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نستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا منْ شرور أَنْفسنا إنَّ الحمدهللا، نحمده و«

شهد أن منْ يهده اهللاُ فال مضلَّ له ومن يظلْ فال هادي له وأ سيئات أعمالناو

  ».رسولهإال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده وله إال 

فرستاده  دين اسالم آخرين پيغام آسماني است كه خداوند آنرا براي همه مردم فرو«

است چه در مشرق و چه در مغرب، براي زن و مرد، قدرتمند و ناتوان، ثروتمند و فقير، 

الشأن با لطف و كرم خويش پيغام  دانا و نادان، سالم و بيمار؛ به همين خاطر خداوند عظيم

باشد و عمل نمودن به  اي نازل فرموده كه فهم آن براي هر كسي ميسر مي خود را به گونه

تواند  دهد و هر مكلفي مي باشد. و نيز همه مردم را در خود جاي مي ل و آسان ميآن سه

آنرا انجام دهد. دين اسالم در واقع ابتدا رخصت و مجاز بودن است بعد عزم و اراده، 

گير و طبيعتي ماليم و نرم دارد، يعني دين اسالم در پي آن است كه مشقت و حرج  آسان

  ».را از مردم بر دارد

هاي عمومي آن  آيد و يكي از ويژگي گيري يكي از اهداف اين دين به شمار مي آسان

  است چه در احكام، عقيده، اخالق و معامالت و چه در اصول و فروع دين.

پروردگار ما با لطف و مرحمت خويش بندگانش را به اموري كه در آن مشقت و 

ت نخواسته مردم را در تنگنا قرار ناراحتي زياد وجود داشته باشد مكلف ننموده و هيچ وق

  گيري نازل فرموده است. دهد و دين خود را به منظور مهر و محبت و آسان

باشد و در عمل  شريعت خداوند در توحيد و يكتاپرستي داراي توحيد ابراهيمي مي

  : فرمايد ي است. خداوند در قرآن ميپوش داراي ويژگي گذشت و چشم

ß‰ƒÌ�ãƒ� ª! $# ãΝà6 Î/ t�ó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ ãèø9  ]85ة/[البقر        � ) #$

  ».خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى براى شما آسانى مى اهللا متعال « :يعني

  :فرمايد و نيز مي
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خواهد (با وضع احكام سهل و ساده) كار را بر شما آسان كند و  خداوند مي« :يعني

  ».انسان ضعيف آفريده شده است

  :فرمايد و در سوره حج مي

uθèδ� öΝä38 u; tFô_ $# $tΒuρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n=tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝä3‹Î/ r& zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) 4 uθèδ ãΝä39£ϑy™ 

t ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 ]78[الحج/                       � #$

خداوند شما را برگزيده است و در دين، كارهاي دشوار و سنگين را بر « :يعني  

دوش شما نگذاشته است (و بلكه تكاليف و وظايفي مقرر نموده است كه با فطرت 

سالم هماهنگ و با توان انساني سازگار است. اين دين همان آيين پدرتان ابراهيم 

  قبالً (در كتابهاي پيشين) و در (واپسين كتاب) مسلمين ناميده است.است. خدا شما را 

آور را  گيري و دوري جستن از تكاليف سخت و مشقت احكام شرع گذشت و آسان

گذارد و وابستگي محكمي به رحمت، بخشش و مغفرت  در نفس مسلمان جا مي

  :فرمايد دهد. خداوند در سوره طالق مي پروردگار پيوند مي

Ÿω�  ß#Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø�tΡ āω Î) !$tΒ $ yγ8 s?# u 4 ã≅ yèôf uŠy™ ª! $# y‰ ÷è t/ 9�ô£ãã # Z�ô£ ç„ ∩∠∪ �        /7[الطالق[  

سازد خدا  هيچ كسي را جز بدان اندازه كه بدو داده است مكّلف نمي اهللا متعال« :يعني

  ».آورد بعد از سختي و ناخوشي گشايش و خوشي پيش مي

را به زحمت نيندازد و به جسم انسان فشار وارد ننمايد. يسر يعني هر كاري كه نفس 

اندازد و به جسم انسان  و عسر يعني هر عملي كه نفس آدمي را به سختي و زحمت مي

  :فرمايد صحيح چنين ميدر حديثي  �رساند. پيامبر ضرر مي

ريزي  گيري پايه همانا اين دين بر آسان« :يعني ١»ِإن َهذا الّديَن ُيْسٌر، فََاْوِغلُوا فيِه ِبرِْفقٍ «

  ».شده است پس با مهرباني و آرام در آن وارد شويد

                                                

ان هذا الدين متين، «لفظ آورده :  نيرا با ا ثيحد نياز انس، ا عيرب يخلف اب قيامام احمد از طر - 1
 كند يم تيرا روا ثيحد ني: امام احمد ا ديگو ي) م1/62در المجمع ( يثمي)، ه3/198( »فيه برفق اوغلو أف
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  :فرمود �نقل شده كه پيامبر �و نيز از محجن بن ادرع

َر ديِنُکْم اَْيَسُرُه، ان خير دينکم ايسره، ان خير دينکم ايسره« ِإنُکْم اُمٌه «و فی لفِظ   ١»ِإن َخيـْ
   ٢»ْلُيْسرَ ُاريَد ِبْکُم ا
و اين جمله را سه بار » بهترين دين شما، دين كسي است كه آنرا آسان بگيرد« :يعني

گيري از شما خواسته شده  شما امتي هستيد كه آسان :تكرار نمود. و در روايتي چنين آمده

  است. امام احمد با سند صحيح اين حديث را روايت نموده است.

گيري و تسامح كه در قرآن و حتي در شخصيت  آساناي است از مظاهر  و اين نمونه

باشد. خداوند  تجّلي پيدا كرده و در اصول و فروع دين نمايان مي �خود پيامبر

اي نازل فرموده كه خواندن آن آسان، فهم و درك آن ميسر و  الشأن قرآن را به گونه عظيم

  باشد. تدبر و ذكر آن براي هر كسي مقدور مي

  :مايدفر خداوند چنين مي

ô‰ s)s9 uρ� $tΡ ÷� œ£o„ tβ# uö� à) ø9$# Ì�ø. Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù  ÏΒ 9� Ï. £‰ •Β ∩⊆⊃∪ �                 /40[القمر[  

  ؟ »اي هست گيرنده ايم، آيا پند پذيرنده و عبرت ما قرآن را آسان ساخته« :يعني

  :فرمايد ... و يا در سوره مريم مي

$ yϑ‾Ρ Î*sù� çµ≈tΡ ö� ¡¡ o„ š� ÏΡ$|¡ Î=Î/ t�Ïe± t6çFÏ9 ÏµÎ/ šÉ) −Gßϑø9 $# u‘É‹Ζè? uρ  ÏµÎ/ $YΒöθ s% #t‰ —9 ∩∠∪   �]97 :مريم[  

آن پرهيزگاران  يهايم تا به وسيل ما قرآن را به زبان تو ساده و آسان فراهم آورده« :يعني

  »را مژده دهي و مردمان سرسخت را با آن بترساني

                                                                                                                         

جامع  حيدر صح يالبان لم؛. واهللا اعدهيآن معتبر و ثقه هستند بجز خلف بن مهران كه انس را ند انيو راو

  .داند ي) آنرا حسنْ م2266خودش (

 ريدر الكب ي) و طبران341در االدب المفرد ( يبخار زي) و ن5/32نموده ( جيامام احمد آن را تخر - 1

بجز رجاء  باشند يم حيصح يهمگ ثيحد نيا انيراو: ديگو ي) م3/308در المجمع ( يثمي) و ه20/296(

  .داند ي) آنرا حسن م260خود ( االدب حيدر صح ي. و البانداند يرجاء كه ابن حبان او را ثقه م يبن اب

  ).5/32مسند امام احمد ( - 2
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پذيرد و قلبها را  مياي است كه حفظ آن آسان است، هر عقلي آنرا  قرآن كريم به گونه

آور نيست  برد و به هيچ وجه ماللت كند، انسان از گوش دادن به آن لذت مي رام مي

توانند به  اگرچه در آن اسراري نهفته است كه تنها دانايان و كساني كه اهل ذكر هستند مي

  آن دست پيدا كنند.

مبعوث نموده، او نسبت به  هر دو عالم خداوند او را به عنوان رحمت �و اما محمد

ورزد و چيزي كه آنان را در تنگنا قرار دهد  داران مهربان است و به آنان حرص مي ايمان

دارد و غل و  آيد. بار گران آنان را بر مي و يا مشقتي ايجاد كند بر او سخت و گران مي

  :فرمايد چنين مي �امبركند؛ پي ي كه بر آنان بود باز ميزنجير

   .١»لکْن بعثنی معّلماً ميّسراً لْم يبعثنی معنّتًا وال متعنّتًا و  ِإن اهللاَ «
گيري نمايم و يا ديگران را در تنگنا  خداوند من را نفرستاده كه بر خود سخت« :يعني

  گير فرستاده است. قرار دهم، بلكه من را بعنوان يك معلم آسان

  است.اين حديثي است كه بر صحت آن اتفاق شده و لفظ آن از مسلم 

  :فرمايد درباره خودش مي �پيامبر

تزّوُج الّنساَء، فمْن رغَب عْن سنّتی فليَس أآکُل الّلْحَم، و أقوُم وأرقُد و أفطُر، و َأّما أّنی َأصوُم و «
   .٢»مّنی

گيرم و هم برخي از روزها روزه نيستم، و هم  ولي من هم روزه مي« :يعني

كنم، كسي  خورم و با زنان ازدواج مي خوابم، گوشت مي كنم و هم مي داري مي زنده شب

  كه از سنت من روي برتابد از من نيست.

  :فرمايد ميك المؤمنين عائشه  ام

                                                

وجود ندارد. واهللا  ينزد بخار ينموده، ول جيتخر �را از جابر  ثيحد ني) ا1478مسلم در باب طالق ( - 1

  اعلم.

را آورده و از جمله  ثيحد ني) ا1401در باب نكاح ( زي) و مسلم ن5063در باب نكاح ( يامام بخار - 2

  وجود ندارد.» و آكل اللحم«و مسلم جمله  ينزد بخار يكرده ول تيآنرا روا �است كه انس  يثياحاد
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   .١»يحب ما خف علی النّاسِ  �کاَن رسوُل اهللاِ «
  ».آن چيزي كه بر مردم آسان بود دوست داشت�پيامبر« :يعني

  :له در اصول دين و عقائدااما اين مس

هايش آسان، دالئل آن واضح و  اي است كه خواسته دين اسالم در اين موضوعات به گونه

باشد! چه در رابطه با ايمان به خدا، اسماءاهللا و صفات خداوند و يا در رابطه با  روشن مي

به مالئكه و كتابهاي آسماني و پيامبران و يا ايمان به روز رستاخيز و به خوب و بد قضا ايمان 

  و قدر الهي.

و داليل بر اين مدعي ظاهر و مبرهن است و با نگاهي در آسمانها و زمين و ديگر 

شود و با سير و سفر در زمين و پند گرفتن از آثار ملل گذشته به  مخلوقات آشكار مي

و تابعين و  �اهللا آيد. براي اثبات اين مدعي راه و روش اصحاب رسول ميسادگي بدست 

  گيري و اختالف نبودند. سلف صالح كافي است كه اصالً اهل تكّلف و سخت

  :فرمايد مي �عبداهللا بن مسعود

   .٢»عليکْم بالعتيقِ إيّاکْم و الّتعّمق و يّاکْم و التنّطَع، إ«
 �پسندي و فرو رفتن زياد در مسائل بپرهيزيد و به مسائلي كه پيامبر از مشكل« :يعني

  ».و اصحاب پيامبر بر آن بودند بچسبيد

احكام شرعي نيز وضعيت مكلفين را باتوجه به ظروف زماني و مكاني رعايت نموده 

اضطراري است مثالً در حين سالمتي و بيماري، در مسافرت و يا در خانه و نيز حالتهاي 

گيرد. بزرگترين عبادت نزد خداوند بعد از توحيد نمازهاي واجب است كه  را در نظر مي

  اند. اوقات بجاي آوردن آنها از طلوع فجر تا غروب خورشيد به هم ربط داده شده

شود و اگر  همچنين به هنگام طهارت اگر آب به مقدار قلّتين برسد خبيث نمي

توان تيمم نمود، و به هنگام نماز اگر توانست ايستاده  مي استعمال آب، مشكل ايجاد نمايد

                                                
١

 ك شهياز عروه و از عا ي) از عبدالرزاق از معمر از زهر1478( دي) و عبدبن حم6/168امام احمد ( -

  اند. نموده تيروا

٢
  ).143و  142را آورده ( ثيحد نيدر مقدمه سنن خود ا يدارم -
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آورد؛  نشيند و اگر باز هم مشكل بود دراز كشيده نمازش را بجاي مي مي وگرنهخواند  مي

  فرمايد: خداوند مي

Ÿω� ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ 4 �               ]286 :ةالبقر[  

  ».كند خداوند به هيچ كس جز به اندازة توانائيش تكليف نمي« :يعني

توان نمازهاي عصر و ظهر و مغرب و عشاء را باهم  و به هنگام ضرورت و نياز مي 

تعريف نمودند كه زني  �جمع كرد و يا نمازهاي چهار ركعتي را قصر نمود. براي پيامبر

   :ودفرم �خواند، پيامبر هست كه زياد نمازهاي سنت را مي

١»مْه عليکم بما تطيقون، فواهللا ال يمّل اُهللا حتی تمّلوا«
.   

نه، چنين نكنيد، بلكه آنچه در توان داريد انجام دهيد، بخدا قسم، آنگاه كه شما « :يعني

  ».شود شويد، خداوند نيز ملول و ناراحت مي ملول و درمانده مي

دارد، بايد سعي كند در  در احكام شرعي آمده كسي كه امام جماعت مردم را به عهده

نمازهايش رعايت مردم را بكند چون در ميان مردم افراد بيمار و ناتوان و يا كسي كه 

عجله دارد وجود دارد؛ روزه براي فرد سالم و مقيم واجب است ولي براي شخصي كه در 

  برد و يا بيمار است رخصت داده شده كه روزه نباشند. مسافرت به سر مي

yϑ sù� y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t�öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù (  tΒuρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ÷s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� x�y™ ×ο £‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3 
ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# ãΝà6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝà6 Î/ u� ô£ãè ø9   ]185 ة/البقر[           �  #$

و كسى كه پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد،  « :يعني

بيمار يا در سفر است [بايد به شماره آن،] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]. خدا 

  .»خواهد براى شما دشوارى نمى خواهد و براى شما آسانى مى

                                                
١

را از حضرت  ثيحد ني) ا785( نيالمسافر ة) و مسلم در باب صال43( مانيدر مبحث ا يامام بخار -

  اند. نموده نقل ك شهيعا
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همچنين زكات، حج و جهاد بر كسي واجب است كه توانايي انجام آنها را داشته باشد 

اي است كه با وضعيت آنها سازگاري  به گونهزنان هم احكام مربوط به خود دارند و 

  داشته باشد.

آيند، و نيز  برد مكلف بحساب نمي افراد ديوانه، كودك و كسي كه در خواب بسر مي

شوند و يا فراموشكار و يا با زور و اكراه مجبور به  خداوند كساني كه دچار اشتباه مي

  كند. انجام كاري شده باشند مؤاخذه نمي

است كه هر چيزي حالل و هر چيزي پاك است و نيز مشقت تيسير و  قاعده اصلي آن

  :فرمايد طلبد. خداوند در قرآن مي آساني را مي

Çyϑ sù� §�äÜ ôÊ$# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹n= tã 4 �            173:[البقره[  

صورتى  ] كسى كه [براى حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود، در [ولى « :يعني

  ».كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نيست

گناهي كه مرتكب  يهخداوند جل جالله براي كسي كه دچار گناه شده تنها به انداز

كند و يا شايد او را مورد عفو و بخشش قرار دهد ولي براي كسي كه  شده مجازات مي

  نمايد. ش را چند برابر ميدهد و اين پادا كار خيري انجام دهد حداقل ده برابر پاداش مي

هدف از عبادت و فرمانبرداري از خداوند پابرجا ماندن نفس بر راه است و محافظت 

نمودن از نفس تا دچار كجي و انحراف نشود؛ پس منظور از عبادت، زياد فرو رفتن در 

كاري نمود و نزديك  عبادت و شمارش تعداد ركعات نماز و ... نيست. بلكه بايد محكم

و استقامت داشته باشيد و به هيچ وجه به تعداد و مقدار توجه نكنيد و به اندازه شويد 

توانايي خود عبادت انجام دهيد. زيرا استقامت با عبادتي سهل و آسان هم حاصل 

  چشاند ... . شود، انجام عبادتي كم، نفس را آگاه نموده و لذت عبادت را مي مي

قت و ناراحتي شود لذت عبادت را از دست انسان وقتي كه در انجام عبادت دچار مش

  شود. دهد و از مظاهر خشوع دور مي مي

دين اسالم طاعات و عباداتي براي ما تعيين نموده كه با طبيعت هر انساني سازگاري 

كند. و به هنگام عيد فطر و قربان و  دارد بلكه دل و درون آدمي باز شده و انشراح پيدا مي
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خود آراستن و رعايت  يهكند، و دستورات ديني دربار مباهات مييا نماز جمعه احساس 

زيبايي ظاهري و خوشبو نگاهداشتن خود، خانه و مساجد، رعايت نظافت، خواندن قرآن 

  آورد. و اذان با صوت زيبا و خوب از مواردي است كه آدمي را به وجد مي

  :فرمايد قرآن مي

û Í_t6≈tƒ� tΠyŠ# u (#ρ ä‹ è{ ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡ tΒ (#θè=à2 uρ (#θ ç/ u�õ° $# uρ Ÿω uρ (# þθèù Î� ô£è@ 4 …çµ ‾ΡÎ) Ÿω �=Ït ä† 

tÏù Î�ô£ ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ ö≅ è% ôtΒ tΠ§� ym sπoΨƒÎ— «!$# û ÉL©9 $# ylt� ÷z r&  Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# uρ zÏΒ É− ø—Ìh�9 $# 4 ö≅ è% }‘Ïδ 

t Ï%©#Ï9 (#θãΖtΒ# u ’Îû Íο 4θuŠys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Zπ |Á Ï9%s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3 y7Ï9≡x‹ x. ã≅ Å_Áx� çΡ ÏM≈tƒFψ$# 5Θöθ s) Ï9 tβθ çΗs>ôè tƒ 

  ]32-32ألعراف/[ا                    � ∪⊅⊃∩

اى فرزندان آدم، جامه خود را در هر نمازى برگيريد، و بخوريد و بياشاميد  « :يعني

[اى پيامبر] بگو:  )31دارد. ( روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى ] زياده و[لى

زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده، و [نيز] روزيهاى پاكيزه را چه كسى «

اند و  اين [نعمتها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده«بگو: » حرام گردانيده؟

دانند  اين گونه آيات [خود] را براى گروهى كه مى» باشد. روز قيامت [نيز ]خاص آنان مى

  »كنيم به روشنى بيان مى

بر مسلمانان واجب است كه در همه چيز راه و روشي آرام و آسان در پيش  ،بنابراين

گيرند بدون اينكه وارد مداخله شده و يا تعارفي داشته باشند و يا حق را زير پا گذاشته 

گيري را پيش  باشند بر همه الزم است كه در تعليم و تربيت و دعوت به راه خدا راه آسان

شوند با رفق و  آموزان و دانشجويان و كساني كه به سوي دين دعوت مي گيرند و با دانش

   :گويد به عبد صالح مي �مهرباني با آنها برخورد شود. موسي

ö≅ yδ� y7ãè Î7̈? r& #’ n? tã βr& Ç yϑÏk=yè è? $ £ϑ ÏΒ |MôϑÏk=ãã # Y‰ ô© â‘ ∩∉∉∪ �                 ]66 :الكهف[  

رشد و صالح است و به تو  يهآيا از تو پيروي كنم بدان شرط كه از آنچه ماي« :يعني

  ؟»آموخته شده است به من بياموزي
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   :گويد سپس مي

tΑ$s%� Ÿω ’ ÎΤõ‹ Åz# xσ è? $ yϑ Î/ àMŠÅ¡ nΣ Ÿωuρ  Í_ø)Ïδö� è? ôÏΒ “Ì� øΒr& #Z� ô£ ãã ∩∠⊂∪  �    ]73 :الكهف[  

ات) بازخواست مكن و در  (توصيهمرا به خاطر فراموش كردن « :) گفت�(موسي

  ».كارم بر من سخت مگير

مردم را به كارهاي آسان و ساده وادار نمائيد آنان را به سختي و ناراحتي نياندازيد، به 

فرسا بار ننمائيد. مژده و بشارت بدهيد و از نفرت و بيزاري  مردم تكاليف سخت و طاقت

زيرا عطوفت و مهرباني در هر چيزي وارد گيري نكنيد.  گير باشيد و سخت بپرهيزيد، آسان

  گرداند. كند و از هر چيزي گرفته شود آنرا تباه و ضايع مي شود آنرا مزين مي

  :فرمود �كند كه پيامبر روايت مي � ترمذي از عبداهللا بن مسعود

  .١»ُحرَم َعلی النّاِر کّل هّيٍن لّيٍن سهٍل قريٍب مَن الناسِ «
گير و به آنان نزديك باشد آتش جهنم بر  خو، آسان  هر كس كه با مردم آرام، نرم« :يعني

  ».شود او حرام مي

اهل علم و اجتهاد بايد در فتواهايشان راه آسانگيري را پيش گيرند و حال و وضع 

شوند دور گردانند؛ و در  مكلفين را رعايت نمايند. و مردم را از مواقعي كه دچار حرج مي

علم و آگاهي  :گويد بايد بدنبال حق و ثواب باشند، سفيان ثوري رحمه اهللا مي عين حال

به هنگام رخصت ناشي از ثقه و اعتبار است وگرنه هر كسي تندي و سختي را نيك 

   .٢پندارد مي

له به مشكل افتاديد اهرگاه ميان انتخاب دو مس :فرمايد ابراهيم نخعي رحمه اهللا مي

  باشد. ترين آنها مي خداوند آسانمحبوبترين آنها پيش 

                                                
١

) به 1/415امام احمد ( زي) به همان نحو آنرا آورده، و ن2488( ةاميالق ومي ةدر كتاب صف يسنن ترمذ -

، 469نموده، و ابن حبان ( جي) با لفظ خود آنرا تخر1/415امام احمد ( زين همان نحو آنرا آورده، و

 يالبان ،ي) إسناد الطبران2/354( بيالترغ  در ي) و جود المنذر10/231( ريدر الكب ياالحسان) و طبران

  .دي) بنگر938( ةحيالصح ةو به سلسل داند؛ يم حي) آنرا صح1744( بيالترغ حيهم در صح
٢

  نموده. تيگونه از معمر روا ني) به هم8/147( ديابن عبدالبر در التمه -
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ترين آنها نزد  له اختالف پيدا كرديد، آسانااگر بر سر دو مس :گويد شعبي هم مي

  :فرمايد خداوند بهتر است؛ خداوند جل جالله مي

ß‰ƒÌ�ãƒ� ª! $# ãΝà6 Î/ t�ó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ ãèø9  ]85/البقرة[        � ) #$

  ».خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى براى شما آسانى مى اهللا متعال «يعني: 

ها رشته كالم را در  نشيني نشينند و يا در مجالس و شب كساني كه روي منبر وعظ مي

گيرند بهتر است با مهرباني و نرمخويي صحبت كنند و مردم را نسبت به  دست مي

هترين مسلمان كسي است كه خداوند اميدوار كنند و به او حسن ظن داشته باشند. زيرا ب

نشين در  موقعي كه يك نفر عرب بيابان �گير باشد به همين منظور پيامبر در دينش آسان

نمود به اصحاب كه درصدد مواجهه با او بودند دستور داد كه او را  مسجد نبوي ادرار مي

  گير باشيد. رها كنيد، شما بايد امتي آسان

اشد. و برهان و استدالل سالم داشته باشد و در زيرا بايد اين امت در دعوت، رحمت ب

نصيحت كردن اخالص نيت داشته باشد و بهنگام موعظه و ارشاد نيكوكار و خيرخواه 

نمايد. و راههاي  پوشي تكيه مي باشند. زيرا شريعت اسالم تماماً بر آسانگيري و چشم

حث معامالت بينيم در مب شود، همانطور كه مي وجه محدود نمي گيري به هيچ آسان

باشد، پس اي مسلمانان بيائيد در مطالبات  ترين موضوعات مي گيري يكي از گسترده آسان

گير باشيم، در مطالبه مهريه و نفقه، در تقاضاي بازپرداخت دين و قرض، و  خود آسان

تنگدستان را ياري دهيم چون هر كسي تنگدست و ناتواني را ياري نمايد خداوند در دنيا 

  گيرد. او آسان مي و آخرت بر

هاي  و كسي كه در اين دنيا از مسلماني سختي و ناراحتي بر دارد يقيناً خداوند سختي

دارد و كسي كه مسلماني را بپوشاند، خداوند در دنيا و آخرت وي را  قيامت او را بر مي

پوشاند. برادران و خواهران ايماني سعي كنيد نسبت به كارگران، مستأجرين، خدمه و  مي

فرسا كه در توانشان نيست مجبور نكنيد  وظفين آسانگير باشيد، آنان را به كارهاي طاقتم

  و اگر مجبور به چنين كاري شديد آنها را ياري دهيد.
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دستان و همچنين پدران و مادران و مردان بايد مواظب زيردستان  فرمانروايان و كاربه

اخذه فقط به خاطر حق باشد و خود باشند و با مهرباني و محبت برخورد نمايند. و مؤ

   :فرمايد سعي كنيد عفو و بخشش را پيشه كنيد همانطور كه قرآن مي

Ÿωr&� tβθ ™7ÏtéB βr& t� Ï�øó tƒ ª! $# óΟ ä3s9 3 �                  ]22 :النور[  

  »مگر دوست نداريد كه خدا بر شما ببخشايد« :يعني

فرمانروا باشيد و به دستوراتت سعي كنيد هميشه دفع به احسن نمائيد و اگر خواستيد 

گوش دهند بايد دستوراتي صادر نمائيد كه قابل انجام باشد؛ و به هيچ وجه سختگير و 

  :فرمايد مي �متشدد نباشيد خداوند به پيامبر

öθ s9 uρ� |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9$# (#θ ‘Òx�Ρ ]ω ô ÏΒ y7Ï9 öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷] tã ö�Ï�øó tGó™$# uρ öΝçλm; 

öΝèδö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Í÷ö∆ F{   ]159 :آل عمران[                     � #$

شدند. پس از آنان  دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي و اگر درشتخوي و سنگ« :يعني

  ».در گذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن

پوشي  از اشتباهات چشم پس از لغزش و اشتباه بپرهيزيد ... و معذرت را بپذيريد و

كار باشيد و مژده  نمائيد و مردم را به راه درست و سالم راهنمايي كنيد و در نهايت محكم

  دهنده و به هم نزديك شويد.

  :فرمايد جل جالله در قرآن مي اهللا

﴿Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø�tΡ āω Î) $yγyè ó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6|¡ x. $ pκö�n=tãuρ $ tΒ ôMt6|¡ tFø. $# 3 $oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡõ‹ Ï{#xσ è? βÎ) 

!$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $ tΡ ù'sÜ ÷zr& 4 $ oΨ−/ u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑós s? !$uΖøŠn=tã # \�ô¹Î) $ yϑ x. …çµ tFù=yϑym ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ $ uΖÎ=ö6s% 4 $uΖ−/ u‘ 

Ÿω uρ $ oΨ ù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $ oΨ s9  Ïµ Î/ ( ß#ôã $# uρ $̈Ψ tã ö� Ï�øî $# uρ $oΨ s9 !$uΖôϑym ö‘$# uρ 4 |MΡ r& $uΖ9s9 öθ tΒ $tΡ ö� ÝÁΡ $$sù 

’ n?tã ÏΘ öθs) ø9$# šÍ�Ï�≈x6ø9   ]286 :ةالبقر[                 ﴾∪∌∇⊅∩ #$

] به  كند. آنچه [از خوبى اش تكليف نمى خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى« :يعني

] به دست آورده به زيان اوست. پروردگارا، اگر  دست آورده به سود او، و آنچه [از بدى
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] ما  كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا، هيچ بار گرانى بر [دوش فراموش

] كسانى كه پيش از ما بودند نهادى. پروردگارا، و آنچه تاب  مگذار؛ همچنانكه بر [دوش

آن نداريم بر ما تحميل مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور 

  ».وه كافران پيروز كنما تويى؛ پس ما را بر گر

شود، ناآگاهي و جهل به  گيري در دين مي يكي از مواردي كه باعث تندروي و سخت

باشد؛ و چه بسا  دين و عدم آگاهي به مقاصد شريعت و در يك كلمه ضعف علم مي

  شود. بعضي مواقع آرزوهاي نفساني باعث چنين برخوردهايي مي

   :فرمود �در حديث صحيح آمده كه پيامبر

  .١»ّال غلبُه، فاوغلوا فيِه برفقٍ إَحٌد أَو َلْن ُيشاد الديَن «
خورد، پس با رفق  هر كس در دين شدت و تندروي به خرج دهد شكست مي« :يعني

  ».و مهرباني در آن فرو رويد

ايم و  هاي پيامبري است زيرا همه ما ديده اين حديث يكي از نشانه :گويد ابن منير مي

گير و تندروي شكست خورده  هر سخت :اند كه اند ديده ز ما بودههم كساني كه قبل ا

طلبي و عبادت در دين نيست. بلكه چنين چيزي  است. در اين جا منظور ما منع كمال

هايي است كه به سستي و ماللت منجر  گري پسنديده است، بلكه هدف ما مبارزه با افراط

  )13شود.( واجب مي روي در مستحباتي است كه باعث ترك شود و زياده مي

ناآگاهي و عدم علم باعث شده بعضي از مردم در مواردي از فروعات ديني غلو و 

گذرند! مانند غيبت،  تشدد بخرج داده ولي در مقابل، نسبت به بسياري از گناهان كبيره مي

گناهان، حيله و  ، قذف، حسد، جستجو در پي عيوب ديگران و عيبجويي از بيچينيخبر

باشند! و افشاي گناه و عيب  فكرشان نمي به برادران ديني خود كه هم نيرنگ نسبت

  ديگران و حتي خوردن و غارت اموال مردم به ناحق!

                                                
» برفق هيفاوغلوا ف«جمله  يكرده ول تيروا � رهيهر يرا از اب ثيحد ني) ا39( مانيدر مبحث ا يبخار - ١

  .را ندارد.



    

  15  و تسامح در اسالم يريگ آسان 
  

گير باشيم و از تندروي  گوييم آسان در اين جا بايد يادآور شد و تذكر داد كه وقتي مي

ه، احكام و بپرهيزيم، نبايد چنين نتيجه گرفت كه داريم در مسائل ديني اعم از عقيد

نمائيم و در راه  نشيني مي دهيم و يا داريم از احكام اسالمي عقب اخالق تساهل بخرج مي

كنيم! زيرا رها كردن تربيت فرزندان و گذاشتن آنها در ميان  نصرت دين خدا كوتاهي مي

گيري نيست! و به بهانه تمدن و تقدم و دوري جستن از تحجر نبايد  عقايد الحادي و آسان

  تفاوت بود! انواع لهو و لعب حرام شد و بي مرتكب

گيري نيست كه برخي از كساني كه خود را به روشنفكري زده و در  همچنين اين آسان

برابر دشمنان اسالم دم از سماجت و آزادمنشي دين ميزنند و از احكام و تعاليم ديني 

گيرند  رار ميطلب و صالح ق نمايند، سپس وقتي در برابر انسانهاي حق نشيني مي عقب

گيري دين را وسيله قلع  نمايند، و حتي شعار آزادمنشي و آسان ترين برخورد را مي خشن

دهند و به بهانه تغييرات عصر كنوني به انواع شكنجنه و آزار  و قمع داعيان دين قرار مي

  آورند. روي مي

  

  هللا رب العالمين ن الحمدأو آخر دعوانا 


