
آيا اديان وجود دارد؟

ديني جزء اسالم وجود
دارد؟

بدعت

واژه بدعت يعني
نو آوري

در تمام اديان
٢ اصل اساسي

وجود دارد

اصول متغير
كه شريعت گفته

مي شود

به خاطره تغيير زمان
مي تواند بعضي از
اين اصول تغيير كنند

آنهم از راه اجتهاد دادن

قالباً اين اصول
فروع دين هستند

أما أصولي كه مربوط
به اصول قضائي و اجتماعى

هستند.

آنهايى كه از سنت پيغمبر
(ص) براى ما مانده مثل

نماز ، حج، زكات... نمى شه
عوض كرد.

اصول ثابت
كه دين گفته
مي شود

طبق گفته پيغمبر اكرم (ص)
هيچكس جزء خداوند متعال
كه مالك وصاحب دين است
نمى تواند در دين نو آفرينى

بكند

فقط پيغمبر، و
ائمه و الوألمر مي تواند

در شريعت نو آوري داشته
باشد

آن هم از راه اجتهاد

اينها كساني هستند كه
عالم هستند و جزء كلمات
خداوند و قرآن و رسول
اكرم ( ص) چيزى ديگرى

از خود ندارند

اجتهاد و بدعت بايد
بر حسب قرآن و َسند
خوب و محكم باشد

وظيفه من چيست؟

اگر اثتنبات كردم كه بدعت است
بايد سريع جلوى آن به ايستم

نگذارم بيشتر از آن
جلو برود

مى توانيد غيبت بدعتگذار را
بكنيد

به دنبال بدعت گزار نرويد

دور و بر آنها را خالى
كنيد

براى عاملان واجب است
كه بگويند

توبه بدعت گزار قبول نيست

اگر اين بدعت براي دين باشد

اگر اين بدعت خالف خدا و رسول
و قرآن باشد

آيا بيشتر از يك
راه براى رسيدن
به خداوند وجود

دارد؟

بله

برحسب اعمال هر
شخصي هر انسان انشأ اهلل

جرغه اى در وجود او
إيجاد مي شود كه راه خود

را پيدا مى كند

تنها راه رسيدن به خداوند
از راه اسالم است

سوره آل عمران آيه ١٩

ْساَلُم ۗ َوَما اْختََلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلَّ ِمن إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَّـِه اإْلِ
بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَيْنَُهْم ۗ َوَمن يَْكفُْر ِبآيَاِت اللَّـِه فَِإنَّ اللَّـَه

َسِريعُ اْلِحَساِب ﴿١٩

مسلماً دیِن [واقعی که همه پیامبراْن ُمبّلغ آن بودند] نزد خدا،
اسالم است. و اهل کتاب [درباره آن] اختالف نکردند مگر پس
از آنکه آنان را [نسبت به حّقانیّت آن] آگاهی و دانش آمد، این
اختالف به خاطر حسد و تجاوز میان خودشان بود؛ و هر کس

به آیات خدا کافر شود [بداند که] خدا حسابرسی، سریع است.
(۱۹)

تسليم شدن
توحيد، معاد، نبوت
دين اسالم كه براى
هر شخصى مراتبى

دارد

http://www.4ava.net
Ramin Vassighi


