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مقدمۀ مترجم
َّ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال هـادی له وأشهد أن ال
َّ
ً
َّ
إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه ومن تبهعم بإحسان إلى يوم الدين .أمابعد:
انسان بايستى به توحيد و يگانه پرستى اهميت خاصى دهد ،زيرا توحيد اصل و
اساس دين است چنانكه پيامبر گرامى مىفرمايد« :رأس األمر اإلسالم وعموده

الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل»[ .أحمد وغيره].
ّ
اساس امرها اسالم و پايه و ستون آن نماز و قله و بلندى آن جهاد در راه خداست.

و اسالم يعنى تسليم خداى يگانه شدن و به طاعات و اوامر و نواهى او گردن نهادن.
َ ُ ُ ۡ
نس إَّل ِ َ ۡ ُ ُ
خداوند مىفرمايدَ ﴿ :و َما َخلَ ۡق ُ
تٱ ۡ َ ۡ َ
يد مِن ُهم
ۡلن وٱ ِۡل ِ
ِلعبد ِ
ِ
ون  ٥٦ما أرِ
ۡ ََ ُ ُ َ
ُ ُ ُۡ ۡ
ُ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ون  ٥٧إِن ٱّلل هو ٱلرزاق ذو ٱلقوة ِ ٱلمتِي ﴾٥٨
مِن رِز ٖق وما أرِيد أن يطعِم ِ
[الذاريات 65 :ـ .]65
[ما جن و انس را نيافريديم مگر براى اينكه مرا بيكتائى پرستش كنند و ما از خلقشان
رزق و روزى و هيچ چيزى براى خود نخواستيم همانا روزى بخشنده خلق تنها خداست
كه صاحب قوت و اقتدار ابدى است].
توحيد اساس صحت و درستى عبادتها است و بغير از توحيد عمل انسان هر چه

باشد و هر قدر باشد به او نفعى نمىرساند ،چنانكه رسول اكرم مىفرمايد« :إذا
دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل انلار انلار يقول اهلل تعاىل :من اكن يف قلبه مثقال
م ً
حبة من خردل من إيمان فأخرجوه ،فيخرجون قد امتحشوا واعدوا ُحما …»
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[متفق عليه].

اگر بهشتيان و به بهشت و دوزخيان به دوزخ رفتند خدا به فرشتگان خطاب
مىفرمايد كه :هر كس باندازه يك دانه از خردل در قلب او ايمان (توحيد) است او را از
دوزخ بيرون آوريد ،پس فرشـتگان او را از دوزخ بيرون آورده در حاليكه سوخته شدهاند
و به خاكستر تبديل شدهاند … تا آخر حديث.
َّ
و رسول اكرم باز مىفرمايد« :قولوا ال هلإ إال اهلل تفلحوا» [أحمد والبيهقي في
دالئل النبوة].
َّ
به اهل مكه خطاب مىفرمايد :بگوئيد (ال إله إال الله) خدا و معبودى بحق بجز
خداى يكتا نيست پيروز خواهيد شد.
ۡ
ۡ
َ ُۡۡ َ َ َ ٰ َ َ َ
ك ٱِلَقِ ُ
ي [ ﴾٩٩الحجر.]99 :
و خداوند مىفرمايد﴿ :وٱعبد ربك حَّت يأتِي
[و دايم به پرستش خداى خود مشغول باش تا ساعت يقين (مرگ) بر تو فرا رسد].
پس توحيد و يكتا پرستى اساس هر چيز است و ما اين جزوه كه شيخ محمد جميل
زينو آن را بطور سؤال و جواب با يك دليل از قرآن و يك دليل از سنت پيامبر تهيه
كرده ترجمه كرديم تا در فهم و ادراك هر مسلمان باشد و به توحيد و يگانهپرستى اهميت
بيشترى دهد.
ناگفته نماند كه تمامى احاديث وارده در اين جزوه صحيح و يا حسن است.
و در پايان از خداوند توفيق عنايت داريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبو عبداهلل:
إسحق بن عبداهلل دبريى
رياض ذى القعده 0241هـ ق
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س 1ـ چرا خداوند ما را آفريده است؟
ج :خداوند ما را آفريده تا او را عبادت كنيم و به او شريكى قائل نشويم ،چنانكه
ََ َ َۡ ُ ۡ
ِل ۡع ُب ُ
ۡلن َوٱ ۡۡل َ
َ
ون [ ﴾٥٦الذاريات.]65 :
د
َّل
إ
نس
ِ
ِ
ِ
مىفرمايد﴿ :وما خلقت ٱ ِ
ِ
[جن و انس را فقط براى عبادت و پرستش خود آفريدم].
و رسول اكرم مىفرمايد« :حق اهلل ىلع العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به
ً
شيئا» [متفق عليه].
حق خداوند بر بندگانش اين است كه او را پرستش كنند و به او شرك نياورند.
س 2ـ چگونه خداوند را بپرستيم؟
ج :چنانكه خدا و رسول خدا به ما امر كردهاند بطور اخالص در عبادت خداوند
ُ ْ
َُُۡ ْ َ ُۡ
ُمل ِص َ
ي َ َُل ٱل َ
ِين﴾ [البينة.]6 :
مىفرمايدَ ﴿ :و َما أم ُِروا إَِّل ِِلعبدوا ٱّلل
ِ
[و به آنها امر نشد مگر اينكه خـدا را به اخالص كامل در دين اسالم پرستش كنند].
ً
رسول اكرم مىفرمايد« :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد» [مسلم].

هر كس عمل و كردارى انجام دهد كه راه و روش ما بر آن نيست آن عمل و كردار
مردود و غير قابل قبول است.
س 3ـ آيا بايد خـدا را از روى ترس و اميدوارى پرستش كرد؟
ج :بلى بايد خدا را از روى ترس از عقاب و اميدوار بودن به رحمت او پرستش
َ ٗ
ۡ
كنيم ،چنانكه مىفرمايدَ ﴿ :وٱد ُعوهُ خ ۡوفا َو َط َم ًعا﴾ [األعراف.]65 :
[خدا را هم از راه ترس و هم از روى اميد بخوانيد].
رسـول اكرم مىفرمايد« :أسأل اهلل اجلنة وأعوذ به من انلار» [أبو داود].
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بهشت را از خـداوند مىخواهم ،و از آتش جهنم به پناه مىبرم.
س 4ـ احسان و نيكى در عبادت يعنى چه؟
ج :خدا را بپرست بطوريكه او را مىبيني؛ و اگر تو او را نمىبينى او تو را مىبيند،
َ َ َ َ َۡ ُ
ك ۡم َرق ٗ
ِيبا [ ﴾١النساء.]1 :
چنانكه مىفرمايد﴿ :إِن ٱّلل َكن علي
[خداوند مراقب اعمال و كردار شماست].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه؛ فإن لم تكن
َّ
تراه فإنه يراك» [مسلم].
خدا را چنان پرستش كن گوئى او را مىبينى؛ و اگر تو او را نمىبينى او تو را مىبينيد.
س 5ـ چرا خداوند پيامبران را فرستاده است؟
ج :خـداوند پيامبران را براى دعوت مردم به عبادت خود و نهى آنها از شريك قائل
ُ ً َ
ُ ُ
َََ ۡ َََۡ
ك أمةٖ رسوَّل أ ِن
شدن به او فرستاده است ،چنانكه مىفرمايد﴿ :ولقد بعثنا ِِف ِ
ْ
ُ َ
ٱ ۡع ُب ُدوا ْ ٱ َ
ّلل َوٱ ۡجتَن ِ ُبوا ٱلطٰغوت﴾ [النحل.]65 :
[در هر أمت پيامبرى فرستاديم تا خدا را عبادت نمايند و از طاغوت پرهيز كنند].

و پيامبر مىفرمايد« :واألنبياء إخوة ودينهم واحد» [متفق عليه] .پيامبران
برادران همديگرند و دين آنها يكى است ،يعنى دين آنها همه بسوى توحيد و يگانه
پرستى است.
س 6ـ توحيد الوهيت يعنى چه؟
ج :يگانهدانستن خداوند در عبادت را توحيد الوهيت گويند ،مانند دعا كردن و نذر
َ َۡ َ َ
كردن و اينكه خدا را بطور يگانه پرستش كردن ،خداوند مىفرمايد﴿ :فٱعل ۡم أن ُهۥ َّل
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ّلل﴾ [محمد.]19 :
ِ ِ
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[پس يقين بدان كه معبودى بحق جز خداى يكتا نيست].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :فليكن أول ما تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال

اهلل» [متفق عليه].

قسمتى از حديث معاذ بن جبل است كه وقتى رسول اكرم او را بسوى يمن
فرستاد چنين فرمود … :پس اولين چيزى كه تو آنها را به دين اسالم دعوت كنى اين
است كه :هيچ معبودى بحق غير از خداى يكتا وجود ندارد.
ا
س 7ـ كلمه (ال إله إال الله) يعنى چه؟

َ َ َ
ج :يعنى هيچ معبودى بحق جز خداى يكتا نيست ،خداوند مىفرمايد﴿ :ذٰل ِك بِأن
ۡ َٰ ُ
َ ُ َ َۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ
ُ
ٱّلل هو ٱۡلق وأن ما يدعون مِن دونِهِ ٱلب ِطل﴾ [لقمان .]63
[بدين سبب است كه خداى يگانه حق مطلق و آنچه بجز او بخدائى مىخوانيد همه
باطل محض است].

َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :من قال ال هلإ إال اهلل وكفر بما يعبد من دون اهلل

حرم ماهل ودمه» [مسلم].

كسيكه بگويد :هيچ معبودى بحق جز خداى يكتا نيست و به خدايانى كه غير از
خداى يكتا عبادت مىشوند كفر ورزد مال و جان او حرام مىشود ،يعنى مسلمانى اين
است.
س 8ـ توحيد أسماء و صفات يعنى چه؟
ج :ثابت كردن آنچه خداوند و يا رسول او خدا را به آن توصيف نمودهاند توحيد
أسماء و صفات گفته مىشود.
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ۡ

يع ٱۡلَ ِص ُ
َشء َوه َو ٱلس ِم ُ
خداوند مىفرمايد﴿ :لي َس ك ِمثلِهِۦ ۡ
ي [ ﴾١١الشورى:
[ .]11هيچ چيز مثل و مانند خـداوند نيست و او شنوا و بينا است].
و رسول اكرم مىفرمايد« :ينـزل ربنا تبارك وتعاىل لك يللة إىل السماء

ادلنيا» [متفق عليه].

خداوند تبارك و تعالى هر شب در نيمه آخر آن به آسمان دنيا فرود مىآيد ،و نزول و
آمدن او به شايسته و جالل و قدر او تعلق دارد و ما چگونگى آن را نمىدانيم.
س 9ـ فايده توحيد و يگانه پرستى براى هر مسلمان چيست؟
ج :توفيق و هدايت در دنيا و ايمن بودن از عذاب جهنم در آخرت مىباشد ،خداوند
ُ ۡ ُ َ َ َ َۡ
ُ
ام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُسوا ْ إ َ
ِين َء َ
مىفرمايد﴿ :ٱَّل َ
يم ٰ َن ُهم بِظل ٍم أ ْو َٰٓلئِك ل ُه ُم ٱۡل ۡم ُن َوهم
ِ
ِ
َ
م ۡه َت ُدون [ ﴾٨٢األنعام[ .]58 :آنانكه بخدا ايمان آورده و ايمان خود را بشرك آلوده
نكردهاند ايمنى براى آنهاست و آنها بحقيقت هدايت يافتهاند].
و رسول اكرم مىفرمايد …« :حق العباد ىلع اهلل أن ال يعذب من ال يرشك
ً
به شيئا» [متفق عليه].
حق بندگان بر خداوند اين است كه :هر كس به او شرك نياورد او را عذاب ندهد.
س 11ـ خداوند كجاست؟

ََ
ج :خداوند در آسمان بر عرش خود مىباشد ،چنانكه مىفرمايد﴿ :ٱلر ۡح َم ٰ ُن لَع
ٱ ۡل َع ۡر ِش ٱ ۡس َت َو ٰ
ى [ ﴾٥طه.]6 :
[خداوند بر عرش خود شد چنانكه شايسته ذات و صفات پر عظمت اوست ،و
نمىتوان خداى تبارك و تعالى را به خلق تشبيه نمود ،و روش سلف صالح در اينگونه موارد
قبول كردن آنچه در صفات خدا آمده بدون هيچگونه تأويل است].
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ً
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إن اهلل كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق
العرش» [البخاري].
خداوند لوح محفوظ (سرنوشت همه چيزها) را نوشته و باالى عرش نزد او مىباشد.
س 11ـ آيا خداوند با جسم و ذات خود با ماست و يا اينكه بوسيله
علم خود با ما است؟
ج :خداوند بوسيله علم خود با ما است و سخنان ما را مىشنوند و ما را مىبيند،
َ
ََ ُ َ
َ َ َ ََ َ
ك َما أ ۡس َم ُع َوأ َر ٰ
ى [ ﴾٤٦طه.]65 :
چنانكه مىفرمايد﴿ :قال َّل َتافا إِن ِِن مع
[نترسيد كه من با شما هستم و مىشنوم و مىبينم].
ً
ً
َ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم» [مسلم].
شما شنونده نزديكى كه با شماست دعا مىكنيد ،سخنان شما را مىشنود و شما را
مىبيند.
س 12ـ بزرگترين گناهان چيست؟
ج :شرك آوردن به خدا از برزگترين گناهان است ،خداوند از زبان لقمان الحكيم
َُٰ َ َ ُ ۡ ۡ
ۡ َُ ۡ َ
لۡش َك لظل ٌم ع ِظيم ﴾١٣
ۡشك ب ِٱّللِ إِن ٱ ِ
وصيت به پسرش مىفرمايد﴿ :يبِن َّل ت ِ
[لقمان[ .]16 :اى پسر عزيزم هرگز بخدا شرك نياور كه شرك ظلمى بسيار بزرگ است].
و در حديث از رسول اكرم پرسيده شد« :سئل أي اذلنب أعظم؟ قال أن
ً
تدعو هلل ندا وهو خلقك» [مسلم].
بزرگترين گناهان چيست؟ آنحضرت فرمود :اينكه براى خداوند شريك و همتائى
قائل شوى در حاليكه او تو را آفريده است.
س 13ـ شرك أكبر يعنى چه؟
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ج :انجام هر عبادتى كه براى خداست و به او اختصاص دارد ولى به كسى ديگر
ُۡ َ َۡ ُ ْ
َ
اختصاص داده شود آن را شرك اكبر گويند ،خداوند مىفرمايد﴿ :قل إِنما أدعوا ر ِّب
ََ ُۡ
َ َٗ
حدا [ ﴾٢٠الجن[ .]83 :اى محمد بگو من خداى خود را بيگانگى
ۡش ُك بِهِۦ أ
وَّل أ ِ
ميپرستم و هرگز احدى را با او شريك نمىگردانم].
و رسول اكرم مىفرمايد« :أكرب الكبائر اإلرشاك باهلل» [البخاري].
بزرگترين گناهان شرك آوردن به خدا است.
س 14ـ آيا در ميان مسلمانان شرك وجود دارد؟
ج :با تأسف شديد بلي بلكه بسيار است.
َُ ۡ ُ َ
ََ ُۡ ُ َ ۡ َُُ
ۡشكون [ ﴾١٠٦يوسف:
م
م
ه
و
َّل
إ
ّلل
ٱ
ب
م
ه
ِ
خداوند مىفرمايد﴿ :وما يؤمِن أكَث ِ ِ
ِ

[ .]135و بيشتر خلق بخدا ايمان نمىآورند مگر آنكه مشرك شوند].

و رسول اكرم مىفرمايد« :ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت

باملرشكني وحىت تعبد األوثان» [الترمذي].

قيامت بر پا نمىشود مگر اينكه بعضى از قبائل و طائفهاى از امت مسلمان من به
مشركين بپيوندند و بتپرستى كنند.
س 15ـ حكم طلب دعا از اولياء و دوستان خدا چيست؟
ج :طلب دعا كردن از غير از خداى يكتا و يگانه شرك است و سبب دخول به جهنم
ََ َ ُ
َٰ ً َ َ َ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ۡ ُم َعذب َ
ي
مىشود ،خداوند مىفرمايد﴿ :فل ت ۡدع َم َع ٱّلل ِ إِلها ءاخر فتك
ِ
[ ﴾٢١٣الشعراء[ .]816 :پس اى رسول ما جز خداى يكتا احدى را معبود مخوان وگرنه از

اهل عذاب خواهى شد].

ً
و رسول اكرم مىفرمايد« :من مات وهو يدعو من دون اهلل ندا دخل انلار».
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[البخاري].

كسيكه بميرد در حاليكه غير از خداى يكتا را دعا مىكند و براى خداوند همتا و
مانندى قرار مىدهد به آتش جهنم داخل خواهد شد.
س 16ـ آيا دعا كردن عبادتى براى خدا بشمار مىرود؟
َ َ
ُ
ج :بلى دعا كردن عبادتى براى خداست ،چنانكه ميفرمايدَ ﴿ :وقال َربك ُم
َۡ َ ۡ َ ُ
ۡ ُ
ب لك ۡم﴾ [المؤمن[ .]53 :خدا فرمود مرا با خلوص دل بخوانيد تا
ج
ون أست ِ
ٱدع ِ
دعاى شما را اجابت كنم].
و رسول اكرم مىفرمايد« :ادلاعء هو العبادة» [الترمذي] .دعا همان عبادت

كردن است.
س 17ـ آيا مردگان صداى دعا كنندگان نزد قبرهايشان را
مىشنوند؟

َ َ
ۡ
ك َّل ت ُ ۡس ِم ُع ٱل َم ۡو َ ٰ
ت﴾
ج :مردگان دعاى آنها را نمىشنوند ،خداوند مىفرمايد﴿ :إِن

[النمل.]53 :

[تو اى پيامبر نمىتوانى مردگان را سخنى بشنوانى].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إن هلل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين عن

أميت السالم» [أحمد].

خداوند فرشتگانى گردش كنان در زمين قرار داده است تا سالم و درود مسلمانان را
به من برسانند.
يعني كسى كه بر آنحضرت درود و سالم مىفرستد.
س 18ـ آيا از مردگان و كسانيكه غايب هستند ـ يعنى در حال
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حاضر نزد ما نيستند ـ يارى و كمك بخواهيم؟
ج :نه ،از آنها يارى و كمك نمىخواهيم بلكه از خدا يارى مىخواهيم ،چنانكه
ۡ َۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ
اب لك ۡم﴾ [األنفال.]9 :
فرمودند﴿ :إِذ تستغِيثون ربكم فٱستج
[بياد آريد هنگامى كه به پروردگار خود استغاثه و زارى كرديد پس خداوند دعاى
شما را اجابت كرد].
و رسول اكرم مىفرمايد« :يا يح يا قيوم برُحتك أستغيث» [الترمذي] .اى
زنده و تدبير كننده عالم به رحمتت از تو مدد مىخواهم.
س 19ـ آيا مدد خواستن از غير خداوند جايز است؟

اك َن ۡع ُب ُد ِإَوي َ
ج :غوث و مدد از غير خدا جايز نيست ،خداوند مىفرمايد﴿ :إي َ
اك
ِ
ن َ ۡس َتعِ ُ
ي [ ﴾٥الفاتحة.]6 :
[پروردگارا تنها تو را مىپرستيم و از تو يارى ميجوئيم].
و رسـول اكرم مىفرمايد« :إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن

باهلل» [الترمذي].

هرگاه خواهش نمائى ،از خدا خواهش كن ،و هرگاه خواستى كمك بجوئى ،پس از
خدا كمك بجوى.
س 21ـ آيا از اشخاصى كه زنده هستند و در نزد ما حاضرند كمك و
يارى بطلبيم؟
ج :بلى كمك و يارى از آنها در حالى خواهد بود كه بتوانند به ما كمك كنند ،در
آنچه كه استطاعت و مقدور و توانائى آنهاست كمك و يارى مىطلبيم  ،خداوند
َََ َُ ْ ََ
لَع ٱلۡ ِب َوٱتل ۡق َو ٰ
ى﴾ [المائدة.]8 :
ميفرمايد﴿ :وتعاونوا
ِ
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[شما به يكديگر در نيكوكارى و تقوى كمك كنيد].
و رسـول اكرم مىفرمايد« :واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه»

[مسلم].

خداوند در كمك و يارى بنده است هنگاميكه بنده در كمك و يارى برادر مسلمان
خود باشد.
س 21ـ آيا نذر براى غير از خدا جايز است؟

َ
ب إ ِ ِّن
ج :نذر براى غير از خداوند جايز نيست ،چنانكه بارى تعالى مىفرمايد﴿ :ر ِ
َُ
ََۡ ُ َ َ
ت لك َما ِِف َب ۡط ِِن ُمر ٗرا﴾ [آل عمران [ .]66من نذر و عهد كردم فرزندى كه در
نذر
رحم دارم از فرزندى خود در راه خدمت تو آزاد گردانم].
و رسول اكرم مىفرمايد« :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعصيه

فال يعصيه» [البخاري].
كسيكه نذر كرد در چيز نيك و خـوب پس آن نذر را بجا آورد ،و كسيكه نذر در
معصيت خـدا كرد آن نذر را انجام ندهد.
س 22ـ حكم ذبح و قربانى براى غير از خداوند چيست؟
ج :حكم آن شرك است و قربانى براى غير از خدا جايز نيست ،خداوند مىفرمايد:
َ ۡ
َ
﴿ف َص ِل ل َِربِك َوٱۡنَ ۡر [ ﴾٢الكوثر [ .]8پس تو هم براى خدا به نماز و قربانى بپرداز].
و رسـول اكرم مىفرمايد« :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل» [مسلم] .خدا لعنت
كند كسيكه براى غير از خداوند ذبح و قربانى مىكند.
س 23ـ آيا طواف بر قبرها جايز است؟
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ج :طواف بر قبرها جايز نيست ،طواف كردن فقط بر دور كعبه جايز است ،خداوند
تبارك و تعالى مىفرمايدَ ﴿ :و ِۡلَطوفُوا ْ بٱ ۡۡلَ ۡيت ٱ ۡل َ
يق [ ﴾٢٩الحج .]89
ت
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
[و طواف را گرد خانه خدا كعبه بجاى آورند].
ً
رسول اكرم مىفرمايد« :من طاف بابليت سبعا وصىل ركعينت اكن كعتق
رقبة» [ابن ماجه].

كسيكه هفت بار دور كعبه را طواف كرد سپس دو ركعت نماز سنت طواف را خواند
مانند اينكه يك برده را آزاد كرده است.
س 24ـ آيا نماز خواندن در مقابل قبر جايز است؟
َ
َ َ
ج :نماز بسوى قبر جايز نيست ،خداوند سبحانه مىفرمايد﴿ :ف َو ِل َو ۡج َهك ش ۡط َر
َۡ ۡ
ج ِد ٱ ۡ َ
ۡل َر ِام﴾ [البقرة[ .]166 :پس روى كن بطرف مسجد الحرام].
ٱلمس ِ
و رسـول اكرم مىفرمايد« :ال جتلسوا ىلع القبور وال تصلوا إيلها» [مسلم].
بر قبرها ننشينيد و بسوى آنها نماز نخوانيد.
س 25ـ حكم انجام سحر و جادوگرى چيست؟
َ َ َ َُ ْ
َ
كن ٱلشيٰ ِطي كفروا
ج :انجام سحر كفر است ،خداوند مىفرمايدَ ﴿ :ول ٰ ِ
َُ ُ َ
اس ٱلس ۡ
ون ٱنل َ
ِح َر﴾ [البقرة.]138 :
يعل ِم
[لكن شياطين همه كافر شدند و سحر به مردم آموختند]
و رسول اكرم مىفرمايد« :اجتنبوا السبع املوبقات الرشك باهلل والسحر …»

[مسلم].

از هفت چيز هالك كننده اجتناب و دورى ورزيد شرك به خدا و سحر و جادوگرى
…تا آخر حديث.
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س 26ـ آيا كاهن و غيبگو را تصديق كنيم؟

َ
ُ
ج :آنچه از غيب خبر مىدهند تصديق مكن ،خداوند مىفرمايد﴿ :قل َّل َي ۡعل ُم
َ َ َ َۡ
َۡ
َ
ۡ
َ
ُ
ت وٱۡل ِ
ۡرض ٱلغيب إَِّل ٱّلل﴾ [النمل.]56 :
من ِِف ٱلسمٰو ٰ ِ
[اى رسول خدا بگو كه در همه آسمانها و زمين جز خدا كسى از علم غيب آگاه
نيست].

ً
ً
و رسول اكرم مىفرمايد« :من أىت عرافا أو اكهنا فصدقه بما يقول فقد

كفر بما أنزل ىلع حممد» [أحمد].
كسيكه نزد غيبگو و جادوگر و فالبين رود و به آنچه از غيب مىگويد تصديق كند به
آنچه كه بر محمد نازل شده كافر است ،يعنى به دين اسالم كافر شده است.
س 27ـ آيا كسى از غيب خبر دارد؟

۞وع َ
ج :هيچ كس غير از خدا از غيب خبر ندارد ،چنانكه مىفرمايدَ ﴿ :
ِندهُۥ
ََ ُ َۡۡ َ
َ
ُ
ب َّل َي ۡعل ُم َها إَِّل ه َو﴾ [األنعام[ .]69 :و كليد خزائن غيب نزد خداست و
مفات ِح ٱلغي ِ
جز خدا كسى بر آن آگاه نيست].
َّ
و رسول اكرم  مىفرمايد« :ال يعلم الغيب إال اهلل» [الطبراني] .هيچ كس غير
از خدا از غيب خبر ندارد.
س  28ـ حكم عمل به قوانين وضعي و رسمى كشور كه مخالف
اسالم باشد چيست؟

ج :اگر آن را جايز بداند عمل به آن كفر است ،خداوند مىفرمايدَ ﴿ :و َمن ل ۡم
َۡ ُ َ َ ََ
ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ۡ َ
َ
لئِك ه ُم ٱلكٰفِ ُرون [ ﴾٤٤المائدة[ .]66 :هر كس بر
نزل ٱّلل فأو
َيكم بِما أ
خالف آنچه خدا فرستاده حكم كند چنين كس از كافران خواهد بود].
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و رسول اكرم مىفرمايد« :وما لم حتكم أئمتهم بكتاب اهلل ويتخريوا مما
َّ
أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم» [ابن ماجه] .هنگاميكه فرمانروايان شان به
كتاب خـدا قرآن و آنچه از سوى خداوند نازل شده عمل نكنند خداوند آفتها و مصيبتها
و باليا را بين خود آنها قرار خواهد داد.
س 29ـ ضرر شرك اكبر چيست؟
ج :شرك اكبر سبب ماندن و جاويد شدن در دوزخ خواهد شد ،خداوند مىفرمايد:
َ َۡ ۡ َ َ ۡ
﴿إن ُهۥ َمن ي ُ ۡۡش ۡك بٱّللِ َف َق ۡد َ
ُ
حر َم ٱ ُ
َ
ُ
ّلل عليهِ ٱ َ
ٰ
ۡلنة َومأوىه ٱنلار﴾ [المائدة.]28 :
ِ
ِ ِ
[هر كسي كه شريك براى خداوند قرار دهد و با خداوند يگانه مخلوقاتى را عبادت
كند ،خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جايگاه او آتش جهنم است].
ً
و رسول اكرم مىفرمايد« :من مات يرشك باهلل شيئا دخل انلار» [مسلم].
كسى كه بميرد در حاليكه به خداوند شرك ورزد به دوزخ داخل خواهد شد.
س 31ـ آيا عمل و كردار نيك با وجود شرك آوردن به صاحب از نفعى
مىرساند؟
ج :عمل و كردار نيك با وجود شرك به صاحب او هيچ نفعى نمىرساند ،خداوند
َ
َ ُ ْ
ُ َ
َۡ
متعال مىفرمايدَ ﴿ :ول َ ۡو أ ۡ َ
ۡش ُكوا ْ َ َ
ۡلب ِ َط عن ُهم ما َكنوا َي ۡع َملون [ ﴾٨٨األنعام.]55 :
[و اگر به خدا شرك ورزند البته اعمال و كردار آنها نابود شده از بين مىرود].
ً
و رسول اكرم مىفرمايد« :من عمل عمال أرشك ميع فيه غريي تركته

ورشكه» [مسلم].

در حديث قدسى مىفرمايد :كسيكه عملى انجام دهد كه در آن عمل كسى ديگر را
با من در خلوص نيت شريك قرار دهد من كردار او را ترك خواهم كرد.
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س 31ـ آيا سوگند خوردن به غير از خدا جايز است؟
َ ُ
ُۡ َ
ج :سوگند بغير از خدا جايز نيست ،خداوند مىفرمايد﴿ :قل بَ َٰل َو َر ِّب تلُ ۡب َعُ﴾
[التغابن[ .]2 :اى رسـول ما به آنها بگو بخداى من سوگند كه البته برأنگيخته مىشويد].
و رسول اكرم مىفرمايد« :من حلف بغري اهلل فقد أرشك» [أحمد].
كسيكه بغير از خدا سوگند بخورد شرك آورده است.
س 32ـ آيا آويزان كردن تميمه(( )1تعويذ و طلسم و مهره) براى
شفا يافتن مرض جايز است؟

َ
ج :نه جايز نيست و اين عمل شرك است ،خداوند مىفرمايدِ﴿ :إَون َي ۡم َس ۡسك
ُ ُ ََ َ َ َ
ُ
ض فل َكشِف َُلۥ إَِّل ه َو﴾ [األنعام[ .]12 :و اگر از خدا به تو ضررى رسد
ٱّلل ب ِ ٖ
هيچكس جز خـدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند].
ّ
و پيامبر مىفرمايد« :من علق تميمة فقد أرشك» [أحمد] .كسيكه دعاى نوشته
و طلسم براى دفع بال و چشم زخم و يا چيز ديگر آويزان كند شرك آورده است.
س 33ـ چگونه به خدا توسل جوييم؟
ج :با أسماء و صفات او ،و عمل و كردار نيك به خدا توسل كن ،خداوند مىفرمايد:
ۡ َ ۡ َ ُ ُۡ ۡ َ ٰ َ ۡ
ِن فٱد ُعوهُ ب ِ َها﴾ [األعراف.]153 :
﴿ َو ِّللِ ٱۡلسماء ٱۡلس
[براى خداست نامهاى نيكو ،با آنها خدا را بخوانيد].
و رسول اكرم مىفرمايد« :أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك»
[أحمد] .به هر اسمى كه از آن تو است و خود را به آن ناميده اى از تو طلب و مدد
 -1تميمهِ :حرز ،مهره يا طلسمى كه بگردن اطفال آويزان كنند براى دفع بال و چشم زخم( .فرهنگ
عميد).
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مىجويم.

س 34ـ آيا دعا كردن احتياج به واسطه بين خود و خداوند دارد؟
َ َ ََ َ
ج :نه دعا كردن احتياج به واسطه مخلوق ندارد ،خداوند مىفرمايدِ﴿ :إَوذا سألك
ِ َ َ
َ َ َ ٌ ُ ُ َ ۡ َ
َ
اع إِذا د ََع ِن﴾ [البقرة[ .]155 :و چون
يب دع َوة ٱل
ج
عِبادِي ع ِِن فإ ِ ِّن ق ِريب أ ِ
بندگان مـن از دور و نزديكى من از تو بپرسند بدانند كه من به آنها نزديك هستم ،و هر
كه مرا بخواند دعاى او را اجابت كنم].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم».
ً

ً

[مسلم] .شما شنونده نزديكى را دعا مىكنيد كه با شماست و از شما مىشنود.
س 35ـ واسطه رسول اكرم چگونه خواهد بود؟

َ َ
ج :واسطه رسول اكرم از طريق تبليغ است ،خداوند مىفرمايدَٰٓ ﴿ :
۞يأي َها
َ
ُ ُ َ ۡ َ ُ َ َۡ َ
نزل إِِلك مِن ربِك﴾ [المائدة[ .]52 :اى پيامبر آنچه از خدا بر تو
ٱلرسول بل ِغ ما أ ِ
نازل شد به خلق برسان].
و رسول اكرم مىفرمايد« :امهلل هل بلغت اشهد» [مسلم] .خدايا! آيا من دين

تو را تبليغ كردم و به مردم رسانيدم؟ ،در جواب ياران و صحابه گفتند :ما به تبليغ تو اى
پيامبر خدا شهادت مىدهيم.
س 36ـ از چـه كسى شفاعت رسول اكرم را بخواهيم؟
َ ُ
ُ
ج :از خداوند شفاعت رسول اكرم بخواه ،چنانكه مىفرمايد﴿ :قل ِّلل ِ ٱلشفٰ َعة
ََج ٗ
ِيعا﴾ [الزمر.]66 :
[اى رسول ما بگو شفاعت همه خلق با خداست].
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و رسول اكرم مىفرمايد« :امهلل شفعه َّ
يف» [الترمذي] .بار إلها! او شفاعت كننده
مرا قرار ده ،يعنى رسول اكرم شفاعت كننده مرا قرار ده.
س 37ـ چگونه خدا و پيامبر خدا  را دوست بداريم؟
ج :با اتباع اوامر و انجام آن خدا و رسول خدا را دوست مىداريم ،چنانكه
ُۡ
ُۡ ۡ ُ
ُ ُۡ ُ َ َ َ ُ
ك ُم ٱ ُ
ّلل﴾ [آل عمران.]61 :
ون َيبِب
مىفرمايد﴿ :قل إِن كنتم ُتِبون ٱّلل فٱتبِع ِ
[اى پيامبر بگو اگر خدا را دوست مىداريد مرا پيروى كنيد كه خدا شما را دوست
دارد].
و رسول اكرم مىفرمايد« :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إيله من وادله

وودله وانلاس أمجعني» [البخاري] .ايمان هيچ يك از شما كامل نخواهد شد تا اينكه
من از پدر و فرزند و تمامى مردم نزد او محبوبتر باشم.
س38ـ آيا در مدح و ستايش رسول اكرم بايستى مبالغۀ و زياده
روى كرد؟
ج :نه ،نبايد در مدح و ستايش رسول اكرم مبالغه و افراط ورزيد ،چنانكه خداوند
ُۡ َ ََ۠ ََ ُۡ ُ ۡ ُ َ َ َ
َ ُ َ َ
مىفرمايد﴿ :قل إِنما أنا بۡش ِمثلكم ي َٰٓ
وَح إَِل أن َما إِل ٰ ُهك ۡم إِلٰه وٰحِد﴾ [الكهف:
.]113
[اى رسول به امت خود بگو من مانند شما بشرى هستم كه به من وحى مىرسد كه
خداى شما يكتا و يگانه است].

َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إنما أنا برش مثلكم» [أحمد] .من بشرى مانند شما

هستم ،فقط خـداوند بسوى من وحى فرستاده و مرا به پيامبرى انتخاب كرده است.

عقيدهی هر مسلمان

11

س 39ـ اولين چيزى كه خدا آن را آفريده چيست؟
ج :اولين مخلوقات خدا از بشر آدم و از چيزهاى ديگر قلم مىباشد ،چنانكه
ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
َ ُ ُۢ َ َ ٗ
ِي [ ﴾٧١ص.]21:
مىفرمايد﴿ :إِذ قال ربك ل ِلم
لئِكةِ إ ِ ِّن خٰل ِق بۡشا مِن ط ٖ
[اى پيامبر به ياد آور هنگامى كه خدا به فرشتگان گفت كه من بشر را از گل

مىآفرينم].

َّ
و پيامبر مىفرمايد« :إن أول ما خلق اهلل القلم» [أبو داود والترمذي].
اولين چيزى كه خداوند آن را آفريده قلم است.

س 41ـ آيا محمد از نور آفريده شده يا از نطفه خلق شده است؟

ُ
ج :خداوند محمد را از نطفه آفريده است ،چنانكه مىفرمايد﴿ :ه َو ٱَّلِي
َُ ُ
َ
َ ََ ُ
اب ثم مِن ن ۡطفةٖ﴾ [المؤمن[ .]52 :اوست خدائى كه شما را از خاك
خلقكم مِن تر ٖ
بيافريد و سپس از قطره آب نطفه].

َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما

ً

نطفة …»[ .متفق عليه].
در حقيقت خلقت يكى از شما در شكم مادرش چنين انجام مىگيرد :چهل روز
بحالت نطفه است
س 41ـ حكم جهاد در راه خدا چيست؟

ُ ْ
ج :جهاد در راه خدا با جان و مال و زبان واجب است ،خداوند مىفرمايد﴿ :ٱنفِروا
ْ َ
َ ٗ
ُ َ ُ
ُ
افا َوث َِق ٗاَّل َو َ
ج ٰ ِه ُدوا بِأ ۡم َوٰل ِك ۡم َوأنفسِك ۡم﴾ [التوبة.]61 :
خِف
[براى جنگ با كافران سبك بار و مجهز بيرون شويد و در راه خدا با مال و جان
جهاد كنيد].
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و رسول اكرم مىفرمايد« :جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم
وألسنتكم» [أبو داود].
با مشركين با مال و جان و زبان خود بجنگيد.
س 42ـ پشتيبانى از مؤمنان چگونه خواهد بود؟
ج :با محبت و كمك و يارى و حمايت از مؤمنان موحد و يگانه پرست ،خداوند
ُ َ
َ ُۡ ۡ ُ َ
ون َوٱل ۡ ُم ۡؤم َِنٰ ُ
ت َب ۡعض ُه ۡم أ ۡو ِِلَا ُء َب ۡع ٖض﴾ [التو بة.]21 :
مىفرمايد﴿ :وٱلمؤمِن
[مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند].
ً
و رسول اكرم مىفرمايد« :املؤمن للمؤمن اكبلنيان يشد بعضه بعضا»
[مسلم].

مؤمن با برادر مؤمن خود مانند ساختمانى است كه ستونهاى آن بعضى در بعض
ديگر فرو رفته و ثابت نگه مىدارد.
س 43ـ آيا پشتيبانى كردن از كفار و كمك به آنها جـايز است؟
ج :نه پشتيبانى كردن از كفار و كمك به آنها جايز نيست ،خداوند مىفرمايد:
ُ َ
ۡ
﴿ َو َمن َي َت َول ُهم مِنك ۡم فإِن ُهۥ مِن ُه ۡم﴾ [المائدة[ .]61 :و هر كس از شما مـؤمنان با آنها
(يعنى كفار) دوستى و حمايت كند به حقيقت از آنها خواهد بود].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إن آل ابن فالن ليسوا يل بأويلاء» [متفق عليه].
خانواده فالن بن فالن كه كافر هستند از دوستان من نمىباشند.
س 44ـ دوست و ولى خداوند چه كسى است؟

َ
ََ
ج :مؤمن تقي و پرهيزكار دوست خدا است ،چنانكه مىفرمايد﴿ :أَّل إِن أ ۡو ِِلَا َء
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َ َ ٌ ََ
َ ُ َۡ ُ َ
ٱّللِ َّل خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َوَّل ه ۡم َي َزنون [ ﴾٦٢يونس.]58 :

[آگاه باشيد كه دوستان و اولياى خـدا هرگز هيچ ترس و اندوهى در دل آنها نيست].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إنما ويل اهلل وصالح املؤمنني» [متفق عليه] در

حقيقت ولى و دوست خدا مؤمنانى هستند كه صالح و نيكوكارند.
س 45ـ با چه چيز مؤمنان بايد حكم و قضاوت كنند؟
ج :بر مؤمنان واجب است كه به قـرآن و سنت پيامبر حكم و قضاوت كنند،
َ
ََ ۡ ُ
نز َل ٱ ُ
كم بَ ۡي َن ُهم ب َما أ َ
ّلل﴾ [المائدة.]69 :
خداوند مىفرمايد﴿ :وأ ِن ٱح
ِ
[و تو اى پيامبر به آنچه خدا براى تو فرستاده ميان مردم حكم و قضاوت كن].

و رسول اكرم مىفرمايد« :اهلل هو احلكم وإيله املصري» [أحمد] .خداوند او

حاكم است و بسوى او بازگشت همه چيزها خواهد بود.
س 46ـ چرا خداوند قرآن را نازل فرموده است؟
ج :خداوند قرآن را نازل فرموده است تا به آن عمل شود ،چنانكه مىفرمايد:
ُ
ُ ْ َ ُ َ َ ُ
نزل إ ِ ِۡلكم مِن ربِك ۡم﴾ [األعراف[ .]6 :اى مؤمنان از آنچه خدا بسوى
﴿ٱتبِعوا ما أ ِ
شما فرستاده پيروى كنيد].
و رسول اكرم مىفرمايد« :اقرءوا القرآن واعملوا به وال تأكلوا به وال

تستكرثوا به» [أحمد].

قرآن را بخوانيد و به آن عمل كنيد ،و بوسيله آن مال مردم را نخوريد ،و بوسيله آن
ثروت جمع مكنيد.
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س 47ـ آيا با وجود قرآن از حديث و سنت پيامبر اكتفا مىكنيم؟
يعنى قرآن براى ما كافي است و احتياج به حديث نداريم؟
ج :چنين نيست بلكه بايد به هردو عمل كنيم زيرا حـديث و سنت پيامبر بيانكننده
ۡ
َ ُ َ
ََ ََۡ َۡ َ
َ
َ
ُ
َ
قرآن است ،چنانكه خداوند مىفرمايد﴿ :وأنزنلا إِِلك ٱَّلِكر تلِ ب ِي ل ِلن ِ
اس ما ن ِزل
َ
إ ِ ِۡل ِه ۡم﴾ [النحل.]66 :
[و بر تو قرآن كه (جامع و كاملترين كتاب الهى است) نازل كرديم تا بر امت آنچه
فرستاده شده بيان كنى].
ّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :أال وإّن أوتيت القرآن ومثله معه» [أبو داود].
همانا به من قرآن و مانند آن يعنى سنت و حديث داده شده است.
س 48ـ آيا گفتار احدى بر گفتار خدا و رسول خدا مقدم داريم؟
ج :نه ،نبايد قول و گفتار احدى بر قول و گفتار خدا و رسول خدا مقدم داشت،
َ َ
َ َ َُ ْ َ َُ ُ ْ َۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
خداوند مىفرمايدَٰٓ ﴿ :
يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تقدِموا بي يد ِي ٱّلل ِ ورس ِ
وَلِۦ
َ َ ٌ َ
َوٱت ُقوا ْ ٱ َ
يع عل ِيم [ ﴾١الحجرات.]1 :
ّلل إِن ٱّلل س ِم
[اى كسانى كه بخدا ايمان آوردهايد هيچگاه بر خدا و رسول خدا  تقديم مجوئيد

و از خدا بترسيد و نافرمانى مكنيد كه خدا بگفتار شما شنوا و دانا است].
َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :ال طاعة ألحد يف معصية اهلل إنما الطاعة يف

املعروف» [متفق عليه].

فرمان و اطاعت از هيچكس در معصيت خداوند جايز نيست ،بلكه اطاعت و فرمان
در نيكىها و خوبيها است.
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س 49ـ اگر در مسألهاى يا چيزى اختالف شد چه كنيم؟
ج :به كتاب خدا قرآن و سنت صحيح رسول الله برمىگرديم ،خداوند
َ
َ ۡ َ
َ َ ۡ
َشءٖ ف ُردوهُ إَِل ٱّللِ َوٱلر ُسو ِل﴾ [النساء.]69 :
مىفرمايد﴿ :فإِن ت َنٰ َزع ُت ۡم ِِف
[و چون در چيزى كارتان بگفتگو و نزاع كشد بحكم خدا و رسول خدا( كه قرآن
و سنت باشد) باز گرديد].
و رسول اكرم مىفرمايد« :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما:

كتاب اهلل وسنة رسوهل» [مالك].

من بين شما دو چيز گذارندهام كه اگر به آن اعتصام كرده و چنگ بزنيد هرگز گمراه
نخواهيد شد ،و آنهم كتاب خدا قرآن و سنت صحيح رسول الله مىباشد.
س 51ـ آيا در دين بدعت حسنه و نيك وجود دارد؟

ۡ
ج :در دين اسالم بدعت حسنه و نيك وجود ندارد ،خداوند مىفرمايد﴿ :ٱِلَ ۡو َم
ُ َ ُ ۡ َ
َ ۡ َۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم ُ َ َ ُ ۡ
يت لك ُم ٱ ِۡل ۡسل ٰ َم
ض
أكملت لكم دِين
ت عل ۡيك ۡم ن ِع َم َِّت َو َر ِ
د ِٗينا﴾ [المائدة.]6 :
[امروز دين شما را بحد كما رسانيدم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهترين آئين را
كه اسالم است برايتان برگزيدم].

َّ
و رسول اكرم مىفرمايد« :إياكم وحمدثات األمور فإن لك حمدثة بدعة

ولك بدعة ضاللة» [أبو داود].
بپرهيزيد از آنچه در دين نو و جديد آورده شده ،زيرا هر نو و جديد در دين بدعت
است ،و هر بدعت در دين ضاللت و گمراهى است.
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س 51ـ بدعت در دين چگونه و چيست؟
ج :هر چيزى كه در دين اسالم دليلى از شريعت محمدى بر آن وجود نداشته باشد،
آن چيز بدعت گفته مىشود.
َ َ َ َۡ
ْ
ْ
َ
َ
َۡ ُ ۡ ُ َ َ
ۡش ُعوا ل ُهم م َ
ك َٰٓ ُؤا َ َ
ل
ٱ
ِن
خداوند مىفرمايد﴿ :أم لهم ۡش
ِين ما ل ۡم يأذ ُۢن بِهِ
ِ
ٱ ُ
ّلل﴾ [الشورى.]81 :
[آيا خدايان و معبودان باطل مشركان بر آنها شرع و احكامى كه خدا اجازه نفرموده
جعل كردهاند؟].
و رسول اكرم مىفرمايد« :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
[متفق عليه].
كسيكه در دين ما إسالم تازه و نو آورد (آنچه از دين نيست) بر خودش بر مىگردد ،و
قبول نمىشود.
س 52ـ آيا در ديـن اسالم سنت حسنه و نيك وجود دارد؟
ج :بلى مانند كسيكه عمل و كردار نيكى انجام دهد و سپس مردم به او اقتدا و تأسى
ي إ َم ً
َ ۡ َ َۡ ُۡ َ
اما
كنند و آن عمل نيك را انجام دهند ،خداوند مىفرمايد﴿ :وٱجعلنا ل ِلمتقِ ِ

[ ﴾٧٤الفرقان[ .]26 :و ما را پيشواى اهل تقوى قرار ده].

و رسول اكرم مىفرمايد« :من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر

من عمل بها من بعده» [مسلم].

كسيكه در دين اسـالم سنت و روش خوب بنيان نهد ،أجر و پاداش آن سنت و
پاداش كسى كه به آن عمل كند به او مىرسد.
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س 53ـ آيا انسان به صالح و نيكى خود اكتفا كند؟

ۡ ُ
ج :نه بلكه به صالح خود و مردم كوشا باشد ،خداوند مىفرمايدَ ﴿ :وتلَكن
ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ َۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ
َََۡۡ َ َ ُۡ َ
ۡ
َ
ُ
وف وينهون ع ِن ٱلمنكرِ﴾
ي ويأمرون ب ِٱلمعر ِ
مِنكم أمة يدعون إَِل ٱۡل ِ
[آلعمران.]136 :
[و بايد از شما مسلمانان برخى كه دانا و باتقوى ترند خلق را بخير و صالح دعوت
كنند و مردم را به نيكوكارى امر و از بدكارى نهى كنند].

ً
و رسول اكرم مىفرمايد« :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن لم

يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان» [مسلم].
كسيكه از شما كار زشت و منكرى را ديد پس آن را با دستش تغيير دهد ،و اگر
نتوانست با دست تغيير دهد آن را با زبانش تغيير دهد ،و اگر نتوانست با زبانش تغيير
دهد پس آن زشتى و منكر را به دلش انكار نمايد ،و مرحله سـوم كه انكار بدل باشد
ضعيف ترين ايمان در قلب اوست.
س 54ـ چه وقت و چه زمان مسلمانان پيروز خواهند شد؟
ج :اگر به كتاب خـدا قرآن و سنت صحيح پيامبرشان رو آورده عمل كنند ،خداوند
َ َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َُ ۡ َۡ َ َ ُ
َ
كمۡ
مىفرمايدَٰٓ ﴿ :
يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِن تنُصوا ٱّلل ينُصكم ويثبِت أقدام
[ ﴾٧محمد.]2 :

[اى اهل ايمان شما اگر خدا را يارى كنيد خدا هم شما را در همه جا يارى كند و
ثابت قدم گرداند].

و رسول اكرم مىفرمايد« :ال تزال طائفة من أميت منصورين» [ابن ماجه].
همچنان طائفه و گروهى از امت من پيروزند تا اينكه قيامت بر پا شود.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه

