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

مسائل چهارگانه که بر هر مسلمان واجب است آنها را بداند  -۱سوال
 کدام است؟

امبر خدا و یاول، علم است که عبارت از شناخت خدا شناخت پ جواب:
 ح است.یل مستند و صحیم با دالن اسالیشناخت د

 ن علم است.یدوم، عمل به ا
 است.ن علم و عمل به آن یا یسوم، دعوت به سو

 یراه دعوت اسالم یچھارم، صبر و استقامت بر مشکالت و آزارھا
 باشد. یم

 ست؟دلیل این اصول چی -۲سوال 
  سخن خداوند متعال است:جواب: 

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ْ وََعِملُواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا إِ�َّ ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َّقِ وَ  ۡ�ِ ٱل�َّ  .]٣-١[العصر:  ﴾٣تََواَصۡواْ بِٱلصَّ

 یان و تباھیانسانھا در ز یتمام یسوگند به روزگار (زمانه)، براست«: یعنی
ت و یو وحدان یگانگیمان آوردند (به یکه ا یھستند، مگر آنان یو ورشکستگ

ش و یآسمان یھاامبرانش و فرشتگانش و کتابیپ یالله و به تمام یکیشر یب
مان) انجام ین ایسته (در تناسب با ایصالح و شا ی) و عمل...نش ویقوان

در راه حق  یداریگر را به پایکدی) ین دعوت جھانیر ایدادند، (و در مس
 .»کنند) ی، تحمل و صبر سفارش کردند. (می) و بردباریعت محمدی(شر
 



 یکتاپرستی   ٢

 ن سوره چه فرمود؟ امام شافعی در فضیلت ای -۳سوال 
نازل  ن سوره بر بندگانشیمتعال به جز از افرمود، اگر خداوند جواب: 

 کرد!. یتشان میکرد، کفا ینم

 ا علم قبل از آن دو است؟ یا قول و عمل قبل است یآ -۴سوال 
 د: یفرما  یم میرا پروردگار حکیعلم قبل از آنھاست، زجواب: 

�بَِك ﴿ ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر ِ�َ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 ﴾َولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت فَٱۡعلَۡم �

 .]١٩[محمد: 
گاه باش که براست«: یعنی ادرس و یچ معبود و حاکم و فریھ یبدان و آ

ن یاجابت کنندة دعوات و قانونگذار و ..... بجز الله وجود ندارد، (نسبت به ا
 یگناھان خودت و تمام یق حاصل کن) و برایده، شناخت و معرفت دقیعق

 .»یده استغفار کن و طلب بخشش بنماین عقیمؤمنان به ا
و عمل د: خداوند قبل از قول یگو ین باره میدر ا /(امام بخاری

 دعوتش را با علم آغاز کرد.

به آنها واجب  که دانستن و شناختنش و عمل یا مسائل سه گانه -۵سوال 
 باشد کدام است؟ یم

ما را خلق  که» است یتنھا کس«ن است که خداوند متعال یاول، اجواب: 
دھد و ما را به حال خودمان  یداده و م یکرده وھموست که به ما روز

ما (جھت  یرا به سو یکند بلکه پبامبر یھدف رھا نکرده و نم یھوده و بیب
از او اطاعت و  ھرکسن یت) فرستاده است، بنابرایو ھدا ییراھنما

نش یاز فرام ھرکسچه  گردد و چنان یکند وارد بھشت م یفرمانبردار
 گردد. یاعتش را نکند وارد جھنم مکرد و اط ینافرمان

 

 



 ٣   سواالتفهرست 

 ست؟ین امر چیل ایدل -۶سوال 
 د:یفرما یخداوند متعال است که م سخن جواب:

رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� ﴿
َ
رَۡسۡلَنآ إَِ�ُۡ�ۡم رَُسوٗ� َ�ِٰهًدا َعلَۡيُ�ۡم َكَمآ أ

َ
آ أ إِ�َّ

ۡخٗذا َو�ِيٗ� َ�َعَ�ٰ فِرَۡعۡوُن  ١٥
َ
َخۡذَ�ُٰه أ

َ
 .]١٦-١٥[مزمل:  ﴾١٦ٱلرَُّسوَل فَأ

انسانھا در ھر زمان و مکان و نژاد) ما  یتمام یاھل مکه! و ا ی(ا«: یعنی
شه) که بر شما گواه است، یھم یم (برایا شما فرستاده یرا به سو یامبریپ

ر به غمبیم. فرعون با آن پیفرستاد یغمبریفرعون پ یھمانگونه که به سو
 .»میفرو گرفت یمخالفت برخاست و ما ھم او را به سخت

شود که در عبادتش  ینم ین است که خداوند متعال ھرگز راضیدوم، ا
ک یو بزرگان شراء یامبران مرسل و امامان و اولیاز فرشتگان مقّرب و پ یکس

 گردند.

 ست؟ین امر چیل ایدل -۷سوال 
 د:یفرما یخداوند متعال م

نَّ ﴿
َ
َحٗدا َوأ

َ
ِ أ ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ  .]۱۸[الجن:  ﴾١٨ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

د) ھمه مساجد خاص و ملک خداوند متعال است ی(بدان«: یعنیجواب: 
تان و نه  د. (نه در رفتار روزمرهیرا بخوان ید بجز الله، احدین حق نداریبنابرا

 .»تان)یدر دعاھا و عبادتھا
رد و از یبپذ یگانگیکه خداوند متعال را به  ھرکسن است که بر یسوم، ا

که  یست که با دشمنان خدا و رسولش (آنانیز نیرسول خدا اطاعت کند جا
االت ن اقوامش باشند، مویکتریستند) ھر چند که از نزدین یم برنامه الھیتسل

 کند. یو دوست
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 ن اصل وجود دارد؟ یبر ا یلیچه دل -۸سوال 
 د:یفرما یخداوند متعال م جواب:

َ َورَُسوَ�ُۥ ﴿ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ ٱ�َّ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� 

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َولَۡو َ�نُوٓا

يَ�ٰ  يََّدُهم بُِروٖح ّمِۡنهُ قُلُو�ِِهُم ٱۡ�ِ
َ
 .]۲۲: مجادلةـال[ ﴾َن َو�

مان داشته یامت ایافت که به خدا و روز قی یرا نخواھ یمردمان«: یعنی
غمبرش ینند که با خدا و پیت برگزیمیو صم یرا به دوست یکسان یباشند، ول

و  یکرده و مطابق ھو یچیده باشند، (از دستوراتشان سرپیورز یدشمن
کنند). ھر چند  یرویگران پیرخدا و دین غیا از قوانیکرده  یھوسشان زندگ

شان باشند. چرا که یله ایا قوم و قبیا برادران و یا پسران یکه آنان پدران 
ده است و با یمان را رقم زده و ثبت گردانیشان ایمؤمنان را، خدا بر دلھا

 .»تشان کرده استیشان داده و تقویاریخود  ینفخه ربان

 چگونه است؟ ÷میف در روش و ملت حضرت ابراهیحن نییآ -۹سوال 
که  یک را در حالیشر یکتا و بین است که فقط و فقط خداوند یا جواب:

. و ی، عبادت و پرستش کنیا دهیاو خالص گردان ین و عبادت را برایتنھا د
ن روش دستور یت و مردم را به ایبشر یم تمامیکه پروردگار حک ین را بدانیا

 ن خاطر خلق کرده است.یرا فقط بد را انسانیاست زو فرمان داده 

 ست؟ ین امر چیل ایدل -۱۰سوال 
 د:یفرما یم میخداوند کر جواب:

�َس إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن ﴿ نَّ َوٱۡ�ِ  .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡ�ِ
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م مگر آنکه تنھا و تنھا مرا یدیافریجن و انس را خلق نکرده و ن«: یعنی
من  یھا م برنامهیتسل یزندگ یند. (در تمامیکرده و پرستش نماعبادت 
 .»باشند)

 ست؟یچ» عُبُدوِن ی« یمعنا -۱۱وال س
کنم (و کامًال و بدون ھر گونه  یم یکه آنان را امر و نھ یدر حال جواب:

ذات  ت (دریو وحدان یگانگیم من ھستند) مرا به یتسل یاعتراض و اظھار رأ
 شناسند. یو صفات و اعمال) م

متعال بدان فرمان که خداوند  یزین چین و بزرگتریمهمتر -۱۲سوال 
 ست؟یداده است چ

 .دیتوح جواب:

 ست؟ید چیتوح -۱۳سوال 
د ییک دانستن خداوند در عبادات و اثبات و تأیشر یگانه و بی: جواب

ان داشته یب صمش یف کرده و رسول کریکه خودش را بدان توص یصفات
د آمدن) و یب و نقص و حادث شدن (پدیاو از ھر ع است و منزه دانستن

 مخلوقاتش در ذات و صفات و أفعال.مشابھت با 

 یکه خداوند متعال از آن نه یزین چین و بزرگتریمهمتر -۱۴سوال 
 ست؟ یفرموده است چ

 شرک. جواب:
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 ست؟ یشرک چ -۱۵سوال 
دعاھا و در «ا به ھمراه او) خواندن یرا بجز خداوند ( یگری: دجواب

که تنھا اوست که تو را خلق  ینکه در حالیا ایو » ھا ھا و عبادت درخواست
 .یرد و ھمتا قرار دھک، ھماویش شریکرده است در عبادات برا

 ست؟ین امر چیل ایدل -۱۶سوال 
 م است که: ی: سخن خداوند حکجواب

َ َوَ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِۦ َشۡ� َوٱۡ�ُبُدواْ ٱ﴿  .]٣١[النساء:  ﴾ا ٔٗ �َّ
تان و یھا د (در تمام برنامهیتنھا و تنھا الله را عبادت و پرستش کن«: یعنی

او  یھا م برنامهیتسل ...استتان و اقتصادتان ویو مرگتان و س یامور زندگ
ن و یاست، ذات و صفات و قوانین، سیز (عبادت، دیچ چید) و در ھیباش

 .»دیک قرار ندھیش شریرا برا یزیا چی یتان) کسیھا برنامه
 :  دیفرما یگر میه دیدر آ

نَدادٗ ﴿
َ
ِ أ  .]٢٢: ة[البقر ﴾افََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 یعنید (یقرار ندھ ییالله ھمتا و ھمگون و ھمانندھا ی(ھرگز) برا«: یعنی
گران را یو مرگ ..... د یعبادت و آداب زندگ ین و روشھایمبادا قوان

د ید به امیگردن نھ م شده و بدانیسرمشق خود قرار داده مقابل آن تسل
 .»د!!!!)یا آنکه از حق منحرف نشده

ن بدان شناخت حاصل که واجب است انسا یا اصول سه گانه -۱۷سوال 
 کند کدام است؟

امبرش حضرت ینش و پیق پروردگارش، دی: عبارت از شناخت دقجواب
 باشد. یم صمحمد
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 ست؟ یپروردگار و رّب تو ک -۱۸سوال 
ان را با یھمان الله است مرا و تمام جھان: رّب و پروردگار من جواب

پرورش داده است و تنھا ھموست که معبود من  ھایش رحمتو  ھا نعمت
 ندارم و نخواھم داشت. یرگز معبوداست و بجز او ھ

 ست؟یل آن چیدل -۱۹سوال 
ِ رَّبِ ﴿ د:یفرما یمتعال است که م : سخن خداوندجواب ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

ش مخصوص و خاص الله است که فقط ھمو یحمد و ستا«: یعنی
 .»باشد یان میپروردگار جھان

رد و ما یگ یبجز الله در مجموعه عالم (جھان) قرار م یزیھر چ ،نیبنابرا
 م.ین جھان ھستیاز ا یجموعه و عضور میھم ز

 ؟ یپروردگارت را شناخت ییها چه نشانه یاز رو -۲۰سوال 
ات و مخلوقاتش که شامل شب، روز، یآ ی: پروردگارم را از روجواب

 ھفتگانه و ھر آنچه که در آنھاست، شناختم. یھا آسماند، ماه، یخورش

 ست؟ ین سخن چیل ایدل -۲۱سوال 
 : سخن خداوند متعال است که جواب

ۡمِس َوَ� ﴿ ْ لِلشَّ ۚ َ� �َۡسُجُدوا ۡمُس َوٱلَۡقَمُر ُۡل َوٱ�ََّهاُر َوٱلشَّ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ٱ�َّ
ِي َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  � لِۡلَقَمرِ َو�  .]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧ٱ�َّ

ت) خدا، شب و روز و ی(خلقت و قدرت و ربوب یھا از نشانه«: یعنی
 ید، فقط براید و ماه سجده نکنیخورش ین براید و ماه است بنابرایخورش
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د، اگر واقعًا او را عبادت و پرستش یسجده کنده است، یکه آنھا را آفر یخدائ
 .»دیکن یم

 نیو ھمچن

يَّا�ٖ ﴿
َ
�َض ِ� ِستَّةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱ�َّ ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى  إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ

َۡل ٱ�ََّهاَر  ۡمَس َوٱۡلَقَمَر وَ َ�ۡطلُُبُهۥ َحثِيثٗ َ�َ ٱۡلَعۡرِش� ُ�ۡغِ� ٱ�َّ ٱ�ُُّجوَم ا َوٱلشَّ
َ�ٰتِۢ  ۡمرِهِۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
ُ َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  بِأ ۡمُرۗ َ�َباَرَك ٱ�َّ

َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َلُۡق َوٱۡ�

َ
[األعراف:  ﴾٥٤�

٥٤[. 
ن را در شش یو زم ھا آسماناست که  یپروردگار شما خداوند«: یعنی

 یپرداخت (توجه به سو ید، سپس به اداره جھان ھستیافریب –روز  –دوره 
ا آن را خلق کرد) یافت ینمود و بر آن استقرار  –اش  یمرکز فرماندھ –عرش 

پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان  یک) شب، روز را میبا (پرده تار
مسخر فرمان او  یده است و جملگیافرید و ماه و ستارگان را بیاست. خورش

گاه باش دھد. بزرگوار و  ین مند و تنھا او فرمایآفر ید که تنھا او میھستند. آ
 .»ان استیاست پروردگار جھان یرات فراوان، خداوندیخ یدان و دارایجاو

 ست؟ یان (رب) کیپروردگار جهان -۲۲سوال 
است که سرور، آقا و مالک (صاحب  ی: رب (پروردگار) تنھا کسجواب

(وجود)  یره ھستیچ) مخلوقات را به دایار) بوده ھمان که از عدم (ھیاخت
اوار و مستحق پرستش و ق و سزیوارد ساخت و تنھا و تنھا اوست که ال

 عبادت است.

 ن سخن وجود دارد؟ یبر ا یلیچه دل -۲۳سوال 
 د:یفرما یان می: پروردگار جھانجواب
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ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم ﴿ ِي َخلََقُ�ۡم َوٱ�َّ ْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ َها ٱ�َّاُس ٱۡ�بُُدوا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ
ِي َجَعَل لَُ�مُ  ٢١َ�تَُّقوَن  لََعلَُّ�مۡ  �َض فَِ�ٰشٗ  ٱ�َّ

َ
َمآَء بَِنآءٗ ٱۡ� نَزَل مَِن  ا َوٱلسَّ

َ
َوأ

َمآءِ َمآءٗ  ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱ�ََّمَ�ِٰت رِۡزقٗ  ٱلسَّ
َ
نَدادٗ فَأ

َ
ِ أ نتُۡم ا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

َ
ا َوأ

 .]٢٢-٢١: ة[البقر ﴾٢٢َ�ۡعلَُموَن 
ده یرا آفر ید، آنکه شما را و کسانیخود را بپرست یمردم! خدا یا«: یعنی

د و) راه یله پاک سازیوس نیاند تا (خود را بد ش از شما بودهیاست که پ
د (و یتان بگسترانین را برایاست که زم یشما کس ید. خدایریگ یزگاریپرھ

ستارگان، آن را در خور اقامت و سکونت کرد) و آسمان را (با تمام اجرام و 
اھان و ید و از آسمان آب فرو فرستاد، و با آن، انواع (گیافریب یبسان) کاخ

شما گردند، پس شرکاء و  یدرختان و) ثمرات را بوجود آورد تا روز
فطرت)  یکه شما (از روید، در حالیاوریخدا بوجود ن یبرا ییھمانندھا

ن یننده تمام این خالق و آفریست) بنابرایدرست ن ین کارید. (که چنیدان یم
سته و مستحق پرستش و عبادت یاست که سزاوار و شا یزھا، تنھا کسیچ

 .»است

 ست؟یعبادت چ -۲۴سوال 
ت و اوج یو نھا یو خوار یت و اوج خضوع و فروتنی: عبادت، نھاجواب

ش ین کارھا را برایاست که ا یبه کس یو عالقه) و وابستگ یمحبت (دوست
است که  یزیجامع و شامل بر ھر چ یگر اسمیانجام داده است، به عبارت د

و  یدارد. بدانگونه که از آن اعمال و رفتار ظاھر یخداوند آن را دوست م
و رفتار و  یگر عبادت، زندگید یانیگردد. (به ب یم یخشنود و راض یباطن

از شروع خلقت فرد تا  یعنیباشد.  یم یت الھیاست که مورد رضا یکردار
 امت). یام قیق
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چند نوع عبادت وجود دارد که خداوند بدانها فرمان داده  -۲۵سوال 
 است؟ 

مان، احسان، دعا، یتوان: اسالم، ا ی: فراوان است، از انواع آنھا مجواب
ل و ید به خدا)، توکل، رغبت، رھبت (میخوف (ترس از خدا)، رجاء (ام

و کمک  یاریآوردن به خدا)، استعانت ( یت، انابت (رویز)، خشوع، خشیگر
دن)، استغاثه (دادخواستن و یت طلبیخواستن)، استعاذه (پناه بردن و حما

وان و نذر را یکردن ح یدن) و قربانیاد رسیو به فر یق و جدایدرخواست عم
نام برد که خداوند به آنھا فرمان داده و از انواع عبادت بر شمرده است که 

گر، ید ید. (و نه کسباش یم أژه اللهیآنھا تنھا و تنھا خاص و و یتمام
ک گرداند از یر خدا را شرین امور غیک از ایدر ھر یچه کس ن چنانیبنابرا

 د).یده و به مقصود نخواھد رسیگردن عبادت خارج یر راستیمس

 ست؟ین امر چیل ایدل -۲۶سوال 
 د:یفرما یم می: خداوند متعال در قرآن کرجواب

ِ فََ� ﴿ نَّ ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ
َ
َحٗدا َوأ

َ
ِ أ  .]١٨[الجن:  ﴾١٨تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ

گاه باشین را بدانی(ا«: یعنی  ژه و یمساجد و ید) که ھمانا تمامید و آ
گر را ید ید کسین بجز الله حق نداریت الله است، بنابرایخاص و در مالک

 .»دیبطلب یارید (و از او استعانت و ید و پرستش کنیبخوان

ٓ إِيَّاهُ ﴿د: یفرما ین میگر چنیة دیو در آ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعبُُدٓوا
َ
 ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 .]٢٣[اإلسراء: 
ن حکم کرده است (فرمان داده و یانسان) پروردگارت چن ی(ا«: یعنی

د و ید و بخوانیگر را پرستش کنید ید بجز او کسیده) که نبایواجب گردان
 .»دینمائعبادت 
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ر الله یرا بغ یزین موارد، چیاز ا یکیکه در  یحکم آن کس -۲۷سوال 
 ست؟ینسبت بدهد چ

را  یزیاز موارد ذکر شده در انواع عبادت چ یکیدر  ی: چنانچه کسجواب
گردد، ھر چند که نماز بخواند و  یر الله نسبت بدھد، مشرک و کافر میبه غ

 کند که مسلمان است!!!!. رد و حج برود و گمانیروزه بگ

 ست؟ ین حکم چیل ایدل -۲۸سوال 
ِ إَِ�ٰهً ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال موابج ا َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َوَمن يَۡدُع َمَع ٱ�َّ

َما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّ�ِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ۡفلُِح ٱلَۡ�ٰفُِروَن   .]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧َ�ُۥ بِهِۦ فَإِ�َّ
چ یھاد خواند مسلمًا یرا به فر یگریکه با خدا، معبود د ھرکس«: یعنی

بر عملش  یکه برھان و حجتیت آن نخواھد داشت در حالیبر حقان یلیدل
رسند.  یندارد، حساب او با خداست. قطعًا کافران رستگار نشده و به فالح نم

 .»شوند یرستگار م -ن یموحد -(بلکه تنھا مؤمنان 

 وجود دارد که دعا عبادت است؟  یلیچه دل -۲۹سوال 
َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرما یقران پاکش مدر » عزوجل«: خداوند جواب

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم  ِيَن �َۡسَتۡكِ�ُ ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ٱۡدُعوِ�ٓ أ
 .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َداِخرِ�َن 

د مرا به کمک یاد و دعا بخوانید: مرا به فریگو یپروردگارتان م«: یعنی
د تا استجابت یھا و حل مشکالت خود را از من بخواھیازمندید، رفع نیبطلب

اد یدانند که مرا به فر یکه خود را بزرگتر از آن م یرم، کسانیکرده و بپذ
که  یورزند در حال یکرده و استکبار م یچیاز عبادت من سرپ –بخوانند 

 .»خواھند شد –جھنم  –شوند وارد دوزخ  یل میخوار و پست و زبون و ذل
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رسول  گر یآمده است و از جانب د» دعا« یة عبادت بمعننجا کلمیدر ا
 د:یفرما یم صخدا

اَعُء ُمخُّ الِعبَاَدة«  .»ادلُّ
. »و مرکز عبادت است یدعا مغز و عصاره و سر چشمه و فرماندھ«: یعنی

 گر آمده است:ید یتیو در روا

اعُء ُهَو الِعبَاَدة«  .»ادلُّ

 .»باشد یدعا قطعا عبادت م«: یعنی

 ست؟ یل آنکه خوف (ترس از خدا) عبادت است چیدل -۳۰سوال 
فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم ﴿ د:یفرما ی: خداوند متعال مجواب

ۡؤِمنِ�َ   .]١٧٥عمران:  [آل ﴾مُّ
ن) ید اگر مؤمنان (راستید و فقط از من بترسیپس از آنان نترس«: یعنی
 .»دیھست

 ست؟ یداشتن) عبادت است چ د به خدایل آنکه رجاء (امیدل -۳۱سوال 
ْ ﴿د: یفرما یم میم و حکی: خداوند کرجواب لَِقآَء َرّ�ِهِۦ َ�َمن َ�َن يَرُۡجوا

َحَدۢ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعِبَ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� 
َ
 .]١١٠[الکهف:  ﴾اَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

 یدار) خدایدن (خواھان دیدار و رسید دیکه ام ھرکسپس «: یعنی
سته کند و در عبادت و پرستش ید کار شایرا دارد با» پروردگارش«ش یخو

 .»ک نسازدی) را شری(کس یپروردگارش احد

 ست؟یل آنکه توکل عبادت است چیدل -۳۲سوال 
 د: یفرما یم می: خداوند حکجواب
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ۡؤِمنِ�َ ﴿ ُوٓاْ إِن ُكنُتم مُّ ِ َ�َتَو�َّ  .]٢٣: ة[المائد ﴾َوَ�َ ٱ�َّ
 .»دیمان دارید، اگر ایبر الله توکل کنفقط و فقط «: یعنی

ِ َ�ُهَو َحۡسُبُهۥ﴿ ۡ َ�َ ٱ�َّ  .]٣[الطالق:  ﴾َوَمن َ�َتَو�َّ
د) یبر الله توکل کند (کارھا و امورش را به او واگذار نما ھرکسو «: یعنی

 .»کند یخواھد بود و بسنده م یاو را کاف ییخداوند متعال خودش به تنھا

از اقسام عبادت » خشوع«و » رهبت«و » رغبت«ل یبه چه دل -۳۳سوال 
 باشند؟  یم

ُهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال در کالم پاکش مجواب إِ�َّ
 ].٩٠[األنبیاء:  ﴾ا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعِ�َ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َو�َۡدُعوَ�َنا رََغبٗ 

اء و یا تمام انبیو ھمسرش و  ایکه آنان (حضرت زکر یبراست«: یعنی
گرفتند (تا  یگر سرعت میکدیر بر یک و خین یصالحان) در انجام کارھا

ا از یخواستند  یم یزیکه چ یزودتر آن را انجام دھد) و در حال ھرکس
و  یازمندیخواندند (و در وقت ن یاد و ناله میدند ما را به فریترس یم یزیچ
، رو به آستانة ما یو ناخوش یو سالمت، و خوش یماری، و بیازین یب
ستند و ھمواره خاشع و خاضع ما یز یان خوف و رجاء میکردند) و م یم

 .»بودند

 ست؟ ی(خوف از خدا) عبادت است چ» تیخش«ل آنکه یدل -۳۴سوال 
فََ� َ�َۡشوُۡهۡم ﴿ د:یفرما یم است که میپروردگار حک: سخن جواب
 .]٣: ة[المائد ﴾َوٱۡخَشۡونِ 

د (و خوف و ھراس به دل یپس از آنان (کافران و مشرکان) نترس«: یعنی
 .»دید) و فقط از من (الله) بترسیراه ندھ
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 ست؟ یعبادت است چ» إنابت«ل آنکه یدل -۳۵سوال 
نِيُبوٓاْ ﴿ د:یفرما یم» ھاانسان یاش برا امهدر برن«: خداوند رحمان جواب

َ
َوأ

ۡسلُِمواْ 
َ
 .]٣٤[الزمر:  ﴾َ�ُۥإَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم َوأ

ئات و انجام حسنات ید (با ترک سیپروردگار خود برگرد یبه سو«: یعنی
د و خاضعانه و یم او شوید) و تنھا تسلیر دھیر مسییپروردگارتان تغ یبه سو

 .»دیکن یخاشعانه از اوامرش فرمانبردار

 ،ل آنکه استعاذه (پناه گرفتن و پناه بردن) عبادت استیدل -۳۶سوال 
 ست؟ یچ

ُعوُذ بَِرّبِ ٱ�َّاِس ﴿ :جواب
َ
[الناس:  ﴾٣إَِ�ٰهِ ٱ�َّاِس  ٢َملِِك ٱ�َّاِس  ١قُۡل أ

٣-١[. 
برم به پروردگار مردمان به مالک مردمان به معبود بر  یبگو پناه م«: یعنی

 .»حق مردمان

 ست؟ یعبادت است، چ» استغاثه«ل آنکه یدل -۳۷سوال 
إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُ�ۡم ﴿ د:یفرما یم می: خداوند حکجواب

لٖۡف 
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
 .]٩[األنفال:   ﴾٩ّمَِن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ُمۡردِ�َِ�  �

دان کارزار بدر از شدت یکه در م یزمان» دیاد آوریمؤمنان، به  یا«: یعنی
د و او ینمود یم یاریاز پروردگار خود استغاثه و درخواست کمک و  یناراحت

ک ھزار فرشته کمک و یمن شما را با » و گفت«رفت یدرخواست شما را پذ
را ھم پشت  یگریمتعدد د یھا گروه ین گروه ھزار نفریدھم که ا یم یاری

 .»سر دارند
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وانات عبادت است یکردن ح یقربان» ذبح«ل آنکه یدل -۳۸سوال 
 ست؟ یچ

َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي قُۡل إِنَّ ﴿د: یفرما ی: خداوند عزوجل مجواب
ِ رَّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�   .]١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٢َوَمَماِ� ِ�َّ

ستنم و مردنم از آن یام و ز یبگو: نمازم و عبادتم و حجم و قربان«: یعنی
ن است که تنھا خدا را پرستش یان است و ایخداست که پروردگار جھان

دھم و بر  یت او قرار میر رضایمسن جھان خود را در یا یکنم و کارھا یم
اتم، یرم، تا حیم ین راه میکوشم و در ا یبذل مال و جان در راه خداوند م

 .»رة مماتم شودیذخ

 ست؟ یعبادت است چ» نذر«ل آنکه یدل -۳۹سوال 
يُوفُوَن بِٱ�َّۡذرِ َوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب

هُۥ   ].٧: اإلنسان[ ﴾٧ُمۡسَتِطٗ�� َ�ُّ
 یدند که شر و بالیھراس یم یکردند و از روز یبه نذر خود وفا م«: یعنی

 .»ر استیآن گسترده و فراگ

 ست؟ یچ، عبادت است –خواستن  یاری –ل آنکه استعانه یدل -۴۰سوال 

 ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب
 .]٥: الفاتحة[

 یاریکنم و فقط از تو کمک و  یتنھا و تنھا تو را عبادت م«: یعنی
 .»صن از رسول خدایم. ھمچنیجو یم

 .»إَِذا استََعنَت فَاستَِعن بِاهللاِ «ح آمده است: یت صحیدر روا
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فقط از الله، استعانت و  یو کمک و استعانت خواست یاریھر گاه «: یعنی
 .»بخواه یاری

 ست؟یاصل دوم چ -۴۱سوال 
 باشد. یل و شواھد قاطع میبا دال ن اسالمی: شناخت دجواب

 ست؟ین اسالم چید -۴۲سوال 
او  ید و فرمانبرداریم و امتثال در برابر خداوند متعال با توحی: تسلجواب

ن (ھوادار شرک) یشرکو نفرت از شرک و م یزاریبه ھمراه طاعت و با ب
 باشد. یم

 ن اسالم چند تا است؟یب و درجات دمرات -۴۳سوال 
 : مراتب اسالم سه تا است:جواب

 اسالم -۱
 مانیا -۲
 است. یارکان یز دارایمرتبه خود ناحسان و ھر  -۳

 ارکان اسالم چندتا است؟ -۴۴سوال 
 : پنج تا است:جواب

نکه یت و ایت و الوھید و عبودیالله در توح یگانگیشھادت به  -۱
 امبر اوست.یفرستاده و پ صمحمد

ن ُ�َّمداً رَُسوُل اهللاإِهلَ إِال اهللا وَ شهادةُ أن ال «
َ
 .»أ

 برپاداشتن نماز. -۲
 زکات یپرداخت وادا -۳
 روزه ماه مبارک رمضان -۴
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 »ت الله الحرامیب«حج خانه خدا  -۵

از ارکان اسالم است » ال اله اال الله«ل آنکه شهادت به یدل -۴۵سوال 
 ست؟یچ

ُ ﴿ د:یفرما ی: خداوند رحمان مجواب نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َشِهَد ٱ�َّ
َ
�

ْ ٱۡلعِۡلِم قَآ�َِمۢ� بِٱۡلقِۡسِط� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم  ْولُوا
ُ
 ﴾١٨َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوأ

  .]١٨عمران:  [آل
ست و یجز او ن یدھد که معبود یو شھادت م یخداوند گواھ«: یعنی

کند و فرشتگان و صاحبان  یم یدادگردگان خود) یآفر ینکه (در کارھایا
ست که ھم توانا است و ھم ین یدھند. جز او معبود یم یدانش گواھ

 .»میحک

 ست؟ یچ» ال اله اال الله« یمعنا -۴۶سوال 
ادرس، قانونگذار، حاکم، یچ معبود، فرین است که ھیش ای: معناجواب

 . دک وجود نداریشر یگانه و بیسرور، اجابت کنندة بحق بجز الله 

 ست؟یمنظور از ال اله اال الله چ -۴۷سوال 
از انواع  یا ع آنچه است که به گونهیو طرد تمام و جم ی: منظور نفجواب
 رد.یگ یز الله مورد عبادت قرار معبادت بج

 ست؟یچ» اال الله«منظور از  -۴۸ل سوا
خداوند متعال  ید ھر گونه عبادت تنھا برایی: منظور اثبات و تأجواب

در عبادتش ندارد،  یکیچ شریگانه بوده و ھیکه  یخداوند باشد، یم
اد یفرو  یو قانونگذار ییو فرمانروا یدر (پادشاھ یکیچ شریھمانگونه که ھ

 و اجابت کردنش) ندارد. یرس
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 ست؟ یدهد چ یح مین شهادت را توضیر آنچه که ایتفس -۴۹سوال 
�ِيهِ َوقَۡوِمهِۦٓ إِنَِّ� �ۡذ قَاَل ﴿ د:یفرما یم می: خداوند حکجواب

َ
إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�

ا َ�ۡعُبُدوَن  ِي َ�َطَرِ� فَإِنَُّهۥ َسيَۡهِدينِ  ٢٦بََرآءٞ ّمِمَّ وََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة  ٢٧ إِ�َّ ٱ�َّ
 .]٢٨-٢٦[الزخرف:  ﴾٢٨ِ� َعقِبِهِۦ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن 

قومش گفت: من از آنچه م به پدر و یکه ابراھ یآن ھنگام«: یعنی
ده است ی) که مرا آفری(معبود یزار و متنفرم، بجز آن کسید بیپرست یم

م و یرا تنھا اوست که مرا (به راه مستقید) زی(فقط الله را خواھم پرست
د را یم توحیابراھ» نین چنیا«ت و رھنمون خواھد ساخت، و ین) ھدایراست

د (بدان ینکه شایگذاشت تا ا یباقان قوم خود یدر م یکتاپرستیبعنوان شعار 
 .»ن و باطل) باز گردندیدروغ یمان آورده) و (از پرستش معبودھایا

ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ�َعالَۡواْ ﴿ ان است که:ین سخن پروردگار جھانیھمچن
َ
قُۡل َ�ٰٓأ

ِۢ  إَِ�ٰ َ�َِمةٖ  ُ  َسَوآء َ َوَ� � �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ا َوَ�  ٔٗ ۡ�َِك بِهِۦ َشۡ� بَۡيَنَنا َوَ�يۡنَُ�ۡم �

ۡرَ�ا�ٗ َ�تَِّخَذ 
َ
نَّا ا ّمِن ُدوَ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

َ
ْ بِ� ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُقولُوا ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ِن ٱ�َّ

 .]٦٤عمران:  [آل ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن 
سخن  ید به سویائی) بیان آسمانیروان ادیاھل کتاب، (پ یبگو: ا«: یعنی

ن) که جز خداوند یان ما و شما مشترک ای) که میا (عادالنه یا دادگرانه
 یگر را، بجاید ی، برخیم، و برخیک او نکنیرا شر یزیم، و چیگانه را نپرستی

 ین دعوت)) رویرد، پس ھر گاه (از ایت) نپذی(عبود یگانه، به جدائیخداوند 
 یع اوامر و نواھید که منقاد و مطید: گواه باشید (سر بر تابند) بگوئیبر گردان

 .»میخدا ھست

از ارکان اسالم » اللهمحمد رسول «ل آنکه شهادت به یدل -۵۰سوال 
 ست؟یاست، چ
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نُفِسُ�ۡم  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿ د:یفرما ی: خداوند متعال مجواب
َ
ّمِۡن أ

: التوبة[ ﴾١٢٨رَِّحيٞم  َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� رَُءوٞف  َعزِ�زٌ 

١٢٨[. 
ھا) به از خود شما (انسان» محمد نام« یغمبریگمان پ یب«: یعنی
که به شما برسد، بر  یبتیتان آمده است ھر گونه درد و رنج و بالء و مصیسو

ت شما دارد و یورزد و اصرار به ھدا ید و به شما عشق میآ یاو سخت گران م
 .»ربان استار مھیمحبت و لطف فراوان بوده و بس ینسبت به مؤمنان دارا

َ ﴿ م آمده است:یگر از قرآن کرید یجان در یھمچن« ُّ� ِۚ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ مَّ
ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ  آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ

َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه  .]٢٩[الفتح:  ﴾َوٱ�َّ

که با او ھستند  یفرستاده و رسول خدا است و کسان صمحمد«: یعنی
دند (در عوض) یکافران تند و سر سخت و شداران و اصحابش) در برابر ی(

 .»ار مھربان و دلسوزندیگر بسیکدینسبت به 

 ست؟ یچ» محمد رسول الله«شهادت به  یمعنا  -۵۱سوال 
در آنچه که  صاز او (حضرت محمد ی: اطاعت و فرمانبردارجواب
و  یز و دورید آنچه که خبر داده است پرھییق و تأیدھد و تصد یفرمان م

نکه الله را عبادت و پرستش یت ایفرموده است و در نھا یتنفر از آنچه که نھ
 است. فرمان داده صم مگر آنگونه که او ینکن

 ،د از ارکان اسالم استیر توحیروزه و تفس ،ل آنکه نمازیدل -۵۲سوال 
 ست؟ یچ

 م است کهیکسخن پروردگار ح جواب
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﴿ ْ ْ إِ�َّ ِ�َۡعبُُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ لَٰوةَ َوَما ْ ٱلصَّ َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء َوُ�قِيُموا ٱ�َّ

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ   .]٥: البینة[ ﴾٥َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ
شان دستور داده نشده است که خدا را ین به ایکه جز ا یدر حال«: یعنی

او  یتش را تنھا براو پرس یزندگ یھا ن (تمام برنامهیکه دیمخلصانه و در حال
اند بپرستند و  افتهیش ین گراین راستیقت و آئیحق یخالص کردانده و به سو

ن ید بخوانند و زکات را (به تمام و کمال) بپردازند، و تنھا اینماز را چنانکه با
 .»برجاست و بس؟! ین و ارزشمند و استوار و پاین، راستیآئ

 ست؟یاست چه روزه از ارکان اسالم ل آنکیدل -۵۳سوال 
ْ ُكتَِب ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
َعلَۡيُ�ُم َ�ٰٓ�

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ ٱ�َّ  .]١٨٣: ة[البقر ﴾١٨٣ٱلّصِ
د، بر شما روزه واجب شده است، یا مان آوردهیکه ا یکسان یا«: یعنی

اند واجب بوده است تا باشد که  ش از شما بودهیکه پ یھمانگونه که بر کسان
 .»دیزگار و با تقوا گردیپرھ

 ست؟یچ ،از ارکان اسالم است» حج«ل آنکه یدل -۵۴سوال 

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ ٱۡ�َۡيِت َمِن وَ ﴿ د:یفرما ی: خداوند متعال مجواب َّ�ِ
َ َغِ�ٌّ َعِن ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ٱ ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ   .]٩٧عمران:  [آل ﴾�َّ

 یاست بر کسان یکعبه) واجب الھ –ت الله ین خانه (بیو حج ا«: یعنی
(حج خانه  ھرکسرفتن بدانجا را دارند. و  ی) برایو بدن ی(مال یکه توانائ

له) کفر ورزد ینوسیبدرد، و یا اصًال حج را نپذیاورد ین یخدا را عمدًا به جا
از ین یان بیان رسانده نه به خدا) چه خداوند از ھمة جھانی(به خود ز

 .»است....
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 ست؟ ین اسالم چیرتبه دوم از مراتب د -۵۵سوال 
 مان.ی: اجواب

 چند شعبه است؟ یمان دارایا -۵۶سوال 
ال اله «ن آن، سخن یھفتاد و چند شعبه است که برتر یمان دارای: اجواب

ن آزار یھا به عابردور کردن ھر آنچه که در راه«ن آن یو کمتر» للهاال ا
 یقسمت –ز شعبه ین» اءیح«و   باشد ی) م....شه ویرساند (مانند، سنگ، ش یم
 مان است.یاز ا –

 چند رکن است؟  یمان دارایا -۵۷سوال 
َوُ�تُِبِه أن تُؤِمَن بِاِهللا َوَمالئَِ�ِتِه « شش رکن است: یمان دارای: اجواب

هِ   .»َورُُسلَه وايلوِم اآلِخِر َوتُؤِمِن بالَقَدِر َخِ�ه و رَشِّ
و  ھایش کتاببه الله و فرشتگانش و  یاوریمان بینکه ایا«: یعنی

 –به قدر  یاوریمان بینکه ایو روز آخرت و ا –امبرانش یپ –فرستادگانش 
 .»ر و شرشیت خداوند دربارة بندگانش از خیحکم و مش

 ست؟ ین امر چیل ایدل -۵۸سوال 
ْ وُُجوَهُ�ۡم ﴿ : سخن خداوند متعال است که:جواب ن تَُولُّوا

َ
لَّيَۡس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
 .]١٧٧: ة[البقر ﴾نَ  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ 

تان را به جانب مشرق و مغرب یھا نکه (به ھنگام نماز) چھرهیا«: یعنی
 یکیا ذاتًا رو کردن به خاور و باختر، نیست (و ین) نی(تنھا ھم یکید، نیکن
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ن و یاست که به خدا و روز واپس ی(کردار) کس یکید) . بلکه نیآ یبه شمار نم
 .»است مان آوردهیغمبران ای) و پیفرشتگان و کتاب (آسمان

 ست؟ یمان است چیاز ارکان ا» قدر«ل آنکه یدل -۵۹سوال 
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب [القمر:  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

٤٩[. 
حساب و نظام  یرا به اندازة الزم و از رو یزیما ھر چ«: یعنی
 .»میا دهیآفر

 ست؟ یمرتبه سوم از مراتب اسالم چ -۶۰سوال 
 ک رکن است. ی یاست که تنھا دارا» احسان«: آن جواب

 ست؟ یاحسان چ -۶۱سوال 
ا او را یکه گو ین است که الله را چنان عبادت کنی: احسان اجواب

، او کامًال و به دقت ینیاو را بب یتوان ین را بدان) اگر تو نمی(پس ا ینیب یم
 ند. یب یتو را م

 د؟ یفرما یخداوند متعال م -۶۲سوال 
ِۡسُنوَن ﴿ ِيَن ُهم �ُّ ِيَن ٱ�ََّقواْ وَّٱ�َّ َ َمَع ٱ�َّ  .]١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨إِنَّ ٱ�َّ

ت ھمه ید و معونت و حفاظت و رعاییگمان خدا (تا یب«: یعنی: جواب
، یاز نواھ یشه کنند و (با دوریپ یاست که تقو یاش) ھمراه کسان جانبه

است که  یرو و قدرت) با کسانیتمام نا یخود را از خشم خدا بدور دارند، و 
زد یشتن را به الطاف ایخو یباشند و (با انجام اوامر الھ –محسن  –کوکار ین

 .»ک سازند)ینزد
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ۡ َ�َ ﴿ د:یفرما ین میھمچن ِي يََرٮَٰك ِحَ�  ٢١٧ٱۡلَعزِ�زِ ٱلرَِّحيِم َوتََو�َّ ٱ�َّ
ِٰجِديَن  ٢١٨َ�ُقوُم  ِميُع ٱلَۡعلِيُم  ٢١٩َوَ�َقلَُّبَك ِ� ٱل�َّ [الشعراء:  ﴾٢٢٠إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ

٢٢٠-٢١٧[. 
ند یب یکه تو را م ییره و مھربان توکل کن، آن خدایچ یبر خدا«: یعنی

ام جماعت) سجده یو حرکت (ق یزیخ ینماز تھجد) بر م یآنگاه که (برا
گاه است  .»برندگان: چرا که او بس شنوا و آ

نٖ َوَما ﴿ د:یفرما یز میو ن
ۡ
ْ ِمۡنُه مِن قُۡرَءاٖن  تَُ�وُن ِ� َشأ َوَ� َوَما َ�ۡتلُوا

 .]٦١[یونس:  ﴾َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ 
از قرآن  یزیو چ یپرداز ینم یچ کاریامبر، تو به ھیپ ی(ا«: یعنی

نکه ما ناظر بر ید، مگر ایکن ینم یچ کاریھ» مؤمنان یشما ا«، و یخوان ینم
د و سرگرم انجام آن یزن یم، در آن حال که شما بدان دست میشما ھست

 .»دیباش یم

 ست؟ ین چیلتان از سنت در مراتب سه گانه دیدل -۶۳سوال 
آن را  سل است که حضرت عمریح و مشھور جبرئیث صحی: حدجواب

 کند:  یت مینگونه روایبد

ُن ُجلوٌس «
َ

إِذ َطلََع َعلَينَا رَُجٌل َشديُد بَياِض اثلياِب،  صِعنَد انلَّيببَينََما �
َفِر، َوَال يعِرفُُه ِمنَا أحٌد فََجلََس إيِل  ثَُر السَّ

َ
َشديُد سواِد الَشعِر، ال يُري َعلَيه أ

ُد!  صانليَِب  يِه يلَعَ فَِخَذ�َيِه َوقَاَل: يا ُ�مَّ وأسنََد ُركبَتَيه إيِل ُركبَتَيِه، َووََضَع َكفَّ
داً رَُسوُل  اهللا،  أخرِب� َعِن اإلِسَالِم فَقاَل: أن �َشَهَد أن ال إِهَل إِال اُهللا َوأنَّ ُ�مَّ

َالَة، وتُؤَ� الزَ�َة، َو�َقيَم اتُ وَ  ُجَّ اُصوَم رمضاَن وَ لصَّ بَليَت إِن استََطعَت إيَِله حتَ
قُُه، قَاَل: أخرِبِ� َعن اإليَماِن، قَال:  ُ وُ�َصِدّ

َ
ُ �سأهل

َ
َسبيًال، قَاَل: َصَدقَت. َ�َعجبنَا هل
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هِ. قال:  ن تُؤِمَن بِاِهللا وَمَالئَِ�ِتِه َوُ�تُِبِه َورُُسِلِه َوايلوِم اآلِخِر َو�ِالَقدر َخِ�ه َورَشِّ
َ
أ

نَّ أخرِبِ� َعِن اإلِحسا
َ
م تُ�ن تَراُه فَإِنَّه ـتراُه، فإِن لَ  كِن، قال: أن تَعبَُد اَهللا َك�

اعِة؟ قَاَل: ما الكَ يرا ائِِل قَاَل: ـ. قال أخرِب� َعِن السَّ َمسؤُل َ�نُها بِأعلََم ِمن السَّ
الَعالَة راَِعَء  أخرِبِ� َعن أَماراتَِها، قَاَل: أن تَِ�َ األمُة َر�َّتَها، َوأن تََري احلَُفاَة الُعراةَ 

الَشاِء يتَطاَولُوَن يف ابُلنَّيان. قَاَل: َ�َميَض فَلَِبثنا قَليًال. َ�َقال: يا ُ�َمُر! أتَدري َمِن 
ُ أعلَُم، قَاَل: َهذا ِجرِب�ُل أتَاُ�م يَعلَِّمُ�م أمَر  ائُِل؟ قُلُت: اُهللا ورَسوهلُ السَّ

 .]حهیصح یه مسلم فروا. [»ديِنُ�م
که  یم که ناگاه مردینشسته بود صول خداما نزد رس«: یعنی

از سفر  یبود و اصًال آثار یمشک ◌ً ش کامالید و موھایش به شدت سفیلباسھا
کس از ما ھم او را چیشد و ھ یده نمی) بر او دیگ دهی(گرد و غبار و ژول

ش را ینشست و زانوھا صامبرید پس (آمد) نزد پیشناخت آشکار گرد ینم
ش گذاشت، یرانھا یش را بر رویچسباند و دستھا صشانیا یبه زانوھا

نکه یست؟ حضرت فرمود: ایمحمد، به من بگو اسالم چ یسپس گفت: ا
ست و محمد رسول خداست و نماز یبجز الله ن یچ معبودیھ یشھادت بدھ

به  یو اگر توانست یریو ماه رمضان را روزه بگ یو زکات بدھ یدار یرا بپا
کند و  یم، سوال می! شگفت زده شدیراست گفتگفت: ». یت الله برویحج ب

ست؟ حضرت فرمود: یمان چیکند. گفت: به من بگو ا یق مید و تصدییآنگاه تأ
امبرانش و روز آخرت و قدر و یو پ ھایش کتابنکه به الله و فرشتگانش و یا«
ست؟ حضرت یگفت: به من بگو احسان چ». یاوریمان بیر و شرش ایخ

. پس اگر ینیب یا او را میکه گو یند را عبادت کننکه چنان خداویا«فرمود: 
گفت: به من بگو ». ندیب ین را بدان) که او تو را می(ا ینیاو را بب یتوان ینم

گاه«د؟ حضرت فرمود: یآ یم یامت) کیساعه (ق تر از تو که سوال  من آ
نکه مادر، یا«ست؟ فرمود: یش چیھا گفت: به من بگو نشانه». ستمین یکن یم
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پسرانش و دخترانش از دستوراتش  یعنید (یخود را بزا یمرب سرپرست و
سروپست و برھنه  یب یھانکه انسانیکرده و به او دستور دھند) و ا یچیسرپ

که  یا اند بگونه دهیو امارت رس یکه به فرماندھ ینی) را ببیو ماد ی(معنو
درنگ  ید: او رفت و اندکیفرما یکنند حضرت عمر م یدر حکومت چپاول م

سوال کننده چه  یدان یا میعمر، آ یفرمود: ا صم پس حضرت رسولیکرد
گاه یکس بود که  ÷لین جبرئیترند. فرمود: ا بود؟ گفتم: خدا و رسولش آ

 .»اموزدینتان را به شما بیبه نزدتان آمد تا امور د
 حش آورده است. یدر کتاب صح /ت را امام مسلمین روایا

 ست؟ یاصل سوم چ -۶۴سوال 
 است.  صامبر ما حضرت محمدی: شناخت پجواب

ش یش است. قریاو محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب پسر ھاشم از قر
 باشد.  یم ÷لیم خلیل پسر ابراھیز از عرب و عرب از فرزندان اسماعین

 چند سال عمر داشتند؟  صامبر اکرمیپ -۶۵سوال 
ست و یو ب: شصت و سه سال که چھل سال آن قبل از نبوت بود جواب

د و با سوره یگرد ینب» اقرأ«ه یسه سال در دوران نبوت و رسالت گذشت. با آ
 نش مکه بود. یرسول گشت و سرزم» مدثر«

 خت؟ یخداوند متعال او را به چه برانگ -۶۶سوال 
د و یتوح یاز شرک و دعوت به سو یزاریم و بی: او را با بجواب

 خت. یبرانگ یکتاپرستی
 

 ست؟ یامر چن یل ایدل -۶۷سوال 

 



 یکتاپرستی   ٢٦

ثُِّر ﴿ د:یفرما ی: خداوند متعال مجواب َها ٱلُۡمدَّ ُّ�
َ
نِذۡر  ١َ�ٰٓ�

َ
َوَر�ََّك  ٢ُ�ۡم فَأ

 ۡ َولَِرّ�َِك  ٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ  ٥َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجۡر  ٤َو�َِيابََك َ�َطّهِۡر  ٣فََكّ�ِ
 .]٧-١[المدثر:  ﴾٧فَٱۡصِ�ۡ 

ز و (مردمان یده)، برخیدر بستر خواب ده (ویجامه بر سر کش یا«: یعنی
و  یم بده، و تنھا پروردگار خود را به بزرگیرا از عذاب خداوند) بترسان و ب

دار (و  زهیش را پاکی(و تنھا او را بزرگ بشمار)، و جامه خو یبستا یائیکبر
کن،  ید دوریف و پلیکث یزھایھا پاک گردان)، و از چیشتن را از آلودگیخو

خدا  یرضا ی(بلکه برا یکن ین مکن که افزون طلبیا یرابذل و بخشش ب
) یو محض رضا ی(خشنود یاحسان و صدقه و بذل و بخشش کن)، و برا

 .»و صبر کن ییبایپروردگارت شک

ْنِذْر ( یمعنا -۶۸سوال 
َ
 ست؟ یچ )ُقْم َفأ

 یم بده و به سوین است که: از شرک بترسان و بیش ای: معناجواب
 دعوت کن.  یکتاپرستید و یتوح

ْر ( یمعنا -۶۹سوال  َك َفَکبِّ ْر یَوثِ   ،َوَربَّ  ست؟یچ )اَبَك َفَطهِّ
د یدر توح ین است که پروردگارت را به بزرگیش ایمعنا«: ی: معنجواب

 .»اگر کن و اعمالت و رفتارت را از شرک پاک گردان

ْجَز َفاْهُجْر ( یمعنا -۷۰سوال   ست؟یچ )َوالرُّ
ن است که بتھا و طاغوتھا را ترک کرده و رھا یش ایمعنا«: ی: معنجواب

 یزاریروانش را ترک کن و از آنھا و اھلش بیآنھا و اھلش و پ یعنیکن 
 .»یبجو

 



 ٢٧   سواالتفهرست 

 یریگینگونه پین دعوت را بدیچند سال ا صرسول رحمت -۷۱سوال 
 کرد؟ 

 ید سپس به سوین دعوت تداوم بخشیبه ا ی: ده سال متمادجواب
د ی) پنجگانه فرض گردیآسمان عروج کرد (معراج) و بر او (و امتش) نمازھا

 نه منوره فرمان داده شد.یت به مدتا بدانھا پناه ببرد بعد از آن، جھت ھجر

 ست؟یهجرت چ -۷۲سوال 
ن بدعت و ین اسالم و سرزمین شرک به سرزمیاز سرزم یی: جابجاجواب

 باشد. یامبر مین سنت پیف به سرزمانحرا

 ست؟ یحکم هجرت چ -۷۳وال س
د از یبا یعنیباشد  ین امت (اسالم) فرض و واجب می: حکم آن بر اجواب

ن بدعت و انحراف ین اسالم ھجرت کنند و از سرزمین شرک به سرزمیسرزم
ن (اسالم و) سنت یخواند به سرزم یآن (بدعت) فرا م یکه اھلش را به سو

امت) یلوع کند (قاز غرب طد یکه خورش ین حکم تا زمانیھجرت کنند. و ا
 خواھد بود. یباق

 ست؟ ین حکم چیل ایدل -۷۴سوال 
ِيَن تََوفَّ ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب ٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َظالِِ�ٓ إِنَّ ٱ�َّ

لَۡم 
َ
� ْ �ِض� قَالُٓوا

َ
ْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� ٱۡ� ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا

َ
تَُ�ۡن أ

ِ َ�ِٰسَعةٗ  �ُض ٱ�َّ
َ
وَ  أ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
ۚ فَأ ْ �ِيَها  ٩٧ٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا َ�ُتَهاِجُروا

َوَ�  إِ�َّ ٱلُۡمۡسَتۡضَعفَِ� ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلّنَِسآءِ َوٱلۡوِۡلَ�ِٰن َ� �َۡستَِطيُعوَن ِحيلَةٗ 
ُ َ�ُفوًّا  ٩٨َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ�  ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن ٱ�َّ

َ
ُ أ ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ� ٱ�َّ

ُ
فَأ

 .]٩٩-٩٧[النساء:  ﴾٩٩� َ�ُفورٗ 

 



 یکتاپرستی   ٢٨

ن یقبض روح در واپس یکه فرشتگان (برا یگمان کسان یب«: یعنی
نند که به سبب ماندن با کفار یب یروند و (م ی) به سراغشان میلحظات زندگ

اند  مان) برخود ستم کردهین ایبه سرزمدر کفرستان و ھجرت نکردن 
ن ینک چنید؟ (که ایا د و به چه سرگرم بودهیا ند: کجا بودهیگو یشان میبد

 یچارگانیند: ما بید؟ عذرخواھان) گویا د و بدبخت شدهیا ن و توشه مردهید یب
م یدین ترسید از انجام دستورات دیم (و چنانکه باین (کفر) بودیدر سرزم

د بار یع نبود تا در آن (بتوانین خدا وسیند: مگر زمیگو شان)یفرشتگان بد
گاه آنان دوزخ است، و چه بد ید؟ جای) کوچ کنیگرید ید و به جایسفر بند

 یاز مردان و زنان و کودکان یگان چارهی! مگر بیو چه بد سرانجام یگاھیجا
د است که یدانند. پس ام ینم یا ست و راه چارهیاز آنان ساخته ن یکه کار

ار عفو یاوند از آن در گذرد (چون قدرت ھجرت نداشتند) و خداوند بسخد
 .»کننده و آمرزنده است

�ِ� َ�ِٰسَعةٞ ﴿ د:یفرما ین میھمچن
َ
ْ إِنَّ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َٰي  َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ فَإِ�َّ

 .]٥٦[العنکبوت:  ﴾٥٦فَٱۡ�ُبُدوِن 
است (و اگر در ن من فراخ و گسترده یبندگان مؤمن من! زم یا«: یعنی
مسافرت  یگرید به نقاط دیتوان ید، میتحت فشار کفار و ستمگران بود یجائ
و  ی، رمز آزادگیدید. (چرا که پرستش توحید) و تنھا مرا بپرستیکن

 .»است یسرافراز

 ه چه بود؟ ین دو آیعلت نزول ا -۷۵سوال 
از اھل مکه مسلمان شده  ین بود که قومیة اول ای: علت نزول آجواب

که  یا  سرباز زدند، بگونه صکه از ھجرت با رسول خدا یبودند در حال
کار بدر ین در پیاز آنان به فتنه افتادند به ناچار به ھمراه مشرک یتعداد

 



 ٢٩   سواالتفهرست 

رفت و با عذاب جھنم مجازاتشان یافتند، لھذا خداوند عذر آنان را نپذیحضور 
از مسلمانان، در مکه بودند که  یکه گروھ ن بودیة دوم ایکرد! و علت نزول آ

ندا داد و به ھجرت مان یھجرت نکرده بودند پس خداوند آنان را به اسم ا
 قشان کرد.یتشو

 ست؟یث چیبودن هجرت در حد یل تداوم و باقیدل -۷۶سوال 
تَنَقِطَع اتلَّو�ُة  َال تَنَقِطُع الِهجَرُة َحىتَّ « د:یفرما یم ص: رسول خداجواب

مُس ِمن َمغِر�ِها وَال تَنَقِطُع اتلو�ُة َحىت  .»تَطلَع الشَّ
ان برسد و توبه یھجرت قطع نخواھد شد مگر آنکه زمان توبه به پا«: یعنی

 .»د از مغرب طلوع کندیرسد مگر آنکه که خورش یبه آخر نم

ه چ ،ندینه مستقر گردیدر مد صبعد از آنکه رسول الله -۷۷سوال 
 فرمودند؟ 

وزه، حج، عت اسالم را فرمان دادند مانند: زکات، رین شریر قوانی: ساجواب
 اذان، جھاد و امثال آن.

 دادند؟  ین فرمان مین قوانیچند سال به ا صرسول خدا -۷۸سوال 
بود  ینشان باقیکه د یدر حال صشانی: ده سال تمام، سپس اجواب

ر و رحمت در آن موجود یاست که ھر چه خ ینین ھمان دیرحلت کردند و ا
در  یاند و از ھر چه شر و بد امتشان را بدان رھنمود ساخته صشانیبود ا

 ن مردم بود بر حذرشان داشته است.یب
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امتشان را بدان رهنمود  صکه رسول الله یریآن خ -۷۹سوال 
 ست؟یاند چ که آنان را از آن بر حذر داشته یاند و آن شر ساخته

دارد و از  ید و تمام آنچه که خداوند متعال دوست میر، توحیآن خ :جواب
گردد، است و آن شر، شرک و تمام آنچه که خداوند آن را  یآن خشنود م

 باشد. یگردد، م یرد خشم و غضبش مناپسند دانسته و مو

خته و یبر انگ یلة خاصیقب یرا برا صا خداوند، رسول اللهیآ -۸۰سوال 
 ت؟یبشر یتمام یا برای ده استیدانمبعوث گر
ده است یانسانھا مبعوث گردان یتمام یرا برا صشانی: خداوند، اجواب

 ده است. ین (جن و انسان) فرض گردانیثقل یرا بر تمام صو اطاعت از او

 ست؟ین سخن چیل ایدل -۸۱سوال 
َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب ُّ�

َ
� ِ قُۡل َ�ٰٓ ٱ�َّ

 .]١٥٨[األعراف:  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا
 یمردم، من رسول خدا ھستم به سو یامبر) که ایپ یبگو (ا«: یعنی
 .»شما یتمام

ّنِ �َۡسَتِمُعوَن ﴿د: یفرما ین میھمچن ٓ إَِ�َۡك َ�َفٗر� ّمَِن ٱۡ�ِ ۡ�َنا �ۡذ َ�َ
 .]٢٩[األحقاف:  ﴾ٱۡلُقۡرَءانَ 

ان را به یاز جنّ  یرا که گروھ یساز) زمانغمبر خاطرنشان یپ ی(ا«: یعنی
 .»م تا قرآن را بشنوندیتو روانه کرد یسو
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 صنش را توسط رسولش حضرت محمدیا خداوند متعال دیآ -۸۲سوال 
 ن کرده است؟ یشان چنیا بعد از اید یکامل گردان

گر یکه د یا د بگونهیکامل گردان صشانین را با ای: بله، خداوند دجواب
ن ید یعنین بعد از رحلت مبارکشان نباشد. (یشان در امور دیبه ا یازین

 یو بدعتھا یبه نوآور یازیده و نیکامل گرد صاسالم در عھد رسول الله
 گمراه کننده وجود ندارد). 

 ست؟ ین امر چیل ایدل -۸۳سوال 
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم ﴿ د:یفرما ی: خداوند متعال مجواب

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۡ�َمۡمُت 
َ
 .]٣: ة[المائد ﴾ اَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِينٗ َو�

تان کامل کردم و (با عزت ین شما را برایامروز (احکام) د«: یعنی
ل یتان) نعمت خود را بر شما تکمیھادن به شما و استوار داشتن گامیبخش

 .»دمیشما برگز ین خدا پسند براینمودم و اسالم را به عنوان آئ

 ست؟ یچ صامبریل مرگ (رحلت) پیدل -۸۴سوال 
ّيُِتوَن ﴿ د:یفرما ی: خداوند متعال مجواب ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم  ٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ

 ].٣١-٣٠[الزمر:  ﴾٣١يَۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ ِعنَد َرّ�ُِ�ۡم َ�َۡتِصُموَن 
است که ھمة انسانھا برابر و در آن  یمحمد! (مرگ از مسائل یا«: یعنی

خوابد، لذا) تو ھم  یاست که بر در خانه ھمه کس م یکسانند، و شتری
د از آن یک و خوش و جاویرند (و سرانجام نیم یو ھمه آنان ھم م یریم یم

امت نزد پروردگارتان به نزاع و کشمکش یزگاران است) سپس شما روز قیپرھ
 .»دیپرداز یم
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 ا نه؟ یشوند  یخته میمردم بعد از مرگشان بر انگا یآ -۸۵سوال 
ن یخته خواھند شد و خداوند متعال چنی: بله، ھمه مردم بر انگجواب

ۡخَرٰى ِمۡنَها ﴿د: یفرما یم
ُ
َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُعِيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً أ

 .]٥٥[طه:  ﴾٥٥
گر یم و بار دیگردان یان باز مم و بدیا دهین آفریما شما را از زم«: یعنی

 .»حساب و کتاب و جزا و سزا یم برایآور یرون میشما را از آن ب

�ِض َ�َباٗ�ا ﴿د: یفرما ین میھمچن
َ
�َبَتُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
ُ أ ُ�مَّ يُعِيُدُ�ۡم  ١٧َوٱ�َّ

 .]١٨-١٧[نوح:  ﴾١٨�ِيَها َوُ�ۡخرُِجُ�ۡم إِۡخَراٗجا 
ده است. سپس یآفر یشگفت یا بگونه نیخداست که شما را از زم«: یعنی

(زنده  یگرداند و بعد شما را به گونه شگفت ین بر میشما را به ھمان زم
 .»آورد یرون مین بیگرداند و) از زم یم

خته شدن محاسبه یا مردم بخاطر اعمالشان بعد از برانگیآ -۸۶سوال 
 شوند؟  یشوند و جزا داده م یم

د، یا خواھند دمحاسبه خواھند شد و جز: بله، بخاطر اعمال شان جواب

َ�ٰٓ ﴿ د:یفرما یخداوند م
َ
ِيَن أ ۡحَسُنواْ ـُٔ ِ�َۡجزَِي ٱ�َّ

َ
ِيَن أ واْ بَِما َعِملُواْ َوَ�ۡجزَِي ٱ�َّ

 .]٣١[النجم:  ﴾بِٱۡ�ُۡسَ� 
فر یکنند ک یکه م ییسرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارھا«: یعنی

ن وجه پاداش یکنند به بھتر یکه م یبرابر کارھائکوکاران را در یدھد، و ن یم
 .»کند یعطاء م

کند  یب میرا تکذ» خته شدن بعد از مرگیبرانگ«حکم آنکه  -۸۷سوال 
 ست؟ یچ

 



 ٣٣   سواالتفهرست 

 باشد. یات قرآن کافر میبراساس آ :جواب

ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ ﴿ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ ِيَن َ�َفُرٓوا َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما زََ�َم ٱ�َّ

ِ �َِس�ٞ   .]٧[التغابن:  ﴾٧َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
د! یخته نخواھند گردیپندارند که ھرگز زنده و برانگ یکافران م«: یعنی

خته ید، به پروردگارم سوگند زنده و برانگیپندار یست که مین نیبگو: چن
با خبرتان خواھند کرد، و  دیا کرده یکه م ییزھاید شد، سپس از آن چیخواھ

 .»خدا ساده و آسان است ین کار برایا

 فرستاد؟  یزیامبرانش را با چه چیخداوند پ -۸۸سوال 
د) را به بھشت بشارت یام که موحدان (اھل توحین پی: آنان را با اجواب

مردم  یم دھند، به سویبدھند و مشرکان را با عذاب آتش جھنم بترسانند و ب
 ل داشت. یگس

 ست؟ ین امر چیل ایدل -۸۹ال سو
ِ�َن َوُمنرُُّسٗ� ﴿ان است که: ی: سخن پروردگار جھانجواب بَّ�ِ ِذرِ�َن ِ�َ�َّ  مُّ

� َ�ۡعَد ٱلرُُّسلِ  ِ ُحجَّ  .]١٦٥[النساء: ﴾يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ
م (تا مؤمنان را به ثواب) مژده رسان، و یا غمبران را فرستادهیما پ«: یعنی

ل یغمبران حجت و دلیم دھنده باشند، و بعد از آمدن پی(کافران به عقاب) ب
ما  یبه سو یغمبرید که اگر پیینماند (و نگو یمردمان باق یبر خدا برا

م). و یگرفت یش میم، و راه طاعت عبادت در پیآور یمان می، ایفرستاد یم
قدرت و حکمت انجام  یش از رویکارھا یم است (و تمامیره و حکیخدا چ

 .»رد)یپذ یم
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 ست؟یامبر) کین رسول (پیاول -۹۰سوال 
 . ص: حضرت نوحجواب

 ست؟ یلش چیدل -۹۱سوال 
ٓ إَِ�ٰ نُوحٖ ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ  إِ�َّا

 .]١٦٣[النساء:  ﴾َن ِمۢن َ�ۡعِدهِۦ َۧوٱ�َّبِّ�ِ 
م ھمانگونه که یکرد یعت را) وحیغمبر، قرآن و شریپ یما به تو (ا«: یعنی

 .»میکرد یغمبران بعد از او وحیش از تو به نوح و به پیپ

بوده است که خداوند  یات انسانها، ملتیخ حیا در تاریآ -۹۲سوال 
 یکتا به تنهائی یرا نفرستاده باشد تا آنها را به عبادت خدا یامبریشان پیبرا

 ان دورشان سازد؟یدعوت کند و از طاغوت
شان یبه سو یامبریوجود نداشته که پ ین ملتی: نه، ھرگز چنجواب

ةٖ ﴿د: یفرما یرا خداوند میه باشد. زفرستاده نشد مَّ
ُ
ِ أ

رَُّسوً�  َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ِن ٱ�ۡ 

َ
ُٰغوَت أ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ  .]٣٦[النحل:  ﴾ُبُدواْ ٱ�َّ

دعوت  یم (و محتوایا را فرستاده یغمبریپ یان ھر ملتیما به م«: یعنی
طان، ید و از طاغوت (شین بوده است) که خدا را تنھا بپرستیغمبران ایھمه پ

کند)  یچیان کرده و سر پیطغ یکه از برنامة الھ ھرکسبتان، ستمگران و 
 .»دیکن یدور

 ست؟ یطاغوت چ -۹۳سوال 
ن نموده یش معیکه خداوند برا یمرز: آن است که بنده از حد و جواب

ر یت غیا تابعی یا حاکمی یکند که معبود یکند حال فرق نم یتجاوز و سرکش
 رد. یاز خدا را بپذ

 



 ٣٥   سواالتفهرست 

 تعداد طاغوتها چند تا است؟  -۹۴سوال 
آنان پنج گروه  یھا و رؤسا شمارند که سر کرده ی: فراوان و بجواب

 باشند:  یم
 او باد.طان) که لعنت خدا بر یس (شیابل -۱
از  رد ویچون و چرا قرار گ یکه مورد پرستش و اطاعت ب ھرکسی -۲

 ز خشنود باشد.ین امر نیا
 مردم را به پرستش و اطاعت از خود فرا بخواند.  ھرکس -۳
 ب) را ادعا کند. ی(امور غ یبیاز علوم غ یزیکه چ ھرکس -۴
ر از آنچه که خداوند نازل کرده حکم کند و فرمان یبه غ ھرکس -۵

که خداوند به ما فرمان داده و امر کرده است که به یحالدھد. (در 
م تا از یائز نمیده و از ارتباط با آنان اجتناب و پرھینان کفر ورزیا

 م).یگروه مسلمانان شو

 ست؟ ین امر چیل ایدل -۹۵سوال 
َ ٱلرُّۡشُد مِنَ ﴿د: یفرما ی: خداوند متعال مجواب  َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ٱّ�ِيِن� قَد تَّبَ�َّ

ِ َ�َقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ َ�  ُٰغوِت َوُ�ۡؤِمۢن بِٱ�َّ ۚ َ�َمن يَۡ�ُفۡر بِٱل�َّ ِ ٱۡلَ�ّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم   .]٢٥٦: ة[البقر ﴾٢٥٦ٱنفَِصاَم لََهاۗ َوٱ�َّ

ت و یست چرا که ھداین نیرش) دیدر (قبول و پذ یاجبار و اکراھ«: یعنی
به طاغوت  ین کسیو ضالل مشخص شده است بنابرا یکمال از گمراھ

که بر عقل بشورد و آن  یو ھر موجود یپوشال یطان و بتھا و معبودھای(ش
ن یتر اورد. به محکمیمان بیرا از حق منصرف کند) کفر بورزد و به خدا ا

 ◌ً رھاند و) اصال یخته است. (و او را از سقوط و ھالکت میدر آو یدستاوز
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داوند شنوا و دانا است (و سخنان پنھان و آشکار مردمان گسستن ندارد. و خ
گاھ یرا م  .»دارد) یشنود و از کردار کوچک و بزرگ ھمگان آ

ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ ﴿د: یفرما ین باز میھمچن ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ�َعالَۡوا
َ
أ ِۢ  قُۡل َ�ٰٓ بَۡيَننَا  َسَوآء

َ َوَ�  �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا ا َوَ� َ�تَِّخَذ  ٔٗ �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ� َوَ�ۡيَنُ�ۡم �

ۡرَ�ا�ٗ 
َ
نَّا ُمۡسلُِموَن ا ّمِن ُدوأ

َ
ْ بِ� ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُقولُوا ِۚ فَإِن تََولَّۡوا عمران:  [آل ﴾٦٤ِن ٱ�َّ

٦٤[. 
ان ما یکه م یا سخن دادگرانه ید به سویائیاھل کتاب، ب یبگو: ا«: یعنی

م ید به آن عمل کنیائیم، بیران یمه آن را بر زبان مو شما مشترک است (و ھ
م، و یک او نکنیرا شر یزیم، و چیگانه را نپرستین) که جز خداوند یو آن ا

رد. پس ھر ینپذ ییگانه به خدایخداوند  یگر را، به جاید یاز ما برخ یبرخ
ع یم و مطید که ما تسلید: گواه باشین دعوت) سر بر تابند. بگوئیگاه (از ا

 .»میخدا) ھست یمحض (اوامر و نواھ
 ف آمده است:یث شریکه در حد »ال اله اال الله« ین است ھمان معنایا
الة وذروةُ َسنَاِمِه اجِلَهاُد يف َسبِيل « رأُس األَمِر اإلسالُم وَُعموُدهُ الصَّ
 .»اهللاِ 
باشد و قله و  یاسالم است و ستون اسالم نماز م یرأس ھر کار«: یعنی

گاهیو ھر چ ھرکسکمال اسالم جھاد در راه الله است و خداوند از  تر و  ز، آ
 . »تر است عالم

اتُ  احلِ تِهِ الصَ تِمُّ بِنَعمَ  .احلمدُ اهللاِ الذي تَ

 



 
 ��م اهللا ا����ن ا����م

 قواعد چهارگانه

ا و آخرت یخواھم که در دن یم میعرش عظاز خداوند بزرگوار آن صاحب 
اش قرار دھد، و ھر جا که  یتش و دوستیکرده و تحت وال یتو را سرپرست

قرار  ینکه تو را از زمره و گروه کسانید، و ایر عطا نمایبه تو برکت و خ یھست
گردد سپاس و شکر کرده و ھر گاه به  یبشان مینص یزیگاه چدھد که ھر

کنند.  یشه خود میرا پ یبائیگردند، صبر و شک یمبتال م یشیو آزما یبتیمص
طلبند. بدان  یدھند بالفاصله استغفار و آمرزش م یانجام م یو ھر گاه گناھ

 باشند. یم ید سعادت و خوشبختیکل سه گانه آخر رمز و ین صفتھایکه ا
از خودش رھنمود ساخته  یبدان که خداوند تو را به اطاعت و فرمانبردار

ن است که یا ÷میف در روش حضرت ابراھین حنییکه آ یاستاست. بر
د یبا یا دهیش خالص گردانین را برایکه د یدر حال یگانه را به تنھائیخداوند 

  .یعبادت و پرستش کن

�َس إِ�َّ ﴿د: یفرما یگونه که خداوند متعال مھمان نَّ َوٱۡ�ِ َوَما َخلَۡقُت ٱۡ�ِ
 .]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدوِن 

 .»جن و انسان را خلق نکردم مگر آنکه مرا تنھا عبادت کنند«: یعنی
عبادتش خلق نکرده پس  یخداوند تو را به جز برا یپس ھر گه که دانست

. ھمانگونه 1دیشود مگر در پرتو توح یده نمیبدان که عبادت ھرگز عبادت نام

شان در جھت عبادتم یآنان را خلق کردم تا بد یعنید: یگو یرش میر در تفسیابن کث -١
ست که جھان ین یم: شکیگو یبه آنان داشته باشم، م یاجینکه احتیفرمان دھم نه ا
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ھرگاه شرک ن ی. بنابرایده نخواھد شد مگر با طھارت و پاکیکه نماز، نماز نام
گرداند ھمانگونه که نواقص وضو طھارت  یدر عبادت، نفوذ کند آن را فاسد م

 گرداند. یو وضو را فاسد و باطل م
 د:یفرما یبا خداوند متعال میچه ز

نُفِسِهم ﴿
َ
ٰٓ أ ِ َ�ِٰهِديَن َ�َ ْ َمَ�ِٰجَد ٱ�َّ ن َ�ۡعُمُروا

َ
َما َ�َن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� أ

ْوَ�ٰٓ�ِ 
ُ
� أ وَن بِٱۡلُ�ۡفرِ ۡعَ�ٰلُُهۡم َوِ� ٱ�َّارِ ُهۡم َ�ِٰ�ُ

َ
 .]١٧: التوبة[ ﴾١٧َك َحبَِطۡت أ

دھند حق ندارند مساجد  یم یش گواھیکه به کفر خو یمشرکان«: یعنی
ف و خدمت و ....) آباد کنند. آنان یر و تنظیا تعمیبا عبادت «خدا را 

رد) و یگ ینمشان تعلق یبه کارھا یاعمالشان ھدر و تباه است (و اجر و مزد
 .»مانند یجاودانه در آتش دوزخ ماندگار م

افته و به آن نفوذ کند، آن را یشرک ھرگاه به عبادت راه  یحال که دانست
ده و اعمال را نابود ساخته و صاحبش را تا ابد جاودانه در آتش یفاسد گردان

ن یکه شناخت شرک از مھمتر ین را بدانید ایکند، با یدوزخ ماندگار م
ن دام ید که الله تو را خالص و مخلص گرداند و از ایت تو خواھد بود، شاواجبا

با پروردگار، یق و زیمرگبار که ھمان شرک به خداست نجات دھد، و چه دق

َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ﴿کند:  یان میخطرات شرک را ب ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

 .]١١٦ء: [النسا ﴾ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ 
آمرزد بلکه  ینم یدن به خود را از کسیگمان خداوند شرک ورز یب«: یعنی

 .»بخشد یکه بخواھد و صالح بداند م ھرکستر از آن را از  نی(گناه) پائ

در جھت عبادت خلق شده است و آماده و مستعد آن است  یبر حالت صالح و مناسب
حواس شان یرا سوار گرداند و برا یھا و عقول شهیکه خداوند سبحان در آنان اند

 ھا را قرار دھد.ییر توانائیو سا یو باطن یظاھر
 یر دمشقیخ محمد منیش
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را که خداوند در کتابش  یا ن واجب است که قواعد چھار گانهیبنابرا
 . یان داشته بشناسی(قرآن) ب

  قاعده اول 
د و مقاتله کرد، یبا آنان جنگ صرا که رسول خدا یکافران ینکه بدانیا

 ید آورنده و روزیاست که خالق و پد یتنھا کس یکردند که الله تعال یاقرار م
ن اقرار و اعتقاد آنان یاست، اما ا یر کننده جھان ھستیدھنده و رازق و تدب
 :یعنیز وارد نساخت. (ید، و در جماعت مسلمانان نیرا مسلمان نگردان

در  یکس» ریو تدب یدھندگ یخلق، روز«ن اصول یبمجرد اعتقاد به ا
و خالص و بدون  ییمجموعه اسالم وارد نخواھد شد مگر آنکه الله را به تنھا

ن و یع محض قوانیک در تمام صفاتش عبادت کند و خود را تابع و مطیشر
 عتش گرداند).یشر

قُۡل َمن ﴿: دیفرما یم است که مین مطلب سخن پروردگار حکیل ایدل
بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱلَۡ�َّ 

َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
�ِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

ۚ َ�ُقۡل  ُ ۚ فََسَيُقولُوَن ٱ�َّ ۡمَر
َ
ِمَن ٱلَۡمّيِِت َو�ُۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت مَِن ٱۡلَ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡ�

فََ� َ�تَُّقوَن 
َ
 .]٣١س: [یون ﴾٣١أ

ن (به یله اشعه و باران) و از زمیبگو چه کس از آسمان (به وس«: یعنی
وة آنھا) به شما یاھان و درختان و میش گیله فعل و انفعاالت خاک و رویوس
ند یآفر یبر گوش و چشمھا توانا است (و آنھا را م یا چه کسیرساند  یم یروز

زنده را از مرده،  یچه کسا یدھد)؟!  یم ینائیو ب یشنوائ یرویو به آنھا ن
 یا چه کسیات و ممات در دست اوست؟! یآورد. (و ح یرون میمرده از زنده ب

گرداند (و کار ساز و کاردان است؟! (پاسخ  یان) را میامور (جھان و جھان
دگار ی(چرا که آفر» الله است ◌ً حتما«خواھند داد خواھند گفت: آن خداست 

 



 یکتاپرستی   ٤٠

دار، ی، به اقرار وجدان بیار ھستیار و رسان مردمان و مدبر ک یجھان و روز
 .»دیشو یزگار نمید و پرھیترس یا نمیخداوند دادار است). پس بگو: آ

 قاعده دوم 

اء و یند: ما آنان (بتان، بزرگان، اولیگو یم -ن یمشرک -آنان  یبراست
د آنکه سبب یم مگر به امیآور ینم یم و به آنھا روزیخوان یفرشتگان) را نم

 یکیل قربت و نزدیو شفاعت ما در نزد خداوند متعال گردند. و دل یکینزد
ک ین منظور که آنان را بر الله نزدیاء بدیاول یل آنکه خواند و دعای(دل

ِ ٱّ�ِيُن ﴿ م است:ین سخن پروردگار بزرگ و حکیگرداند شرک است) ا َّ�ِ �َ
َ
�

ۡوِ�َ 
َ
ْ مِن ُدونِهِۦٓ أ َُذوا ِيَن ٱ�َّ ِ ٱۡ�َالُِصۚ َوٱ�َّ ٓ إَِ� ٱ�َّ آَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا

َ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهوَ  َ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ ٱ�َّ  ُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ ٱ�َّ
ارٞ   .]٣[الزمر:  ﴾٣َ�ِٰذٞب َكفَّ

گاه باش و بدان! تنھا طاعت و عبادت «: یعنی  یخالصانه براھان آ
رند (و یگ یبر م یگریاوران دیکه جز خدا سرپرستان و یخداست و بس. کسان

م یکن یند): ما آنان را پرستش نمیگو یند، میجو یبه آنان تقرب و توسل م
ک گردانند. خداوند روز یمگر بدان خاطر که ما را به خداوند (الله) نزد

 یر آن اختالف دارند داورکه د یزیشان (و مومنان) درباره چیان ایامت میق
ت و رھنمود یحق) ھدا یشه را (به سویکفر پ یخواھد کرد. خداوند دروغگو

قت نائل یکند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فھم حق ینم
 .»گرداند) ینم

اء و توسل جستن به آنان یاول یل آنکه خواندن و دعایل شفاعت (دلیو دل
دن آنان به یا و برگزیمشکالت و نجات از بالازھا و حل یبرطرف کردن ن یبرا

ن سخن خداوند متعال است یدر نزد خداوند، شرک است) ا یعانیعنوان شف

 



 ٤١   قواعد چهارگانه

ُؤَ�ٓءِ ﴿که:  ِ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ َوَ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ
ُ�نَّ�ِ 

َ
ِۚ قُۡل � �ِض� وَن ٱ ُٔ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� َ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ� ٱلسَّ َّ�

ا �ُۡ�ُِ�وَن   .]١٨[یونس:  ﴾١٨ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
پرستند که نه  یرا م ییزھایر از خدا، چین) غینان (مشرکیا«: یعنی

نھا یند: ایگو یساند، و م یعائدشان م یرسانند و نه سود یان میشان زیبد
ند!) ینما یند (و در آخرت رستگارمان میعان ما در نزد خدایھا و شفیانجیم

کان خدا) با خبر یبه نام بتان و شر ییزھایا خدا را از وجود چیبگو: آ
ندارد؟ (مگر  ین از آنھا خبر و سراغیو زم ھا آسماند که خداوند در یساز یم

ا ممکن ید؟ آیدان ینده خدا نمیاء و بزرگان و فرشتگان را نمایشما بتھا و اول
شما از  یگشت، ول یخبر م یداشت از وجود آن ب یم یا ندهیاست خدا اگر نما

) و فراتر از آن یکید؟! خداوند منزه (از ھر گونه شریشد یآن با خبر م
 .»دانند یشان م ک و ھمکار و واسطهیاست که مشرکان شر ییزھایچ

و مشرکانه و شفاعت مثبت و  یشفاعت بر دو گونه است، شفاعت منف
ر الله آنچه خواسته شود یآن است که از غ یو سلب یموحدانه. شفاعت منف

از سوره  ۲۵۴ه یلش ھم آیبجز خدا بر آن قادر و توانا نباشد و دل یکه کس
 است. بقره

﴿ َ�ِ
ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنوٓا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� �َّ َ�ۡيٞع   يَۡومٞ َ�ٰٓ

ۗ �ِيهِ َوَ� ُخلَّةٞ َوَ�  ٰلُِموَن  َشَ�َٰعةٞ  .]٢٥٤: ة[البقر ﴾٢٥٤َوٱلَۡ�ٰفُِروَن ُهُم ٱل�َّ
م یا ) از آنچه بھرة شما کردهید (برخیا مان آوردهیکه ا یکسان یا«: یعنی

فرا رسد که در آن نه  یش از آنکه روزید، پی(در راه خدا) صرف و انفاق کن
است، و  یو شفاعت یگریانجیو نه م یو رفاقت یو نه دوست یداد و ستد

 



 یکتاپرستی   ٤٢

جه ظلم یکنند، و نت یش ظلم میکافران ستمگرند (و به خود و جامعه خو
 .1»آنان در آن روز ظاھر خواھد شد)

د: خداوند متعال یگو یه مین آیر ایر در تفسین مشھور به ابن کثیحافظ عماد الد -١
شان داده است امر یاز آنچه که روز –راه خبر  –بندگانش را به انفاق در راھش 

ره گردانند و یار شان ذخیپروردگار و صاحب اختکند تا ثواب و پاداش آن در نزد  یم
که در آن نه  یامت، روزیا مبادرت بورزند قبل از آنکه روز قیدن ین عمل در زندگیبه ا

 است فرا رسد. یگریانجیاست و نه شفاعت و م یاست و نه دوست یا معامله
ھر چند که طالھا سراسر  یچ ثروتیشود و ھ ینم یداریچ کس خری، جان، ھیعنی
رساند و نه  ینم یا چ کس ثمر و بھرهیھ یگردد و دوست ید نمین را پر کند خریمز

 اش!. یلیفام یھا شهیاصل و نسبت و ر

�َساَب بَيۡنَُهۡم يَۡوَم�ِذٖ ﴿د: یفرما یخداوند متعال م
َ
ورِ فََ�ٓ أ َوَ�  فَإَِذا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ

شفاعت، شفاعت کنندگان به  یعنی یو ال شفاعت .]١٠١[المؤمنون:  ﴾١٠١يَتََسآَءلُوَن 

َوٱۡلَ�ٰفُِروَن ُهُم ﴿د: یگو ینکه خداوند میرساند، و ا ینم یآنان بھره و سود
ٰلُِمونَ  نجا الکافرون به عنوان مبتدا در خبر خودش که ی. در ا]٢٥٤: ة[البقر ﴾ٱل�َّ

 یچ ظالمیھ یعنیده شده است یبه انحصار کش یعنیده یالظالمون است محصور گرد
حاتم از  یست. ابن ابیامت او را کافر بنامد، نیکه خدا در روز ق یتر از آن کس ظالم

است که  ییت کرده است که گفت: شکر و سپاس خاص خداینار روایعطاء بن د

ٰلُِمونَ ﴿گفت:  و خداوند  »مون هم الكافرونـوالظال«و نگفت  ﴾َوٱۡلَ�ٰفُِروَن ُهُم ٱل�َّ
گاه کس عالماز ھر  .تر است تر و آ

 یر دمشقیمحمد من
طلب  یکس یشگاه الله برایکس جسارت و شھامت آن را ندارد که در پچیھ یعنی

ث یاش ھمچنانکه در حد ییایشفاعت کند آن ھم بخاطر عظمت و جبروت و کبر

آيت حتت العرش فأخر ساجداً فيدعني ما شاء اهللا أن يدعني ثم يقال: « شفاعت آمده است:

 .»وقل تسمع واشفع تشفع، قال: فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة كارفع رأس

 

                                           



 ٤٣   قواعد چهارگانه

آن است که از خداوند متعال درخواست  یجابیو شفاعت مثبت و ا
باشد و  یفاعت کننده نزد پروردگار مکرم و محترم مکه شیگردد و در حال یم

رد خداوند از سخن و یخواھد در حقش شفاعت صورت گ یکه م یآن کس
باشد تازه آن ھم بعد از اذن و اجازه پروردگار  یو خشنود م یعملش راض

امبرت حضرت ین گفت: خداوندا، شفاعت پید چنیصورت خواھد گرفت (و با
ا ی صمًا از حضرت محمدینکه مستقینه اب من گردان یرا نص صمحمد

ن شفاعت ین عمل شرک است البته ایگران درخواست کرد که ایا دیاء یاول
 ییرا آنان ھمه ملک و دارایگردد ز یگانه درخواست نمیبجز از خداوند 

ر خدا طلب شفاعت کند مشرک یکه از غ ھرکسگانه ھستند پس یخداوند 
با درخواستش منافات داشته و در  حرکت کرده که یگردد و به آن جھت یم
د خشنود یرا الله بجز از توحیجه، مقصودش حاصل نخواھد شد. زینت
د (موحدان) یاھل توح یدھد مگر برا یگردد و اجازه شفاعت نم ینم

ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِۦ﴿ د:یفرما یمچنانکه خداوند متعال مھ ِي �َۡشَفُع ِعنَدهُ  ﴾َمن ذَا ٱ�َّ
 .]٢٥٥[البقرة: 

کند مگر با اجازه  یگریانجیشگاه او شفاعت و میست که در پیک«: یعنی
 .»او

 .]٢٨[األنبیاء:  ﴾َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ ﴿

افتم پس مرا رھا  یروم و به سجده م ین عرش مییامت به طرف پایدر روز ق«: یعنی
شود: سرت را بلند  یخواھد رھا کند سپس گفته م یکند ھر اندازه که خودش م یم

شود،  یرفته میو پذشود و شفاعت کن که شفاعت ت یده میرفته و شنیکن و بگو که پذ
شود که آنھا را خدا وارد بھشت  ین میمع یمن حد و حدود یفرمود: پس برا

گاه گرداند خداوند از ھر کس عالم یم    .»تر است تر و آ
 یر دمشقیمحمد من
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که  یآن کس یکنند مگر برا یشفاعت نم یکس یو آنان ھرگز برا«: یعنی
 .»(بدانند) خدا از او خشنود است (و اجازه شفاعت او را داده است)

﴿ ِ َّ َ�َٰعُة َ�ِيٗعاقُل ّ�ِ  .]٤٤[الزمر:  ﴾ ٱلشَّ
 یو شفاعت از آن خداست (و کس یگریانجیبگو ھر گونه م«: یعنی

او  یکه برا ینکه، کسیبکند، مگر ا یگریانجین میتواند کمتر ینم
 یانجیت خدا بوده و به شخص میشود مورد رضا یو شفاعت م یگریانجیم

 .»حسنه باشد)ن کار داده شود و شفاعت ھم یھم اجازه ا

 قاعده سوم
شان یھا د که در عبادتیان مردم مبعوث گردیدر م صھمانا رسول اکرم

از آنان فرشتگان را  یکردند، گروھ یعمل م یگوناگون و متفاوت یھا وهیبه ش
کردند و  یامبران و صالحان را عبادت میگر پید یکردند و گروھ یعبادت م
م یم و تکریشان تعظیشدند و برا یھا م متوجه درختان و سنگ یگروه بعد

د و ماه بود. رسول یھم مشغول پرستش خورش یا نمودند و دسته یم
بگذارد قتال کرد و  ین شان فرقیھا بدون آنکه ب ن گروهیبا تمام ا صالله

 م است.یات قرآن کرین ماجرا ھم آیاد و نابودشان ساخت. شاھد یجنگ

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ ِ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ  .]١٩٣[البقرة:  ﴾ٱّ�ِيُن ِ�َّ
نداشته  یروئینماند (و ن یباق یا د تا فتنهیکار کنیو با آنان پ«: یعنی

ن خالصانه از آن ین تان برگردانند) و دیباشند که با آن بتوانند شما را از د
ش ین خوینترسند و آزادانه و دستور آئخدا گردد (تا مومنان جز از خدا 

 .»ست کنند)یز

 



 ٤٥   قواعد چهارگانه

نکه آنھا یر ستارگان و اعتقاد به اید و ماه و سایم و پرستش خورشیو تعظ
ن) ھستند یپست (زم یاین دنیدر حوادث و اتفاقات ا یر و تصرفاتیتأث یدارا

 د است. یات قرآن مجیل آن آیباشد. دل یشرک م

ُۡل ﴿ ۡمِس َوَ� َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ٱ�َّ ْ لِلشَّ ۚ َ� �َۡسُجُدوا ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َوٱ�ََّهاُر َوٱلشَّ
ِي َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن  � لِۡلَقَمرِ َو�  .]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧ٱ�َّ

د و ماه است. ی(قدرت) خدا، شب و روز و خورش یھا از نشانه«: یعنی
ده است سجده یکه آنھا را آفر یخدائ ید، برایه نکند و ماه سجدیخورش یبرا
 .»دیکن ید، اگر واقعًا او را پرستش و عبادت میکن

رک است، سخن خداوند متعال ل آنکه پرستش و عبادت فرشتگان شیودل

ن َ�تَِّخُذواْ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ است که:
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
ۡر�َابًا َۧوَ� يَأ

َ
 .]٨٠عمران:  [آل ﴾َن أ

دھد که فرشتگان و  یغمبران) به شما فرمان نمیکس از پچیو (ھ«: یعنی
 .»دیریت خود گیو ربوب یغمبران را به پرودگاریپ

اء و رسوالن در دعا شرک یل آنکه پرستش و عبادت و خواندن انبیدل

ُ َ�ٰعِيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم ﴿ باشد: یسوره مائده م ۱۱۶ه یست، آا نَت �ۡذ قَاَل ٱ�َّ
َ
َءأ

ِۖ قَاَل ُسۡبَ�ٰنََك َما يَُ�وُن ِ�ٓ  َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ُِذوِ� َوأ قُۡلَت لِلنَّاِس ٱ�َّ

ۥۚ َ�ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِ� َوَ�ٓ  � إِن ُكنُت قُۡلُتُهۥ َ�َقۡد َعلِۡمَتُه قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
أ

ۡعلَُم َما ِ� َ�ۡفِسَكۚ إِنََّك 
َ
ُٰم ٱۡلُغُيوِب  أ نَت َع�َّ

َ
 .]١١٦: ة[المائد ﴾١١٦أ

 یسیع ید: ایگو ی(خاطر نشان ساز) آنگاه را که خداوند م و««: یعنی
 یکه بجز الله، من و مادرم را ھم دو خدا یا ا تو به مردم گفتهیم، آیپسر مر

د: تو را از آن یگو یم یسید؟. عیز پرستش کنید (و ما دو نفر را نیگر بدانید
م (و یرا بگو یزی. مرا نسزد که چیانباز باش ک و یشر یدانم که دارا یمنزه م

گمان تو از آن یست. اگر آن را گفته باشم بیفه و) حق من نیبطلبم که وظ

 



 یکتاپرستی   ٤٦

گاھ من  ی، ولی. تو (عالوه از ظاھر گفتار من) از راز درون من ھم با خبریآ
را تو یخبرم، ز یب یدار یستم) از آنچه بر من پنھان میش نی(چون انسان ب

 .1»)یامور با خبر یای(از اسرار و نوا یدانندة رازھا و نھانھائ
ھا (درخواست  اء و صالحان در دعاھا و استغاثهیل آنکه پرستش اولیدل

منزه است از آنچه  – یکمک از آنان) و توسل به آنان شرک به الله تعال
 باشد. یم» إسراء«از سوره  ۵۷ه یآباشد،  یم –رند یگ یک میش شریبرا

ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن ﴿
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة � ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

ۥٓ   .]٥٧[اإلسراء:  ﴾رَۡ�ََتُهۥ َوَ�َخافُوَن َعَذابَُه
شان یھا خوانند و (خدا گونه یاد میرا که به فر یآن کسان«: یعنی 

ر و یو عز یسیترند (به درگاه الله، ھمچون ع از ھمه مقربدانند) آنان که  یم
ند (که طاعات و یجو یله میتقرب به پروردگارشان وس یفرشتگان) برا

 .»دوار و از عذاب او ھراسناکندیعبادات است) و به رحمت خدا ام
اء و تبرک جستن به آنھا یھا و قبور اول م درختان و سنگیل آنکه تعظیدل
شان برطرف شده و یازھایو نذر دادن تا حاجتھا و ن یشان قربانیو برا

نکه با اعتکاف کنار آنھا و پرستش و یشان دور گردد و ایبتھا و بالھایمص
ر یش تبرک و خیند و از پردھا و خاکھایجو یعبادت در آنجا تبرک م

 باشد. یسوره نجم م ۲۰-۱۹ات یت، آطلبند، شرک اس یم

َٰت ﴿ فََرَءۡ�ُتُم ٱل�َّ
َ
ٰى أ ۡخَرىٰٓ  ١٩َوٱۡلُعزَّ

ُ
 .]٢٠-١٩النجم: [ ﴾٢٠َوَمَنٰوةَ ٱ�َّاِ�ََة ٱۡ�

ِينَ ﴿ ه:یبا سندش از عبدالله درباره آ یامام بخار -١ ولَ�َِك ا�َّ
ُ
کند: که  ینقل م ﴾أ

ن از او نقل یشدند پس اسالم آوردند. و ھمچن یکه پرستش مان بودند یاز جن یگروھ
جن را پرستش  ید که تعدادیاز عربھا نازل گرد یشده است گفت: درباره گروھ

که آنان را عبادت  ییانسانھا یمان آورده و مسلمان شدند ولیکردند پس جنھا ا یم
 الله اعلم.ه نازل شد. و ین آیکردند از اسالم شان خبردار نشدند سپس ا یم

 

                                           



 ٤٧   قواعد چهارگانه

و منات،  ید) که الت و عزینگونه معتقدید (و اینیب ین میا چنیآ«: یعنی
قدرت و عظمت  یند و دارایگر (معبود شما و دختران خداین بت دیسوم

 .1»باشند یم

د یشان بکوبد و خرد نماین را در عبادتھاید تا مشرکیگو ین مطلب را میخداوند متعال ا -١
شان یکردند و برا یرا عبادت و پرستش م یکلھا و ھماوردانیکه چگونه بتا و ھ

 ساختند.  یبنا کرده بود، م ÷لیم خلیکه ابراھ یا برتر از کعبه ییھا خانه
َت « در طائف ساخته بودند  یا ش خانهیدر طائف بود که برا یصخره نقش دار »:الالَّ

کردند،  یدر آنجا خدمت م یاط و صحن بزرگ بود و خدمتکارانیھا و ح پرده یکه دارا
ف و توابع آن یار محترم و بزرگ بود که آنان از طائفه ثقین بارگاه نزد اھل طائف بسیا

 کردند. یل عرب افتخار میقباشان از  ش، به خاطر آن به دشمنانیبودند که بعد از قر
ی« مقرر کرده بودند مکانش در  یش بارگاه و پرده دارانیبود که برا یدرخت »:اْلُعزَّ

کرد.  یداشت و احترام م یش آن را بزرگ مین مکه و طائف بود و قرین نخله بیسرزم
د. یندار یم و شما عزیدار یان در غزوه احد گفت: ما عزین سبب بود که ابوسفیبد

اور ماست و شما و یو  ید: الله مولییبگو«به اصحابش فرمود:  صسول خداپس ر
 .»دیندار یاوریو  یمول

نه بود که ین مکه و مدیب یا هین مشلل در قریقشنگ) در سرزم یا (صخره »:َمَناةَ «
کردند و  یآن را بزرگ داشته و احترام م یله خزاعه و اوس و خزوج در عصر جاھلیقب

 صامبر اکرمیکردند، پس پ یکعبه حرکت م یآنجا به سوجھت مراسم حج از 
را » ف اللهیس – دیولخالد بن «ران ساختن آن فرستاد یو یاز اصحابش را برا یگروھ

ن یکه ا یز آن را نابود ساخت در حالیل داشت و او نین آنجا گسیمشرک یبه سو
 خواند. یسرود را م

ــ ــزّ كفــر أن ــبحانَ  كَ يــا عُ  كَ ال سُ
 

ــــــــإِينَّ   ــــــــد أهانَ أَيــــــــتُ اهللا قَ  كَ رَ
 

ه یو تنز یم و ھرگز تو را به پاکیر کرده و قبول نداریما تو را تکف یعز ی: ایعنی
 صو رسول خدا». ل کردیدم که چگونه الله تو را خوار و ذلیم، من خود دیستائ ینم

 

                                           



 یکتاپرستی   ٤٨

به  صامبر اکرمیھمراه پ) به یکند که: (روز یت میروا سیثیابو واقد ل
ک یت و کفر نزدیم و ما در آن روز به عھد جاھلین خارج شدیسمت حن

) داشتند ی(کنار ین درخت سدریم). مشرکیم (تازه مسلمان شده بودیبود
 گفتند. یم» ذات انواط«که به آن  ختندیآو یشان را بدان میکه سالحھا

رسول خدا،  ی: امیم، پس گفتیز از کنار آن درخت سدر عبور کردیما ن
ن دارند، قرار بده، رسول یمانند آنچه که مشرک یما ھم ذات انواط یبرا

در جوامع است،  ین قانون جاریکه ا یفرمود: الله اکبر براست صخدا
د ھمانند آن یکه جانم در دست اوست آنچه که شما گفت یسوگند به کس

 گفتند: ÷یل به حضرت موسیاسرائ یاست که بن

الت اعزام کرد پس نابودش  یحرب را به سو بنان صخر یره بن شعبه و ابوسفیمغ
 اھل طائف بنا کردند.  یبرا یساختند و در محل آنجا مسجد

منات فرستادند پس آن  یان صخر بن حرب را به سویابوسف صن حضرتیو ھمچن

نابود ساخته است).  سی(گفته شده است که آن را حضرت علز نابود ساخت یرا ن
گانه دانستن معبود بر یت و یدن حق و اخالص در عبوید صامبر اکرمین، پیبنابرا

به شرک آلوده  یا زشت و ناپسند و بطالن ھر آنچه را که بگونه یحق، بطالن عادتھا
 صشانیکردند و از ا  ین گونه اصحاب کرام و بزرگوارش عمل میبود را آورد و به ھم
ت کردند تا آنکه اوضاع آشفته و درھم شد و خشک و تر بھم یبعد از رحلت تبع

ن یاز مسلم یاریھا و تفکرات بس شهین و انحرافات باطل بر اندیاطیشسوختند و 
د و یجد یین بار با بناید کردند و ایورش بردند، و پرستش و عبادت بتان را تجدی

ر افسونگر است یژه در دوران معاصر که عصر جھل مرکب و تصاویبنده و بویفر یینما
افته آن ھم درست یت یشده و عمومبت و انحراف پر آوازه و بزرگ یکه مص یا به گونه

که  یشمندان ھمه سکوت کرده و لب فرو بستند مگر آنانیدر زمان که علم و اند

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ﴿است.  شان ھمت و اراده دادهیخداوند بد َّ�� ِ َّ�ِ﴾.  
 یر دمشقیخ محمد منیش     

 

                                                                                           



 ٤٩   قواعد چهارگانه

َآ إَِ�ٰٗها َكَما ﴿ ۚ ٱۡجَعل �َّ  .]١٣٨[األعراف:  ﴾قَاَل إِنَُّ�ۡم قَۡومٞ َ�َۡهلُونَ  لَُهۡم َءالَِهةٞ
دارند، گفت:  یانیھمانگونه که آنھا خدا یما خدائ یقرار بده برا«: یعنی

ن ید. بله، حتمًا شما بر ھمان قوانیجاھل و نادان ھست یکه شما قوم یبراست
د ید خواھیھود را تقلیو  ی: (رفتار) نصاریعنید شد. یو آداب سوار خواھ

 .1»کرد
 (رواه الترمذی).

 قاعده چهارم 
دتر و بدتر از دوران یار شدین است که مشرکان عصر ما شرکشان بسیا
در ھنگام رفاه و  یرا مشرکان عصر جاھلیباشد ز یه) میت (عصر اولیجاھل

در ھنگام  یدادند ول یان میم طاغوتیو تعظ یش تن به شرک و بت پرستیآسا
ن یآورده و لباس راست یک رویشر یالله ب یو شدت خالصانه به سو یسخت
و رفاه و  یکردند اما مشرکان زمان ما در شدت و سخت ید بر تن میتوح
 برند. یدر شرک و انحراف بسر م ◌ً ش دائمایآسا

ْ ِ� ﴿د: یفرما ین باره میخداوند متعال در ا ْ فَإَِذا َر�ُِبوا َ  ٱلُۡفۡلِك َدَعُوا ٱ�َّ
ِ إِذَا ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  ّ�َ

ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ� ٱلۡ  .]٦٥[العنکبوت:  ﴾٦٥ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن فَلَمَّ

ن در آنجا یقرارش داده است مشرکح یج کرده و صحیتخر یث را امام ترمذین حدیا -١
کردند لھذا صحابه تازه  یزان میشان را به عنوان تبرک و بزرگداشت آویھا سالح

ده است و ین امر نزد خداوند متعال محبوب و پسندیکردند ا یمسلمان گمان م
تر و  قیرا آنان دقیخداوند سبحان بود ز ین سخن تقرب به سویقصدشان از ا

مانده یرا داشته باشند. باق صکه قصد مخالفت با رسول الله ودندتر از آن ب حساس
د ذکر شده است تحت عنوان حقوق خدا بر یث با شرحش در کتاب توحیحد

گاھ  د. و الله اعلمیشتر به آنجا مراجعه نمائیب یبندگانش. جھت درک و آ
 یر دمشقیخ محمد منیش

 

                                           



 یکتاپرستی   ٥٠

بر  یشوند (و ترس و نگران یم یکه مشرکان سوار بر کشت یھنگام«: یعنی
خوانند  یم ادیک را به فریشر یب یکند) خالصانه و صادقانه خدا یآنان غلبه م

که خداوند آنان را  یکنند) سپس ھنگام یگر را فراموش میان دی(و خدا
خداوند  یورزند (برا یشان شرک میرساند، باز ا ینجات داد و سالم به خشک

 .»رند)یگ یم یکانیگانه و متعال، شری
خ و یح مشایاء و ضریرا که به عنوان اول یاز کسان یاریبس ،نیبنابرا

م که در شرکشان ینیب یکنند م یو پرستش و عبادت مسادات بزرگ داشته 
خوانند و در حالت  یشان میاخالص داشته و آنان را با تمام وجود در دعاھا

طلبند،  یز از بارگاھشان استغاثه کرده و امداد میش نیو شدت و آسا یسخت
رد یگ یبت شدت میو بال و مص یکه سخت یاز آنان در حالت یبلکه گروھ
ه که فقط ین اولیگردند بر خالف مشرک یتر م شده و گمراهشتر یشرکشان ب

و  یدادند و در سخت یقرار م یکانیالله شر یبرا یدر حالت رفاه و شادمان
الله  یشان و خشوع و تضرع شان را فقط برایھا یبتھا دعاھا و زاریمص

دھد.  یم ین امر گواھیم به ایدند ھمانگونه که قرآن کریگردان یخالص م
وتر) در یعصر کامپ –شرفت و علم یو پ یمشرکان عصر ما (عصر ترقمتأسفانه 

خوانند در ھر زمان از  یرا م –بزرگان و امامان  –اء یاول ◌ً ، دائمایرفاه و سخت
 دارند!!!. یاد رسیو استغاثه و فر آنان طلب کمک

يلِ العظيمِ  ة إِال باهللاِ العَ وّ ال قُ ولَ وَ  .وال حَ
ت یم ھدایو تنھا اوست که به راه مستق دیگو یو تنھا الله است که حق م

 کند.  یم

ٍ َهۡل ُهنَّ ﴿ ُ بُِ�ّ َراَدِ�َ ٱ�َّ
َ
ِ إِۡن أ ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ

َ
قُۡل أ

 ۖ ُ َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِهۦِۚ قُۡل َحۡسِ�َ ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
ِهِۦٓ أ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ

ُونَ  َعلَۡيهِ  ُ ٱلُۡمَتَوّ�ِ  .]٣٨[الزمر:  ﴾َ�َتَو�َّ

 



 ٥١   قواعد چهارگانه

ن ید چنیخوان یاد میرا که بجز خدا به فر یزھائیا چیبگو: آ«: یعنی
به من برساند، آنھا بتوانند آن  یان و گزندید، که اگر خدا بخواھد زینیب یم
ا اگر خدا بخواھد لطف و یرا برطرف سازند؟ و  یان و گزند خداوندیز

رند یلطف و مرحمتش را بگ یدر حق من روا دارد آنھا بتوانند جلو یمرحمت
ه و یو آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل کنندگان تنھا بر او تک

 .»کنند و بس یتوکل م

وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ﴿ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
أ

�ِض� 
َ
 ٱۡ�

َ
ِۚ قَلِيٗ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ  .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢ مَّ

رسد و بال و  یاد درمانده میکه به فر یا کسیھا بھترند)  ا بتی(آ«: یعنی
کند ھر گاه او را به کمک بطلبد، و شما (انسانھا) را  یرا برطرف م یگرفتار

سازد  ین میدر) زمگر یکدین (یبطور متناوب) جانشن ◌ً ات دائمای(بر قانون ح
گردان، حال با  یمسلط و مستقر م ین کره خاکیرا بر ا ی(و ھر دم اقوام

ار کم اندرز یبا خدا ھمراه است؟ واقعًا شما بس یا معبودین (امور) آیتوجه بد
 .»دیریگ یو پند م

ِيَن تَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ� ﴿ َ� إِن تَۡدُعوُهۡم  ١٣َوٱ�َّ
ْ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَۡ�ُفُروَن  ْ َما ٱۡسَتَجابُوا ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا �َۡسَمُعوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ   .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤ �ِِ�ۡ
د (و پرستش و عبادت یخوان یاد میکه به فر یو بجز او کسان«: یعنی

را ندارند. اگر آنھا را  یت پوسته نازک خرمائیحاکمت و یمالک ید) حتیکن یم
شما را  ید، صدایاد بخوانیخود) به فر یھایحل مشکالت و رفع گرفتار ی(برا
به شما را ندارند و  ییپاسخگو یشنوند و بفرض اگر ھم بشنوند، توانائ ینم

کنند. (و  یشما را رد م یورز و شرک یامت انبازگرین) در روز قی(گذشته از ا
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چ کس ید) و ھیگوئ یخود م ید و بیا ند: شما ما را پرستش نکردهیگو یم
گاه از احوال آخرت به گونه قطع ن ی، از چنینیقیو  یھمچون (خداوند) آ

 .»سازد ی) تو را با خبر نمیمطالب

ۥٓ إَِ�ٰ يَوِۡم ﴿ ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ ْ مِن ُدوِن ٱ�َّ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ  ٥ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِهِۡم َ�ٰفِلُوَن 
َ
�ذَا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُواْ لَُهۡم أ

 .]٦-٥[األحقاف:  ﴾٦بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن 
اد بخواند و یرا بفر یاست که افراد یتر از کس گمراه یچه کس«: یعنی

اد بخواند و یشان را بفریامت (ھم ایپرستش و عبادت کند که (اگر) تا روز ق
دھند، بلکه  یند؟ نه تنھا پاسخش را نمیگو یپرستش کند) پاسخش نم

اد خواھندگان یشوند) و اصًال آنان از پرستشگران و بفر یسخنانش را ھم نم
شوند.  یامت) گرد آورده میکه مردمان (در ق یخبرند و زمان یغافل و ب

، دشمنان پرستشگران و یخواسته شدگاناد ین پرستش شدگان و بفریچن
شان یند) و عبادت ایجو یم یزاریشان بیگردند (و ازا یاد خواھندگان میبفر

ق دھنده است ی) و تنھا خداوند است که توف...رندیپذ یکنند و نم یم یرا (نف
 یرو و قدرتیچ نیکند و ھ یت میم ھداین اوست که به راه مستقیو ھمچن

 .»بجز الله وجود ندارد
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ادرس و یمن اعتقاد دارم که الله تنھا معبود و قانونگذار و فر ...اما بعد
ست و یبجز او ن یچ معبودیاست و ھ ...دھنده و یاجابت کننده دعاھا و روز

ازمندند یموجودات به آن ن یکه تمام یباشد در حال یاز مین یباو تک و تنھا و 
ندارد. و  ییچ ھماورد و ھمتایزاده شده است و ھ ید و نه از کسیزا ینه م

از اقسام عبادت در حقش  یزیست چیچ کس به جز او سزاوار نینکه ھیا
نجام ر الله ایاز انواع عبادت را در حق غ یزیو ھرکس که چ... ردیصورت گ

 پس او کافر و مشرک است.دھد 
است که در بر دارنده ھر آنچه است که  یو عبادت اسم جامع و شامل

 یگردد حال فرق یدارد و از آن خشنود م یخداوند متعال دوستش م
گانه اسالم، دعا و رجاء و  ا کردار، مانند: ارکان پنجیکند از گفتار باشد  ینم

ر اقسام یو نذر و سا 4و ذبح 3، استغاثه2استعانه 1خوف توکل، رغبت و رھبت
ف کرده یھمانا خداوند سبحان به ھر آنچه که خودش را توص  عبادت.

شود و ھر آنچه  یده میده، نامیباشد و به ھمانچه که خود را نام یموصوف م
فش یتوص ینه مجاز یقیحق یا به عنوان وصفیاز صفات عل صکه رسولش

باشد. مانند استقرارش بر  یده است، موصوف مینام یکرده و از اسماء حسن

 م و ھراس داشتن. یل و عالقه بیم -١
 . خواستن یاریکمک و  -٢
 داد خواستن.  -٣
 وانات. یکردن ح یقربان -٤
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ت و یفیافته و قرار گرفتن بدون ھرگونه کیبه ذاتش بر آن علو  یعنیعرشش 
 : دیفرما یھمانگونه که خداوند متعال م یلیا تمثیه و یھرگونه تشب

 .]٥[طه:  ﴾٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى ﴿
کلماتش حادث م که تک تک یقد یکه او متکلم است با کالم یبراست

شه یند که الله ھمیگو یاست ھمانگونه که از سلف نقل شده است آنھا م
کالمش قرآن است  یھا متکلم و ھر گاه خواسته تکلم کرده است. از نمونه

م نسبت به یدر جھت تعبد و تسل صاست که بر حضرت محمد یکه الفاظ
اسطه بدون و ÷لیکه جبرئ یده است، ھمان کلماتیآن و اعجاز نازل گرد
 -ھمانطور که از الله  ید و با ھمان حروف و معانیاز خداوند متعال شن

ن عبارات قرآن نه ینازل کرد و ا صده بود بر حضرت محمدیشن –عزوجل 
 یو نه در آن تصرف صل است و نه حضرت محمدیساخته و پرداخته جبرئ

اند. بله آن کالم خداست و خداوند سبحان با حرف و صوت تکلم  کرده
رخت آمده بود، را که به کنار آن د ÷یکند ھمانگونه که حضرت موس یم

ِس ُطوٗ ﴿ ندا داد و صدا زد: ۠ َر�َُّك فَٱۡخلَۡع َ�ۡعلَۡيَك إِنََّك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقدَّ نَا
َ
� ٓ ى إِّ�ِ

 .]١٢[طه:  ﴾١٢
رون یت بیت را از پایباشم، کفشھا یبدون شک من پروردگار تو م«: یعنی

 .»ی) ھستین پاک و مبارک (طویسرزماور، چرا که در یب
ک ینزدا یشود که گو یده میکه از دور چنان شن ییو بندگانش را با صدا

 دھد. یاست صدا زده و ندا م
يانُ ـأنا ال« ، أنا الدّ لِکُ  .»مَ

از بندگانش را که  ھرکسامبران و فرشتگانش و ین حالت پیو ھمانند ھم
ا یفرستد و  یبر آنان فرو م ھایش کتابا از یدھد  یبخواھد مورد خطاب قرار م
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ن کالم، مخلوق یکند. اما ا یاش بر آنان نازل م یر ازلیاز تک تک کلمات غ
 باشد. یر مخلوق میغ یرا از صفاتش بوده و صفات او ھمگیست زین

دارد،  یگردد ناپسند م یدارد و خشنود م یھمانا خداوند سبحان دوست م
 اش گردد، و از توبه بنده یراند، ناراض میم یکند، م ید، زنده میآ یفرود م

 گردد. یار شادمان و خوشحال میبس
نند یب یامت با چشمانشان میخداوند سبحان را مومنان در روز ق

نھا یکنند. و تمام ا ین امر داللت میح بر ایث صحیات و احادیھمانگونه که آ
و  بوده یقیست و حقیه آنھا نیشب یچ صفتیکه ھ یاز صفات اوست صفات

 گرداند. یتاب و سنت آن را ثابت مباشد ھمانگونه که ک ینم یمجاز

َحٌد ﴿
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱ�َّ ُ ٱلصَّ ُۥ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱ�َّ َولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .]٤-١[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

آن  اعتراض یم محض و بیم و تسلیھا ھمان است که به آن اعتقاد دار نیا
ل یل و تعطیه و تمثیگونه تشبت و ھریفیگونه کم، و بدون ھریباش  یم

را به اسماء و  ا رھا کردن بندگان) خداوندیخدا  ی(استراحت کردن برا
 م.یشناس یصفاتش م

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿ ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ  .]١١[الشوری:  ﴾لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
رنده یار شنوا (پذیاوست که بسست و فقط یه او نیز شبیچ چیھ«: یعنی

گاه استیار بیطاعت و مناجات) و بس  .»نا و آ
 -ن یثقل یتمام یبنده و رسولش به سو صدھم که محمد یو شھادت م

د یان رسانیو کامل به پا ینکه او رسالتش را به خوبیباشد. و ا یمجن و انس 
که خداوند  یحت کرد و تا ھنگامیو امانت (دعوت) را اداء کرد و امتش را نص

ۡ�َملُۡت ﴿د در راه خدا جھاد کرد تا آنکه فرمود: ین را کامل گردانید
َ
ٱۡ�َۡوَم أ
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِينٗ 
َ
 ﴾الَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

 .]٣: ة[المائد
تان کامل کردم و (با عزت ین شما را برایامروز (احکام) د«: یعنی
ل یتان) نعمت خود را بر شما تکمیبه شما و استوار داشتن گامھا دنیبخش

 .»دمیشما برگز ین خدا پسند براینمودم و اسالم را به عنوان آئ
دوست برتر و بزرگترش، الله  – یق اعلید به رفیسپس پروردگارش را برگز

 ا و اھلش را رھا کرد.ید و دنیملحق گرد –
ال و ینفس و آرزوھا و ام یآنکه ھواآورد مگر  یمان نمیکس اچینکه ھیو ا

آورده است. تا  صش را مطابق و تابع آنچه بکند که رسول اللهیاعتقادھا
زتر یتر و عز مردم محبوباز جان (خودش)، فرزند و تمام  صآنجا که رسول

 باشد. یم
ق آنچه خبر ین او و تصدیاطاعت از فرام صمحبت رسول الله یمعنا

نکه محب یباشد. ا یکند، م یم ینچه که نھز و تنفر از آیدھد و پرھ یم
 صخداوند متعال را عبادت نکند مگر آنگونه که حضرت ص(دوستدار) او

کرده  یاده روینکه در حقش غلو و زیان داشته است. و نه ایعت بیدر شر
ست. و مبادا منزلت و مقام حضرت یپروردگار در آن ن یکه رضا یا بگونه
ھا (کمک  ن کرده در دعاھا و استغاثهییرا از آنچه که خداوند تع صرسول

 فرموده است.  صرا رسول رحمتیدن و داد خواستن) باالتر ببرد زیطلب

هُ « بادَ و العِ ا هَ عَ  .»الدُّ

 .»دعا خود عبادت است«: یعنی
 د: یفرما یم صن حضرتیو ھمچن

وََجل«  .»إِنَُّه الَ �ُستَغاُث يب َو�نَّما �ُستَغاُث باهللاِ َعزَّ
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شود فقط و فقط به بارگاه  یا مرده استغاثه نمیبه نزد من زنده «: یعنی
 یاز به امدادھایکه ن یدر امور«شود.  یم یعزوجل استغاثه و دادخواھ الله

 .»باشد یم یمافوق ماد یروھایو ن یبیغ
شود تا چه  یشرک به خداوند متعال محسوب م صاستغاثه به رسول الله

 !!!....خ ویو مشا ین علوم شھودایاء و مدعیرسد به اول
و  ◌ً ر و دفع شر، چه مستقالیر خداوند متعال در جلب خیبه غ یوابستگ

ان با توکل یاء و جنیقلب به اول ی: وابستگیعنیچه با واسطه شرک است. (
رات و یبا انواع خ یروحان یھا کردن و پناه بردن و التجاء به آنان و توبه

ازھا و بر یھا و ن آنان در جھت برآوردن حاجت یھا برا دادن یصدقات و قربان
گردد  یا، شرک به خداوند متعال محسوب میھا و بال بتیطرف نمودن مص

ن موارد شرک یباشد ھمه ا ...ایا توسل و یکند به نام طلسم  یحال فرق نم
را  یامبرینفرستاد و پ یرا خداوند، کتابیاست. ز یآشکار یمحض و گمراھ
ن شرک و یا یھا شهیو قطع ر یبطالن و نابود یبراد مگر یمبعوث نگردان

 رھا از آن!.یھا و ضم ک گرداندن قلبو پا یگمراھ
ةَ إِالَ باهللاِ« وَّ ولَ وال قُ ال حَ  .»وَ

از جانب الله حق ھستند  یآسمان یم که فرشتگان و کتابھایو اعتقاد دار
 خته شدن بعد از مرگ حق است.یرانگحقند، ب یامبران ھمگیو پ

 (جنت) حق است.بھشت 
 جھنم (دوزخ) حق است.

ن یز حق است و ھمچنیامت) نیاعمال در ق یزان (ترازویم، میمان داریا
از آن بنوشد ھرگز تشنه  ھرکسکه  یا حق است، بگونه صامبر مایحوض پ

 باشد. یل در امان میر و تبدییتغ گونهگردد و از ھر ینم
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م و یآور یمان میشرش ار و یر کرده است) و خیبه قدر (آنچه خداوند تدب
و  ÷امبرانیو تمام پ صامبر ما حضرت محمدیم شفاعت پیمعتقد

شفاعت کننده و  یبعد از اجازه و اذن خدا برا یصالحان حق است. ول
 خواھد در حقش شفاعت شود. یم یکس ش از آنیت و خشنودیرضا

ۥٓ إِ�َّ ﴿د: یفرما یخداوند متعال م ِي �َۡشَفُع ِعنَدهُ : ة[البقر ﴾�ِإِۡذنِهِ َمن َذا ٱ�َّ

٢٥٥[. 
 یگریانجیتواند در برابرش (خداوند) شفاعت و م یم یچه کس«: یعنی

 .»کند؟ مگر با اجازه و اذن پروردگار

 .]٢٨[األنبیاء:  ﴾َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ ﴿د: یفرما یو باز م
کنند مگر آن  یگریانجیشفاعت و م یتوانند در حق کس ینم«: یعنی
 .1»دیو خشنود گرد یکه خداوند از او راض یکس

است  ین کسیکند و اول یاست که شفاعت م ین کسیاول صامبر مایپ
خاص و منحصر  یشان در شفاعاتیشود. ا یکه به او اجازه شفاعت داده م

گران در آن شرکت ندارند. اول آن شفاعت در آنچه که بدان یاند که د دهیگرد

که بخاطر گناھش وارد جھنم  یرون آوردن کسیح آن است که شفاعت در بیصح -١
است که از  یست، بلکه شفاعت مشترکین صمیژه و خاص رسول کریشود و یم

 شود. یده میفھم صشانیث وارده از ایاحاد
است که  عظمیاند، شفاعت  افتهیبه آن اختصاص  صکه رسول اکرم یزیتنھا آن چ

ح دارد. و یح بدان تصریث صحیشود ھمانگونه که حد یسبب ورود اھل جنت م
 یتھایش ابوطالب از خصوصیف و کم کردن عذاب عموین شفاعت در تخفیھمچن

 دھد. یق میباشد تنھا خداوند است که توف یم صشفاعت حضرت
 یس عام اداره افتاء و پژوھشھایرئز بن عبد الله بن باز ین مطلب، گفتار عبدالعزیا

 عفا اهللا عنه ووفقه لكل خري. باشد. یو دعوت و ارشاد م یعلم
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ء و ایاست که انب» یمقام محمود«ن ھمان یاست که ا حکم داده شده
 خورند. یاش را م رسوالن غبطه

است که وارد  یرون آوردن کسانین شفاعت در اخراج و بیو از انواع ا 
بھشت  ین انواع شفاعت، روانه کردن آنان به سویاند. و از ا دهیدوزخ گرد

 ده و آراسته و مھذب شدند.یاک گرداست بعد از آنکه پ
از  ی) است که گروھی(زمان ین قرنھا (زمانھا) قرنیم بھتریاعتقاد دارو 

شان جمع شدند یھستند که بدور ا صمؤمنان که ھمان اصحاب رسول الله
کردند)  یم یرویاز آنان (صحابه) پ یکیکه به ن ین (کسانیسپس عصر تابع

 د: یفرما یم صباشد، ھمانگونه که یم

» 
َّ

يَن يَلُوَ�ُهمَخُ� الُقرُوِن قَر�، ُ�مَّ اذل
َّ

  .»يَن يَلُوَ�ُهم، ُ�مَّ اذل

که بعد از آنان  ین زمانھا، زمان من است سپس کسانیبھتر«: یعنی
 .»ندیآ یکه بعد آنان م ین) سپس باز کسانیند (عصر تابعیآ یم

ن ین کالم و سخن، کالم خداوند متعال است و بھتریم، بھتریو اعتقاد دار
ن کارھا ین و شرتریباشد. و بدتر یم صت حضرت محمدیت، ھدایھدا

و ضاللت  ین گمراھیدر د یعت است و ھر بدعتیو بدعت در شر ینوآور
 است.

 یلین مسائل دالیھر کالم از ا یشدن مطلب نبود برا یاگر ترس از طوالن
 م.یآور یو اجماع سلف صالح م ÷از کتاب و سنت رسول الله

مش در تمام گفتارھا و یمستقم که ما را به راه یاز خداوند متعال خواھان
 یا یت و رھنمود سازد و ما را از انحراف و گمراھیکردارھا (اعمال) ھدا

ره ما را بر کند و باالخ یھا چه آشکار و چه نھان حفظ کرده و نگھدار فتنه
 راند.ین اسالم بمیآئ

 صىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

 



 یکتاپرستی   ٦٠

 یب بن اسحاق انصارشیخ محمد طی
 یقمر یھجر ۱۳۵۸منوره سال نه یمد
 یقمر یھجر ۷/۳/۱۶۹۳در سال  یمتوف

خودش و برادران مسلمانش  یبرا یاد آوریحت و ین رساله نصید است ایام
 .باشد

 هرحمه الله علی

. َاتُ تِمُّ بِنَعمته الصاحلِ ي تَ  احلمدُ هللا الَّذِ
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