادت خود و ترک شريک  -جــ :

 :فرمايدمي آوردن به او امر و دعوت نمايند. خداوند

مذ ﴿
ُ
ِ أ
ِن ٱعۡ  ةٖ َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُُكد

َ
َُٰغوَت رذُسوَّلا أ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطذ   .[36النحل: ] ﴾ُبُدواْ ٱَّللذ

ما در هر گروه و ملتي پيغمبري را فرستاديم که خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري »ترجمه: 

 .«کنيد

 آخرين پیامبران کیست؟ -:42س

مبري را کند است، بعد از وي هر کسي دعواي پيا صآخرين پيامبران محمد  -جــ :

زود است بعد از من سي نفر دروغگو »: فرمايندمي صپيامبر  ،دروغگو و دجال است
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من آخرين پيامبران هستم و بعد از  ،آنها دعواي پيامبري را خواهد کرد يههم ،پيدا شود

 نزد ترمذي و احمد .«من ديگر پيامبري نيست

 ايمان داشتن به روز آخرت چه معني دارد؟ -:43س

ايمان به روز آخرت اينست که مسلمان يقين کامل به آمدن آن روز داشته  -جــ :

 آماده و بيدار بوده در دنيا عمل نيک کند. ،و بخاطر نجات در آن روز ،باشد

هاي روز آخرت که قبل از برپا شدن قيامت ن مسلمان بايد به عالمات و نشانههمچنا

 پيوندد ايمان داشته باشد.مي به وقوع

 گردد:مي مان به روز آخرت امور ذيل نيز شامل آندر ضمن اي

ايمان به مرگ و امتحان در قبر، عذاب و نعمت در قبر، بيرون آمدن از قبرها بعد از 

نفخ در صور توسط اسرافيل، مواقف روز قيامت و حاالت هولناک آن روز، باز کردن 

ي هانت و نعمتي اعمال، ترازوي اعمال، پل صراط، و حوض کوثر و شفاعت، جهانامه

ي آن، ديدار خداوند در جنت و محروم شدن اهل دوزخ هاآن، دزوخ و عذاب و شکنجه

 ازين نعمت بزرگ، جاويدان بودن اهل جنت در جنت و اهل دوزخ در دوزخ.

 آيا به وقوع پیوستن قیامت را کسي میداند؟ -:44س

ئکه و نه جن و نه نه، آمدن قيامت را جز خداوند کسي ديگر نميداند، نه مال -جـــ :

 انسان.

 ها اند؟گردد کداممي ي که قبل از روز قیامت آشکارهاعالمات و نشانه -:45س

 گردد:مي عالمات روز قيامت به دو دسته تقسيم -جـــ :

 عالمات بزرگ -2عالمات خورد  -1 

ترين آنرا بطور مختصر که اکثر آن واقع شده است ما عمدهعالمات خورد )صغري(  -:0

 کنيم:مي کرذ

 .صبعثت و وفات پيامبر گرامي ما  -:1

 فتح بيت المقدس. -:2
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 زيادي مال و ثروت. -:3

 ها از جانب مشرق زمين.ظهور فتنه -:4

 .سشهادت عثمان  -:5

 ي جمل و صفين.هاجنگ -:6

 ظهور خوارج. -:7

 «.يهود و نصاري»پيروي از امت گذشته  -:8

 ظهور مدعيان نبوت. -:9

 در زندگي.آسايش  -:11

 بيرون آمدن آتش از سر زمين حجاز. -:11

 خيانت در امانت. -:12

 زنا کاري و سود خواري. -:13

 زياد شدن پوليس و همکاران ظالمان. -:14

 ظهور جهل و ناداني و قلت علماء. -:15

 شنيدن ساز و سرود و شراب خواري. -:16

 مزين ساختن مساجد و افتخار به آن. -:17

 هاي بلند.ن خانهبنا نمود -:18

 مورد.شدن بي قتل و کشته -:19

 نزديکي سال و ماه و هفته. -:21

 نزديکي بازارها. -:21

 . صظهور شرک در امت محمد  -:22

 ظهور فواحش و قطع صله رحمي و بدي با همسايگان. -:23

 مردان و زنان پير، خويش را جوان جلوه دادن. -:24

 ي پي در پي.هازلزله -:25
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 ره شدن زمين.پا -:26

 مسخ شدن بعضي انسانها. -:27

 رفتن مردم نيک. -:28

 ظهور زنان برهنه. -:29

 ي مؤمنان.هاصدق نمودن خواب -:31

 رغبتي در امور دين.بي پروائي وبي -:31

 ي و شاهدي دادن به ناحق.يدروغگو -:32

 سبب و ناگهاني.بي يهامرگ -:33

 زياد شدن زنان و کم شدن مردان. -:34

 ذلت و خواري و ضعف مسلمانان. -:35

 جنگ با يهود. -:36

 کند.مي مدينه مردمان بد را نفي -:37

 کند.مي وزيدن باديکه روح مؤمنان را به آساني قبض -:38

 خدا. يهويران شدن خان -:39

 ( که هنوز بوقوع نپيوسته است ما بطور مختصر آنرا ذکرعالمات بزرگ )کبري -:2

 کنيم:مي

 شدن مهدي ظاهر  -:1

 ظهور دجال. -:2

 به زمين. نزول عيسي  -:3

 خروج ياجوج و ماجوج. -:4

 عرب.ال ةچاک شدن زمين در سه جهت، در شرق و غرب و جزير -:5

 آشکار شدن دود بزرگ. -:6

 طلوع آفتاب از مغرب. -:7
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 زند.مي مهر کفر و ايمان را هاخارج شدن دابه )حيوان( از زمين که بر جبين -:8

 دهد.مي ظهور آتش از يمن که مردم را بسوي سرزمين شام سوق -:9

 گردد؟مي روز قیامت چه مراحلي دارد و از کجا آغاز -:46س

 ص حضرتآنآغاز روز قيامت ميباشد چنانکه  يهمرگ اولين مرحله و نقط -جــ :
 .«ميرد قيامت وي برپا شده استهر شخصي که مي»اند: فرموده

انسان در بستر  کههنگاميت همانا گذاشتن مرده در قبر است، قيام يهدومين مرحل

شنود، سپس دو مي خاک آرام گرفت و تشييع کنندگان باز گشتند، صداي پاهاي آنان را

 کنند: مي خوفناک او را نشستانده سه سوال از وي يهفرشت

 پيامبرت کيست؟ -:3 ين تو چيست؟د -:2 پروردگار تو کيست؟ -:1

 باشد خداوند او را ثابت قدم ميدارد و جواب صحيح به وي الهام اگر شخص مؤمن 

کند، و اگر کافر و بدکار بود، به هيچ وجه نميتواند جواب فرشتگان را بدهد، اگر چه مي

دانست. شخص مؤمن در قبرش خوشبخت شده جاي خويش را در بهشت مي در دنيا آنرا

 به مشامش ميرسد.مشاهده ميکند، و قبرش گشاده شده خوش بويي بهشت 

اماشخص کافر و بد عمل بد بخت شده جايگاه خود را در دوزخ مشاهده ميکند، قبر 

پيچد و قبرش به گودالي از مي نيز بر او فشار آورده تا اينکه استخوانهايش درهم

 و گرمي دوزخ به وي ميرسد. هاگودالهاي آتش مبدل ميگردد و از بدبويي

 ي دوزخ است.هابهشت، يا گودالي از گودال پس بدان که قبرباغي از باغهاي

اسرافيل بوق را بصدا در آورده تمام  کههنگاميسومين مرحله قيامت آنست، 

تبديل شده آسمانها  يگررند، سپس اين زمين به زمين ديموجودات زنده بيهوش شده ميم

رود، مي تکه و پاره ميشود، آفتاب، مهتاب، و ستارگان به هم ريخته نظام کائنات از بين

 :فرمايدمي خداوند اين روز وحشتناک را چنين توصيف

﴿ ٞ ورِ َنۡفَخةٞ َوَِٰحَدة ٗة َوَِٰحَدٗة  ١٣فَإَِذا نُفَِخ ِِف ٱلصُّ َتا َدكذ َباُل فَُدكذ ۡرُض َوٱۡۡلِ
َ
 ١٤وَُُحِلَِت ٱۡۡل

َمآُء فَِِهَ يَۡوَمئِٖذ وَ  ١٥َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعُة  ِت ٱلسذ  .[16-13: احلاقة] ﴾١٦اهَِيةٞ َوٱنَشقذ
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يک دم در صور دميده شود و زمين و کوها از جا برداشته شود و يکباره  کههنگامي»ترجمه: 

شگافد مي بزرگ رخ ميدهد و آسمان از هم يهدرهم کوبيده و متالشي گردند پس آن روز واقع

 .«و در آن روز سست و نا استوار ميگردد

ق دميده همه مردم از قبرها بر خاسته زنده ميشوند، براي بار دوم اسرافيل در بو

ۡخَرىَٰ فَإِذَا ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُرونَ ﴿: فرمايدمي خداوند
ُ
 .[68الزمر: ] ﴾ُثمذ نُفَِخ فِيهِ أ

 .«نگرندمي بناگاه همگي بپا ميخيزند و ،سپس بار ديگر در آن دميده ميشود»ترجمه: 

مادر بدنيا آمده  نه ناشده )مانند روزيکه ازدر اين هنگام مردم سراسيمه، برهنه، و خت

و از شدت و سختي آنروز هيچ کسي به ديگري نگاه  ،شان بر ميخيزنداند( از قبرهاي

گريزد، چون هر کدام از مي نميکند، در آن روز انسان از برادر، پدر، مادر، زن و فرزندانش

 سازد.مي آنها وضعي دارد که او را کامالً به خود مشغول

تاب با آن شدت حرارتش به آنها نزديک شده از تمامي بدن آنها عرق سرازير آف

باشد، کساني هستند که عرق تا بجلک پايش مي ميشود، هر که بقدر اعمالش در عرق

 رسيده، کساني تا زانو، کساني تا کمر، و کساني تا دهانشان در عرق غرق هستند.

از اينکه مدت طوالني را در ترس يکي ار مراحل قيامت حساب و محاسبه است، بعد 

براي پايان يافتن اين وضع هولناک  صو وحشت به سر بردند پيامبر گرامي محمد 

 :فرمايدميشفاعت ميکند سپس خداوند براي محاسبه دستور ميدهد، خداوند 

ۡس ﴿  .[24الصافات: ] ﴾٢٤ولُوَن َوقُِفوُهۡمِّۖ إِنذُهم مذ

 .«يد باز پرسي شوندآنان را نگاه داريد که با»ترجمه: 

ۡعَمَٰلَُهۡم ﴿ :فرمايدميچنانکه 
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗتا لدُِيَ

َ
ةٍ  ٦يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱنلذاُس أ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ

ا يََرهُۥ  ا يََرهُۥ  ٧َخۡيٗ ةٖ ََشدٗ  .[8-6: الزلزلة] ﴾٨َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرذ

سته و پراگنده بيرون ميآيند تا اعمال شان به آنان نشان در آن روز، مردمان دسته د»ترجمه: 

 يهبيند و هر کس به اندازمي کار نيکو کرده باشد آن را ايهذر يهداده شود پس هر کس به انداز

 .«کار بد کرده باشد آنرا خواهد ديد ايهذر
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دست اعمال خود را با يهي اعمال است، مؤمن نامهايکي از مراحل قيامت تقسيم نامه

 :فرمايدميچنين  راست و کافر با دست چپ تسليم ميشود، خداوند

وِِتَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقَۡرُءواْ كَِتَٰبَِيۡه ﴿
ُ
ا َمۡن أ مذ

َ
 .[19: احلاقة] ﴾١٩فَأ

اعمال  يهاعمالش به دست راست او داده شود ميگويد نام يهنام کهکسيو اما هر »ترجمه: 

 .«بگيريد و بخوانيدمرا 

وَت كَِتَٰبَِيۡه ﴿
ُ
وِِتَ كَِتََٰبُهۥ بِِشَماَِلِۦ َفَيُقوُل َيَٰلَۡيتَِِن لَۡم أ

ُ
ا َمۡن أ مذ

َ
  .[25: احلاقة] ﴾٢٥َوأ

اعمالش به دست چپش داده شود، ميگويد: اي کاش هرگز  يهنام کهکسياما  و»ترجمه: 

 .«اعمالم به من داده نميشد! يهنام

 :فرمايدميامت گذاشتن ترازو براي وزن اعمال بندگان است خداوند يکي از مراحل قي

َٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِِلَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَََل ُتۡظلَُم َنۡفٞس ﴿  .[47األنبياء: ] ﴾اَشۡي  َونََضُع ٱلَۡمَو

م نهاد، و اصالً به هيچ کسي کمترين يو ما ترازوي عدل را در روز قيامت خواه»ترجمه: 

 .«ستمي نميشود

 پل صراط چیست؟ -:47س

، پلي بر روي جهنم نهاده هابعد از تمام شدن حساب و تسليم شدن عمل نامه -جـــ :

 تر است، سپس مردمان از آن عبورريک و از شمشير تيزشده )پل صراط( که از مو با

 کنند.مي

روز قيامت پلي آورده شده بر روي »: فرمايندمي در مورد پل صراط چنين صپيامبر 

ي هانم نصب ميگردد، آن پل جاي لغزيدن و افتيدن است که در اطرافش چنگگجه

کنند: مي آهنين تيز و نوکدار و پهن نصب است، مؤمنان از باالي آن با اين کيفيت عبور

مانند اسپ سواران و شتر  هاگذرند، بعضيمي مانند برق و باد به سرعت از آن هابعضي

 کنند.مي سواران از آن عبور

گذرند، کساني مي ر کنندگان سه گروه اند: کساني اند که سالم و بدون خطر از آنعبو

اند که هنگام يابند، گروه ديگر کسانيمي ديگر اند که در وقت عبور، زخم و جراحت
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شان نجات است، کشان کشان از افتند، آخرين مردمانيکه نصيبمي عبور از پل در جهنم

که پل  گويد، به من خبر رسيده استمي راوي حديث سگذرند، ابو سعيد خدري مي پل

 بخشي از حديث متفق عليه. «تر از شمشير استصراط باريکتر از مو و تيز

 درمورد حوض کوثر معلومات دهید. -:48س

ي بزرگي خداوند است که در آخرت به هاحوض کوثر يکي از نعمت -جـــ :

ي آن هاآن وارد ميشوند، پيالهدر  صعطاء ميگردد، سپس امت پيامبر ما  ص حضرتآن

با دست شريفش به امتيانش  ص حضرتآنتعداد ستارگان آسمان است،  يهبه انداز

ين حوض ميدهند و هر که از آن بنوشد هرگز تشنه نميشود، آب آن جامي از آب ا

تر است، لکن کساني هستند که از اين نعمت بزرگ تر از شير و از عسل لذيذسفيد

فرمودند: کساني از ميان وارد شدگان بيرون کرده ميشوند، من  صيامبر محروم ميشوند، پ

ميگويم او از امت من است! به من گفته ميشود، تو آگاهي نداري که اين شخص بعد از 

 برگرفته از حديث انس نزد ترمذي.« استتو چه بدعتي را انجام داده

 چگونه به جنت و دوزخ ايمان داشته باشیم؟ -:49س

سلمان بايد يقين کامل داشته باشد که جنت و دوزخ فعالً موجود است، و م -جـــ :

پايانش و دوزخ با عذاب و بي ي فراوان وهاباور داشته باشد که جنت با نعمت

 ي درد ناکش هميشه و جاويدان اند و هرگز فنا نميشوند.هاشکنجه

خداوند! »ردند: ي نيمه شب با خداوند اينچنين راز و نياز ميکهادر نماز صپيامبر 

تو  يهتو حق است، ديدار تو حق است و گفت يهتراست ثنا و ستايش، تو حقي و وعد

اند و روز حق صحق است، جنت و دوزخ تو حق است و پيامبران به شمول محمد 

 . متفق عليه«رستاخيز حق است

 بینند؟مي شان راآيا اهل بهشت پروردگار -:51س

ۡحَسُنواْ ٱۡۡلُۡسَِنَٰ َوزَِياَدة﴿ فرموده است:آري! چنانکه خداوند  -جـــ :
َ
ِيَن أ يونس: ] ﴾لدَِّلذ

26]. 
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از ايشان است و افزون )نگاه به  -بهشت  -کساني که کارهاي نيکو انجام دادند »ترجمه: 

 .«خداوند(

 شفاعت معلومات دهید. يدر بارهلطفاً  -:51س

رود، خداوند متعال در مي امور اعتقادي مسلمانان بشمار يهشفاعت از جمل -جـــ :

آيات زياد شفاعت را با قيود و شرايط سخت و سنگين ثابت نموده آنرا ملک خود و در 

 :فرمايدميچنانکه  اختيار خود قرار داده است،

ذَِن ََلُ ٱلرذۡحَمَُٰن َورَِِضَ ََلُۥ  يَۡوَمئِذٖ ﴿
َ
َفََٰعُة إَِّلذ َمۡن أ  .[119طه: ] ﴾١٠٩ قَۡوَّٗل َّلذ تَنَفُع ٱلشذ

بخشد، مگر کسي که خداوند مهربان به هيچکسي سودي نمي -ر آن روز شفاعتد»ترجمه: 

 .«او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد

شود، بندگان نيک و صالح مي پذيرفته شفاعت تنها از بندگان صالح و نيک اهلل 

 اوکساني اند که اهلل تعالي از آنها راضي و خوشنود باشد.

 وع است؟شفاعت چند ن -:52س

 کنيم:مي شفاعت شش نوع بوده که آنرا مختصراً بيان -جـــ :

از خداوند  کههنگامياست  صمخصوص پيامبر ما محمد  شفاعت عظمي که

 ميخواهد تا قضا و محاسبه در ميان بندگان را آغاز نمايد.

جنت که اين هم مخصوص پيامبر گرامي ما محمد  يهشفاعت بخاطر کشودن درواز

 شود امت اوست.مي ولين امتيکه داخل بهشتاست و ا ص

 شفاعت در مورد کساني که مسير شان به دوزخ تعين شده است. 

يکتا پرستاني که وارد دوزخ شده اند ليکن توسط شفاعت از دوزخ  يدر بارهشفاعت 

 بيرون آورده ميشوند.

 شفاعت بخاطر بلند شدن مرتبه و منزلت جنتيان.



 30  سوال و جواب در عقیده 99

 

 صاز بعضي کافران که اين شفاعت خاص به پيامبر شفاعت بخاطر کم کردن عذاب 
نمايند و پذيرفته مي کاکاي شان ابو طالب شفاعت يدر باره ص حضرتآناست، 

 ميشود.

 آيا زندگي دوزخیان و بهشتیان جاودانه و دايمي است؟ -:53س

شان بطور جاويدان و ابدي زندگي بهشتيان و دوزخيان با جسد و روح بلي! -جـــ :

روز قيامت مرگ بشکل »مرگ وجود ندارد چنانکه در حديث شريف آمده است: نموده 

زنند، همه نگاه ميکنند، به آنها گفته مي قُچي آورده شده سپس فرشتگان بهشتيان را صدا

 شناسيد؟مي ميشود اين را

زنند آنها نيز مي گويند: بلي، مرگ است، همچنين فرشتگان اهل دوزخ را صدامي همه

د، بعد از آن مرگ را ذبح ميکنند، سپس به بهشتيان گفته ميشود اين زندگي نگاه ميکنن

جاودانه است و مرگي نيست، در نتيجه آنها خيلي خوشحال ميشوند، و به دوزخيان گفته 

ميشود اين زندگي جاودانه است و مرگي نيست، در نتيجه به غم و اندوه و ناراحتي آنها 

 نزد بخاري «.افزوده ميگردد

 اگر کسي از زنده شدن بعد از مرگ انکار کند چه حکم دارد؟ -:54س

اگر کسي از زنده شدن بعد از مرگ انکار کند کافر است و جايگاهش دوزخ  -: جــ

 کند:مي خواهد شد، خداوند درين مورد از زبان کافران حکايت

ِ َلُ ﴿ ا قُۡل بَََلَٰ َوَرّبد
ْ ن لذن ُيۡبَعُثوا

َ
ِيَن َفَفُرٓواْ أ َٰلَِك لََعَ زََعَم ٱَّلذ َٰ ۡبَعَُّنذ ُثمذ َلُنَبذُؤنذ بَِما َعِمۡلُتۡما َو

ِ يَِسيٞ   .[7التغابن: ] ﴾٧ٱَّللذ

 پندارند که هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد! بگو: چنين نيست کهمي کافران»ترجمه: 

زهاي که پنداريد، به پروردگارم سوگند! زنده و برانگيخته خواهيد شد وسپس از آن چيمي

 .«ايد با خبرتان خواهند کرد، و اين کار براي خداوند ساده و آسان استکردهمي
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 چیست؟« تقدير»ايمان به قدر  -:55س

رود، مسلمان بايد يقين مي ايمان به قدر يکي از اصول و ارکان ايمان بشمار -جـــ :

يبتي بر او برسد، کامل داشته باشد که تقدير خير و شر از جانب خداوند است و اگر مص

خداوندي تن در دهد و بداند که  يهآنرا متحمل شود و ابراز رضايت نمايد و به اراد

مصيبت و آسيب از روي تصادف نبوده بلکه قبالً فيصله شده است، هيچ چيزي در 

کائنات خارج تقدير نبوده در لوح محفوظ نوشته شده است، اعمال بندگان خير يا شر به 

گيرد، با آن هم خداوند آنان را اختيار و اراده داده است و در مي صورت خداوند يهاراد

هيچ عملي آنان را مجبور نساخته است لذا خداوند بندگان خود را امر و نهي نموده است 

 و راه خير و شر را به آنان واضح و بيان کرده است.

 لطفاً در مورد تقدير معلومات بیشتر بدهید؟ -:56س

 به قدر مشتمل بر چهار مرتبه است:ايمان  -جـــ :

مؤمن بايد باور و يقين داشته باشد که علم خداوند بر همه چيز احاطه کرده  -اول:

علم او بيرون نيست، خداوند قبل از آفريدن  يهاست و هيچ چيزي در اين عالم از داير

آنها،  آنها علم و آگاهي داشت، اعمال، کردار، روزي، اجل، و حرکات يهکائنات بر هم

 اهل جنت و دوزخ به او معلوم بود.

ٍء ِعۡلَمَۢا﴿ :فرمايدمي خداوند ِ ََشۡ
َحاَط بُِكلد

َ
َ قَۡد أ نذ ٱَّللذ

َ
 .[12الطالق: ] ﴾َوأ

 .«و آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است»ترجمه: 

مؤمن بايد اعتقاد جازم داشته باشد که خداوند قبل از آفريدن خالئق و کائنات،  -دوم:

خداوند متعال پنجاه هزار سال »: فرمايندمي صهمه چيز را نوشته بود، چنانکه پيامبر 

عرشش بر « قبل از آن»، تقدير مخلوقات را نوشته بود، قبل از پيدايش آسمانها و زمين

 سلم و احمد.نزد م .«باالي آب بود

مؤمن ايمان داشته باشد که اراده و خواست خداوند نافذ و قدرت او بر همه  -سوم:

شود، آنچرا خداوند مي چيز است، همه حوادث و وقايع به اراده و قدرت او واقع شده و
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 :فرمايدميآيد و آن چيزي را که نخواهد پديد نمي آيد، خداوند مي بخواهد پديد

﴿ ُ  .[27إبراهيم: ] ﴾َما يََشآءُ  َوَيۡفَعُل ٱَّللذ

 : فرمايدميهمچنان  «و خداوند هر چه بخواهد انجام ميدهد»ترجمه: 

﴿ ُ ن يََشآَء ٱَّللذ
َ
ٓ أ  .[31اإلنسان: ] ﴾َوَما تََشآُءوَن إَِّلذ

 .«شما نميتوانيد، بخواهيد، مگر اينکه خدا بخواهد» ترجمه:

آفريدگار همه چيز است، همه چيز  مؤمن بايد ايمان داشته باشد که اهلل  -چهارم:

 : فرمايدميخورد و بزرگ را آفريده است و بر همه چيز قادر است، چنانکه خداوند 

ءٖ ﴿ ِ ََشۡ
ُ َخَٰلُِق ُُكد  .[16الرعد: ] ﴾قُِل ٱَّللذ

 .«همه چيزها است يهبگو: خدا آفرينند»ترجمه: 

حفوظ نوشته گويد: من بر آنچه که در موردم در ازل و لوح ممي شخصي -:57س

 شده است اعتماد و اکتفاء نموده عملي انجام نمیدهم، جوابش درين مورد چیست؟

هر مسلمان مکلف است به انجام اعمال نيک مبادرت و رزيده و از اعمال بد  -جـــ :

 بپرهيزد، حديث ذيل جواب قناعت بخشي براي چنين اشخاص است.

بقيع حضور داشتيم و رسول اهلل در  يهروايت شده که گفت: ما در جناز ساز علي 

شان عصايي بود، سپس سر شان و ما به اطرافشان نشستيم در دست آمده و نشست ص

هيچ کدام از شما »و فرمودند:  بزمين زده را به زير انداخته و با عصايي که سرش کج بود

ر رسول اهلل آيا ب نيست مگر اينکه جايش از جهنم و بهشت نوشته شده است، گفتند: يا

کس آنچه که م؟ فرمود: عمل کنيد زيرا براي هراعتماد نکين« لوح محفوظ»ما در  يهنوشت

 متفق عليه.« براي آن آفريده شده است، آماده گشته

آفرينش يکي از شما در رحم مادر براي چهل »: فرمايندمي ص حضرتآنهمچنين 

ز به خون بسته ماند و بعد از آن مثل همين مدت چهل رومي روز بصورت نطفه باقي

گردد، سپس مي مثل همين مدت هم چهل روز به گوشت پاره مبدل گردد،مي تبديل

دمد و به چهار چيز دستور داده ميشود تا بنويسد: مي فرستاده شده و در وي روح يهفرشت
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به نوشتن روزي اش، اجلش، عملش، و اينکه نيکبخت است يا بدبخت، پس سوگند به 

ي بجز او نيست، همانا يکي از شما عمل اهل بهشت را انجام خدايي که معبود بر حق

بر وي « لوح محفوظ»ماند ولي نوشته نمي« فاصله»ان او و بهشت جز گزي ميدهد که مي

گردد، و همانا مي جويد و وي عمل اهل دوزخ را انجام داده به دوزخ داخلمي سبقت

دوزخ جز گزي نمي ماند ولي  يکي از شما عمل اهل دوزخ را انجام ميدهد که ميان او و

بر وي سبقت جسته و وي عمل اهل بهشت را انجام داده و به آن « لوح محفوظ»نوشته 

 متفق عليه .«گرددمي داخل

کند و اينکه هر آنچه در جهان است از سود و زيان به قضا مي اين حديث قدر را ثابت

 و قدر خداوند است.

ها و اعتبار آن به خاتمه است و نبايد به رساند که ارزش کارمي همچنان اين حديث

 و مغرور گردد. ظاهر اعمال اعتماد شود، چنانکه نبايد انسان به اعمال نيکش فريفته

است و به  خير و شر اهلل  يهمؤمن بايد ايمان و يقين کامل داشته باشد که آفرينند 

ر و پنهان بر خود حاکم اوامر و نواهي شريعت پابندي داشته باشد و احکام اهلل را در آشکا

 بداند، و با تکيه به تقدير از عمل شانه خالي نکند.

و بداند که هدايت و گمراهي همگي بدست اهلل است، ثواب و عقاب بر اساس پيروي 

از شريعت و تخلف از آن است، نه بر اساس تقدير، نبايد در وقت مصيبت خود را به 

ک توفيق يافت آن را از کمال خود نداند بلکه تقدير حواله دهد و هرگاه به کار خوب و ني

ي خود اعتراف نموده بال هابگويد که همه از احسان و نيکي خداوند است، به لغزش

 لب مغفرت خواسته به او رجوع کند.فاصله از خداوند ط

 اسالم خارج ساخته و ايمانش را نقض يهکه مسلمان را از دايراموري -:58س

 کند چیست؟مي

کند مي اسالم خارج نموده ايمانش را نقض يهموريکه مسلمان را از دايرا -جـــ :

 قرار ذيل است:
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شريک قرار دادن با خداوند متعال در عبادت، مانند: غير از خدا خواستن، يا به  -:6

مخلوقي اميد کردن يا از وي ترسيدن، يا دوستي با مخلوق مانند محبت با خداوند و يا 

دادن مخلوقي با خالق، و يا اينکه عبادتي براي غير اهلل تعالي اداء  بيشتر از آن، يا شباهت

گردد مانند قرباني، نذر و غيره، و اينگونه اشخاص مشرک بوده داخل شدن جنت بر آنها 

 :فرمايدميشان خواهد بود خداوند  حرام است و دوزخ جايگاه ابدي

﴿ ُ َم ٱَّللذ ِ َفَقۡد َحرذ نَصارإِنذُهۥ َمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللذ
َ
َٰلِِمنَي ِمۡن أ ِّۖ َوَما لِلَٰذ َُٰه ٱنلذاُر َوه

ۡ
 ﴾ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنذَة َوَمأ

 .[27: ةالمائد]

بيگمان هر کس شريکي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است »ترجمه: 

 .«و جايگاه او آتش است

ا شفاعت ميطلبد يا را قرار داده از آنه ايهميان خود و پروردگارش واسط کهکسي -:8

 نمايد، به اجماع امت اسالمي کافر است.مي بر آنها توکل

مشرکان و کافران را کافر نگويد يا در کفر آنان شک کند و يا اينکه راه،  کهکسي -:3

 آنان را صحيح گفته و بهتر بداند، کافر است. يهروش و مفکور

ي ديگران بهتر و کاملتر از هامعتقد باشد اينکه راه و روش و مفکوره کهکسي -:2

 صاست يا حکم آنان را بر حکم پيامبر  صي پيامبر گرامي محمد هاهدايات و رهنمود
و مستکبران  هاحکم طاغوت کهکساني ترجيح داده آنرا صحيح بخواند کافر است، مانند 

 روي زمين را بهتر از اسالم ميدانند.

ورزد هر چند به آن عمل مي و کينهبغض  صبا رهنمود و اوامر پيامبر  کهکسي -:6

 :فرمايدمي کند، کافر است چنانکه خداوند

ۡعَمَٰلَُهۡم ﴿
َ
ۡحبََط أ

َ
َٰنَُهۥ فَأ َ َوَكرُِهواْ رِۡضَو ۡسَخَط ٱَّللذ

َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱتذ نذ

َ
َٰلَِك بِأ  .[28محمد: ] ﴾٢٨َٰ

سر خشم ميآورد، و روند که خداي را بر مي بدان خاطر است که آنان بدنبال چيزي»ترجمه: 

 .«کنندمي از چيزي که موجب خوشنودي او است ناپسندي
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به امري از امور دين اسالم توهين کند يا به آن تمسخر کند کافر است،  کهکسي-:6

ِ وََءاَيَٰتِهِۦ َورَُسوَِلِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءوَن ﴿ :فرمايدميخداوند در مورد چنين اشخاص  بِٱَّللذ
َ
قُۡل أ

 .[66-65: التوبة] ﴾ۡعَتِذُرواْ قَۡد َفَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكمۡ ََّل تَ  ٦٥

کرديد؟! عذر خواهي مي بگو: آيا به خداوند و آيات او و پيغمبرش بازي و شوخي»ترجمه: 

 .«ايدشما پس از ايمان آوردن کافر شده نکنيد،

ميان دو  جادو کند و يا به آن راضي شود کافر است مانند اختالف افگني کهکسي -:9

دوست و يا نزديک سازي ميان دو شخص توسط جادو، خداوند در مورد کفر جادوگران 

َما ََنُۡن فِۡتَنةٞ ﴿ :فرمايدميچنين  َٰ َيُقوََّلٓ إِنذ َحٍد َحَّتذ
َ
: ةالبقر] ﴾تَۡكُفرۡ  فَََل  َوَما ُيَعلدَِماِن ِمۡن أ

112]. 

ينکه پيشاپيش به او ميگفتند: به هيچ کس چيزي نمي آموختند، مگر ا -آندو فرشته»ترجمه: 

 .«آزمايش هستيم کافر نشو يهما وسيل

 در برابر مسلمانان باکفار کمک و همکاري نموده و از آنها پشتيباني کهکسي -:2

 :فرمايدمي کند کافر است خداوند در مورد چنين مردمانمي

ِنُكۡم فَإِنذُهۥ مِۡنُهۡمۗۡ إِنذ ٱ﴿ ذُهم مد َ ََّل َوَمن َيَتَول َٰلِِمنيَ َّللذ  .[51: ةالمائد] ﴾ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَٰذ

ايشان  يهدوستي ورزد بيگمان او از زمر« يهود و نصاري»هر کس از شما با ايشان »ترجمه: 

 .«به شمار ميرود، و شک نيست که خداوند افراد ستمگر را هدايت نميکند

پا بيرون  صمد معتقد باشد اينکه بعضي اشخاص ميتواند از شريعت مح کهکسي -:1

 :فرمايدمي باشد خداوندمي نهد، پس اينگونه اشخاص کافر

ِ ِمَن ٱۡلَخَِِٰسِيَن ا فَلَن َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَ ٱۡۡلِۡسَلَِٰم دِينٗ ﴿  ﴾٨٥ُيۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرة
 .[85عمران: آل]

ود، و او در آخرت از غير از اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نميش کهکسي»ترجمه: 

 .«زيانکاران خواهد بود يهزمر
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 آموزد و نه به آن عملمي از دين خداوند روگرداند، طوريکه نه آنرا کهکسي -:61

 :فرمايدمي کند، کافر است خداوندمي

َِر أَِب﴿ ن ذُكد ۡظلَُم ِممذ
َ
ٓا إِنذا ِمَن ٱلُۡمجۡ َوَمۡن أ ۡعَرَض َعۡنَها

َ
 ﴾٢٢رِمِنَي ُمنَتقُِموَن َيَِٰت َربدِهِۦ ُثمذ أ

 .[22: السجدة]

تر از آن کسي است که به آيات پروردگارش پند داده شود، و او چه کسي ستمکار»ترجمه: 

 .«ايمما از گناه کاران انتقام گيرنده از آنها روي بگرداند؟ مسلماً

 ادعاي علم غيب کند کافر است مانند فال بينان، جادوگران کف شناسان کهکسي -:66

سخن از امور غيبي زند، بجز پيامبران خداوند که احياناً به اذن  کهکسيو نجوميان و هر 

خداوند و حکمت و مصلحتي که در آن نهفته است از امور غيبي آگاهي ميدهند. خداوند 

 :فرمايدمي

ا ﴿ َحدا
َ
َٰ َغۡيبِهِۦٓ أ َٰلُِم ٱۡلَغۡيِب فَََل ُيۡظِهُر لََعَ ن رذُسوٖل فَإِنذُهۥ يَۡسلُُك مِنَۢ إَِّلذ َمِن ٱۡرتَََضَٰ مِ  ٢٦َع

 .[27-26الجن: ] ﴾٢٧َبنۡيِ يََديۡهِ َومِۡن َخۡلفِهِۦ رََصٗدا 

غيب خدا است، و هيچکس را برغيب خود آگاه نميسازد مگر پيغمبري  يهدانند»ترجمه: 

 .«که خدا از او خوشنود باشد، خدا محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان ميدارد

کند چنانکه خداوند مي گويان دوستان شياطين اند، زيرا شياطين براي آنان وحيغيب

 :فرمايدمي

َيَِٰطنَي َِلُوُحوَن ﴿ ٓ ِإَونذ ٱلشذ ۡوِِلَا
َ
َطۡعُتُموُهۡم إِنذُكۡم لَُمۡۡشُِكونَ إََِلَٰٓ أ

َ
 ﴾ئِِهۡم ِِلَُجَِٰدلُوُكۡمِّۖ ِإَوۡن أ

 .[121األنعام: ]

کنند تا با شما مي انگيزي به دوستان خود القاءهبيگمان شياطين مطالب وسوس»ترجمه: 

 .«منازعه و مجادله کنند، اگر از آنان اطاعت کنيد، بيگمان شما )مثل ايشان( مشرک خواهيد بود

خداوند تعالي در عالم باال  کههنگامي»: فرمايندمي در مورد آنان صهمچنان پيامبر 

را از آن خبر ميدهند، درين حالت در مورد چيزي امر صادر نمايد، فرشتگان يکديگر 

شياطين که يکي بر باالي ديگر قرار دارند تا به جايي برسند که سخن فرشتگان را 
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به « آسماني يهپار»شود که شهاب ثاقب مي شنود و گاهيمي بشنوند، گاهي اين سخن را

يدهند تا ل مکند، وقتي خبري را شنيدند آنرا از باال براي شياطين پائين انتقامي او اصابت

اند براي جادو گران و فال بينان زمين برسانند، جادوگران و فال اينکه سخني را که شنيده

بر  .«دهند. . . مي بينان با آن سخني که شينده اند، صد دروغ را يکجا نموده به مردم خبر

 گرفته از حديث بخاري.

 کم دارد؟تصديق نمودن جادوگران، فال بینان و شعبده بازان چه ح -:59س

هرکه سخن جادوگران، کاهنان )فال بينان( و شعبده بازان را تصديق نمايد  -جـــ :

اگر »: فرمايندمي در اين مورد چنين صشريعت اسالم آنان را کافر خوانده است پيامبر 

 کسي نزد فال بيني برود و او را در سخني که ميگويد )در امور غيب( تصديق نمايد،

 نزد ابو داود. .«نازل شده است،کافر شده است صبر محمد  گمان به آنچه کهبي

شريعت اسالم در مورد علم نجوم و منجماني که با استدالل به امور  -:61س

 کند؟مي کنند چه حکمي جهان را پیش بیني ميهافلکي حوادث و پیش آمد

ه است اول بايد بدانيم که خداوند ستارگان )نجوم( را بخاطر سه مقصد آفريد -جـــ :

 چنانکه آيات قران آنرا واضح ساخته است:

 بخاطر زيبائي و درخشان ساختن آسمان. -:6

 بخاطر راندن شياطين. -:8

 يابي مسافران شب.بخاطر راه -:3

کند، مرتکب مي و هر که غير از آنچه ذکر شد، خلقت ستارگان را تفسير و توجيه

 است.ل بينان قرار دادهجادوگران و فا يهخطاي بزرگ شده و خود را در زمر

کسي که »: فرمايندمي در مورد علم نجوم و پيشه وران آن چنين صپيامبر گرامي ما 

از سحر )جادو( را آموخته است، به هر  يهاز ستارگان علمي را فرا گيرد در حقيقت شاخ

 .«تکه از آن )علم ستاره شناسي( بياموزد، بهمان پيمانه گويا از سحر آموخته اس يهپيمان
 نزد ابو داود.
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 چگونه جادو يا طلسم را باز کنیم؟ -:61س

  ممنوع -:8 مشروع -:6باز کردن جادو به دو قسم است:  -جـــ :

باز کردن جادو از راه مشروع اينست که با آيات قرآني و دعاهاي وارد ازپيامبر  -:6

 و يا دواهاي مجرب نزد اطباء صورت گيرد. ص

ردن جادو از راه ممنوع اينست که توسط جادوگر اما درهم شکستن و بازک -:8

در مورد  صصورت گيرد و اينکار انسان را بسوي شرک و کفر ميکشاند، زيرا پيامبر 

 سحر گشايي سوال شدند، در جواب فرمودند:

 داود.نزد احمد و ابي« ز عمل شيطان استاينکار ا» 

ود روي آورده از آنها علت ممنوع بودن اين نوع آنست که جادوگر دومي به جنيات خ

ميخواهد تا جادوي اولي را از بين ببرند، به اين ترتيب جادوي اولي و دومي هر دو 

گيرد، مانند شخصيکه ميخواهد نجاست را مي شرک آوردن به اهلل صورت يهبواسط

 بانجاست پاک کند.

 سزاي جادوگر چیست؟ -:62س

 ثابت است: ص حضرتآنز سزاي جادوگر اينست که کشته شود، چنانکه ا -جـــ :

 نزد ترمذي. «سزاي جادوگر اينست که گردنش با شمشير زده شود»

 فال چیست و چند نوع دارد؟ -:63س

فال اينست که انسان موفقيت و يا عدم موفقيت کار خود را مرتبط به حوادث  -جـــ :

 شرک اصغر محسوب ميشود. يهيا رويدادها بداند که اين عقيده از جمل

 فال بد -:8  فال نيک -:6  گردد:مي دونوع تقسيمفال به 

آيد و اينکار باعث مي فال نيک آنست که در قلب انسان خوشي و اميدواري پديد -:1

از فال »: فرمايندمي در مورد فال نيک صگردد، پيامبر مي اعتماد و گمان نيک به خداوند

فرمودند: سخن  ص حضرتآنآيد، اصحاب کرام گفتند فال چيست؟ مي نيک خوشم

 نزد بخاري. «نيک
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فال بد آنست که انسان تصيمم و انجام کارها يا خود داري از آن را به اساس فال  -:2

بد پي ريزي نمايد که اين عمل شرک به اهلل تعالي و منافي کمال يگانه پرستي است، 

ََّلٓ ﴿ :فرمايدميباشد خداوند مي صچنانکه اينکار از صفات مشرکين و دشمنان پيامبر 
َ
أ

ۡفََثَُهۡم ََّل َيۡعلَُمونَ 
َ
ِ َوَلَِٰكنذ أ َما َطَٰٓئُِرُهۡم ِعنَد ٱَّللذ  .[131األعراف: ] ﴾إِنذ

آگاه باش که فال بد ايشان تنها از جانب خدا بوده است ليکن اکثر آنان »ترجمه: 

 .«نميدانستند

اين  نزد احمد و« بد فالي شرک است: »فرمايندميدرين مورد  صهمچنان پيامبر  

 سخن را دو بار تکرار نمودند.

 چگونه از بد فالي خود داري نمائیم؟ -:64س

مسلمان بايد به اين عقيده باشد که نفع و ضرريکه عايد حالش ميشود به  -جـــ :

در جلب منفعت و يا  يهقضاء و قدر خداوند صورت گرفته است و هيچ رويداد و حادث

خداوند  يهايد فقط به توانايي و قدرت و اراددفع ضرر تأثير ندارد، اتکاء و توکلش ب

در  صباشد، و اگر بدفالي در قلبش پديد آيد بايد به ارشادات نبوي عمل کند، پيامبر 

 :فرمايندمي آن چنين يهمورد کفار

شخصيکه بنا بر بد فالي از تصميمش منصرف شود، در حقيقت او به اهلل شريک » 

آن چيست؟ فرمود: اگر چنين اشتباه از  يهس کفارآورده است، اصحاب کرام پرسيدند: پ

خوبي و نيکي از جانب تو است و جز فال )نيک( تو  کسي سر زند بايد بگويد: اي اهلل!

 نزد احمد. «ديگر فال )نيک( وجود ندارد، زيرا جز تو معبودي نيست

 معناي شرک چیست و بر چند نوع است؟ -:65س

با خداوند تعالي در آفرينش و پرستش است شرک بمعناي شريک قرار دادن  -جـــ :

مانند: غير از خداوند چيزي بخواهد که در مقدور بنده نيست، يا غير از خدا رحمت 

بطلبد، يا غير از خدا ترس و هراس داشته باشد، يا قرباني، نذر، يا عبادتي از عبادات را 
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ندي همسان قرار براي غير اهلل انجام دهد، يا مخلوق را با خداوند در خصايص خداو

 دهد.

 شرک اصغر -:8  شرک اکبر -:6  شرک دو نوع است:

شرک اکبر آنست که نوعي از عبادات براي غير خداوند بجا آورده شود و آن را با  -:6

آفريدگار جهان مساوي و همتا بداند، مانند: خواستن مطالب و حاجات در دعا غير از اهلل، 

ترسد يا در وقت خوف به غير اهلل پناه ببرد، در وقت ترسد از آن بمي يا طوريکه از اهلل

مشکالت و مصايب غير اهلل را خوانده از او بيم و اميد داشته باشد و بر او توکل و اعتماد 

چنانکه امروز در اطراف  هاکند مانند بر آورده کردن نيازمنديها، و آسان کردن سختي

 گيرد.مي صورت هابسياري از قبرها و زيارتگاه

اسالم خارج ساخته جايگاه ابدي اش دوزخ  يهين نوع شرک مسلمان را از دايرا

 خواهد بود و اگر قبل از مرگ توبه کند خداوند آمرزنده و مهربان است.

ا َوَمن ﴿ :فرمايدميخداوند  َٰلَِك لَِمن يََشآُء َٰ َك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن  ن يُۡۡشَ
َ
َ ََّل َيۡغفُِر أ إِنذ ٱَّللذ

ا يُۡۡشِ  ا َعِظيما ِ َفَقِد ٱۡفََتَىَٰٓ إِۡثما  .[48النساء: ] ﴾٤٨ۡك بِٱَّللذ

بيگمان خداوند )هرگز( شرک به خود را نمي بخشد، ولي گناهان غير از آن را از »ترجمه: 

بخشد، و هر که بخدا شرک ورزد، گناه بزرگي را مرتکب شده مي هرکس که خود بخواهد

 :فرمايدميچنانکه  «است

ِ َوَيۡعُبُدو﴿ ُؤََّلٓءِ ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّللذ ِ َما ََّل يَُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهَٰٓ  ﴾َن ِمن ُدوِن ٱَّللذ
 .[18يونس: ]

 رساند و نه به آنان سودمي پرستند که نه با آنان زيانمي ي راهابه جاي خدا چيزي»ترجمه: 

 .«رساندمي

الي است که با انجام دادن آن مسلمان به شرک شرک اصغر عبارت از اقوال و افع -:8

گويند زيرا اکثراً در نيت مي اکبر نزديک ميگردد اين نوع شرک را شرک خفي يا پنهان نيز

کند، مانند هر عمليکه منظور از آن رضاي اهلل تعالي باشد ولي مي بنده راه پيدا يهو اراد
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اند، خداوند ردم به اين نوع شرک آغشتهري از مريا در آن راه پيدا کند، که متأسفانه بسيا

 ما را هدايت عطاء فرمايد. يههم

در مورد امتش نگران بود تا مبادا درين دام شيطاني نيفتند چنانکه  صپيامبر گرامي ما 

در  ص حضرتآنشما از همه بيشتر از شرک اصغر بيم دارم از  يدر باره: »فرمايندمي

 نزد احمد و طبراني« رک اصغر استمورد آن سوال شد، فرمودند: ريا ش

 ي از شرک اصغر:يهامثال

 ايستد و بخاطر ريا نماز خود را حسن و زيباييمي شخصي براي اداي نماز -:6

 بخشد.مي

سوگند خوردن به غير اهلل مانند: قسم خوردن به پدران و اجداد، يا قسم به کعبه،  -:8

خي، قسم به علي يا عباس، قسم به قسم به شرف و ناموس، قسم به سر فالن، قسم به س

 جان فالن.

گفت: نه، و سوگند به کعبه، مي روايت است که او مردي را شنيد که باز ابن عمر 

 شنيدم که صگفت: به غير خدا سوگند مخور! زيرا از رسول اهلل  بابن عمر 

د نز« فرمودند: آنکه به غير خدا سوگند خورد همانا کافر شده يا شرک آورده استمي

 ترمذي

 شخصي صدقه ميدهد تا مردم او را مدح و ستايش کنند. -:3

کند تا مردم او را شجاع گويند يا بخاطر بدست آوردن مال مي شخصي جهاد -:2

 کند.مي جهاد

کند تا مردم آنرا شنيده وي را مدح مي شخصي قرآن را با خوش آوازي تالوت -:6

 کنند.

شخصي همچو « که خدا و تو بخواهي آنچه را»گويد: مي شخصي به ديگري -:6

بطور سر زنش به او گفتند:  ص حضرتآناستعمال کرد،  صجمله را در مقابل پيامبر 
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 «آيا مرا با خدا شريک گردانيدي؟ بلکه آنچرا که خداوند خودش بخواهد همان ميشود»
 نزد ابوداود.

علم بياموزد،  بخاطر بدست آوردن مال وثروت حج کند، يا امامت کند، يا کهکسي -:9

 يا آذان دهد.

اگر خدا و شما نمي بوديد من در فالن مصيبت »شخصي به ديگري ميگويد:  -:2

، و درست «من جز خداوند و شما کسي ديگر ندارم»گويد: مي يا چنين« دچارمي شدم

من جز خداوند بعد از آن »يا « اگر خدا نمي بود بعد از آن فالن»اينست که بگويد: 

پس بدانيم که شرک خفي باريکتر از مور سياهيست که بر سنگ سياه، در  .«خودت. . . 

اند.خداوند که ساحل نداشته نجات يافتگانش کمرود، و بحريست مي شب تاريک راه

 :فرمايدمي

﴿ ْ ٗٗ لَِقآَء َربدِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمَٗل َفَمن ََكَن يَرُۡجوا َحَدَۢااَدةِ َربدِهِۦٓ ا َوََّل يُۡۡشِۡك بِعِبَ  َََٰٰلِ
َ
 ﴾أ

 .[111الکهف: ]

کس خواهان ديدار خداي خويش است، بايد که کار شايسته کند، و در پس هر»ترجمه: 

 .«پرستش پروردگارش کسي را شريک نسازد

 فرق میان شرک اکبر و اصغر چیست؟ -:66س

 فرق ميان شرک اکبر و اصغر در چهار چيز است: -جـــ :

شود اما مي اسالم خارج گرديده و مرتد مرتکب شرک اکبر شود از دين کهکسي -:6

 گردد.مي شرک اصغر مرتکبش از دين اسالم خارج نگرديده بلکه مرتکب گناه بزرگ

مرتکب شرک اکبر شود بطور هميشگي و دايم در دوزخ است اما  کهکسي -:8

 ماند.رديده ولي بطور جاويدان باقي نميمرتکب شرک اصغر شود داخل دوزخ گ کهکسي

کند، ليکن شرک اصغر همان مي اکبر همه اعمال نيک مسلمان را محو شرک -:3

 کند که ريا و شرک با آن آميخته شده است.مي عملي را محو
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شود، ليکن شرک اصغر مي مرتکب شرک اکبر ميگردد خون و مالش مباح کهکسي -:2

 جان و مالش را مباح نمي گرداند.

 وند؟شنمي را هازنده آواز هاآيا مرده -:67س

 :فرمايدمي را نمي شنوند خداوند هاآواز زنده هامرده -: جــ

 .[81النمل: ] ﴾إِنذَك ََّل تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَِتَٰ ﴿

 .«بيگمان تو نميتواني مردگان را شنوا بگرداني»ترجمه: 

ي که مردمان نیک و صالح بودند کمک و ياري خواستن هاآيا از مرده -:68س

 است؟ جايز

چه انبياء و چه اولياء کمک و ياري خواستن جايز نيست زيرا  هاردهنه، از م -جــ :

آنان قادر به چنين کاري نيستند، تنها خداوند متعال ميتواند يار و مددگار بنده باشد و بس، 

 :فرمايدميخداوند 

لٖۡف ﴿
َ
ُفم بِأ ّندِ ُمِمدُّ

َ
َِن ٱلَۡمَلَٰٓ  إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربذُكۡم فَٱۡستََجاَب لَُكۡم أ  ﴾٩ئَِكةِ ُمۡردِفنَِي مد

 .[9األنفال: ]

از پروردگار خود درخواست کمک و « در جنگ بدر»به ياد آوريد زماني را که »ترجمه: 

 .«.ياري مينموديد و او در خواست شما را پذيرفت. . . 

اي زنده واي با تدبير به »در دعايش چنين فرمودند:  صهمچنان پيامبر گرامي 

 نزد ترمذي. «خواهيممي ريرحمتت از تو کمک و يا

کند و تنها مي تنها او را پرستش بندد کهمي مسلمان همه روزه با خداوند عهد و پيمان

 است.فاتحه گواه اين عهد و پيمان  يهطلبد، سورمي از او کمک و ياري

 .«طلبيممي ريپرستيم و تنها از تو يامي تنها تو را» ترجمه ﴾إِيذاَك َنۡعُبُد ِإَويذاَك نَۡسَتعنِيُ ﴿
اي پسر! خدا را »چنين توصيه نمودند:  ببه ابن عباس  صهمچنان پيامبر گرامي ما 

خواهي مي يابي، اگر چيزيمي حفظ کن تا ترا حفظ کند، بياد خدا باش او را در برابرت

 نزد ترمذي.« جويي از خدا بجومي از خدا بخواه، و اگر ياري
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 اند؟چه کساني اولیاء اهلل -:69س

پابندي و مواظبت داشته از  صهر مؤمني که در طاعت خداوند و پيامبرش  -ـــ :ج

 رود.مي اولياء اهلل به شمار يهنافرماني آنان اجتناب ورزد، از جمل

ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ َيتذُقوَن ﴿ :فرمايدمي خداوند   .[63يونس: ] ﴾٦٣ٱَّلذ

 .«ايمان آورده اند و پرهيزگاري پيشه کردنددوستان )اولياء( خدا آناني اند که »ترجمه: 

 کرامات اولیاء چیست؟ -:71س

است که از دوستان اهلل تعالي و  يهکرامات اولياء عبارت از امر خارق العاد -جـــ :

خداوند صورت  يهشود واين عمل به خواست و ارادمي بندگان نيک و صالحش صادر

اصحاب کهف، و  يهقص خالتي ندارند مانندگرفته، اولياء در صدور آن هيچ اختيار و د

پناه بردن سه نفر به غار و توسل جستن آنان به اعمال نيک شان تا اينکه دهن غار  يهقص

از سر منبر نبوي در مدينه به ساريه سر  کههنگاميباز گرديد، و مانند کرامات عمر فاروق 

نجات دهند، و فرستادن  دشمن خود را يهلشکر مسلمانان در شام صدا زد تا از محاصر

او رسيد رود نيل جاري گرديد، و اين  يهنام کههنگاميمکتبوب وي بنام درياي نيل 

 دوام خواهد داشت. صکرامات تا روز قيامت در امت محمد 

تقوا و مخالف با شرع سر زد بايد بي احياناً اگر بعضي امور خارق العاده از مردمان

 اني و شعبده بازي است.بدانيم که کرامت نبوده عمل شيط

 آيا مسلمان ضرورت به واسطه اي میان خود و پروردگارش دارد؟ -:71س

ندارد  يهنه، خداوند به بنده گانش آنقدر نزديک است که ضرورت به واسط -جـــ :

اِع إِ ﴿ :فرمايدميچنانکه  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلذ
ُ
ِ فَإِّندِ قَرِيٌبِّۖ أ لََك ِعَبادِي َعِند

َ
 ﴾َذا َدََعنِ ِإَوذَا َسأ

 .[186: ةالبقر]

من بپرسند، )بگو:( من نزديکم و دعاي دعا کننده  يدر بارهو چون بندگانم از تو »ترجمه: 

اي »: فرمايدمي همچنان خداوند در حديث قدسي «را هنگامي مرا بخواند، قبول ميکنم

طلبيد تا ام پس از من هدايت مراهيد جز آنکه او را هدايت کردهشما گ يهبندگانم هم
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شما گرسنه ايد مگر آن را که من  يهشما را هدايت و رهنموني کنم، اي بندگانم هم

شما برهنگانيد  يهروزي دهم پس از من بخواهيد تا شما را روزي دهم، اي بندگانم هم

مگر کسي را که من بپوشانم پس از من بخواهيد تا شما را بپوشانم، اي بندگانم شما شب 

آمرزش طلبيد تا شما را  آمرزم پس از منمي گناهان را يهد و من همکنيمي و روز خطا

 بخشي از حديث قدسي نزد مسلم. «...بيامرزم.

 میتواند بخداوند نزديک گردد؟ همسلمان با کدام وسیل -:72س

 يهي زيادي را براي مسلمانان مهيا کرده است تا به وسيلهاخداوند متعال راه -جـــ :

 :فرمايدميرا حاصل نمايند خداوند ديده و رضامندي اش آن به وي نزديک گر

 .[35: ةالمائد] ﴾َوٱۡبَتُغٓواْ إَِِلۡهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿

و براي تقرب به خدا وسيله بجوئيد )که عبارت از طاعت و اعمال شايسته »ترجمه: 

 .«است(

 ي که بنده را بخداوند تعالي نزديک ميسازد مختصراً بيانهابعضي از اين وسيله

 :داريممي

 و صفات خداوند تعالي. هانام يهنزديک شدن بخداوند بوسيل -:6

 ايمان و اعمال نيک. يهنزديک شدن بخداوند بوسيل -:8

 دعاي مردمان صالح و نيکو کار زنده. يهنزديک شدن بخداوند بوسيل -:3

 اعتراف کردن گناهان و اظهار عاجزي. يهنزديک شدن بخداوند بوسيل -:2

 تعويذ چیست؟ و آيا بستن آن جايز است؟ -:73س

ي است که آنرا پوش کرده بر گردن کودکان و يا هاتعويذ عبارت از نوشته -جـــ :

 کنند.مي بزرگان جهت دفع نظر يا هر آسيبي ديگر آويزان

 ان است.قـــر ي که از آياتهاتعويذ -:6 تعويذ دو نوع است:

 ست.ي که غير از آيات قرآن اهاتعويذ -:8   
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ي که از آيات قرآن کريم باشد بيشتر علماء آنرا ممنوع قرار داده اند، و هاتعويذ -:6

 دليل آنها در اين مورد چنين است.

  از آويزان کردن هر نوع تعويذ و تومار منع کرده است چنانکه  صپيامبر

 نزد حاکم .«تعويذ بآويزد همانا شرک ورزيده است کهکسي»اند: فرموده

 عي شر کند، پس بنا بر مصلحتمي ي غير قرآني بازهاه را بسوي تعويذجواز آن را

 اند.اين باب را کامالً مسدود کرده

 تعويذ را  کهکسيتوهين به آيات قرآن کريم است زيرا  هاآويختن اين چنين تعويذ

 گردد.مي بندد داخل تشناب و جاهاي ناپاکمي بر جسمش

باشد مانند رسم جدول، يا نوشتن حروف ي که غير از آيات قرآني هاتعويذ -:8

 يهابجدي، يا تارها، يا نامهاي جن و شيطان و يا هر طلسمي باشد حرام بوده از جمل

هرکه چيزي را به جسم »: فرمايندمي ص حضرتآن رود، چنانکهمي شرک بشمار

 نزد احمد و ترمذي .«خويش ببندد، به همان چيز سپرده ميشود

وآنچه بخاطر ايجاد محبت ميان زن و شوهر  هام کردن، تعويذد»: فرمايندمي همچنان

 نزد احمد و ترمذي .«رودمي است شرک بشمار

آويختن مهره، حلقه، کره، چشم مهره، خرمهره، و قالده و غیره بر گردن  -:74س

 کودکان و حیوانات چه حکم دارد؟

آسيب و نظر از  آويختن مهره، حلقه، چشم مهره، خرمهره، قالده بخاطر دفع -جـــ :

روماتيزم و غيره حرام و  يهکودکان و حيوانات همه شرک است چنانکه پوشيدن کر

هرکه چيزي را به »: فرمايدمي صناجايز بوده از امور شرکي شمرده شده است، پيامبر 

 نزد احمد و ترمذي .«شودمي جسم خويش ببندد، به همان چيز سپرده

عالي خارج شده به همان چيز سپرده ميشود. يعني از حفاظت و نگهباني خداوند ت

ي را که بخاطر دفع نظر بر گردن هاشخصي را فرستاده تا قالده ص حضرتآنهمچنان 

 شتران آويخته اند قطع نمايند. نزد بخاري و مسلم.
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را بسته است،  يهشخصي را ديدند که در دستش کر ص حضرتآنهمچنان 

ني، ن شخص گفت: براي نجات از ناتوااز او پرسيدند اين چيست؟ آ ص حضرتآن

به وي فرمودند: آنرا از دستت بيرون کن،  صام. پيامبرسستي و کسالت آنرا بدست کرده

اين  زيرا اين جز ناتواني و کسالت چيز ديگري نخواهد بخشيد، و اگر بميري در حاليکه

 نزد حاکم و احمد.« حلقه در دستت باشد هرگز )از دوزخ( نجات نخواهي يافت

 در مورد دم کردن و دعا خواني بر مريض، شريعت اسالمي چه حکم -:75س

 کند؟مي

 -:6نامشروع  -8مشروع  -6دم کردن و دعاخواني بر مريضان دو قسم است:  -جـــ :

دم کردن و دعا خواني مشروع آنست که خالي از الفاظ شرکي باشد درين صورت به سه 

 باشد:مي شرط ذيل جايز

 ي باشد تا اينکه معنايش فهميده شود.به زبان عرب -:6

 از قرآن کريم و يا احاديث نبوي و يا از اسماء و صفات خداوند تعالي باشد. -:8

معتقد به اين باشد که دم و دعا به تنهائي خود مؤثر نبوده بلکه تأثير آن به اراده و  -:3

 گيرد.مي خواست خداوند متعال صورت

در آن الفاظ شرکي وجود داشته از غير خداوند دم و دعاي نامشروع آنست که  -:8

و فرشتگان، پيامبران،  هاي جنهاکمک و ياري خواسته شود، مانند دم کردن بنام

نيکوکاران و غيره که قادر به رساندن نفع و ضرر نيستند، چنانکه رفتن نزد مردمان 

خود قرار  يهو پيشاينکار را حرفه  کهکساني معروف به فال بين و شعبده باز، جادوگر، و 

 داده اند، نا جايز و حرام بوده مسلمان بايد از آنها دوري بجويد.

 آيا حصول برکت و فیض از سنگ، درخت، قبر و غیره جايز است؟ -:76س

حصول فيض و برکت از سنگ، درخت، قبر، چشمه، تپه و غيره اگر به اين  -جـــ :

گيرند و يا اينها مي و خداوند قرار نيت باشد که گويا اينها وسيله و واسطه ميان وي
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شفاعت کننده نزد اهلل تعالي ميباشند، در واقع وي به اهلل تعالي اين چيزها را شريک ساخته 

 : فرمايدمي و اين از شرک اکبر محسوب ميشود، خداوند

ِبُ ﴿ ۡوِِلَآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إَِّلذ ِِلَُقرد
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱَّتذ ِ ُزلَۡفَٰٓ َوٱَّلذ  .[3الزمر: ] ﴾ونَآ إََِل ٱَّللذ

و آناني که جز خدا دوستان و ياران ديگري را بر ميگيرند )ميگويند:( ما آنان را »ترجمه: 

 .«پرستش نميکنيم مگر براي آنکه ما را به خداوند نزديک گردانند

 و اگر به نيت اين باشد که گويا با ماليدن و لمس کردن و يا رفتن به جاهاي

 مخصوص جسمش پربرکت و پرفيض ميگردد، اين طرز فکر شرک اصغر است.

در  صحنين همراه با رسول اهلل  يهما در غزو» :روايت ميکند که سابو واقد ليثي 

حرکت بوديم، و ما در آن اواخر مسلمان شده بوديم که در طول راه درختي از بير به نظر 

ي هاطواف قرار داده و سالح يهآنرا وسيل رسيد که آنرا ذات انواط ميناميدند. مشرکين

براي ما هم  صآويختند، پس نظر ما به درختي افتاد گفتيم اي رسول اهلل مي شانرا بآن

ي ما انتخاب کن چنانکه مشرکين درختي براي هادرختي را براي آويزان کردن سالح

استاني است، قسم فرمودند: اهلل اکبر اين رسم ب صسالح آويزان کردن دارند، رسول اهلل 

بذاتيکه جانم بدست اوست، چنان گفتيد که بني اسرائيل براي موسي گفتند: براي ما الهي 

نزد  «انتخاب کن چنانکه براي آنها الهي است، يقيناً شما بر روش پيشينيان روان هستيد

 ترمذي. 

را ايشان  صآنها به اين گمان بودند که اين عمل در شرک داخل نيست، وقتي پيامبر 

 ازين عمل باز داشت خود داري نمودند.

 بدعت در دين چیست؟ -:77س

بدعت بمعناي اختراع و نو آوري است، و بدعت در دين آنست که  يهکلم -جـــ :

 نداشته باشد بدعت گفته صهر امري در عبادات دليلي از قرآن کريم و يا سنت پيامبر 

 :فرمايندمي صکه پيامبر شود، همچنان بدعت را ضد سنت ميتوان گفت. چنانمي

 نزد مسلم .«عملي انجام دهد که دين ما آن را تأييد نکند مردود است کهکسي» 
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قول و عملي مربوط به  کهکسياند: بدعت در دين را چنين تعريف کرده بعضي علما

 و اصحابش اختراع نمايد بدعت ناميده ميشود. صدين را مخالف قول و عمل پيامبر 

 دين چه حکم دارد؟بدعت در  -:78س

 :فرمايدميبدعت و نو آوري در دين حرام است خداوند  -جـــ :

ِۦ َما َوَمن ﴿ ِ َ ََلُ ٱلُۡهَدىَٰ َوَيتذبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِننَِي نَُوَلد يَُشاقِِق ٱلرذُسوَل ِمنَۢ َبۡعِد َما تَبنَيذ
ا  َٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنذَمِّۖ وََسآَءۡت َمِصيا  .[115النساء: ] ﴾١١٥تََولذ

کسي که مخالفت با پيغمبر کند بعد از آنکه راه هدايت روشن شده است و غير راه »ترجمه: 

مؤمنان را در پيش گيرد، او را به همان جهتي که دوستش داشته است رهنمود ميگردانيم و به 

 .«دوزخش داخل ميگردانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است!

بي گمان بهترين سخن کتاب خدا است و »: فرمايدمي ددر اين مور صچنانکه پيامبر 

بهترين راه هدايت، راه هدايت محمدي است و بدترين امور آنست که بدعت باشد و هر 

 نزد مسلم. «امري نوپيدا )بدعت( گمراهي است

ي که در بین مسلمانان منتشر گرديده است هالطفاً بعضي از بدعت -:79س

 بیان کنید؟ مختصراً

در جوانب مختلف عبادات و عادات مسلمانان رايج گرديده  هامتأسفانه بدعت -جـــ :

نماييم خدا کند برادران مسلمان مي اشاره هااست، ما بطور مختصر به بعضي از اين بدعت

ي را که شيطان باز هاما متوجه شده به ريسمان خداوند )قرآن و سنت( چنگ بزنند و راه

 نموده است مسدود نمايند.

 باشد:مي قرار ذيل ي که در عبادات و عادات مردم راه يافتههابدعت

  بدعت در روزه: روزه گرفتن اولين روز ماه رجب ومشخص نمودن بعضي

 ي رجب و شعبان و رمضان پياپي.هاروزهاي اين ماه به روزه، روزه گرفتن ماه

  نمايد.مي زکات را به ماه رجب تأخير کهکسيبدعت در زکات: مانند 
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  شريفه، الزم گردانيدن  يهدر حج: لمس کردن رکن عراقي و شامي کعببدعت

بعضي از حجاج رفتن به جبل رحمه و مسح و لمس کردن جسمشان را در آنجا، 

و  صتبرک جستن به درختان و سنگهاي مکه و مدينه، طواف کردن به قبر پيامبر 

ايي و مسح و لمس کردن ديوار و منبر و محراب مسجد نبوي شريف، راه پيم

 مظاهرات در موسم حج بنام براءت از مشرکين.

  بدعت در قرآن کريم: کراه کردن قاريان بخاطر خواندن قرآن بر روح مرده، آويختن

عصر، قرآن خواني  يهآيات قرآن بشکل تعويذ، ختم مجلس با خواندن سور

 بصورت جماعي، قرآن خواندن باالي قبرها، ميله و مهماني بنام ختم قرآن.

 که آيات قرآني دارد،  يهدر روز جنازه و بعد از آن: پوشانيدن مرده با پارچ بدعت

تقسيم نمودن صدقه و خيرات باالي قبر، دعوت نمودن مردم به منزل مرده و 

صرف طعام بعد از دفن، گذاشتن مرده در تابوت، کراه کردن قاريان بخاطر خواندن 

طر ماتم و گريه و ناله، بلند قرآن و بخشش اجر آن به مرده، برگزاري مجلس بخا

کردن قبر و گذاشتن لوحه و گنبد بر سر قبر، گردهم آيي مردم به منزل مرده در 

ي جمعه و روز چهلم و پوره شدن هاروزهاي اول، دوم و سوم و هفتم و شب

، پاشيدن آب و غرس درخت بر قبر، مشخص نمودن روز هاسال، گذاشتن گل

اء و انبياء، پوشيدن لباس معين و رنگ معين در معين بخاطر زيارت قبرهاي اولي

 روز جنازه و بعد از آن.

 اطفال و  يهي خوشي: تجليل روز مادر، روز معلم، سالگرهابدعت در بر نامه

عروسي، مهماني شب ششم تولد طفل، تجليل روز  يهافروختن شمع، سالگر

، پختن برنج و شب برات يهديگچه، ميل يهنوروز و آماده کردن هفت ميوه، ميل

 حبوبات در روز عاشورا.

 غلو و  بدعت در مدح و ستايش اشخاص و حصول فيض و برکت از آنها: مانند

افراط در مدح انبياء و مردمان نيک، تبرک و ستايش پسران مردمان صالح هر چند 
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و  هافاسق هم باشند، توسل جستن بحق و جاه مخلوقين، تبرک جستن از دروازه

 و مدينه و مقام ابراهيم و پوش کعبه و ديوارهاي آن.ي مکه هاديوار

بدعت تنها در امور فوق منحصر نبوده، بلکه انواع و اقسام بيشتر عزيز:  يهخوانند

 باشد.مي دارد که ضرورت به جمع آوري آن در کتابها

و يارانش به  صي فوق و غيره خالي از دو حالت نيست، يکي اينکه پيامبر هابدعت

ده اند، و يا عادات، و تقاليد مردمان غير مسلمان است که در ميان مسلمان آن عمل نکر

است، پس بر مسلمان الزم است تا صالحيت مشروع بودن را بخود داده رخنه نموده

عبادات، رسم و رواج و عادات خويش را مطابق و موافق به احکام و ارشادات پيامبر 

بدعت و نو آوري در دين دوري نمايند  عيار نمايند و از هر گونه صگرامي ما محمد 

شود ميداند مي زيرا بدعت بدتر از گناه کبيره است چون شخصيکه گناه کبيره را مرتکب

که وي گنهکار شده و شايد روزي توبه نمايد، اما شخصيکه بدعت کار باشد اعتراف به 

اين اعمال  يهيلگناه نميکند و خود را پا بند به شريعت ميداند و ادعاء ميکند که وي بوس

بدعتي بخداوند نزديک ميگردد و روزي هم به فکر توبه نميشود، تا اينکه موجب غضب 

خداوند به لطفش  و قهر خداوند شده از رحمت وي محروم ميگردد، مگر کسي را که

 رهنمايي نموده بحق رجوع کند.

از نور آفريده شده اند يا از  صآيا پیامبر گرامي ما حضرت محمد  -:81س

 نطفه؟

را مانند ساير بشريت از نطفه آفريده است،  صخداوند تعالي محمد  -جـــ :

ِن تَُراٖب ُثمذ ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمذ ِمۡن َعلََقةٖ ُثمذ ُُيۡرُِجُكۡم ﴿ :فرمايدمي خداوند ِي َخلََقُكم مد ُهَو ٱَّلذ
ا  ْ ُشُيوٗخا ُفۡم ُثمذ ِلَُكونُوا ُشدذ

َ
ْ أ َجَٗل  ِطۡفَٗل ُثمذ ِلَۡبلُُغٓوا

َ
ْ أ ِّۖ َوِلَۡبلُُغٓوا َٰ ِمن َقۡبُل ن ُيَتَوَّفذ َوِمنُكم مذ

َسّمدٗ َولََعلذُكۡم َتۡعقِلُوَن   .[67غافر: ] ﴾٦٧مُّ

خداوند ذاتيست که شما را از خاک آفريد سپس از نطفه، سپس از خون بسته، »ترجمه: 

 .«آردمي سپس شما را کودک بيرون



 53  سوال و جواب در عقیده 99

 

يت چشم از جهان پوشید، يا اينکه مرگ مانند ساير بشر صآيا پیامبر  -:81س

 وي با ديگران فرق دارد؟

مانند ساير بشر چشم از جهان پوشيدند و به خاک دفن گرديدند،  صپيامبر  -جـــ :

يدُِتوَن ﴿ :فرمايدميخداوند   .[31الزمر: ] ﴾٣٠إِنذَك َميدِٞت ِإَونذُهم مذ

 .«اي محمد! تو هم ميميري، و همه آنان ميميرند»ترجمه: 

مدهوش  سوفات يافتند حضرت عمر  صروزيکه پيامبر گرامي ما حضرت محمد 

 گردد و همانا دست و پاي مي باز صگفت: سوگند به خدا بيگمان پيامبر مي شده بود و

عايشه  يهگويند او مرده است قطع و بريده خواهد شد. ابوبکر صديق از خانمي کهکساني

کرد. ابوبکر گفت: اي عمر! بنشين. مي دم صحبتبيرون آمد در حاليکه عمر با مر ل

پرستيد بايد بداند که محمد مرده مي را صسپس گفت: اما بعد! آنکه از شما محمد 

پرستيد بايد بداند که خداي محمد زنده است و نمي ميرد. خداوند مي است و آنکه اهلل را

 :فرمايدمي

ٌد إَِّلذ رَُسولٞ ﴿ َٰٓ  لَۡت ِمنقَۡد خَ  َوَما ُُمَمذ ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم لََعَ
َ
اَت أ فَإِيْن مذ

َ
ا أ َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل
َ َشۡي  َٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُُضذ ٱَّللذ ۡعَقَٰبُِكۡما َوَمن يَنَقلِۡب لََعَ

َ
ۗۡ وََسَيۡجزِي ٱأ َِٰكرِيَن ا ُ ٱلشذ  ﴾١٤٤َّللذ
  .[144عمران: آل]

ان بوده و رفته اند؛ آيا اگر او بميرد محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبر»ترجمه: 

يا کشته شود، شما به عقب بر ميگرديد؟! و هرکس به عقب باز گردد هرگز کوچکترين زياني به 

 .«خدا نميرساند و خدا به شکرگزاران پاداش خواهد داد

گفت: به خدا سوگند بعد از اينکه ابوبکر آن را تالوت کرد بر زمين افتادم و  سعمر 

 اند. نزد بخاريوفات يافته صپيامبر  دانستم که
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 اش را دوست بداريم؟چگونه خداوند متعال و پیامبر گرامي -:82س

و هرکسي  داريمميشان دوست و رسولش را با فرمانبرداري اوامرخداوند  -جـــ :

ي محمد هااز ارشادات و رهنمائي ادعاي محبت خداوند و رسولش را دارد، بايد پيروي

 :فرمايدمياوند ينکه به زبان ادعا نمايد. خدکند نه ا ص

ُ َغُفورٞ ﴿ ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡما َوٱَّللذ َ فَٱتذبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللذ  قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّللذ
 .[31عمران: آل] ﴾٣١ رذِحيمٞ 

شما را دوست بدارد و بگو: اگر خدا را دوست ميداريد، از من پيروي کنيد تا خدا »ترجمه: 

 .«مهربان است يهگناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزند

ايمان کسي از شما کامل نخواهد شد تا اينکه مرا »: فرمايندمي صچنانکه پيامبر 

 نزد بخاري. «دم دوست نداشته باشدبيشتر از پدر و فرزند و تمامي مر

 مي چیست؟ها در امت اسالظهور بدعت يهعلت و انگیز -:83س

عمده ترين عواملي که منجر به ظهور بدعت و نو آوري در امت اسالمي  -جـــ :

 گرديده چهار چيز است:

 شان.مسلمانان از احکام و فرامين دين دوري -:1

 تشبه به کفار و تقليد از کلتور آنان. -:2

 پيروي از خواهشات نفس. -:3

 تعصب به آراء و نظريات اشخاص. -:4

 از بدعت، انحراف و خرافات دوري و رزيم؟چگونه  -:84س

و  صو خرافات پيروي از قرآن و سنت پيامبر  هايگانه راه نجات از بدعت -جـــ :

است، هر مسلمان مکلف است تا در جستجوي حق شده حق را  صروش ياران پيامبر 

از باطل، سنت را از بدعت تميز نمايد و از تعصب به اشخاص و نظريات شخصي که 

ي بر داليل شرعي نيست بپرهيزد و هميشه به علماء و دانشمندان اسالمي تماس داشته مبتن

 مسايلي را که وي درست درک کرده نمي تواند باعلماء مطرح نمايد.
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منسوب به اسالم خود را بر حق دانسته وارث  يهشکي نيست که هر گروه و فرق

 شمارد ليکن معيار بر حق بودن چيست؟بهشت مي

ديري نخواهد گذشت که » فرمايندميکند چنانکه مي اين معيار را تعين صپيامبر 

روند غير از يک گروه، آنها مي امت من هفتاد و سه گروه گردند تمام آنها در دوزخ

 نزد ترمذي و حاکم. .«اند که پيروي از من و اصحاب من ميکنندکساني

 يدن و اطاعت کردن توصيهشما را به تقوي و ترس از خدا، و شن»: فرمايندميهمچنان 

گمان آنکه از شما زنده بماند، بزودي بي کنم هر چند غالم حبشي بر شما امير باشد،مي

 يهمن و طريق يهشاهد اختالفات زيادي خواهد بود، پس بر شما الزم است که از طريق

يريد و محکم گ هاخلفاي راشدين که آنها هدايت کنندگان اند پيروي نماييد و آنرا بادندان

 نزد ابو داود و ترمذي. «از بدعت در دين بپرهيزيد زيرا هر امر نو پيدايي گمراهي است

 ؟چگونه آنرا حل نمائیم دهد اختالف رخ يههرگاه در مسأل -:85س

 صاختالف رخ داد به قرآن کريم و سنت صحيح رسول اهلل  يهاگر در مسأل -جـــ :
 :فرمايدميوند کنيم، خدامي رجوع نموده آنرا حل و فصل

ءٖ ﴿ َٰلَِك فَُردُّوهُ إََِل ٱ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ َٰ  ِۚ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ ِ َوٱلرذُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن بِٱَّللذ َّللذ
وِيَلا  َخۡيٞ 

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 .[59النساء: ] ﴾َوأ

گردانيد، اگر به خدا و و اگر در چيزي اختالف کرديد آن را به خدا و پيغمبر او بر»ترجمه: 

همچنان پيامبر  .«تر استن کار براي شما بهتر و خوش فرجامروز رستاخيز ايمان داريد، اي

 نمايند: مي در اين مورد چنين توصيه ص

ام که اگر به آندو چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد ميان شما دو چيز را گذاشته»

 موطا مالک. « اهللکتاب خدا و سنت رسول 

ِّۖ ﴿ فرمايد:يداوند مخ َ ْ ٱَّللذ ْا َوٱتذُقوا َُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا َُٰكُم ٱلرذُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى َوَمآ َءاتَى
َ َشِديُد ٱۡلعَِقابِ   .[7الحشر: ] ﴾إِنذ ٱَّللذ
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چيزهاي را که پيغمبر براي شما )از احکام الهي( آورده است اجراء کنيد، و از »ترجمه: 

را از آن باز داشته است، دست بکشيد، از خدا بترسيد که خداوند عقوبت چيزهاي که شما 

 .«سختي دارد

 چگونه عقیده داشته باشیم؟ شاصحاب کرام  يدر باره -:86س

دوست داشته و احترام نمايد، قلب و  بر هر مسلمان واجب است که آنان را -جـــ :

ان عادل بودند، هيچ نوع کينه و زبانش در مورد آنها پاک باشد، گواهي دهد که آنان مردم

کدورت در مورد آنها نداشته باشد، زبان خود را از بدگويي آنها محفوظ نگهدارد. پيامبر 

ياران مرا دشنام ندهيد، قسم بذاتيکه جانم »: فرمايندمي در مورد آنها چنين توصيه ص

يک و يا نيم  يهبدست اوست اگر يکي از شما چون کوه احد طال و صدقه بدهد، به انداز

 متفق عليه. «آنها نمي رسد يهپيمانه صدق

از تقوي، وفا، سخاء و صداقت اند که حتي در تورات و انجيل از آنان ياد  يهآنها نمون

شده است چنانکه آيات زيادي از قرآن گواه و شاهد بر آنهاست پس هر که در مقابل آنها 

زند زنديق است زيرا وي آيات مي ا طعنهکند و يمي ورزد يا آنها را به بدي يادمي دشمني

 کند.مي و احاديث صريح که در مورد فضليت آنها است رد و تکذيب

 تفاوت و افضلیت وجود دارد؟ آيا میان ياران پیامبر  -:87س

 مهاجرين سپس انصار، و بعد از آنان  ص! افضلترين اصحاب پيامبر بلي -جـــ :

وده بودند، به دنبال آنها اصحاب بيعت رضوان در جنگ بدر و احد شرکت نم کهکساني

 ي خود را در راه خداوند خرچ نمودند، سپس هاسپس کساني اند که قبل از فتح مکه مال

 بعد از فتح مکه مشرف به اسالم و صحبت پيامبر گرامي اسالم شدند. کهکساني

 اند؟چه کساني صترين اصحاب پیامبر افضل -:88س

حضرت ابوبکر، حضرت عمر، »خلفاي راشدين  صپيامبر  افضلترين اصحاب -: جــ

ده به جنت داده هستند سپس ده نفر صحابي که مژ« شحضرت عثمان، حضرت علي 

 اند از:شده اند که عبارت



 51  سوال و جواب در عقیده 99

 

خلفاي راشدين، زبير بن عوام، طلحه بن عبيداهلل، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبيده بن 

 .شجراح، سعد بن ابي وقاص و سعيد بن زيد 

ي که میان هاعقیده اهل سنت و جماعت در مورد اختالفات و درگیري -:89س

 اصحاب کرام صورت گرفت چیست؟

کرام رخ داد  يهمذهب اهل سنت و جماعت در مورد آنچکه ميان صحاب -جـــ :

اينست که از هر گونه قضاوت و داوري و اظهار نظر و بحث و مناقشه در مورد آنان خود 

 خداوند را شعار خود قرار ميدهند: يهن توصيداري بايد کرد و اي

ِيَن ءَ ﴿  لدَِّلذ
يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبَِنا ِغَلدٗ ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡۡلِ

َٰنَِنا ٱَّلذ اَمُنواْ َربذَنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِۡلِۡخَو
 .[11الحشر: ] ﴾١٠َربذَنآ إِنذَك رَُءوٞف رذِحيٌم 

و برادران ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز، و پروردگارا ! ما را »ترجمه: 

کينه اي نسبت به مؤمنان در دلهاي ما جاي مده، پروردگارا ! تو داراي رأفت و رحمت فراواني 

 .«هستي

ي که ميان آنان رخ داد البته از روي اجتهاد بود و هر مجتهدي از دو حالت هادر گيري

يا خطا، اگر اجتهادش درست و حق با او بود، دو اجر دارد و  خالي نيست، يا درست و

 اگر اجتهادش نادرست و حق با او نبود يک اجر دارد، لذا هر دو جانب از اجر و پاداش

منصب، رياست و  هابهره نيستند زيرا هدف و مقصد آنان از اين اختالفات و درگيريبي

صول رضامندي خداوند و رفع يا مطلب دنيوي نبوده فقط بخاطر دفاع از حق و ح

 است.چنين اختالفات ميان آنها رخ دادهمسؤليت 

ي هالغزش و خطاهاي آن راد مردان تاريخ در پهلوي بحر بيکران فضايل و کارنامه

نيک آنان قابل مقايسه نيست. ايشان اين جهان را در حالي وداع گفتند که خداوند از آنها 

َٰبُِقوَن ﴿ :فرمايدميي راضي بودند، چنانکه خداوند راضي و خشنود و آنها از اهلل تعال َوٱلسذ
َبُعوُهم بِإِۡحَسَٰنٖ  ِيَن ٱتذ نَصارِ َوٱَّلذ

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل وذ

َ
ْ َعۡنُه رذِِضَ ٱ ٱۡۡل ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا َّللذ
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َٰٖت  َعدذ لَُهۡم َجنذ
َ
نَۡهَُٰر  َوأ

َ
بَدٗ َخَِِٰلِيَن فِيهَ ََتۡرِي َُتَۡتَها ٱۡۡل

َ
ٓ أ َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيُم اا ا : التوبة] ﴾١٠٠َٰ

111]. 

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و کساني که به نيکي روش آنان را در پيش »ترجمه: 

گرفتند و راه ايشان را بخوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا 

ا آماده ساخته است که در زير )درختان و کاخهاي( آن خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت ر

جاري است و جاودانه در آنجا ميمانند، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري  هارود خانه

 .«سترگ

که در مورد  متأسفانه در عصر حاضر به اصطالح بعضي از روشنفکران و نويسندگاني

بر حق و ديگري را خطا کار  داوري و قضاوت کرده بعضي از آنها را صاصحاب پيامبر 

ي دشمنان کينه توز هاکنند، بايد بدانند که از راه راست تخطي نموده اند و پالنمي معرفي

اسالم را پياده مينمايند، دشمنان اسالم بخاطر تفرقه افگني و بد نام کردن بزرگان صدر 

و همچو اند زيادي را تزوير و جعل نموده يشده اسالم روايات دروغين و تحريف

 فيلسوف نماها به اين روايات استناد و استدالل نموده، جهل و ناداني خويش را ثابت

 نمايند.مي

 چگونه است؟ صقبال اهل بیت پیامبر  مسؤلیت ما در -:91س

جمله موقف آنها در اهل سنت و جماعت در همه مسايل ميانه رو است من -جـــ :

مورد آنها نه افراط و نه تفريط دارند، آنها  معتدل بوده در صمورد اهل بيت رسول اهلل 

گونه زشتي م که خداوند تعالي آنها را از هررا از صميم قلب دوست داريم و معتقد هستي

 دانيممي و ناپاکي دور و پاک ساخته است، محبت و دوستي اهل بيت را جز ايمان خود 

ه آنها را احترام نمايند به امتش وصيت نموده تا اهل بيتش را دوست داشت صزيرا پيامبر 

کنم( نزد مسلم و مي آنها به شما ياد يدر بارهرا  اهل بيت من، اهلل : »فرمايندميچنانکه 

 -آنها را به بدي ياد نکنيد يعني از خدا بترسيد -احمد
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 اند؟ صچه کساني اهل بیت پیامبر  -:91س

ن حرام است و عبارت اند که گرفتن صدقه بر ايشاآناني صاهل بيت پيامبر  -جـــ :

، و آل علي، آل جعفر، آل عباس صاند از: همسران و دختران پيامبر گرامي مان 

 حارث بن عبد المطلب.بنو

است  صاگر امروز کسي ادعا کند که وي از اهل بیت پیامبر گرامي ما  -:92س

 با وي چگونه رفتار نمايیم؟

يا از اهل بيتش است ) سيد  و صاگر کسي ادعا کند که وي از نسل پيامبر  -جـــ :

آوريم ليکن مشروط بر مي و احترامش را بجا داريمميو يا شريف است( وي را دوست 

باشد، اما اگر اين ادعا را کند سپس   حضرتآناينکه پيرو و پابند شريعت و سنت 

باشد، پس دوستي و احترام او جايز نيست،  صعملش مخالف سنت و شريعت پيامبر 

کسي که عملش نزد خداوند قبول نگردد نسبش به وي »اند: فرموده  رتحضآنزيرا 

 نزد مسلم .«سودي نخواهد کرد

خداوند پيامبرش را امر فرمود تا خويش و اقاربش را به اسالم  کههنگاميهمچنان 

اي »بر خاسته فرمودند:  ص حضرتآندعوت نموده آنان را از آتش دوزخ بيم دهد، 

! اي گروه بني کعب خود تان را از آتش ز آتش دوزخ نجات دهيد! خود را ا گروه قريش

! خود را از آتش دوزخ نجات ده که (صدوزخ نجات دهيد ! اي فاطمه دختر محمد )

 نزد مسلم «به خدا سوگند من در نزد خداوند به شما نفعي رسانيده نمي توانم . . .

توبه  يهزاگر شخصي مرتکب گناهي بزرگ و يا شرک شود آيا دروا -:93س

 برويش باز است؟

توبه بروي هر کسي باز است و هرگاه انسان از عمق دل و  يهبلي ! درواز -جـــ :

 :فرمايدميآمرزد چنانکه مي اخالص کامل توبه کند خداوند گناهان او را

ا َعََسَٰ َربُّ يَ ﴿ ِ تَۡوَبٗة نذُصوحا ْ إََِل ٱَّللذ ْ تُوُبٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
َِر َعنُكۡم َٰۡۡٓأ ن يَُكفد

َ
ُكۡم أ

 ِ  .[8التحريم: ] ﴾اتُِكمۡ َسيد
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تان گناهانتان را نيد، چه بسا پروردگارنصوح ک يه! به درگاه خداوند توباي مؤمنان»ترجمه: 

 .«محو نمايد

 گیرد چگونه است؟مي که مورد قبول قرار يهتوب -:94س

بنده و خدا باشد و به حقوق  توبه از هر گناهي واجب است اما اگر گناه ميان -جـــ :

 آدمي ارتباط نداشته باشد با سه شرط قبول ميگردد:

 گناه را ترک کند. -:1

 از انجام دادن آن اظهار ندامت و پشيماني نمايد. -:2

 تصميم گيرد که دوباره آن را انجام ندهد. -:3

 اش مورد قبول نيست.يکي ازين شروط موجود نشود، توبه اگر

حقوق انسانها تعلق داشته باشد چهار شرط دارد، عالوه بر اين شروطي و اگر گناه به 

 که ذکر شد، اينکه از صاحب حق بخشش طلب کند.

از  اگر اين حق مال و امثال آن باشد به وي باز گرداند، اگر حد تهمت و امثال آن باشد

 کند. گناهان توبه يهاو طلب عفو کند، اگر غيبت باشد بخشش طلبد و الزم است از هم

 گردد؟چه زماني توبه قبول نمي -:95س

 شود:دو وقتي است که توبه قبول نمي -جـــ :

مرگ را ببيند و متيقن گردد که مرگ به سراغش آمده  يهشخص فرشت کههنگامي -:1

 بنده را يهخداوند عزوجل توب»: فرمايندمي صاست، توبه اش قبول نميگردد، پيامبر 

 نزد ترمذي .«روح به حلقومش نرسدپذيرد تا لحظه اي که مي

شود چنانکه مي توبه بسته يهآفتاب از مغرب طلوع کند درواز کههنگامي -:2

قيامت بر پا نميشود تا آنکه آفتاب از مغرب طلوع نکند، »: فرمايندمي صحضرتآن

آورند ليکن در آن وقت مي طلوع کرد و مردم آنرا مشاهده کردند همگي ايمان کههنگامي

 نزد بخاري و مسلم .«مان آوردن سودي نمي بخشداي



 10  سوال و جواب در عقیده 99

 

ازگشت به سوي خداوند توصیه چگونه امتش را به توبه و ب صپیامبر  -:96س

 اند؟نموده

اي مردم ! از خدا آمرزش »: فرمايندمي صپيامبر گرامي ما حضرت محمد  -: جــ

 نزد مسلم .«کنممي طلبيده و به درگاه او توبه کنيد، زيرا من در هر روز صد بار توبه

هدف از اين حديث عدد معين در توبه نيست بلکه کثرت و بسياري توبه و بازگشت 

 به خداوند است.

 شود؟مي آيا کسي بدون حساب و عذاب وارد بهشت -:97س

بدون حساب و عذاب وارد بهشت  ص! هفتاد هزار از امت محمد بلي -جــ :

شان را يهاني نزد کسي نميروند، و جسماند که بخاطر دم خواشد، ايشان کسانيخواهند 

بخاطر تداوي داغ نميکنند، و انجام کاري و يا خود داري از آنرا به اساس شوم بودن 

بر گرفته از « چيزي پي ريزي نميکنند )بدفالي نميکنند(، و به پروردگار شان توکل دارند

 حديث متفق عليه

 گیرند؟مي وند قرارعرش خدا يهدر روز قیامت زير ساي چه کساني -:98س

هفت کس است که خداوند آنان را در »: فرمايندمي صپيامبر گرامي ما  -جـــ :

عرش او وجود ندارد جاي ميدهد: زمامدار و  يهعرش خود، در روزي که جز ساي يهساي

رهبر عادل، و جواني که در عبادت خداوند تعالي نشو ونما يافته، و مردي که دلش به 

است، و دو مردي که براي خدا باهم دوست شدند، و براي او با هم يکجا مساجد پيوسته 

شدند و براي او از هم جدا گشتند )يعني دوستي شان تا دم مرگ پايدار بود( و مردي که 

ترسم، و مردي که مي زني زيبا و مقبول از او طلب همبستري کرد و او گفت: من از خدا

از آنچه دست راستش انفاق کرده با خبر نشد  پنهاني صدقه داد، بگونه ايکه دست چپش

)يعني دور از ريا و خاص براي خدا بود( و مردي که در تنهائي خدا را ياد نمود و اشک 

 متفق عليه. «از چشمانش سرازير شد
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 باشد؟مي بهترين مسلمانان چه کسي -:99س

 «.امان بمانند آنکه مسلمانان از دست و زبان او در»: فرمايندمي صپيامبرخدا  -: جــ

 متفق عليه

ي ما را از ظلم و تجاوز بر حقوق ديگران در امان دارد هااز خداوند ميخواهيم تا دست

 از غيبت و سخن چيني پاک نگهدارد. و زبانهاي ما را

ي اسالم دور گشتيم، بخاطر بدست هامتأسفانه امروز ما مسلمانان از هدايت و رهنمود

! داريممي ه و منصب چه ظلمي را بر ديگران رواآوردن مال و سرمايه و حفظ جا

ي مردم اعم از آبرو، عزت، کرامت مال، جان و . . . آنان نزد ما قيمتي نداشته هاارزش

 نمايم.مي بلکه در راه منافع شخصي خويش با دست و زبان ساير مسلمانان را اذيت

 ي ما را از تجاوز بر حقوق ديگران حفظ نما.هادست خداوندا !

داوندا ! زبانهاي ما را از غيبت، سخن چيني، توهين و تحقير مسلمانان محفوظ خ

 گردان.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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