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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنالحاج داکتر

 ٢٠١٧ جوالی ٢٠
  

 تفاوت درجات عبادت مسلمان بيسواد
 مسلمان شده درچيست ؟ً انفر عالم اھل کتاب که جديد يک و

  
  

ْمسلمانی که يک عمر خدا را بدون شناخت و علم عبادت می کند ، يا يک نفرمسيحی که در : اسالم کداميک بھتر است ُ

  کند؟  ن  و شناخت کامل از اسالم مسلمان می شود و عمل میأ دقيق قرآن عظيم الشۀپيری با مطالع

ک نفر مسلمان که عمر خود را بدون شناخت از فھم واقعی عبادت فرق بين عبادت ي: اگر سؤال طوری مطرح شود که 

  شود در چيست ؟ وبين يک نفر مسيحی که در سن پيری با فھم وشناخت کامل مسلمان می

  : می فرمايد ) ١٣٢ تآي:  األنعامۀسور( در جواب بايد گفت که قرآن عظيم الشأن در 

ُولکل درجات مما عملوا «  ِ َّ َِ َِّ ٌ َُ َ ٍّ )   درجنت يا دوزخ  متفاوتی و مراتب ( درجات)  اعمالشان برحسب (  ھريک برایو (» ...َ

خواھم   وپاداش دھد، ولی میءست که چگونه آنھا را جزااپس ھر کدام از اين دو نفر حکمش نزد پروردگار ). است

  :عرض برسانم که اين دو نقطه را ھم بايد در نظر داشت ه حضور شما ب

  .  او را می بخشد ۀھر کافری که مسلمان شود خداوند متعال تمام گناھان گذشت: اول

ھر مسلمانی که اعمالش مطابق قرآن عظيم الشأن وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نباشد و با نيت خير مطابق : دوم 

  . شرع نباشد عملش مقبول نيست و باطل ھست

و احکام الھی  را از دين و اعمال دينی و عبادتی بھتر و بھتر ساخته و به عمق قضايالذا بر ما مسلمانان است تافھم خود 

  . و عبادتی پی ببريم

شود، خواھد  انه خوانده میگپنجنماز ھای  که در یئآغاز خوب شروع به فھم ترجمه و تفسير تمام مطالب، آيات و دعاھا

 و من هللا التوفيق. بود

 

  :ـارشگتتبع ونـ

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «ــيـــن الـديــنامالحاج داکتر

  جـرمـنی-ومسؤول مرکز کلتوری دحــق الره مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

 


