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 مقدمه مترجم:

 ردکـه توانـد شـمار کرا،  یفضل خدا
 

 ردکـھـزار  از  یکـیر که شـکـست آنکیای 
 

 ۱یو درختـان و آدمـ ّر د و َبـیحر آفربَ 
 

 و ماه و َانجم و لیل و نھار کـردخورشید  
 

 انـد و بـس آدم ینه بنـ او، یودگیتوح
 

 ردکـه زمزمـه بـر شاخسـار کـ یھر بلبل 
 

 لطف و رحمتش ی هو سابق یبخشندگ
 

ــه ُح    ردکــدوار یــســن عاقبــت اممــا را ب
 

ــاش یپرھ ــار ب ــزگ ــمانک  ه دادار آس
 

ــا  ــردوس ج ــردم پرھ یف ــار یم ــزگ  ردک
 

 داشـت دیام  تیرد وعناکاو عمل کھر 
 

 ردکــشــت ابلــه و دخــل انتظــار کدانــه ن 
 

 شـود یسـر نمـیبرده رنـج، گـنج م نا
 

 ج ردکـار کـه کآن گرفت جان برادر  مز 
 

 ستین چیھرچه پرستند ھ یبعد از خدا
 

 )١(ردکـ اریـچ اختیھ ھمه، برآنکه  دولت یب 

 

و  یه اختران رخشان به پرتو روشنکن راست، آن یرفآ زد جھانین ایرفو آ  ِسپاس«
 ِن دیه پرستک یا نندهینده، آفریاند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پا او تابنده کیپا

، یستیننده از نک ست خوشگوار. ھستیه خواستن جز از او نک یا اوست سزاوار. دھنده
 ی نندهکاف ی، در پایبندگان از خوار ی ، ارجمند گردانندهیننده پس از ھستکست ین

و  یبلند، او راست درخورنده ییبنده. خدایاو راست ز یپادشاھ. یشان از سرورک گردن
گزند او ناچار بدو  ،دینه او را گز ینادان یه از روکھر آن  .بس و یاز درگاه او جو یبرتر
 دارد، بدوست  یچه نام ھستھر ید، ھستیرس

 ییتو یو پست یجھان را بلند
 

 

 ییتو یھستھرچه  ،یا ندانم چه
 

 ی ، آموزندهیھر بند یگشا ن، گرهیشیمبران پیشرو پین، پیمبر بازپسیو درود بر پَ 
گاھاننده، به ھمه زبان یکان را به نی. جھانهندیراه نما ، گمراھان رایھر پند نام  یو بد آ

 شنونده.وشان آواز او یاو ستوده و گوش پندن
ده او باد. تا باد و آب وآتش و یشان پسندیده و خویاران گزین درود بر یچن و ھم

 .)٢(»گل بر شاخسار ھم بستر خار ار است وکنش بر یدر آفر کخا

 .یاز سعد یا دهیقص -١
 .ق) .ھـ۶۸۱-۶۲۳جوینی ( کای زیبا از عطامل قطعه -٢
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به  ،ه انسانکد یم رسیجه خواھین نتیم به ایبه مسائل بنگر ینانه و منطقیب اگر واقع
امل کسعادت و ت یامل براکق و یدق یا برنامهش یر خویتواند با عقل و تدب ینم ییتنھا
 رب و رضوان پروردگار برساند.من و قُ ند. تا او را به منزلگاه اَ کم یش تنظیخو

گاه نکش یخو یو آخرت ینفسان یازھایاز ن ییاو به تنھا ست، از اسرار و رموز یامًال آ
 یو زندگ ارتباط جسم و روح یندارد. از چگونگ یافکاطالع  ،ش و جھانینش خویآفر
سبب  ییارھاکه چه کص دھد یتواند تشخ یآورد؛ نم یسر درنم یزی، چیو اخرو یویدن

 یکنفسش را تار ییارھاکشوند و چه  یاو م کیت و انحطاط و عقب ماندکسقوط و ھال
 سازند. یوده ملو آ

تواند  یمحدود و قاصر خود نم ی شهیوتاه و عقل و اندکو ھرگز انسان با عمر 
ند و راه سعادت و کم یش را تنظیخو یو نفسان یخروامل اُ کسعادت و ت ی برنامه

ه انسان و کن است یآفر جھان یراھه بشناسد و تنھا خدایش را از بیخو یخوشبخت
گاه است و عوامل سعادت و خوشبختکده و از اسرار آنھا یھان را آفرج و شقاوت  یامًال آ

امل و کت ی  ه برنامهکشناسد و اوست  یم یجھان به خوبھردو  انسان را در یو بدبخت
ش، ین بندگان خویتر دهین و برگزیبھتر ی لهیو به وسکند  می میسعادت انسان را تنظ

 نداشته باشند. یفرستد تا در نزد خدا عذر ین انسان میا یامبران، برایپ یعنی
 ت ون منّ ی، بزرگتریآسمان یتابھاکامبران و انزال یبا ارسال پ أل یقت خدایدر حق

ن و سخنان یاوامر و فرام امبران و در پرتویت نمود، و با ارسال پیاحسان را در حق بشر
ر و زندقه، فک کخوف و وحشتنامَ  یھا یکیت را از تاریآنان، بشر کبخش و تابنا یتعال
 ییرھا یو گمراھلت و ضال ی، جھل و نادانینفاق و دورنگ ،یپرست و چندگانه کشر

و اسارت احجار  یھا و بندگ ر و بدعتیطخرافات و اوھام، اساد و آنان را از چنگال یبخش
 و اشجار آزاد ساخت.

ھاست  انسان یو اخرو یویودن یو معنو یماد یزندگ ی ھمان برنامه، نید: در واقع
ھا فرستاد،  انسان یاند، برا ه راھنما و راه شناسکامبران یپ ی لهیه خدا به وسک
اند و  ه با پروردگار متعال در ارتباطکھستند  یده و ممتازیبرگز یھا امبران انسانیپ

دھند تا آنان را  یھا قرار م ار انسانیشنوند و در اخت یرا م یبخش الھ اتیح یھا برنامه
 نند.کت یھدا
 یھا م و آموزهیتعال ،نیفرام ،با اوامر ج ، باالخص حضرت محمدیامبران الھیپ
سازند، راه درست  یدار میب ھا را ش، فطرت خداجو و خدا دوست انسانیخو کتابنا
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نند، و خرد و ک یم یارین راه یمودن ایدھند و آنھا را در پ ینشان مھا  را به آن یزندگ
سازند و  یور م شان را شعله یو انسان یدیزند و فطرت توحیانگ یآنان را بر م ی شهیاند

و  یو بخشندگ یه خودشناسکند ینما یراه م یا ه زکیو پا کپا یآنان رابه زندگ
، یار، قانونمدارکت حقوق و حرمت بشر، ابداع و ابتیو رعا یگرائ و حق یشناس حق
، ی، بزرگواری، بردباری، بخشندگیمنش ک، پای، گذشت، امانت، راستیریپذ توبه

جمال و  یھا ھا و جلوه یژگیو و ھا گر وصفیو د یتس، انسان دویرخواھیخ، یرازپوش
 م باشد.کآنان حا یزندگی  مال و جالل، بر گسترهک

ش یخو یتا خداکنند  می کمکھا  به انسان ،بخش خود م روحیامبران در پرتو تعالیپ
با به مردم یآنان در شناخت اخالق زشت و ز .شتر آشنا شوندیاو ب را بھتر بشناسند و با

جامعه  ین و سرپرستیبخش د اتین حیقوان ینفوس، اجرا ی هکیدھند، در تز یم یاری
و سعادت و  ینند، تا مردم را به عزت و عظمت و افتخار و بالندگک یموشش کتالش و 

 برسانند. یابیامک
 یھا ن و سخنان و آموزهیاوامر و فرام یه در پک ییھا پس خوشا به حال انسان

ث گھربار آنان یم و احادیش را با تعالیخو یایو دنکنند  می تکامبران حریبخش پ روح
 یھا از نعمت یمند و بھره یمال سعادت و خشنودکز به یسازند و در آخرت ن یآباد م

 نند.یگز ین مکامبران مسیرسند و در جوار عزت و عظمت پ یپروردگار م

 ةمشكا« تاب ارزشمندکث یج احادیاثر حاضر، ترجمه و نگارش و شرح و تخر

 باشد. یم »مصابيحـال

گرانبھا و  تابکن یق دھد تا ایمرا توف أل ه آرزو داشتم خداوندکھا بود  مدت
فتگان علم و دانش، یار شیم و در اختیترجمه و شرح نما یث را به فارسیارزشمند حد

 ق افتاد، تایآن به تعو ی ترجمه ،یبه علل یقرار دھم، ول یتشنگان سخنان گھربار نبو
رانه و متھوّ  یو با اقدام أل یا به خداکراسخ و ات یمیاز روزھا با تصم یروزاینکه 

 را شروع نمودم. »املصابيح ةمشكا«تاب کث یج احادیشرح و ترجمه و تخر ،جسورانه

را  »املصابيح ةمشكا«خداوند بزرگ، ترجمه و شرح جلد اول  یاریبه فضل و  کنیو ا
م به دوستداران یتقد ی و آماده ید، ساماندھینگر یه مک یبه اتمام رساندم و به صورت

 ده است.یگرد ج امبریپ
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و  یو اخالق ینیر دیت خطین اثر، با احساس مسئولینگارش االبته در ترجمه و 

 ةمشكا«شمار  یب یھا ژه از شرحی، به ویثیمعتبر حد یتابھاکو با استفاده از  یعلم

و  ین معنیبھتر ..رهیو غ» ننالس حقائق عنالكاشف « و »املفاتيح ةمرقا«مانند:  »املصابيح
 ام. نش نمودهیترجمه را انتخاب و گز

نظران در جھت  شنھاد پژوھشگران و صاحبیارج نھادن به انتقاد و پ و مترجم با
خود  شنھاد و انتقادیدگاه، پین اثر گرانسنگ، تقاضا دارد، دیباتر و پربارترشدن ایھرچه ز

م، یور گرد از آنھا بھره ـ ان شاء الله ـ ندهیآ یھا نند تا در چاپکرا به مترجم گوشزد 
ھر نقد  ید و آغوش خود را برامرش یال نمکته از اشسرایه مترجم تالش خود را پکچرا 

 ،د و ارزندهیدگاه مفیشنھاد سازنده و ھر دیدلسوزانه و ھر پ ییرخواھانه و ھر راھنمایخ
 د.یگشا یم

جلب  یته مھم و اساسکز را به چند نیان، مترجم توجه خوانندگان عزیو در پا
 ند:ک یم

)۱( 
بن  نیاثر: عالمه امام ابومحمد حس »مصابيح كتاب «به  »ةكتاب مشكا«چون اصل

ھمات بننده و واضح مکح یتصح» مشكاة «گردد، و در واقع  یبر م یمسعود بغو

 ی نندهکارکالت آن و آشکبر مش یریجمالت آن و تفسم یبرا یلیصو تف »مصابيح«
و شرح حال  یوگرافیب از ی، اطالعاتزیات آن است، الزم است خوانندگان عزیمخف

 در دست داشته باشند. »مصابيح« ی سندهیو نو» مشكاة « ی سندهینو یزندگ
 »حیسنده مصابینو یوگرافیب«

 ،است. بنابر اقوال مشھور حسني بن مسعود فراء بغوي ، ابو حممدةحمي السنمولف آن، 
ه کم است یخراسان قد یاز شھرھا یرھش[» غبَ «ق، در شھر . ھـ ۴۳۳در سال  یو
 ا آمد.یدن به ]باشد یان مرو و ھرات واقع میم

عھد  یابر علماکب، مفسر، محدث، مجتھد، زاھد، عابد و از ایه، ادیفق یفرد یو
 ن افراد اشاره نمود:یتوان به ا یم یآمد، از استادان و یش به حساب میخو

بن احمد  یبن عل ک، ابوصالح احمدبن عبدالملیوفانکنصر  یر احمدبن ابکابوب
  .   ھـ ۴۶۲تولد [ یبن محمد بن احمد مروز نیحس ی، ابوعل]. ق  ھـ۴۷۰دتول[یشابورین
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ابوالحسن عبدالرحمن  ،]. ق  ھـ ۴۶۳ [تولد یمروز یعید منیحسان بن سع یابوعل ،ق]
 ولدت[ ینیوسف جویبن  ی، ابوالحسن علیبوشنج یبن محمدبن محمدبن مظفر داود

ر ک،ابوبیمروز یوسف قاشانیز بن احمدبن یابوطاھر عمربن عبدالعز ،]. ق  ھـ ۴۶۳
ن مختصر یر ھمه در اکه ذک یگریشمار دیبی  وعده یشابورین یرفیعقوب بن احمد صی

 گنجد. ینم
 رد.کھا اشاره  نیتوان بد یم یو از شاگردان و

پدر امام » ین رازیعمربن حسن بن حس«)، ی(برادر و» یحسن بن مسعود نجم«
محمدبن «، »یمحمدبن محمدبن ھمدان«، »ینیعمرو قزو یدار بن ابکمل«، یفخرراز

 و... »یزاغول ین بن مروزیحس
 یخ و... بر جایث، تاریدر علوم مختلف مانند علم حد یادیفات زی، تالیاز امام بغو

توان  یم یفات ویگر تألیاست. و از د» مصابيح«تاب کن ین آنھا ھمیه مھمترکمانده 
 تابھا را بر شمرد:کن یا

هتذيب «، »االحكام يف الفروع ةترمج«، »االنوار يف شامئل النبي املختار«، »ثیچھل حد«

فتاواي « ،»ةالسن رشح«، »رشح جامع الرتمذي«، »اجلمع بني الصحيحني« ،»الفقه يف

املدخل ايل «، »ةيف القراء ةالكفاي«، »يف الفروع ةالكفاي«، »مروزي فتاواي «، »بغوي

 . »معجم الشيوخ«، »معامل التنزيل«، »ةمصابيح السن
ه کدارد  یشمار یجات بیقات و تخریو مختصرات و تعلھا  ح، شرحیتاب مصابک 

 ن آنھا عبارتند از:یمھمتر

 ، یجر عسقالنحاثر: عالمه ابن  »ةاملشكاو ايل ختريج املصابيح ةالروا ةهداي«

 ، یب عبدالقاھر بن عبدالله سھروردیاثر: ابونج» خمترص املصابيح«

 ، یخاوران ابوالحسنمحمد اثر: محمدبن » التلويح يف رشح املصابيح«

 ،»یضاوین عبدالله بن عمربیناصرالد ینوشته: قاض» االبرار حتفة «

 ، یدانین بن محمود زیاثر: حس  »املفاتيح يف رشح املصابيح« 

 ، یخ محمد مناویاثر: ش» لباب الصدر«
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ن ابوعبدالله محمد یاثر: صدرالد» ملصابيحاكشف املناهيج والتناقيح يف رشح احاديث «
 ، یشافع ین مناویشرف الد

 و... کیسب یافکبن عبدال ین علیالد ی، اثر تق»ضيباء املصابيح«
نار کجا در افت ودر ھمانیوفات » مرو«ق در شھر .ھـ ۵۱۰در شوال سال  یامام بغو

 .)١( مدفون شد» طالقان«در قبرستان » نحس یقاض«قبر استادش 

)۲( 
 »:ةاکمش«سنده ینو یوگرافیب

 است یزیب تبریابوعبدالله محمدبن عبدالله خطن یالد ی، ولةمشكامولف 
ل در یاو به تفص یه شرح زندگک یوغف امام بخالاو بر  یاز زندگان یاملکحال  وشرح

 ی، برایز مانند بغوین یزیب تبریخط .ستیتب مربوط آمده است در دست نک
ن راه، فراوان یرد، و در اک یادیز ی، سفرھایث نبویاحاد یق و بررسیو تحق یآور جمع

و  یق و بررسی، تحقیآور را جمع یثین مجموعه حدیق توانست این طرید و بدیوشک
 د.یم نمایمرتب و تنظ

 ید، ولیآ یبه شمار م یقمر یقرن ھشتم ھجر یاز علما ربنابر اقوال مشھو یو
و  کتوان ش یه در آن نمک یزیچ یست، ولیدر دست ن یاز زمان تولد و یقیخ دقیتار

را به صالح و تقوا و علم و  یو ،یه علما و دانشمندان اسالمکن است یا نمود،د یترد
 اند. عمل ستوده

 ةمشكا«ن آنھا عبارتند از: یه مھمترکادگار مانده است یز به ین یفاتیاز او تال

 ».اء الرجالـال يف اسمـاالكم«و  »املصابيح
ق چشم از جھان فرو بست.البته به .ھـ ۷۴۱در سال  ی، ویلکبنابر قول عالمه زر

 یه وکق بوده است. چرا .ھـ ۷۳۷پس از سال  یه وفات وکتوان گفت  ین میقی

ق به اتمام .ھـ ۷۳۷سال  ،رمضان کرا در روز جمعه، اواخر ماه مبار »ةمشكا«تابش ک
 ق بوده است..ھـ ۷۳۷پس از سال  یوه وفات کتوان گفت  ین جھت میرساند، از ا

گاھی بیشتر می -١ ، »ات االعالماالعالم بوفی«، »کرة الحفاظتذ«، »ر اعالم النبالءسی«توانید به  برای آ
عمر رضا  معجم المؤلفین«و » فهخلی شف الظنون حاجیک«، »لیکاالعالم زر«، »ت المفاتیحمرقا«
 مراجعه فرمایید.» حالهک
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 ست.یوفات او در دست ن و ، تولدیاز زندگ یاملکشرح حال  به ھر حال یول

 ن آنھا عبارتند از:یه مھمترکنگاشته شده  یاد و فراوانی، شروحات زةمشكاتاب کبر 

 ،یبیاثر: حسن بن محمد ط »الكاشف عن حقائق السنن«

  یز ابھریز بن محمد بن عبدالعزیاثر عبدالعز» ةمنهاج املشكا» «رشح جرجاين« 

 ، یتمیاثر: ابن حجر ھ »االله يف رشح املشكاةفتح «

 ، یقار ی، اثر: مال عل»املصابيح ةاملفاتيح رشح مشكا ةمرقا«

 ف یق شریاثر صد »نجوم املشكاة«

  ،یرالنکن ینوشته جالل الد »حاشية مشكاة املصابيح«

 د احمد حسن یس یمولو ثر ا »ةيف احاديث املشكا ةتنقيح الروا« 

 .)١( ، و....یاندھلوکس یاثر: محمد ادر »املصابيح ةمشكاتعليق الصبيح عيل «

)۳( 
 است:» یزیب تبریخط ةاکمش«و » یح بغویمصاب«ان یه در مک ییھا ازھا و فرقیامت

ر درآورده یتحر ی تاب به رشتهکنخست  ی ، در صفحهةاکه صاحب مشک یا از مقدمه

مشاھده » ةاکح و مشیصاب«تاب کان دو یھا را در م ازھا و فرقین امتیتوان ا یاست م
 ه عبارتند از:کنمود 

به  ةمشكا ی سندهینو یث را حذف نموده، ولیح، سند حدیمصاب ی سندهینو  -۱
  ث پرداخته است.یحد ین راویان سند آخریب

ھر باب مشتمل  ةاکدر مش یح، ھر باب مشتمل بر دو فصل است، ولیدر مصاب  -۲
 باشد. یبر سه فصل جداگانه و مستقل م

کشف » ۱۰/۲۱۱ن معجم المؤلفی«د به توانی سب اطالعات بیشتر میکخوانندگان عزیز برای  -١
، اثر محمد جعفر ۱۳۳الرسالة المستطرفه ص«و » ۶/۲۳۸لی کاعالم زر«، »۲/۱۶۹۹الظنون 

 اجعه فرمایید.مر» تانیک
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، ةاکمش ی سندهینو یول ،ر نشدهکث ذیحد ی نندهک جیخذ و تخرأح، میدر مصاب  -۳
ث پرداخته است. به عنوان مثال پس از یحد ی نندهک جیخذ و تخرأان میبه ب

 »و... یمذرواه التر« »ای» یرواه البخار«ت گفته است: ینقل روا
وصل  ج امبریه سلسله سندش به پک یثیحد[ ث مرفوعیح فقط احادیدر مصاب  -۴

ث مرفوع، ی، عالوه از احادةاکتاب مشکه در ک یآورده شده است. در حال د]شو

وصل شود مانند: قال  س یه سلسله سندش به صحابک یثیحد[ات موقوف یروا
وصل شود،  یه سلسله سندش به تابعک یثیحد[و مقطوع  ]ذاکبن الخطاب  عمر

 .ده استیھم افزوده گرد ]ذاکنافع قال مانند: 
ه در ک یان شده است، در حالیات به طور مختصر بیروااز  یح، برخیدر مصاب -۵

 یده است و گاھیامل نقل گردکبه طور  ،یت مصالح و اھدافی، بنابر رعاةاکمش

 ةاکح را، صاحب مشیامل مصابکث یاحاد یعنیس عمل نموده است. کھم بالع
 ند.ک یمختصر م

 م]و مسل یبخار[ن یخیات شیان روایح، در فصل نخست، به بیمصابی  سندهِ ینو -۶
ه ک یند، در حالک یر مکن را ذیخیر شیات غیپردازد و در فصل دوم، روا یم

رده و در فصل نخست، کاز طرف خود تصرف  یگاھ» ةاکمش« ی سندهینو
ث و یز، احادیو در فصل دوم نکند  می ز درجین را نیخیر شیاز غ یاتیروا
 آورد. ین میخیرا از ش یاتیروا

 یرارکث تی، حدةاکدر مش یاست، ول یرارکث تیاز احاد یاریح، بسیدر مصاب -۷
 ی سندهیده است. و نویجاھا حذف گرد ی هیاز بق ر شده وکموضع ذ یکدر 

ث از ین حدیه اکدھد  یحواله م یرارکث تیز، در وقت حذف احادین ةاکمش
 گر.یفالن باب منتقل شده به باب د
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)۴( 
 .)١(یشناس ثیث و حدیاز علوم حدیه و مورد نیاصطالحات اول

ر. یا غیباشد  ج امبریگردد. خواه پ ینقل م یسکه از کاست  یگزارش ر:بخ -۱
 ج امبریث را مخصوص پیحد یث را مترادف و بعضیخبر و حد یبعض

 اند. استعمال نموده

نسبت  ج امبریه به پک یدات و صفاتییأعبارت است از اقوال، افعال، ت ث:یحد -۲
 ن معناست.یشود و سنت ھم به ھم یداده م

ـ  مرمحة اهللا عليهـ  نیتابع ای ش ا اصحابی ج امبریه از پکاست  یمطلب اثر: -۳

 یصحاب یھا بر گفته و اثر را ج امبریش پیث را بر فرمایحد یت شود. بعضیروا
 اند. ص دادهین تخصیو تابع

به متن  یب خاصیه با نظم و ترتکان یراو ی رهیعبارت است از زنج سند: -۴
 شود. یم یمنتھ

به  .گردد یم یان به آن منتھیراو ی رهیه زنجک یعبارت است از مطلب متن: -۵
نسبت داده  یا تابعیا صحابه و ی ج امبریه به پکاست  یگر متن مطالبیعبارت د

 شود. یم
 ث.یان حدیمنظم راو ی رهیان زنجیتالش و جھد محدث در جھت ب اسناد: -۶
 ،منظم و متصل ی رهیزنج یک ی لهیه به وسکاست  یثیحد مسند: ثیحد -۷

 د.نرس یم ج امبریان به پیراو
ه ھر مجموعه کث یحادااز  ییھا است مشتمل بر مجموعه یتابک تاب مسند:ک -۸

 رده است.کت یروا ج امبریاز اصحاب پ یکیرا 
 ند.کت یش روایث را با سندھایه احادکاست  یسک د:نِ سمُ  -۹

چنان  ی، دارایتیث درایه در علم الحدکشود  یگفته م یسکبه  ث:دِّ حمُ  -۱۰
ف را یات ضعیح و روایث صحیبتواند احاد یه به خوبکباشد  یمھارت و تخصص

ه در اصل کاقتباس شده است  ۲۳ – ۱۷صص  ۱ج  ،ھای فقھی معاصر تاب دیدگاهکاین بخش، از  -١
 باشد. عبدالله احمدیان می» لید حدیث شناسیک«تاب کآن ھم گرفته شده از 
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رجال  یند و بر اسناد و علل و اسامکت یح را روایث صحیص و احادیتشخ
 و نازل و... تسلط داشته باشد. یعال

گاه به طرق  ج ه آشنا به سنت رسول خداکشود  یگفته م یسکبه  حافظ: -۱۱ و آ
 یثیز دھد و حافظ آن مقدار از احادییطرق را خوب تمن یسنن باشد و سند ا

گاه به موارد اختالف و  ردهکد ییث صحت آن را تایه اھل حدک اند، باشد و آ
 ن باشد.یاصطالحات محدث

ث متن، سند و یح را از حیث صحیه احادکشود  یگفته م یسکبه  ت:ِجّ ُح   -۱۲
 ند.کت یح را روایث صحیرده و احادک یان بررسیاحوال راو

ث متن و سند و یث از حیع احادیه بر جمکشود  یگفته م یسکبه  م:کحا -۱۳
امل داشته کو  یافکخ آنھا اطالع یل آنھا و تاریان و جرح و تعدیاحوال راو

 باشد.

 مکحاو  حافظبرتر از  تحجو  ثدِّ حمُ برتر از  حافظو  د ِسِن مُ برتر از  ثدِّ حمُ  توجه:
 باشد. یم حجتبرتر از 
ام، رقاق، کد، احیه مشتمل بر ابواب ھشتگانه: عقاک یثیحد یتابکھر  جامع: -۱۴

 .یتن، مناقب، و مثالب باشد، مانند جامع بخارفر، یخ، سیر، تاریآداب، تفس
گر و با ھمان شروط، یتاب دکه به عنوان متمم کاست  یتابک :ک ستدَر مُ  -۱۵

 نموده باشد. یمانده است گردآور کتاب سلف متروکه از کرا  یثیاحاد
ر اسناد صاحب یرا به غ یثیحد ،تابکث یلف احادؤه مکاست  یتابک ج:خرَ ستَ مُ  -۱۶

 ند.کت یث آورده است) روایآن حد یش برایوخ خویه خود از شکتاب(بلک
رده کت یآن را روا یینفر به تنھا یکه کث یاست از احاد یا مجموعه جزء: -۱۷

 .یر صحابیغ هو خوا یباشد خواه صحاب
) و یننده(راوکت یاز احوال روا هکاست  یرشته قواعد :یتیث درایعلم الحد -۱۸

 ی رهیت زنجیمکت و یفکین ی) و ھمچنیت شده(مرویات روایاز خصوص
و  یو موضوع آن راوکند  می ث رد و قبول سند، بحثیھا(سند) از ح تیروا

 است. یمرو
ه به کق ھر آنچه یبر نقل آزاد و دق یاست مبتن یعلم :یتیث روایعلم الحد -۱۹

به صحابه و  ایو  ]ریفعل و تقر ،قول[نسبت داده شده است.  ج رسول خدا
 ح.یصح یأاند بنابر ر ن او نسبت دادهیتابع
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آنھا  یث، درباره آنچه برایان حدیرامون راویاست پ یعلم :لیعلم جرح و تعد  -۲۰
 آورد با الفاظ مخصوص. یوا به حساب متقا آنھا را با ید یآ یب به حساب میع

اند  ثیحد یراواینکه  ث را از جھتیان حدیراوه کاست  یعلم علم رجال: -۲۱
 ند.ک یم یمعرف

ده، از جھت یپنھان و پوش یھا ه از علتکاست  یعلم ث:یعلم علل الحد ـ۲۲ -۲۲
ا ی» وصل منقطع«مانند: کند  می ث بحثیبودن حد حیدر صح یر منفیثأت

 و...» رفع موقوف«
ث، یآن احاده ظاھر ک یثیرامون احادیه پکاست  یعلم ث:یعلم مختلف الحد -۲۳

 د.یگو یتناقض دارد سخن م
باھم  هک یثیاحاد ی ه دربارهکاست  یعلم ث:یعلم ناسخ و منسوخ حد -۲۴

ن کن آنھا ممیب یه توافقک یثین احادیچنو ھمکند  می بحث اند مخالف
 ست.ین

ط را ین شرایاز ا یکی یه اگر راوکعقل، ضبط، عدالت و اسالم  :یشرط راو -۲۵
 شود. یم کث او تریست و حدینرفته یتش پذیدارا نباشد روا

 :یث به اعتبار تعدد راویاقسام حد
ست و ین نکعقًال و عادتًا مم یساز آنھا بر دروغ یه تبانک یت گروھیروا متواتر: ـ۱

 آن بر دو قسم است:
ل و کش یکآن را با  ،ه در اول، وسط و آخر سندکآن است  :یمتواتر لفظالف) 

 اب است.یمک یثین حدیرده باشند چنکصورت نقل 
آنھا بر  یه تبانک یانیاز طرف راو یھماھنگ بودن مفھوم و معن :یمتواتر معنوب) 

 اد است.یث زینگونه احادیعقًال و عادتًا محال باشد. ا یساز دروغ
 ان آن محصوراند.یتعداد راو آحاد: -۲
 متر نباشد.کان در تمام مقاطع از سه نفر یتعداد راو مشھور: -۱
 متر نباشند.کان در تمام مقاطع از دو نفر یتعداد راو ز:یعز -۲
 نفر باشد. یکمقاطع  یث در بعضیحد یراو ب:یغر -۳

وصل  یسکو به چه  یسکره خبر با چه یت زنجیانھه در کنیث به اعتبار ایاقسام حد
 شود؟ یم

 ذاکوصل گردد: مانند قال نافع  یخبر فقط به تابع مقطوع: -۱
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 ذاکوصل گردد. مانند: قال عمربن الخطاب  یخبر به صحاب موقوف: -۲
 ز بر دو قسم است.یوصل شود و آن ن ج امبریخبر به پ مرفوع: -۳

 برسد. ج امبریبه پ یرصحابیله غیه به وسک یخبر مرسل:الف) 
 برسد. ج امبریبه پ یله صحابیه به وسک یخبر مسند:ب) 

 دارند؟باھم  یا ان چه رابطهیراو
 گر ھم سن و ھم استاد باشند.یدیکبًا با یتقره ک یدو راو اقران: -۱
 نند.کت یث روایگر حدیدیکاز ھردو  هک یدو راو ج:بَّ دَ مُ  -۲
باشند، نام آنھا و یشخصًا جدا ماینکه  نیث در عیحد یکان یراو متفق و مفترق: -۳

 ل بن احمد.یل بن احمد عن خلیباشد. مانند: قال خل یکینام پدر آنھا 
ه نام آنھا در نوشتن و خط متفق اما از کث یحد یکان یراو تلف و مختلف:ؤم -۴

 گر جدا باشند مانند: سالم و سالم.یدیک
شود اما اسم  یم یکیه اسم آنھا در خط و تلفظ کث یحد یکان یراو متشابه: -۵

 س.کا برعیپدرشان متفاوت 
 )..و. ینثا حدی سمعُت ( عبارت یکث در تمام مقاطع یحد یکان یراو مسلسل: -۶

 ار برند.کبه 
گر در نام و نشان متفق باشد و معلوم یث با شخص دیحد یک یراو مھمل: -۷

 از آنھا است. یکدام کنباشد مقصود 
 ث:یاقساط حد

ه اسناد آن به نقل عادل ضابط از عادل ضابط کاست  یث مسندیحد ح:یصحالف) 
 ذتحت عنوان شان برسد و یا تابعیاز اصحاب  یکیا ی ج به حضرت رسولاینکه  باشد، تا

 رد و بر دو قسم است:یل قرار نگلو مع
 امل باشد.کمشتمل بر صفات قبول به طور  ح لذاته:یصح -۱
 ح باشد.یر از خودش صحیغ یه به واسطه علتکاست  یثیحد ره:یح لغیصح -۲

م ضبط کعادل  یه سندش متصل به نقل از راوکاست  یثیو آن حد حسن:ب) 
ن یح و حسن در ایث صحیحد کمانده باشد و وجه اشتراوذ و علت سالم ذبوده و از ش

و علت است و وجه  عادل و سالم از شذوذ یمتصل به نقل از راوھردو  ه سندکاست 
ضابط ح یصحدر  یم ضبط ولک حسنث یدر حد یه راوکن است یآن دو در ا اقافتر

 است.
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صفات ح را داشته باشد ونه یه نه صفات صحکاست  یثیو آن حد ف:یث ضعیحدج) 
 حسن را.

 ف:یث ضعیاقساط حد
ه ک یثیلذا ھر حد .از آن حذف شده باشد یصحاب یه راوک یثیھر حد ل:رَس مُ  -۱

 ف است.یضع »مانند آنو كذا يا فعل حبرضته كذا اهللا قال رسول« در آن گفته نشود
مجھول در  یراو یکر شدن کا ذیث یاز سند حد یراو یکشدن  حذف ع:ِط نقَ مُ  -۲

 ث منقطع، عدم اتصال آن است.یسند آن است علت ضعف حد
 شتر از سند آن حذف شده باشد، به شرطیا بی یه دو راوکاست  یثیحد ل:َض عْ مُ  -۳

 سرھم باشند. تحذف شدگان پشاینکه 
رده است که او را مالقات کاز معاصر خود  یه راوکاست  یثیو آن حد س:لَّ دَ مُ  -۴

ه کاز معاصر خود  یا راویه موھم سماع باشد کند ک یتیرده است رواکاز او سماع ن یول
 م باشد.یه موھم سماع مستقکند کت یروا یرده است طورکاو را مالقات ن

ه اگر کوجود داشته باشد  یدر آن اسباب و عوامل پنھان هکاست  یثیحد ل:لَّ عَ مُ  -۵
 ث است.یار شود مضر به صحت حدکآش

ر و یخأث تیلمات حدکا در یان یآن در اسم راو یراوه کاست  یثیحد مقلوب: -۶
 باشد. یمیتقد

ه کند کت یث را رواین حدیسلسله، ا یکآن با  یه راوکاست  یثیحد رب:ضَط مُ  -۷
 رده باشد.کت ین آن سند مخالف آن را روایگر با عیاشخاص د

۸-  
ّ

نقل  گر ثقات دریه با دکند کت یروا یلکآن را به ش یا ثقهه کاست  یثیحد :شاذ
 ث متفاوت باشد.یآن حد

 رکمنند. کت موثق آن را نقل یف بر خالف روایضع یه راوکاست  یثیحد ر:کنْ مُ  -۹
 ف است.یضع رکمن یراو یموثق است، ول شاذ یر راویاست ز شاذخالف 
ا یا غفلت یا فسق یذب کمتھم به  یراو یکه کاست  یثیحد :کمترو -۱۰

 رده باشد.کآن را نقل  ،رالوھمیثک
 ف:یح، حسن و ضعیث صحیالقاب حد

 وصل گردد. یخبر به صحابموقوف:  -۱
 وصل شود. یث به تابعیت حدیروا مقطوع: -۲
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رًا، یا تقریا فعًال و ینسبت داده شود، قوًال  ج امبریه به پکاست  یثیحد مرفوع: -۳
 ر.یا خیخواه متصل باشد  ،ا بعد از آنھای یا تابعی یچه از طرف صحاب

 ج امبریتا آخر متصل باشد و مرفوع به پ یه سند آن از راوکاست  یثیحد مسند: -۴
 باشد.
 ج امبریه سندش متصل باشد، خواه مرفوع به پکاست  یثیحد ا موصول:یمتصل  -۵

 ن تر از آن.یپائ یسکا ی صحابه ا موقوف بری
ه در سندش گفته شود (قال فالن عن فالن) خواه از کاست  یثیحد ن:عَ نْ عَ مُ  -۶

 ا سماع.یث یتحدق یطر
 )...ن فالناأنا فالن ثه در سندش عبارت (حدکشود  یگفته م یثیبه حد ن:نَّ َؤ مُ  -۷
 باشد.
شتر حذف شده باشد و به یا بی یراو یکه از اول سند کاست  یثیحد ق:معلّ  -۸

 ان ما فوق افراد محذوف، اسناد داده شده باشد.یراو
 یعنیست(یه جزو آن نکباشد  یادتیا متن آن زیه در سند کاست  یثیحد مدرج: -۹
 گر درج شود)یدر مطلب د یمطلب

ا یان آن عبارات یه راوکس یاز تدل یاست مسند و متصل خال یثیحد مسلسل: -۱۰
 ج رده باشند تا به رسول خداکمافوق خود نقل  یدر وصف آن از راو یافعال مشابھ

 برسد.
، نازل، تابع، مشاھد، یص، عالیز، مشھور، مستفیب، عزیث فرد، غریاحاد توجه:

 ند.یآ یف به شمار میح و حسن و ضعیث صحیمصحف، از القاب حد
 ث موضوع:یحد

 ج امبریاند و آن را به دروغ به پ آن را به وجود آورده نایگو ه دروغکاست  یثیحد
 ان است.یه ھم از نظر الفاظ و ھم از نظر سند ساخته دروغگوکاند  نسبت داده

 ث:یحد یھا تابکمراتب و طبقات 
ث ین طبقه اقسام حدیه در اک، کطا مالؤح مسلم، می، صحیح بخاریصح طبقه اول:

 ح و حسن وجود دارد.یمتواتر، صح
 یکھا  این هک یائنس، سنن ابو داود، مسند امام احمد و یجامع ترمذ طبقه دوم:

 ستند.یف نیث ضعیاز احاد یار دارند و خالکمقدار تساھل و تسامح در 
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، ی، طحاوی،طبرانیھقی، بیالسیشعبه، مسند ط یمسند ابن اب طبقه سوم:
وال رجال حا یر، مقلوب) و بعضکف (شاذ، منیث ضعیه در آنھا انواع احادکعبدالرزاق 

 در آنھا نامعلوم است.
ه واعظان، مورخان کھستند  یا ھودهیارزش و ب یب یھا تابک طبقه چھارم:

ر یاخ یھا نفس به صورت داستان در دوره یروان ھوایرعادل، بدعتگزاران و پیغ
 ....خ وین، ابوشیشاھ نبه، این مردودبا یثیفات حدی. مانند: تالاند کرده یآور جمع

 ث:یانواع تحمل حد
 ینثحد ـ ناثحد ـ فالناً  سمعُت ( میمستق ی ق مشافھهیشده از طر گرفته سماع: -۱

 )...یاخبرن ـ رناباخ ـ
 یث براین حدیرده چندکه حفظ ک یثیاحادا از یتاب ک یشاگرد از رو قرائت: -۲

 رد.یگ یراد نمیدھد و ا می (عرض) و استاد گوشکند  می استاد قرائت
را و سد: تینو یم یسک یا براید یگو یم یسکث را رو در رو به یحد ،خیش اجازه: -۳

 ن.کت یام روا م نوشتهیھا تابکام و در  دهیه آنچه من شنکاجازه دادم 
دھد  یم یث را به شاگردیا چند حدیرا  یا ا جزوهی یتابکث، یخ حدیش مناوله: -۴

 ند.کت یه آن را رواک
را  یثیاش چند حد سندهیا به خط نویث، به خط خودش یخ حدیش اتبه:کم -۵

ث را با ین احادیس اکسد و آن ینو یا غائب است میحاضر است که  کسی یبرا
 ند.ک یت میتابت از او رواکد یق

د ین مطلب را به شاگرد اعالم نمایث، فقط ھمیخ حدیه شکن است یا :اعالم -۶
ت یگران روایث از مسموعات من است و من از دین چند حدیا این جزوه یه اک
 ام. ردهک

شخص  یا در بستر مرگ برایث، در حال قصد مسافرت یخ حدیش ت:یوص -۷
 ند.کت ین او را روایمع ی ا جزوهیتاب که ککند  می تیوص ینیمع

ن یدن و اجازه و منادله به ایاوراق و برگھا بدون شنافت علم از یرد وجاده: -۸
 ند.ک یت میند و روایب یم یخیرا به خط ش یثیحد یه شخصکصورت 

)۵( 
تاب، کن یام در ترجمه و شرح ا یترجمه و نگارش ی ا برنامهیار ک ی وهیروش و ش

 است. یآت ی وهیبر ش یمبتن
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خ یق و تالش شیشده تا از تحق یسع» املصابيح ةمشكا«ثیج احادیدر تخر الف)
ن یث ایج احادیق و تخریشتر مواضع از تحقیاستفاده شود. و در ب» یتانیجمال ع«

 بزرگوار، اقتباس گردد.
ن صورت گرفته یا و دلنشین اثر، به زبان روز و به صورت گویبرگردان و نگارش ا ب)
 است.

استفاده شود،  آزاد ی تاب از روش ترجمهکن یشده است تا در ترجمه و شرح ا یسع
ار ساده و قابل یبس یم در قالب الفاظیث، مفاھیامل متن حدکت یه با رعاک ین معنیبد

 ان گردد.یفھم ھمگان ب
 د شماره آن در سمت راست صفحه قرار گرفته است.یث با قیحد یمتن عرب ج)
ث، در سمت راست یبا درج ھمان شماره حد یر متن عربیث در زیھر حد یمعن د)

 ا نوشته شده است.یرسا و گو یا ان به گونهکحداالم صفحه،
 ث.یشتر احادیم و موضوعات بین مفاھییح و تبیر، تشریتفس ھـ)

ز از یز جانب پرھیث، نیت و مفاد احاداشده تا در ترجمه و شرح مفرد یسع و)
 ت گردد.یخل رعامل و اختصارمُ مُ  اطناب

زبان  یخوانندگان فارس یبران اثر، یه ترجمه و شرح اکد آن دارم یام ،انیدر پا
، عشق به سنت و محبت با اوامر و یندارید ی درباره یا تازه یھا سودمند افتد و افق

 ج رمکامبراین پیرفآ یبخش و تعال و روح کتابنا یھا م و آموزهین و تعالیفرام
 د.یشان بگشایفرارو

 ز ما باز ماندکاست  یغرض نقش
 ینم بقائیب یرا نم یه ھستک   

 

 به رحمت یروز یصاحبدلمگر 
 

 یشان دعائ یند در حق دروک 
 

 ض محمد بلوچیف
یدیخورش ۱۷/۱۱/۱۳۸۶

 



 

 

 

 

 

 ]یزیب تبریمقدمه مولف [خط

عاملنا، أات ئمن سيو نفسناأنعوذ باهللا من رشور و نستغفرهو نستعينهو احلمد هللا نحمده

تكون  ةن ال اله اال اهللا شهادأشهد أو من يضلل فال هادي له،و هلمن هيده اهللا فال مضل 

طرق و ،رسوله الذي بعثهو اشهد ان حممداً عبدهو ،ةلرفع الدرجات كفيلو ة،وسيل ةللنجا

جهل مكاهنا، فشيد و هنت اركاهناوو ت انوارهاخبو ثارهاآااليامن قد عفت  )حال(و

التوحيد  ةيد كلمأيشفي من الغليل يف تو ،ا ما عفاهسالمه عليه، من معاملو عليهصلوات اهللا 

ملن قصد  ةاظهر كنوز السعادو ،كهالملن اراد ان يس يةضح سبيل اهلداواو ،من كان عيل شفا

 ان يملكها.
م و از او آمرزش یجوئ یم یاریم و از او یستائ یم را خداست، و ما او ی ژهیو ،شیستا

 یسکم. ھر یبر یردمان به خدا پناه مکعمل یش و بدیاز شرارت نفس خو م ویخواھ یم
ست ین یاو گمراھ ید، ھرگز برایاش راه نما یارکو درست یشیاند را خدا به خاطر درست

گر و  تیچ ھدایراھه برد، ھیاش به ب یردارکو بد یشیفر بداندکیرا خدا به  یسکو ھر 
 او نخواھد بود. یبرا ییراھنما

او  یبرا ییو ھمتا یکه شرکتا، یک یست جز خداین ییه خداکدھم  یم یو گواھ
ضامن و  نجاتم از آتش سوزان دوزخ و یبرا یا لهیه وسک یو شھادت یھاوست، گین

بنده و  ج ه محمدکدھم  یم یعلو درجاتم در بھشت باشد و گواھ یبرا یپررفتار
ت مردمان یرسالت و ھدا یبرا یاو را در حال أل یخداآنکه  بر حق اوست؛ ی فرستاده

 یان رفته و انوار پرفروغش به خاموشیمان از میا یھا راه یھا ه نشانهکخت یبرانگ
ر خرافات و اوھام، یش در زیایو آثار و بقا، مدران و منھیاش و ده و اساس و شالودهیگرائ
، یبندوبار یو ب ینید یھا، ب ر و بدعتیزندقه، اساط وفر ک، یپرست و چندگانه کشر

 مانده بود. یده ومخفیپوش یھا و نفاق و دورنگ یھا و خوشگذران یاشیع
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 ی زده روسیالبد مسموم و وکدر  یا روح تازه ج محمد ی عهیبه ذر أل اما خداوند
به  ،ج تیعالم بشر ید و با پا به عرصه گذاشتن منجیدم یوانسان یبشر ی جامعه

 جامعه، سامان داد. یھا ینابسامان یتمام
ت و یرد و آنھا را تثبک یا و بازسازیمان را دوباره احیا ی ان رفتهیاز م یھا نشانه یو

د، و به یتوح ی لمهکنمودن اساس  نهیو نھاد یگذار شالوده یمضبوط نمود. و در راستا
را  یسانک، یپرست و چندگانه کو شر یت از چنگال جھالت و گمراھیخاطر نجات بشر

 د.یبخش ییت قرار داشتند، رھاکھال ی دهیافته و فروتپکپرتگاه ش ی ه بر لبهک
 یھا نهیرد و گنجکدا یفتگان آن روشن و ھویان و شکسال یت را برایھدا یھا و راه

آن  ی ِفته و تشنهیه دلباخته و خواھان و شک یسانک یرا برا یسعادت و خوشبخت
 بودند، ظاھر نمود.

ی رویپ جز با ج رمکامبرایو منش پ کجستن به سب کد، تمسیترد یاما بعد؛ ب
ر نخواھد بود، و یان پذکرد، امیگ یسر چشمه م کمبار ی نهیس ازآنچه  نمودن
 ج امبری(قرآن) جز با قول و سخن پ ، خدایناگسستن ی سمان و رشتهیزدن به ر چنگ
شارح قرآن است، اگر ما قرآن  ،در اصل ج امبریه سنت پک(چرا  ر نخواھد بودیپذ تحقق

ل آن یث تفصیو اگر قرآن اصل است، حد خواھد بودث یم، شرح آن حدیرا متن بدان
 یبرا یلیص، تفیواضح مبھمات قرآن ج امبریث و قول پیتوان گفت: حد یاست، لذا م

ات و اسرار و حقائق آن یمخف ی نندهکار کو آش الت آنکبر مش یریالت آن، تفسممج
از آن  یام اسالمکق احیقرآن و تطب یه براکاست  یدیلک ی به منزله سنتاست. 

د یفھم یقرآن را نم از ما یکچ یبود، ھ ینم ج امبریست و اگر قول و سخن پین یا چاره
ه وضاحت که سنت است کد، چرا یقرآن را فھم ،ج قول رسول خدا نتوان بدو ینم و

ر از رجوع به یم را به عھده گرفته است و ناگزیرکارده در قرآن و یو اساس یلکمواد 
 ).میھستطرف آن و احتجاج به آن 

ن یاملترکن، یتر جامع» حیتاب مصابک« یثیشمار حد یب یھا تابکان یو در واقع در م
به شمار  ج رامبیق پفرنده و متکث و سخنان پرایت و ضبط احادثب تاب درکن یتر قیو دق

بدعت و خرافات،  ی نندهک سنت و قلع و قمع اگریشوا، احیه امام و پکد یآ یم
ند] آن را به کت یعلو درجات عنا یش به وی[خدا یبغو ن بن مسعود فراءیابومحمدحس

به اختصار و » حیمصاب«ن و نگارش یشان در تدویر درآورده است. و چون ایتحر ی رشته
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ن رو عرصه را منتقدان به دست گرفتند یث پرداخته بود، از ایاجمال و حذف سند احاد
سند و آن ھم مختصر و  رکث را بدون ذیاحاد یه چرا وکنمودند  یو شروع به انتقاد و

 تابش نقل نموده است.کمجمل در 
، خود اسناد است، یخ بغویر سند از زبان و قلم) شکث (بدون ذیاگر چه نقل احاد

د یبا یث است، ولیت حدیافراد موثق و مورد اعتماد در روا ی ز از زمرهین یچون خود و
و (ست، یسان نیکنشانه  یز گمنام و بیدار و مستدل، با چ ز نشانهیه ھرگز چکدانست 

ث بپردازد و دست منتقدان را از یان سند حدیز مناسبت بود، تا به بین یخ بغویش یبرا
دم) و یازیار کن یمن دست به ا ن جھت قرعه به نام من افتاد وید. از ایوتاه نماکش، یخو

ح یمصاب یح و بازنگریشروع به تصح ،یتعال یشگاه باریق از پیبا استخاره و خواستن توف
ه کش قرار دادم و آنچه را یدام را در جاکج نمودم و ھریث آن را تخرینمودم و احاد

ت و یھا را بر اساس روانمن آ رده بود،کتابش نقل کر سند در ک، بدون ذیعالمه بغو
اعتماد و رسوخ در علم و دانش، مانند:  ی ِداران عرصه هیان متقن و طالیشوایج پیتخر

، ابوعبدالله یری، ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیل بخاریابوعبدالله محمد بن اسماع
، ابوعبدالله احمدبن یس شافعی، ابوعبدالله محمدبن ادریبن انس اصبح کمال

مان بن اشعث ی، ابو داود سلیترمذ یسیمحمدبن ع یسی، ابو عیبانیل شحنبمحمدبن 
ن ماجه دابیزی محمد بن ، ابوعبداللهیب نسائی، ابوعبدالرحمن احمدبن شعیسجستان

، یبن عمردارقطن ی، ابوالحسن علی، ابومحمدعبدالله بن عبدالرحمن دارمینیقزو
ث یاحاد و... یه العبدرین بن معاویرز، ابوالحسن یھقین بیر احمدبن حسکابوب

 ج نمودم.یو تخر یگذار ح را نشانهیمصباب
است و سند  کار اندین محدثان و دانشمندان بسیر ایر غکح، ذیوالبته در مصاب

 گردد. ین بزرگان مزبور ختم میابه ات، یشتر روایب
ا آن یدھم، گو ی، نسبت میثیحد ی ن بزرگان عرصهیاسوی  به را یثیو من ھر گاه حد

شتاز یشگامان پیقت، آن بزرگان و پیه در حقکام، چرا  نسبت داده ج امبریث را به پیحد
ث یاو سند احادکندوکو  یق و بررسیش به تحقیت، از پیت و درایروا ی عرصه

وا یش یو روش کبا و سبیز یا وهی(و با ش اند از نمودهین یار بکن یاند و ما را از ا پرداخته
را جھت  یاند و قواعد و اصول ث پرداختهیسند احاد یق و بررسیا به تحقیگو یانیو ب
 .اند) ث وضع نمودهیح حدیت صحیت و درایافت روایدر
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را از حد  ام و پا نپرداخته یرو کبه ت »ةمشكا«ن و نگارش یز در تدویالبته من ن
ح، به یتب و ابواب گوناگون مصابکم یب وتنظیه در ترتکام، بل ش فراتر نگذاشتهیخو
وه یتب و ابواب آن را بر اساس شکام و  دهیورز ءو اقتدا یسأت یخ بغویوه و روش شیش
 ام. ان نمودهیخ، بیش

 :ام م نمودهیفصل تقسو غالبًا ھر باب آن را به سه 
ت یو مسلم] آنھا را روا ین [بخاریخیه شکاست  یثیعبارت از احادفصل اول:

ام اگر چه در  ردهکتفا کن ایخیات شیر رواکاند. البته در فصل نخست، فقط به ذ ردهک
باشند، اما به جھت علو  کز با آن دو مشتریگر محدثان نیث، دیج آن حدیت و تخریروا

تفا کر آن دو اکث، به ذیت) احادی(و درا تیآن دو بزرگوار در روا یدرجه و مرتبه واال
 شده است.

ان یشواین، از ائمه و پیخیر از شیه آنھا را غکاست  یثیعبارت از احاد فصل دوم:
 نند.کت یم، روایا ر آنھا پرداختهکه در باال به ذکث یحد

باشد و از  یباب م یه مشتمل بر معنکاست  یث مناسبیعبارت از احاد فصل سوم:
ه قبًال ک یت شرطیاند، البته با رعا ت شدهین) روایا خلف (تابعی) و ش سلف (صحابه

ان ی) با بیا تابعی(صحابه  یث به راویدادن حد نسبت یعنیم، (یا ان نمودهیب
 ).و.. ی، نسائیان گروه محدثان، مانند: ترمذیث از میحدی  نندهک جیتخر

رار، که به جھت تک، بدان یافتیرا ن یثیاز آن، حد یدر بابح، یتاب مصابکو اگر تو در 

 یدیح دیتاب مصابکاز  ییام و اگر در جا ساقط و حذف نموده »ةمشكا«تاب کآن را در 

ا ی مختصر شده و ،»ةمشكا«تاب کامل از آن، در ک یثیصورت گرفته و حد یه اصالحک

امل نقل شده است، به ک، به طور »ةمشكا«تاب کمختصر از آن در  یثیس، حدکبالع
ن جھت به یام و به ھم ه من آن را در نظر داشتهکاست  یدید خاطر مصلحت و صالح

 ام. ا افزودن آن پرداختهیاختصار و 
 یح، در فصل اول و دوم اختالفیان من و صاحب مصابیه مک یردکو اگر مشاھده 
ات یروان و در فصل دوم یخیر شیه در فصل نخست، غکن طور یرخ داده است، ا

انًا غفلت از جانب من یا احین اختالف بر اساس سھو یه (اک اند بدان ر شدهکن، ذیخیش

و  یدیاثر حم» اجلمع بني الصحيحني«تاب: ک ومن داینکه  ه پس ازکنبوده است، بل
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مشھور به  ین محمد جزرب کن ابوالسعادت مباری[اثر امام مجدالد» جامع االصول«
و  هده گرفتیش قرار دادم، آنھا را نادیاو خوکندوکو  یبررسق و یر] را مورد تحقیابن اث

تفا نمودم و بر اساس آنھا، کح مسلم اعتماد و ایو صح یح بخاریفقط به متن صح
ردم. کر اعتماد نیاث و ابن یدیتاب حمکب دو یات را مرتب و منظم نمودم [و به ترتیروا

 .بوده است] تابکن دو یح، به ایخ در نگارش مصابیه اعتماد شکحال آن
ن یاست، (ا یث اختالفیح در (متن) حدیسنده مصابیان من و نویه مک یدیو اگر د

رده است) پس کت یمخالف با متن من روا یث را با متنیح آن حدیه صاحب مصابکطور 
ث ین حدیا یعنیث است (ید حدینثرت اساکو  یندگکاز پرا ین اختالف ناشیه اکبدان 

گر نقل شده ید ییھا گر با الفاظ و واژهید یت شده و با سندین الفاظ روای، با ایا سندب
د بدان جھت باشد یام) شا دهیخ برگزیر از متن شیرا غ یه من متنک ینیب می است، و اگر

ت نموده است، اطالع و یرده و رواکآن را انتخاب  یخ بغویه شک یتیه من بر رواک
گاھ  ام. افتهین یآ

ت ین روایمن ا«م: یه من بگوک یابی یندرت مم و به ک یلیخ »ةمشكا«تاب کو در 
خ یح، مرجع و منبع شین مصابیه در نگارش و تدوک یتبکتب اصول(کح را، در یمصاب

ه تضاد و کافتد  یم اتفاق مک یلیام (و خ افتهیا خالف آن را یام و  افتهیاند) ن بوده یبغو
ه ک یھده نمودامش ییجاانًا اگر در ی) و احیابیتب اصول بکح و یان مصابیرا م یدوگانگ
ا خالف آن را یام و  افتهیتب اصول نکح را در یت مصابین روایمن ا«م:یگو یمن م

خطا و اشتباه از و ت، سھو و غفلت یدرا یمکد به خاطر ین صورت شایام، در ا افتهی
و قصور را به  یوتاھکن یه اکبنده است یز مناسب و زیتو ن یجانب من باشد. پس برا

ن یشدن به چن خ از آلودهیه دامان شک، چرا یخ بغوینه به جانب ش یمن نسبت دھ
گاھش را واال و باال یسرا مقام و جاھردو  ش دریو منزه است [خدا کپا ییزھایچ

 .گرداند]
ن یه اگر چنکه را کش قرار دھد، آنیرم خوکرحم و  ی هیر سایز، در زین أل و خداوند

گاه سازد و راه درست را به ما نشان  یوتاھک از ما مشاھده نمود، ما را از آن مطلع و آ
در  یوششکچ تالش و یش، از ھیتوان و قدرت خو ی ز به اندازهیقت من نیدھد. و در حق

غ یث و اختالف الفاظ آنھا، دریاو و طرق احادکندوکو  یق و بررسیتحق یراستا
انًا اختالف در طرق یام) اختالف در الفاظ و اح یق و بررسی(و بر اساس تحق ام دهینورز

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٢٢

د از ینه، به تقلین زمیام (و در ا ردهکام نقل  افتهیتب اصول که در کث را آنچنان یحد
، یلیف و تبدیا تحریر و ییگونه تغ چیث را بدون ھیام و اختالف حد نپرداخته یخ بغویش

 .ام) ام، نقل نموده افتهیتب اصول که در کآنچنان 
ا به صراحت) از غرابت و یه و یناکح، (به صورت یتاب مصابکدر  یخ بغویرا ش و آنچه

) وجه »ةمشكا«تاب کز (در یرده است، غالبًا من نکر ک.. ذ.ر وکا شاذ و منیا ضعف و ی
ز در یرده، من نکخ بدان اشاره نیه شکام و آنچه را  ان داشتهیا ضعف آن را بیغرابت و 

 ام. مگر ث نپرداختهیا ضعف آن حدیر غرابت و کام و به ذ نموده یرویپ ینه از وین زمیا
ان ی، به بیمواضع درگر ید یا به جھت غرض و ھدفیت مصلحت و یبه خاطر رعااینکه 

 ام. ث پرداختهیت و شاذبودن احادراکا نیغرابت، ضعف و 

ر که به ذک(ینکرا مشاھده  یمبھمات ،»ةمشكا« از ین است در مواضعکو مم
نام بر ه من کز بدان جھت است ین نیث پرداخته نشده باشد) و ایحد ی نندهک جیتخر
ث، یر حدکن جھت، پس از ذیام و بد ردهکحاصل ن یث، اطالعیآن حد ی نندهکج یتخر
 ی، آن را در جایافتیننده، اطالع ک جیتو بر نام تخر تا اگر ام گذاشته یرا باق یخال یجا
 .گرداند] یکرا ن ت[خداوند پاداش و ثواب . یر آن بپردازکو به ذ ینکد یق یخال

در  کمکق و یتوف أل نام نھادم و از خداوند »املصابيح ةمشكا«تاب را کن یو ا
ت و ارشاد به راه راست و یش، ھدایھا م و آموزشین و تعالیاوامر و فرام یاجرا یراستا

به سبب  خواھم تا یطلبم و از او م یانت از خطا و اشتباه را میحفاظت و ص درست، و
 ،پس از مرگ یا و ھم در زندگانین دنیا یھم در زندگ تاب، به منکن ین اینگارش و تدو

ز سودمند و ارزنده یمسلمانان، چه مرد و چه زن، نی  هعام یده رساند و آن را برایفا
 .و سرپرست است ین حامیمن بس است و او بھتر یخدا برا یگرداند و براست

 لعزير احلكيماال باهللا ا ةالقوو ال حولو

 و�نما ،بانليات األعمال إنما« :ج اهللا رسول قال: قال س اخلطاب بن عمر عن -۱
 اكنت منو ،رسوهلو اهللا إىل فهجرته ،رسوهلو اهللا إىل هجرته اكنت فمن ؛نوى ما المرئ
 .)١(متفق عليه. »إيله هاجر ما إىل فهجرته ،يزتوجها امرأة أو ،يصيبها دنيا إىل هجرته

/ ح ۱/۸۵نسائی  ،۲۲۰۱/ ح  ۲/۶۵۱ابوداود  ،۱۹۰۷ح  / ۳/۱۵۱۵مسلم  ،۵۴/ ح  ۱/۱۳۵بخاری  -١
 .۱/۲۵مسند احمد  ،۴۲۲۷/ ح  ۲/۱۴۱۳ماجه  ابن ،۱۶۴۷/ ح۴/۱۵۴ترمذی  ،۷۵
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به ردار کپاداش اعمال و  یبراست«فرمود:  ج امبرید: پیگو س خطابعمربن  -۱
ھجرت او به که  کسی ند،ک یافت میت خود را درین ی جهینتھرکس  و دارد یت بستگین

 وکند  می افتیاست، پاداش ھجرت به خاطر خدا و رسول را در رسول خدا خاطر خدا و
ھجرت  یازدواج با زن یه براکرسد و آن یا باشد به آن میدن ھجرتش به خاطرکه  کسی

 .»رده استکآن ھجرت  یه براکاست  یزیچسوی  به ند، پس ھجرت اوک
 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

از اصول اسالم  یکیه کبل ،سنت یاز اصول بزرگ و محور یکیث ین حدیا شرح:
اند: ثلث اسالم  گر گفتهید یاند: ربع اسالم و برخ از سلف صالح گفته یبعض یاست حت

 علم است. ی از ابواب ھفتادگانه یکیث ین حدیگفته است، ا یاست. امام شافع
رش یرا پذیقرار دارد، ز یه در مقدمه اعمال قلبکقلب، بل یارھاکاز  یارک،اخالص

 آن است. منوط به وجود ،اعمال
 یھا بهیآن از شا ی هیت خدا در عمل و تصفیاشدن رضایمنظور از اخالص، جو

 یت خدا و منزل اخرویانسان جز به خاطر جلب رضا یعنیاست.  یویا دنی یشخص
 یال و آرزوھایھا و ام بهیدھد آن را از شا یرا انجام م یارکرا انجام ندھد و اگر  یارک

مقام، مال،  ه، شھوت،یاعم از سرما ؛اعم از ظاھر و باطن و موانع راه یزودگذر نفس
 ی ت عامهیسب رضاکز از مالمت، یگر، مدح و ثنا گران،یسب منزلت در دل دکشھرت، 

ھا و  حسادت ی ده، استجابهیپوش یھا نهکیافتن از عقده و یفامردم، تعارف با بزرگان، ش
راسته یگر، پید یھا از ذلت و علل و خواسته یبر و نخوت ناشکا ی یدرون یامراض پنھان
 ابد: ی یه اخالص جز با دو عنصر تحقق نمکگرداند چرا 

ت، صرف نظر از یار بدون نکت است و یار نکاساس  ه ویه پاکت، چرا ین حضور ـ۱
 دھد. یمخلصان قرار نم ی حسن و قبح آن، انسان را در زمره

 خدا. یآن برا ی و انحصار مخلصانه یویا دنی یشخص یھا بهیزدودن شا ـ۲
ح موضع نسبت به یت و تصحیردن نک زهکیسب اخالص و پاکد اسالم بر کیأت یآر

بدون  یه زندگکست، بلیت قائل شدن نیو محدود یارک ھودهیب یش، نوعیخو یداخ
ن کمرشک یھا ھا و بحران بتیثر مصکا آورد. و یرا بدست نم یاخالص، استقامت و ترق

د به یه باور و امکاست  یسانکاز  یھا را در تنگنا قرار داده است، ناش ھا و گروه ه امتک
 ندارند. یاخرو یخدا و سرا
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را به خدا و جھت  یه مسلمان دورو و چند چھره باشد، جھتکاسالم قبول ندارد 
ند، کم یرا به دو قسمت تقس یه زندگکاختصاص دھد و قبول ندارد  ءاکگر را به شرید

 ییشنده و دوروک یطاغوت. اسالم دوگانگ یرا برا یخدا و قسمت یرا برا یقسمت
م ینیب یمکه  چنان شود قبول ندارد، یمسلمانان، امروز مشاھده م یه در زندگکمنفور را 

انسان  ،روزمره یمسلمان، سپس در معامالت و زندگ ،ماه رمضان در مسجد و یسک
و  یبخشد وتمام زندگ یمسلمان را وحدت م یه زندگکاست  خالصاست. تنھا ا یگرید

ان یپروردگار جھان ی ات را متوجهیات انسان اعم از نماز و عبادات و مرگ و حکحر
 سازد. یم

آن است و عمل تابع آن است و با صحت آن  ی هیشه و پایروح عمل و ر ،تیپس ن
رده کراد یجمله جامع و مانع را ا ود ج امبر خدایشود. پ یح و با فساد آن فاسد میصح

 اتيعمال بانلاألما نإ«. دانش نھفته است علم و ی خزانه ،ه در تحت آن دو جملهکاست 

ت، عمل یت بدون نکه حرکرده است کان ینخست ب ی در جمله »نوي مري ماإنما للك �و
رده کان یدوم، ب ی ت وجود ندارد و در جملهیشود، پس عمل بدون ن یمحسوب نم

قت شامل عبادات، ین حقیبرد و ا یت خود را میپاداش مناسب با نھرکس  :است
 شود. یر افعال مینذر و سا ،سوگند ،مانیمعامالت، پ

ال ا و ،زشرردار انسان باشد، عمل فوق العاده پراکو در واقع اگر اخالص در اعمال و 
ھر  هکت ن اسیاسالم ا ی ه اصل برنامهکفاقد ھرگونه ارزش و اعتبار خواھد بود، چرا 

ا ـنمإ« ج امبریث معروف پیرد و حدیپذ یزه آن میت و اخالص و انگیرا با رنگ ن یعمل

 قت است.ین حقیگر ھم انیب »اتنيعامل بالاأل
ث فوق شروع یتاب خود را با حدکت، ین اھمیز به خاطر ھمیتاب نک ی سندهینو

ت یح نیز، اخالص و تصحیتاب نکر و تمام خوانندگان ین حقیبه ا أل نمود. خداوند
  د.یت فرمایعنا
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 اول فصل

إذ طلع  ،ذات يوم ج ا �ن عند رسول اهللامبين«: قال س عن عمر بن اخلطاب ]۱[ -۲
وال يعرفه منا  ،ال يرى عليه أثر السفر ،شديد سواد الشعر ،علينا رجل شديد بياض اثلياب

يا  :وقاله، وضع كفيه ىلع فخذيو ،إىل ر�بتيهفأسند ر�بتيه  ،ج حىت جلس إىل انليب ،أحد
 ،رسول اهللا أن �شهد أن ال � إال اهللا وأن �مداً  :"اإلسالم :قال .أخرب� عن اإلسالم !�مد

 :قال ."حتج ابليت إن استطعت إيله سبيالو ،وتصوم رمضان ،وتؤ� الز�ة ،وتقيم الصالة
 ،" أن تؤمن باهللا:قال .فأخرب� عن اإليمان :قال .!�صدقهو فعجبنا هل �سأهل .صدقت

 :قال .قال صدقت ."رشهو تؤمن بالقدر خ�هو ،ايلوم اآلخرو ،رسلهو ،و�تبه ،مالئ�تهو
 :قال ."فإن لم ت�ن تراه فإنه يراك ،"أن تعبد اهللا كأنك تراه :قال .فأخرب� عن اإلحسان

 .فأخرب� عن أماراتها :قال ."ائل"ما املسؤول عنها بأعلم من الس :قال .فأخرب� عن الساعة
 :قال ."وأن ترى احلفاة العراة العالة راعء الشاء يتطاولون يف ابلنيان ،أن ت� األمة ر�تها" :قال

: قال .رسوهل أعلمو اهللا :قلت "أتدري من السائل؟ !يا عمر" :ثم قال يل ،اً فلبثت مليّ  ،ثم انطلق
 .)١(رواه مسلم »فإنه جرب�ل أتا�م يعلم�م دين�م

ه کم ینشسته بود ج امبرخدایدر محضر پ یما روز«د: یگو س ) حضرت عمر۱( -۲
چ یه ھکان ما آمد یاه، به میار سیبس ید و موھایار سفیبس یھا با لباس یناگھان مرد

 شناخت. تا یاز ما او را نم یکچ یخورد و ھ یاز مسافر بودنش به چشم نم یا نشانه
چسباند  ج امبریپ یش را به دو زانوینشست و دو زانو ج امبریپ یش رویآمد و پاینکه 

م یاز اسالم برا ج محمد یگاه گفت: ا ش نھاد. آنیخو یھا ران یش را رویھا و دست
وجود ندارد و  یچ معبودیجز خدا ھ یه شھادت دھکاسالم آن «فرمود:  ج امبریبگو. پ
واجب را ات ک، زیامبرخداست.نماز فرض را به نحو احسن بجا آوریپ ج محمد
 .»ینکخدا ب ی ، حج خانهییو در صورت توانا ی، ماه رمضان روزه باشیبپرداز

 .۱/۵۱احمد ، مسند ۶۳/ح۱/۲۴، ابن ماجه ۴۶۹۵/ ح۵/۶۹، ابوداود ۱/ح ۱/۳۶مسلم  -١
                                           



 ٢٧  )فصل اول(کتاب االیمان 

 ج امبریه از پکم ی: ما از او در شگفت ماندی[آن مرد ناشناس] گفت: درست گفت
 ج امبریم بگو. پیمان برایگاه گفت: از ا نمود. آن یق میرد و پاسخش را تصدک یسؤال م
، یامبران الھیو پ یآسمان یھا تابکه به خدا و فرشتگان و کن است یمان ایا« فرمود:

 .»ینکر و شر را باور یخ یرھایو تقدو روز آخرت  یمان داشته باشیا
 فرمود: ج امبریم بگو. پی: حاال از احسان برای[آن مرد ناشناس] گفت: درست گفت

و  ینیب یاو را م ییه گوک ینکخدا را عبادت و پرستش  یه طورکن است یاحسان ا«
 .»ندیب یه او حتمًا تو را مک ی، بدانینیب یاگر تو او را نم
ن مورد از یمن در ا«فرمود:  ج امبریپ ؟)است یم بگو(چه وقتیامت برایروز قگفت: از 

 ج امبریم بگو، پیامت برایق یھا آن مرد گفت: پس از نشانه »ستم.یتر و داناتر ن تو عالم
اوالدش  زینکه مادر به صورت ک یوقت یعنید(یرا بزاش ید و آقایسز، ینکه ک یوقت«فرمود: 

ند) و یز با او رفتار نماینکادب و گستاخ شوند و مانند  یب اند و اوالد نسبت به مادرشیدرآ
سازند(و با پول  یبلند م یھا ه ساختمانکد ید یان را خواھپنوا و چویجامه و ب یپابرھنگان ب

 .»)فروشند یگران فخر میبر دآورند  یه بدست مک یمال و منال و و ثروت
خارج  ج امبریآن مرد از حضور پ ال و جواب،ؤن سید: پس از ایگو س حضرت عمر

 شد و رفت.
 یدان یعمر! م یا«د:یپرس ج امبریردم. پکدرنگ  ج امبریدر نزد پ کیمن مدت اند

آن «فرمود:  ج امبریگفتم: خدا و رسول او داناترند. پ ؟»بود یسکننده چه ک آن سؤال
 .»اموزدیرا به شما ب تان نیل بود، آمده بود تا دیمرد جبرئ

 رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ،و�ذا رأيت احلفاة العراة الصم ابل�م« :وفيه ،رواه أبو هر�رة مع اختالفو ]۲[ - ۳

َ ٱإِنَّ ﴿: ثم قرأ .يف مخس ال يعلمهن إال اهللا.ملوك األرض اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ َوُ�َ�ّ
 .)١(متفق عليه »اآلية ]٣٤[لقمان:  ﴾ۡلَغۡيَث ٱ

رده کت ین روایاختالف چن کیبا اند س رهیت را حضرت ابوھرین روای) ھم۲( -۳
نوا و جاھل و نادان و یجامه، ب یه افراد پابرھنه و بکامت آن است یق یھا نشانه«است 

 .۹ح  /  ۱/۳۹مسلم  ،۵۰ح / ۱/۱۱۴ یبخار -١
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گران فخر یآورند بر د یبه دست مه ک یه (با پول و ثروتک ینیده را ببیتازه به دوران رس
 .»نندک یومت مکظالمانه) بر مردم ح ند) و (ینما یفروشند و به حق آنان تجاوز م یم

گاھ یسکه جز خدا کز است یپنج چ ه را تالوت ین آیگاه ا ندارد. آن یبه آنھا علم و آ
 رد: ک

َ ٱإِنَّ ﴿ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َغۡيَث لۡ ٱَوُ�َ�ّ
َ
 رِيَوَما تَدۡ  رَۡحاِم� ۡ�

اَذا َ�ۡفٞس  يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ
َ
�ٖض  بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ َعلِيٌم  �َّ

 ۢ  .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤َخبُِ�
گاھ« باراند و مطلع  یه باران را مکت ساو خداست، و ا ی ژهیمت وایدن قیاز فرارس یآ

ز فرا چنگ یفردا چه چ اندد ینمکس  ھیچ مادران است و یھا چه در رحم آناست از 
گاه و با یم یم ینیدام سرزمکه در کداند  ینمکس  ھیچ آورد و یم رد. قطعًا خدا آ

  .»ور) استکخبر(از موارد مذ
 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 

عت یردن است. و در شرک قیتصد یمان در لغت به معنایا»: مان و اسالمیا: «شرح
و  ییتایکق یه شامل تصدکشود  یق گفته میخاص از تصد یوعنمقدس اسالم به 

ر و شر یر خی، روز آخرت و تقدیامبران الھیپ ،یآسمان یتابھاکه، کمالئ، خداوند یگانگی
 باشد. یم

 است: یدو معن یاسالم دارا یول
آوردن به  یفقط رو یعنیر(یا خیموافق قلب باشد اینکه  اقرار به زبان، خواه :اول 

  .عمل ظاھر)
 .موارد ی م محض در ھمهین و تسلیق با زبان و قلب ھمراه باانجام فرامیتصد :دوم 
 یمعنبه » قدر«از ازل و  ءیبه وقوع ش علم خداوند ی، به معنقضار: یبه تقد» مانیا«

 باشد. یم داشته است ممطابق با آنچه از ازل خداوند به آن عل ئجاد آن شیا
خداوند متعال اینکه  مان داشته باشد بهیه اکاست  یمسلمان الزم و ضرور یو برا

ه وابسته به مخلوقات است کدھند و تمام آنچه را  یام مانج ھا ه انسانکتمام آنچه را 
ه کمان داشته باشد یخداوند است. و ا ین امور مطابق با علم ازلیجاد تمام ایداند و ا یم

اینکه  و قبل از باشد. یھا م انکھا و م ط به ازل و ابد و تمام زمانیعلم خداوند مح
ن یه اکداند  یو م ،ا بدین انسان خوب است یه اکداند  ید، خداوند میایانسان به وجود ب

. را یا راه بدبختید ینما یار خود راه سعادت را انتخاب میل و اختیه به مکانسان است 
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فالن عمل را در فالن  ،ار خودیه فالن شخص به اراده و اختکداند  یم أل و خداوند
علم خدا شخص را مجبور به انجام آن عمل  یدھد، ول یان انجام مکزمان و فالن م

ننده و اجبارآور، و کمجبور یا اشف، نه قوهکاست  یه علم خداوند نورکد چرا ینما ینم
دھند،  ینده انجام میھا در آ نسانو سابق خداوند بدانچه ا ین علم ازلیوجه ا چیبه ھ
سب و کار و یه خودشان با اراده و اختکھا ھستند  ن انسانیند. و اک یجاد نمیا یجبر

ز یآنان است و خداوند ن یه اھداف ارادکآورند  یم یرو یزیش به چیتالش خو
 بخشد. یرساند و تحقق م یبد) به اتمام م ایباشد خوب  یمرادشان را (ھرچه م

اینکه  ن قضا و قدر با جبر ویب یا گونه رابطه چیقضا و قدر ھ ی مسئلهپس در 
 ند وجود ندارد.کمجبور  ،نیمع یا عدم انجام فعلیخداوند انسان را بر انجام 

 یه دخترکن معنا یبه ا» دیش را بزایزن، آقا و سردار خو یعنی: «»ربتها ةان تلداالم«
 ند.ک یم ییفرماکبر مادر خود حشود، پس از رشد و بلوغ  یمتولد م یه از زنک

رود و نه تنھا فرزندان از مادران  ین میفرزندان از ب ین از سویم به والدرااحت
ردن به آنھا قرار ک یه در مقام امر و نھکند بلینما ینم یش اطاعت و فرمانبرداریخو

و  یانسان ی در سطح جامعه ج امبرین سخن پیامروز شاھد اکه  چنان رند،یگ یم
 م.یھست یاسالم

ه ھنگام کن مطلب دارد یث اشاره به این بخش از حدیا »:...ةوان تري احلفاه العرا«
در جان پابرھنگان  یوقوع آن، چنان حرص و طمع ی امت و در آستانهیشدن ق یکنزد

رغم فقر و یه علکدواند  یشه میسواد، ر یجامه و افراد نادان و جاھل و چوپان و ب یب
و  یویدن یھا ت در رقابتکشر یو نامشروع برا یر انسانیه غاز ھر را ،شیخو یینوایب

ش قرار یخو تافتخار و مباھا ی هیرند و آن را مایگ یخراشھا بھره م ساختن آسمان
ن نااھالن و افراد پست یز به دست ھمیھا ن ھا و مقام و منصب یومتکدھند و امور ح یم

 افتد. یو اوباش م
رسد.  یآن فرا م ی بارهیکان یا و پایدن یو خراب ین حال ساعت نابودیو در ا

 د یفرما یم ج امبریچه پ چنان
 .»ةيل غري اهله فانتظر الساعا االمرد اذا وس«
 .»دیآن باش یده شود در انتظار تباھر اھل آن سپریار به غکھر گاه «
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گاھ !یآر »:يف مخس ال يعلمهن اال اهللا« امت و نزول باران و یدن قیاز فرا رس یآ
دھد و محل  ینده انجام میشان در آیه اکرا  ین در رحم مادر، و اموریجن یچگونگ
 ست.ین یگران را به آن راھیاست و د أل ار و علم خداوندیدر اخت ،مرگ او
گاھکد یآ یبر م یه به خوبین آیاز ا گانه،  ن امور پنجیمردم از ا یه منظور از عدم آ

گاھ ار یدر اخت یوسائل یالمثل اگر روز یات آنھا است. فیات و جزئیبه تمام خصوص یآ
گاه شوند، باز ایا دختر بودن جنیرد و از پسر یبشر قرار گ ن امر ین به طور قطع آ

گاھکند، چرا ک یجاد نمیه این آیا یدر صحت و درست یا لهئمس ن، به آن یاز جن یه آ
 ی، استعدادھایماری، سالمت و بییبایو ز ی، زشتیات جسمانیه تمام خصوصکاست 

ن امر یم و ایرا بدان یات روحیفکیر صفات و یو سا یو ادب یو فلسف ی، ذوق علمیدرون
 ست.یر نیپذ انکر خدا امیغ یبرا

ر پوشش قرار یدام منطقه را زکشود؟ و  یه باران در چه موقع نازل مکن ین ایھمچن
بارد؟  یابان میوه و بکا و چه مقدار در صحرا و دره و یقًا چه مقدار در دریدھد؟ و دق یم

ات و ینده و فردا و فرداھا و خصوصیع آیداند و در مورد حوادث و وقا ینم یسکجز خدا 
 گونه است. نیز ھمیات آنھا نیجزئ

ب� اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال « :ج عمر قال: قال رسول اهللا  عن ابنو ]۳[ - ۴

. »صوم رمضانو ،احلجو ،�يتاء الز�ةو ،�قام الصالةو ،رسوهلو أن �مدا عبدهو � إال اهللا
 .)١(متفق عليه

ه، استوار و یاسالم بر پنج پا« فرمود: ج امبرید: پیگو ب ) ابن عمر۳( -۴
 شده است: یگذار شالوده
ن یبه ا یگانه و گواھی یست جز خداین ییه خداکن ین بر ایراست یگواھ -۱

 خداست. ی امبر و فرستادهیپ ج ه محمدکقت یحق
 .بر پاداشتن نماز -۲
 .واجب یات و حقوق مالکپرداختن ز -۳
 .)یو جسم یمال ییانجام حج (در صورت توانا -۴

/ ح  ۵/۸ترمذی  ،۵۰۰۱/ ح  ۸/۱۰۷نسائی  ،۱۶- ۲۱/ ح  ۱/۴۵مسلم  ،۸/ ح  ۱/۴۹بخاری  -١
 ۲/۲۶مسند احمد  ،۲۶۰۹

 

                                           



 ٣١  )فصل اول(کتاب االیمان 

 .»رمضان کماه مبار یدار روزه -۵
 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ن ھستند و یساختمان د یھا اند ستون ر شدهکث ذین حدیه در اک یزیپنج چ شرح:
نت یه و زیعنوان آرار واجبات و مستحبات به ین، مثل سایمالت دکھا و م همتت

 ند.یآ ین به شمار میساختمان د
رده است و ساختار که یساختمان تشب یھا هیاصول و قواعد اسالم را بر پا ج امبریپ
نگھداشتن و ساختن  یه براک ه نموده است، ھمچنانیتشب یرا به ساختار حس یمعنو

ق و یمانند تصد یدموا یز دارایم، اسالم نیازمندیه نیساختمان، به عناصر و مواد اول
گرند، مانند: ید یزھایخود اصل و اساس چ ی ن امور به نوبهیعمل و خضوع است و ا

 ه از ثمرات نماز است.کبا مردم  یخوش رفتار
اگر  یساختمان حس یکه در کن است یبه ااشتث وجه ین حدیقت در ایو در حق

ھم بر  یساختمان معنوامل نخواھد بود و کگر یم گردد ساختمان دنھده آن میچند پا
 اند: فرموده ج رامبین رو پیباشد. از ا ین منوال میھم

  .]یھقی[ب »عمادادلين فمن تر�ها فقدهدم ادلين ةالصلو«
 .»ران ساخته استین خود را وینار نھد، دکآن را  یسکن است و اگر ینماز ستون د«
 ز صادق است.ین نیان دکر اریاس در مورد ساین قیا 

ه خانه با کطور  امل است، ھمانکسازد، مسلمان  ین را عملکپنج رن یاھرکس  پس
 رسد. یمال مکش به یان خوکز با ارین اسالمگردد،  یامل مکرد و یگ یل مکش شیھا هیپا

 ،شعبة وسبعون بضع اإليمان« :ج اهللا رسول قال: قال هر�رة أيب وعن ]۴[ - ۵
 من شعبة ءواحليا ،الطر�ق عن األذى إماطة: وأدناها ،اهللا إال � ال قول: فأفضلها
 .)١(متفق عليه »اإليمان

ه کچند شعبه دارد  ومان ھفتادیا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س هری) ابوھر۴( -۵ 

ت از رھگذر ینشان، زدودن اذیتر نیو پائ» الاله اال اهللا«ن آنھا، گفتن ین و واالتریاالترب
 .»مان استیا یھا از شعبه یکیا و آزرم، یمردم است و ح

، ۵۰۰۵/ ح  ۸/۱۱۰، نسایی ۴۶۷۶/ ح  ۵/۵۵، ابوداود ۹/ ح  ۱/۵۱، بخاری ۵۸/ ح  ۱/۶۳مسلم  -١
 .۲/۳۷۹مسند احمد  ،۵۷/ ح  ۱/۲۲ابن ماجه  ،۲۶۱۴/ ح  ۵/۱۲ترمذی 

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٣٢

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .۷۹تا  ۷۳ن یب یعنی» سبعونو بضع«شد اب یم ۹تا  ۳ن یب یعددھا» بضع«: واژه شرح

 یو در برخ» سبعونو اربع«گر ید یثیو در حد »سبعونو بضع«ث ین حدیدر ا

 یو تناقضات منافات ین روایان ایقت در میر شده است و در حقکذ »سبعون«ات یروا
ان عدد یثرت است، نه بکان یات، بین روایه منظور از ھمه اکوجود ندارد، چرا 

 مخصوص.

(ھفتاد) را » سبعون«ه عدد کدر محاوره و عرف عرب، معمول و متداول است 
. در ین عدد خاصییتع ینند، نه براک یاستعمال م یزیچ یثرت و فراوانک یشتر برایب

ثرت استعمال شده است. خداوند در کان یب یعنی، یمعنن یقرآن ھم عدد ھفتاد، به ھم
 د: یفرما یتوبه م ی سوره

ٗة فَلَن َ�ۡغِفَر ﴿ ُ ٱإِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبِعَ� َمرَّ اگر ھفتاد با (و  یحت«. ]٨٠[التوبة:  ﴾لَُهم �َّ
 .»آمرزد یھرگز خداوند آنان را نم ،ینکآنان طلب آمرزش  ی) برااریدفعات بس

به عبارت  .تعداد یر است، نه برایثکت یه، براین آیعدد ھفتاد، در ا کو بدون ش 
، خداوند آنان را ینکمنافقان، استغفار  یه ھر قدر براکن است یه، ایگر مفھوم آید

 ینکد اگر صد بار ھم اصرار یگو یم یگریبه د یسکه کن یبخشد درست مانند ا ینم
 ینکبار اصرار  یکصد و یکه اگر کست ینن سخن، آن یرد مفھوم اکقبول نخواھم 

 رفت.یه مطلقًا نخواھم پذکن است یه منظور اکرم، بلیپذ یم
مان اعم از حقوق الله و حقوق یا یه براکرساند  ین مطلب را میث، این حدیو لذا ا

 د.یه تعداد آنھا به ھزاران خواھد رسکوجود دارد  یھا و مراتب مختلف بندگان، شعبه

ت و یان اھمیث، به خاطر بیان حدیدر پاج  امبریپ»: انـمن االيم ةو احلياء شعب«
ا و یح یسکه اگر در وجود کپردازد، چرا  یان آن میجداگانه به ب» ایشرم و ح«عظمت 

 یارھاکگاه به  چیرد و ھکنخواھد  کخدا را ھت یشرم از خداوند بود ھرگز اوامر و نواح
ا شد دست به ھر یح یب یسکاگر  ینخواھد شد ول یکر نزدکح ومنیو قب شتزشت و پل

 خواھد زد. یت و گناھیت و معصیجنا
ار کا او را از آن یو حکند  می در ذھنش خطور یار زشتکانجام که  کسی قتیدر حق

ا به یند، ک یدھد اما شرم او را از مقابله به مثل منع م یاو را دشنام م یسکایدارد  یباز م
 یھوده و... خودداریاوه و بیبه نامحرم، از گفتن سخنان ردن ک ا از نگاهیخاطر ح

 



 ٣٣  )فصل اول(کتاب االیمان 

ن یه باالترکده متصف شده است چرا یو پسند یکن یقت به صفتیدر حقکند  می
خداوند را حاضر و ناظر برخود و اعمال و گفتار و  ،ه انسانکمان آن است یا ی درجه

 ند.کش پندارد و از او شرم یپندار خو
ما از خدا  . گفتند:دینکسته است شرم یشاکه  چنان خداونداز «د: یفرما یم ج امبریپ

سته است یشاکه  چنان از خداھرکه  هکبل ،ستین نیا، ایفرمود: ح ج امبریپ .مینک یشرم م
م و متعلقات آن را از ناروا حفظ کاز گناه نگه دارد، شرا خود  ید سر و اعضایند، باکشرم 

ن جھان ینت ایم آن جھان را خواھد، زیه نعکھرند و مرگ و بال را به خاطر داشته باشد و ک
 .»رده استکد شرم یباکه  چنان ند، از خداکن یچنھرکه  ند وک کرا تر

رد و تقاعد از مواجھه با ک ی، جبن و حقارت قاطی، زبونیا را با ناتوانید حیالبته نبا
امر به  ش ویآنھا از انجام گناه، عدم مطالبه حق خو یاران، و عدم نھکاران و بزھکگھن

ا ین اوصاف از حیه اکچرا  ،ا و شرم ربط دادیردن، را به حکر نکاز من یمعروف و نھ
ن آا را بریتوان نام ح ی، و حقارت است و نمی، بزدلی، زبونیه در اثر ناتوانکبل» ستین

 رد.کاطالق 
و  یندارید ی داران عرصه هیو بزرگان و طال ش صحابه بزرگوار ،ج رمکامبر ایپ

ر کاز من یچگاه از امر به معروف و نھین افراد بودند، اما ھیاتریباح ،یمدار نید
نمودند. و در  ینم یدرست ھرگز احساس ناتوان یأردند، و در اظھار رک ینم یخوددار

بود و اعتراض  شان بلندیوسته سرھایپ ،جامعه یھا یرات و نابسامانکمقابل من
ن وجود با یردند و با اک ینم کرا تر رکاز من یامر به معروف و نھ ی ضهینمودند و فر یم
 ن مردمان بودند.یاتریح

 املسلمون سلم من املسلم« :ج اهللا رسول قال :قال عمرو بن اهللا عبد وعن ]۵[ -۶
 إن :قال ملسلمو .ابلخاري لفظ هذا ."عنه اهللا ن� ما هجر من واملهاجر ،�دهو لسانه من

 .)١(»و�ده لسانه من املسلمون سلم من :قال خ�؟ املسلم� أي: ج انليب سأل رجالً 
ن و یمسلمان(راست«فرمود:  ج امبرید: پیگو ب ) عبدالله بن عمر۵( -۶

ن و یمن باشند، و مھاجر(راستیه مسلمانان از دست و زبانش اکاست  یسک) یقیحق
 .»ندک ینموده دور ینھه از آنچه خداوند کاست  یسک) یقیحق

، ۴۹۹۶ح / ۸/۱۰۵ی نسائ ،۲۴۸۱ح  /۳/۹، ابوداود ۴۱-۶۵/ ح  ۱/۶۵، مسلم ۱۰/ ح/۱/۵۳ی بخار -١
 .۲/۱۸۷مسند احمد 

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٣٤

 ی:] مردهن آمدیت مسلم چنیدر روارده است و کت یروا یث را بخارین حدی[ا
شخص مسلمان، بھتر و برتر  یھا از اخالق و خصلت یکدامک! ج خدا رسول یگفت: ا
 مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند.که  کسی فرمود: ج امبریاست؟ پ

ت و آزار، اغلب یه اذکن است یر اعضا به خاطر ایان سایر دست و زبان در مکذ شرح:
 ز حرام است.یگر نید یھا با اندامھرچند  شود، یآنھا انجام م ی لهیبه وس

ار، کبین، دروغگو، فریچ ننده، سخنک بتین مسلمان، ناسزاگو، فحاش، غیبنابرا
گر، خائن،  ننده، فتنهک ، گمراهک، مضر، مخرب، ھتایجو، جاسوس، موذبیدورو، ع

 دھد. یام نمر انجیر است و جز خیه دست او خکت، بلسیار و... نکستم ،یمفتر
ند، ک یتفا نمکا یه به ھجرت ظاھرکاست  یسکث ین حدیطبق ا یقیو مھاجر حق

، زنا، فسق، یند، از قتل، دزدیگز یم یفرموده، دور ینھه خداوند ک یزیه از ھر چکبل
ن خود و یو در بکند  می یدور خمر، بخل، اسراف، نفاق، حسادت و... بفجور، شر
 فه است.یر و وظیخ ی ردارش در دائرهکده و ھمه اعمال و یشک یوار بلندیگناھان، د

 أحب أ�ون حىت أحد�م اليؤمن« :ج اهللا رسول قال :قال س أ�س وعن ]۶[ - ۷
 .)١(متفق عليه »أمجع� وانلاس ودلهو وادله من إيله

شود  یامل نمکاز شما  یکچ یمان ھیا«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) انس۶( -۷
 .»تر باشم او از پدر و مادر و فرزندانش و ھمه مردمان محبوب من به نزداینکه  مگر

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 حالوة بهن وجد فيه �ن من ثالث« :ج اهللا رسول قال: قال س أ�س وعن ]۷[ - ۸
 من و،هللا إال �به ال عبداً  أحب ومن ،سواهما ما إيله أحب ورسوهل اهللا اكن من: اإليمان
متفق  »انلار يف يلىق أن ي�ره كما منه اهللا أنقذه أن بعد ال�فر يف يعود أن ي�ره

 .)٢(عليه
ھرکس  ه در وجودکاند  سه خصلت چنان«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) انس۷( -۸

 .ردکخواھد  کمان را دریه باشد، لذت و حالوت اک

 .۵۰۱۳/ ح  ۸/۱۱۴نسائی  ،۴۴ - ۶۹/ح  ۱/۶۷مسلم  ،۱۴/ ح  ۱/۵۸بخاری  -١
 ،۲۶۴۴/ح ۵/۱۶ترمذی  ،۴۹۸۸/ ح  ۸/۹۶نسائی  ،۴۳ - ۶۷/ح  ۱/۶۶مسلم  ،۱۶/ح ۱/۶۰بخاری  -٢

 .۳/۱۷۲مسند احمد  ،۴۰۳۳/ح  ۲/۱۳۳۸ماجه  ابن

 

                                           



 ٣٥  )فصل اول(کتاب االیمان 

دوست داشته شتر یب یگریدھرچیز  وھرکس  امبرش را ازیخدا و پ ه:ک آننخست 
به زرق و  یامبر باشد و دلباختگین خدا و پیو راست یواقع ی هفتیباشد (و دلباخته و ش

شاوندان، و محبت و یو محبت با اقوام و خو یدوست یوندھایو پ یماد یبرق زندگ
م خدا کح یاز اجرا یگاه مانع و جیعشق زن و فرزند، و مال و مقام و خانه و خانواده، ھ

 .شود) ینم ج امبریپھای  ش به سنتیو گرا
تنھا به خاطر  ،او نسبت به اشخاص یرو اخوت و براد یه: محبت و دوستک دوم آن

 .راسته باشد)یپ یویو دن یشخص یھا بهیخدا باشد(و از ھرگونه شا
، به ھمان اندازه یپرست گانه و چند کو شر ینید یو بفر که از کاست   و سوم آن

 .»ندک یز میشدن به آتش سوزان پرھ داخل ه ازکد ینما یو دورباشد زار یب
 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه انسان کرا  یث راه و روشین حدیملت و دعوت ما، در ا یشوایو پ ج امبریپ :شرح
 .رده استک یابد، به ما معرفی یمان را در میآن لذت ا ی لهیمن به وسؤم

ث یابد، بنابر حدی یآن در م ی لهیرا به وسمان یه انسان حالوت اک یا پس برنامه 
 ور، در سه مرحله متحقق خواھد شد.کمذ

ن ین مرحله، اولیمحبت خالصانه نسبت به خدا و رسول اوست. در ا مرحله نخست:
د نسبت به خدا و رسول او محبت خالصانه یبا ه چراکاست  م آنید بدانیه باک یزیچ

 م؟یداشته باش
ن محبت یچن ی ستهین جھت شایاز چند ،أل خداوندرا ید گفت: زیدر پاسخ با

 یھا ات و انسان است، تمام نعمتیح أو منش یدگار ھستیگانه آفریخالصانه است. او 
م را به خاطر یپھناور و عظ ین ھستیده، ایانش را به انسان بخشیپا یار بکنھان و آش

مقررات استوار ن قواعد و یش مسخر نموده است، ھمچنیده و آن را برایمصلحت او آفر
ازمندان را یاز نیه نکانسان فرستاده است، تنھا اوست  یرا برا یاساس یھا و برنامه

ازمند بوده و در ھر یسازد و بندگان به او ن یان را از بندگان دور میبرآورده و ضرر و ز
 ل دارند.کبر او اعتماد و تو یحال

د ین جھت بای.. است، پس به ادگار، معبود، قادر، جبار و.ی، رازق، آفرکاو خالق، مال
 خالصانه محبت و عشق داشت.، نسبت به خدا

خود  یمن، محبت ودوستؤاست، انسان م یخداوند، ضرور یبعد از محبت و دوست
ن یز از چندیت وارسته نین شخصیه اکخالصانه گرداند  ،ج امبر اسالمیرا نسبت به پ

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٣٦

 است. ین محبتیان چنیجھت شا
ن اشخاص از لغزش و یاملترکه او کاست، چرا ین محبتیان چنیشا ج رمکامبر ایپ

 باشد. یت معصوم میاشتباه است و از گناه و معص
ه و سنت او بعد درا اطاعت از او اطاعت از خداوند بویاست ز ین محبتیان چنیاو شا

ت ین آن شخصیچن ن مرجع و منھج انسان مسلمان است. و ھمیدوم ،یالم خداوندکاز 
 دن به مجد ویو خواستار رس یانسان ی هیه خواھان مراتب عالک یسانک یبرا جک مبار

 ھستند الگو و راھنما است. یبزرگوار
ه خداوند به او سپرده کرا  یرا امانتیاست، ز ین محبتیالئق چن ،ج امبر اسالمیپ

 یاستکم و کچ یش را بدون ھیوه، ادا نمود و رسالت خوین شیوتریکن و نیبود به بھتر
 حت و پند داده است.ینص ،و شفقت یت دلسوزینھارا در  یو امت اسالم ادا

 یپرنور، تمام جھان را منور ساخته و برا ینکش ھمچون نورافکوجود مبار یبراست
 ت و رحمت شد.یه ھدایت مایبشر

ه انسان مسلمان او را از خود، فرزند، پدر، کسته است یشا جی امبرین پیچن !یآر
دوست داشته باشد و محبتش را به خدا و رسول، با شتر یخانه، خانواده ب ،مادر، زن

ام و دستورات کو اح ینبو کتابنا یھا هم و آموزیو تعال ین الھیعمل به اوامر و فرام
 به منصه ظھور رساند. یاسالم

َ ٱُ�ِبُّوَن  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  [آل ﴾ُذنُوَ�ُ�م َلُ�مۡ  ِفرۡ َوَ�غۡ  �َّ
 .]۳۱عمران: 

د تا خدا شما را دوست ینک یرویامبر، پید، از من پیدار یبگو اگر خدا را دوست م«
  .»دیبدارد و گناھانتان را ببخشا

شود، اخوت و  یمان میا ینیریه سبب حالوت و شک یدوم از عناصر ی مرحله
 منان است.ؤصادقانه نسبت به تمام م یبرادر

به اینکه  مگر ،م نخواھد شدکخالصانه و استوار و محگاه  چیز ھین یو اخوت اسالم
گاه خالصانه و به خاطر خدا  چین اخوت ھیت او باشد. و ایخاطر خدا و درجھت رضا

مان و صداقت و یرا اخوت بدون ایمان و تقوا باشد. زیه، ھمراه با اکنینخواھد بود، مگر ا
 د:یفرما یه خداوند متعال مک ن است، ھمچنانکرممیغ ،تقوا

ٞ إِۡخوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿  . ]۱۰[الحجرات:  ﴾ة
 .»گرندیدیکمنان برادران ؤفقط م«

 



 ٣٧  )فصل اول(کتاب االیمان 

  د:یفرما یزخرف م ی ست، در سورهین نکصداقت بدون تقوا مماینکه  رامونیو پ 

 ٱ﴿
َ
ٓ خِ ۡ� ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ِ�َۡعٍض  َ�ۡعُضُهمۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ �َّ   .]۶۷[الزخرف:  ﴾٦٧ُمتَّقِ�َ ل

 .»زگارانید شد، مگر پرھنگر خواھیدیکدوستان در آن روز، دشمنان «
و تقوا استوار باشد، به محض برخورد با ھمنوع و  نمایه بر اک یواضح است، نفس پر 

ه یو محبت نموده و در ھمان لحظات اول یکیھمانند خود نسبت به او احساس نزد
ھا و  یدیه در لجنزار پلک ید. اما نفسینما یمت میدار، احساس صفا و صمیشناخت و د

 یان ندارد، با نفس داراکد ھرگز امینشه دوایر ھا غرق شده و در فساد و گناه یزشت
از  یو روح یا شهین دو از نظر ریرا ایند، زکبرقرار  یدوست ی مان و تقوا رابطهیا

 ر مختلف ھستند.یدو مس یگر جدا و دارایھمد
مان یھر گاه ا یآن است، براست یھا شهیو اند فرکاز  یزاریسوم، مرحله ب ی مرحله

از  یمانین ایزد. صاحب چنیامیھا ب ابد و با خون و رگ و قلبیھا استقرار  به خدا در دل
خواھد  یجسته و در وجودش چنان احساس یزاریباطل و منحرف ب یا شهیھر اند

ناسد، و باز ش فرکمان را از یتواند حق را از باطل و ا یه با استفاده از آن مکد یآفر
از ھم ی ه از غرب آمده و در شرق برافراشته شده را به آسانکمنحرف  یھا شهیاند

 ص دھد.یتشخ

 من اإليمان طعم ذاق« :ج اهللا رسول قال :قال عبداملطلب بن العباس وعن ]۸[ - ۹
 .)١(مسلم رواه »رسوالً  �محمدو ،ديناً  �اإلسالمو ،ر�اً  باهللا ريض
تا و یک یس خداکھر «فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) عباس بن عبدالمطلب۸( -۹

امبر فرستاده شده یپ ،را ج دو محم ین زندگیو اسالم را آئ ،انیگانه را پروردگار جھانی
 .»رده استک کمان را دریلذت و حالوت ا یخدا بداند، براست یاز سو
 رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

ه فقط خدا را در ھمه جا کاست  یمعنن یو خرسندبودن از خداوند به ا ی:راضشرح
م یھا و تعال ن و آموزهیوسته در برابر اوامر و فرامیو در ھمه حال، حاضر و ناظر بداند، و پ

به  ج امبریبودن از اسالم و پ یع و منقاد باشد. و راضی، مطیق و ژرف او تعالیق، عمیدق
 یھا و ھمواره سنت ن و دستورات اسالم گردن نھدیقوان ی ه به ھمهکن معنا است یا

خدا و روش و اخالق و آداب و  رسول کن تابناین و فرامیرفآ یبخش و اوامر تعال روح

 .۱/۲۰۸مسند احمد  ،۲۶۲۳/ ح  ۵/۱۶ترمذی  ،۳۴ – ۵۶/ح  ۱/۶۲مسلم  -١
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ش قرار یخو یزندگ ی وسته آنھا را سرلوحهیند و پکاده یخود پ یرفتار او را در زندگ
ند، کت کرو به جلو حر یرکن طرز تفیده را داشته باشد، و با چنین عقیاکه  کسی دھد.
 رده است.ک کمان را دریذت و حالوت ال یبراست

 يب ال�سمع ،بيده �مد نفس واذلي« :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۹[ - ۱۰
 من اكن إال ،به أرسلت باذلي يؤمن ولم يموت ثم ،نرصا� وال يهودي ،األمة هذه من أحد

 .)١(مسلم رواه »انلار أصحاب
در  ج ه جان محمدک یفرمود: سوگند به ذات ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۹( -۱۰
، خبر(رسالت و یو نصران یھودین امت، اعم از یه از اکقدرت اوست! ھر آن ی قبضه

فر به رسالت و دعوت من و کبا استمرار  اورد ویمان نینبوت) مرا بشنود، و به رسالتم ا
 د.ان خواھد بویدوزخ ی ا رفت، قطعًا از زمرهیاز دن یمانیپش ی بدون توبه

 رده است]کت یث را مسلم رواین حدیا[
رفته یشان پذین ایجز د یگرین دین و آئید ج بعد از بعثت حضرت محمد شرح:

ن اسالم یبه دکه  کسی گر است، لذایان دیاد ی شان ناسخ ھمهین ایست، چون دین
ست و ین ینجات یو یامت برایا رفته باشد، در روز قین حال از دنیگردن ننھاده و با ا

 ان در آتش سوزان دوزخ خواھد بود.یاب و ھمدم دوزخکقطعًا ھم ر

 رجل :أجران هلم ثالثة« :ج اهللا رسول قال :قال األشعري موىس أيب وعن ]۱۰[ - ۱۱
 ،موايله وحق اهللا حق أدى إذا مملوكـال والعبد ،بمحمد وآمن بنبيه آمن الكتاب أهل من

 أعتقها ثم ،تعليمها فأحسن وعلمها ،تأديبها فأحسن فأدبها يطؤها أمة عنده اكنت ورجل
 .)٢(متفق عليه »أجران فله ؛فزتوجها

ه کسه نفر ھستند «فرمود:  ج امبرید: پیگو س )ی(اشعر ی) ابوموس۱۰( -۱۱
 شود: می تیر) دو پاداش و دو مزد به آنھا عنای(درروز رستاخ

 ج محمدامبر خود و به یه به پکان) یحیان و مسیھودیتاب (کاز اھل  یمرد -۱
 مان آورده است.یا

 .۱۵۳و  ۲۴۰/ ح  ۱/۱۳۴مسلم  -١
 ۲/۲۰۶دارمی  ،۱۱۱۶/ ح  ۳/۴۲۴ترمذی  ،۱۵۴ – ۲۴۱/ ح  ۱/۱۳۴مسلم  ،۹۷/ ح ۱/۱۹۰بخاری  -٢

 .۴/۴۰۲مسند احمد  ،۲۲۴۴/ح 
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قرار دارد و  یگریردست و تحت تسلط و فرمان دیزاینکه  ه(با وجودک یا برده -۲
ندارد، باز ھم) عبادت و پرستش پروردگارش را به  یاریچ اختیاز خود ھ

 ز باشد.یش نیرخواه موال و آقایو به نحو احسن انجام داده و خ ییویکن
ت یب و تربیو به نحو احسن تاد یباشد و او را به خوب یزینک یه داراک یمرد -۳

به پاس  أل ش ساخته و با او ازدواج نموده است. خداونددنموده، سپس آزا
 .»ندک یت میارش به او دو پاداش عناکن یا

 ]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدیا[

 حىت انلاس أقاتل أن أمرت« :ج اهللا رسول قال :قال ب عمر ابن وعن ]۱۱[ - ۱۲
 فعلوا فإذا .الز�ة �ؤتواو ،الصالة و�قيموا ،اهللا رسول �مداً  وأن اهللا إال � ال أن �شهدوا

 أن إال متفق عليه. »اهللا ىلع وحسابهم اإلسالم حبق إال وأمواهلم دماءهم م� عصموا ذلك

  .)١(»اإلسالم بحق إال« :يذكر مـل اً ـمسلم

ه با مردم کام  افتهیفرمان «فرمود:  ج امبرید: پیگو ب ن عمرب) ا۱۱( -۱۲
اقرار و  ج  امبر محمدیخدا و رسالت و پ یتاپرستیکت و یبه وحداناینکه  بجنگنم تا

ارھا را انجام کن یات را بپردازند. و چنانچه اکدارند و ز ینند و نماز را به پاک اعتراف
از جانب من  ـکند  می ه حقوق اسالم اقتضاک یجز در موارد ـ  دھند، خون و مال آنان

 .») آنان با خداستیپنھان یارھاکت و یمحفوظ و مصون است و حساب (ن

فقط » ال بحق االسالمإ«ت راند، البته عبا ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا[
 .شود] یافت نمیت مسلم یوجود دارد و در روا یت بخاریدر روا

ند، اوامر کو طاعت خداوند متعال اعتراف  ید و به بندگین بگویشھادتھرکس  شرح:
ات بدھد، کدارد و ز ید و نماز را به پایاده نمایخود پ ین خداوند را در زندگیو فرام

خالص و درست و  یتیرا با نھا  این خون ومالش را محفوظ و مصون داشته است، و اگر
خواھد  یقعن و وایمن راستؤاخالص و عمل و اعتقاد و صداقت انجام دھد، م یاز رو

ر، انجام دھد، یه و ترس از شمشیمنافق به جھت تق یکبود، اما اگر آنھا را ھمانند 
ھا اطالع دارد و  ه از باطن انسانکچون فقط خداست  ،شود یول به خدا مکحساب او مو

 ،۲۶۴۱ترمذی ح  ،۲۶۴۱/ ح  ۳/۱۰۱ابوداود  ،۲۲ -۳۶/ ح ۱/۵۳مسلم  ،۲۵/ ح ۱/۷۵بخاری  -١
 .۲۴۴۶دارمی ح  ،۷۱ابن ماجه ح  ،۳۹۷۳نسائی ح 
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  لمهکه کدند یرا د یسکنند و ھر کم بکه به ظاھر امور حکز موظفند یبندگان خدا ن
من و ؤرد، آنھا موظفند در ظاھر او را مکان یآنھا ظاھر و نما یبرا مان خود رایگفته و ا

 یر مسلمانان با وینموده و ھمانندسا یار با او خودداریکمسلمان داشته و از جنگ و پ
 نند.کول کاو را به خدا مو یت پنھانینند و نکرفتار 

اقرار » ال اله اال اهللا«ه ھنگام جنگ به کرا  یمرد س دیه اسامه بن زکت شده یروا

مورد سرزنش قرار داد، و  ین وجھیاو را به بدتر ج خدا شت، و رسولکرده بود ک
ر آن یاسامه گفت: از ترس شمش؟ یشتکگفت ال اله اال الله، او را اینکه  ا بعد ازیفرمود: آ
ن آمده یات چنیروا یدر بعض؟ یافتکفرمود: مگر تو قلب او را ش ج خدا رسول .را گفت
رد؟ ک یگفت؟ و چه خواھ یامت در برابر الاله اال الله چه خواھیدر روز ق«است: 
  .]ی[بخار

بر  یعنین یبا اقرار و اعتراف به شھادت یھر انسان ،ثین دو حدین رو بر اساس ایاز ا
گردد و  یات، مسلمان مکداشتن نماز و پرداختن ز ید و بر پایتوح ی لمهکآوردن  زبان

را به خدا واگذار  یم و اسرار نھانینکم کظاھر حه به کبه ما دستور داده شده است 
 م.ینمائ

 ید و نماز به پاین بگویشھادت، ه اگر شخصکن است یمنظور ا»: ال بحق االسالمإ«
رش اسالم، یاو بعد از پذاینکه  ات بدھد، خون و مالش در امان خواھد بود، مگرکدارد و ز

 یا مالیو  ید مجازات جانین خدا باین و فرامیه طبق قوانکشود  یب چنان جرمکمرت
ن امور یه اکره ی، قصاص و غی، دزدیشتن ناحق مردم، راھزنکردن، کشود مانند: زنا 

معاف و  یو شرع ینونفر و مجازات قاکیز از یبر اثر گفتن ال اله اال الله و مسلمان شدن ن
 ده نخواھد شد.یبخش

 ،قبلتنا واستقبل ،صالتنا ص� من«: ج اهللا رسول قال :قال أ�س وعن ]۱۲[ - ۱۳
 .»ذمته يف اهللا ختفروا فال ،رسوهل وذمة اهللا ذمة هل اذلي مسلمـال فذلك ؛ذبيحتنا وأ�ل
 .)١(البخاري رواه

دارد و  یس چون ما نماز به پاکھر «فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) انس۱۲( -۱۳
 یما بخورد(وآن را حالل بداند) و ی وان ذبح شدهیآورد و از ح یما رو ی به قبله

 .۴۹۹۷نسائی ح  ،۳۹۱بخاری ح  -١
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ز یشما ن یباشد. پس برا یم ج امبرخدایه در امان خدا و در امان پکاست  یمسلمان
را به جرم  یسکن ید(و چنینکامان او نش ی مان خدا را دربارهیه عھد و پکبنده است یز
 یستین ھمزیت مقررات و قوانیز در رعایه آنھا نکد، چرا یازاریو نفاق م ینید یب

ان ھستند و تجاوز به یاز شما یکیھمانند  ییو قضا یز، و مساوات حقوقیآم مسالمت
 .»باشد) یز میحرام و ناجا، خون و مال آنھا

 رده است]کت یروا یث را بخارین حدیا[

 عملته إذا عمل ىلع ل�دُ «: فقال ،ج انليب أعرايب أىت :قال هر�رة أيب وعن ]۱۳[ - ۱۴
 الز�ة وتؤدي ،املكتو�ة الصالة وتقيم ،شيئا به �رشك وال اهللا تعبد" :قال .اجلنة دخلت

 .منه أنقص الو شيئا هذا ىلع أز�د ال بيده نفيس واذلي :قال ."رمضان وتصوم ،املفروضة
متفق  »هذا إىل فلينظر اجلنة أهل من رجل إىل ينظر أن هرسّ  من" :ج انليب قال ،و� فلما

 .)١(عليه

 یآمد و گفت: ا ج امبریبه نزد پ ییروستا یمردد: یگوس  رهی) ابوھر۱۳( -۱۴
ه اگر آن را انجام دھم وارد بھشت کرا نشان بده  یرسول خدا! به من عمل و عبادت

ش قرار مده، یرا برا یو انباز یکچ شرین و ھکفرمود: خدا را پرستش  ج امبریشوم پ
واجب را بپرداز و ماه  یات و حقوق مالکدار و ز یواجب را به نحو احسن به پا ینمازھا

 دار باش. رمضان را روزه کمبار
را انجام ھا  این قدرت اوست، ی ه جانم در قبضهکگفت: سوگند به آن ییآن مرد روستا

ه از حضور ک یاھم. وقتک یز از آنھا نمین یزیم و چیافزا یرا بر آنھا نم یزیدھم و چ یم
 ددوست دارکه  کسی :فرمودش) یاران خویبه ( ج امبریخارج شد، پ ج رمکامبر ایپ

 ند.کن مرد را تماشا یند، ایا) ببین دنیان را (در ایاز بھشت یفرد
 .]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدیا[

ه من در کن است یا» منه أنقص وال شيئا هذا ىلع أز�د ال« ی منظور از جمله شرح:
نم و ک یم یاطاعت و فرمانبردارن شما یامًال از اوامر و فرامک، ییم و راھنماین تعلیا

ز�د يلع هذا شيئاً من أال « ردکدر آن نخواھم  شیش از طرف خویو ب یمکگونه  چیھ
نًا به قوم یام شما را عیه: من پکنیا ایو » اء نفيسقنقص منه من تلأال و تلقاي نفيس

 .۱۴ – ۱۵ح  مسلم ،۱۳۹۷ح  بخاری -١
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ش در آن نخواھم نمود یاز طرف خو یشیو ب یمکگونه  چیرد و ھکش ابالغ خواھم یخو

نقص منه يف أال و ز�د يلع هذا شيئاً أال «رسانم  یش میالم شما را به قوم خوکن یع و

 .»االرشادو اتلبليغ

 يف يل قل !اهللا رسول يا«: قلت: قال اثلقيف اهللا عبد بن سفيان وعن ]۱۴[ - ۱۵
 ثم باهللا آمنت: قل" :قال - غ�ك: رواية و� - بعدك أحداً  عنه أسأل ال قوالً  اإلسالم

 .)١(مسلم رواه »استقم

 یا«ردم: کعرض  ج امبرید: به پیگو س یقفثان بن عبدالله ی) سف۱۴( -۱۵
گر الزم نباشد یه دکاموز ی(واضح و ساده) ب یمرا سخن ،اسالم ی ! دربارهج رسول خدا

مان یفرمود: بگو: به خدا ا ج امبرینم. پکسؤال  یگریدکس  ھیچ جز از خود شما از
 .»دار و استوار باشیش] پایخو ی ن گفتهیدارم و آن گاه [عمًال بر ا

 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا
  د:یفرما یفصلت م ی در سوره أل خداوند شرح:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ َر�َُّنا  �َّ ُ ٱقَالُوا ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَيۡ  َتَ�ُٰموا ۡ ٱ ِهمُ تَتََ�َّ ْ َوَ�  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل �َّ َ�َافُوا
َ
�

 ۡ�َ ْ ْ  َزنُوا وا ُ�ِۡ�
َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  ٣٠تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ بِٱ َو�

َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَ�ُۡن أ ُّ� 

ُعونَ  �ِخَرةِ� ٱَوِ�  نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
 ﴾٣١َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ أ

  .]۳۱-۳۰[فصلت: 
ه کخود  ی ن گفتهیو سپس (بر ا ،خدا استند: پروردگار ما تنھا یگو یه مک یسانک«

 عت عمًال نشانین شریستند، و آن را با انجام قوانیا یت است میاقرار به وحدان
مانند (در ھنگام  یاند)پابرجا و ماندگار م تا زنده یخداپرست ین راستایدھند، و بر ا می
ه کدھند) یند (و بدانان مژده میآ یشان میش ای) فرشتگان به پین لحظات زندگیآخر

امبران) به یه(توسط پک ید و شما را بشارت باد به بھشتین نباشید و غنگینترس
اران و یه) ما کدھند  یشان خبر می(و فرشتگان بد .شد یشما(مؤمنان) وعده داده م

د ینکآرزو ھرچه  شما یو در آخرت برا ،میا و در آخرت ھستیدن یاوران شما در زندگی
 .»ان فراھم استتید برایبخواھھرچه  ھستو و

 .۳/۴۱۳مسند احمد  ،۳۹۷۲ابن ماجه ح  ،۲۴۱۰ح  ترمذی ،۳۸ – ۶۲ح  مسلم -١
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شان راسخ و پابرجا ھستند و  مانیه در اکاست  یمنانؤسخن از م ،اتین آیدر ا
به  دار و استوارشانیم و مضبوط و پاکمان محین ایز آنھا را به خاطر این أل خداوند

 دھد. یھفت پاداش و موھبت بشارت م
 ی بر گفتهند: پروردگار ما، الله است، سپس یگو یه مک یسانکد: یفرما ینخست م

آن است در عمل و  ی و آنچه الزمهکنند  نمی دایپ ین انحرافیمترکستند و یا یخود م
ن ید و غمگیه نترسکشوند  یبر آنان نازل م یدھند، فرشتگان الھ یگفتار نشان م

ھا و صفات برجسته را  یکین ی قت ھمهیه در حقک! یر جامع و جالبید. چه تعبیمباش
سپس تمام  ،ردنکدایپ ادم بخکمان محیخدا بستن و ادر بردارد، نخست، دل، به 

 مان درآوردن و در محور آن قرار دادن.یرا به رنگ ا یزندگ
در عمل استقامت ندارند،  یزنند ول یم أل ه دم از عشق به اللهک یسانکارند یبس
مان وداع یرند، با ایگ یدر برابر طوفان شھوات قرار م یه وقتکسست و ناتوانند  یافراد

افتد، ھمان  یبه خطر مشان  منافع هک یشوند و ھنگام یم کمشر ،و در عمل ردهک
 دھند. یز از دست میف و مختصر را نیمان ضعیا

 یمان و استقامت، فرشتگان خداوندیه در پرتو اکرسد  یم ییار انسان به جاک، یآر
 دارند. یه سراسر لطف و رحمت است به او اعالم مکرا  یام الھیگردند و پ یبر او نازل م

ه به آن اشاره شده کن بشارت در مورد عدم خوف و حزن ین و دومیپس از نخست
ه به آن وعده داده ک یند: بشارت باد بر شما، به آن بھشتیگو ین مرحله میدر سوم

 د.یشد یم
و در  ایدن یاران شما در زندگکاران و مددیما «ند: یافزا ین بشارت میو در چھارم

م و از ینک یم کمکھا به شما  یکیم، در نیگذار ینم را تنھام، ھرگز شما یآخرت ھست
  .دیم تا وارد بھشت بشوینمائ یھا شما را حفظ م لغزش

د از مواھب و یبخواھھرچه  شما یند: در بھشت برایگو ین بشارت میدر پنجم
 ست.یار نکدر  ید و شرطیچ قیھا فراھم است، و ھ نعمت

و آنچه دلخواه شماست به شما  یمادھای  ه نه تنھا نعمتکن ین بشارت ایششم
 ار شما است.ید، در اختینکطلب  یه آنچه از مواھب معنوکرسد، بل یم

ھمان یه شما مکن است یدھند ا یه به آنھا مک یا ن مژدهین و آخریو باالخره در ھفتم
زبان از یم یک ییرایبه عنوان پذھا  ن نعمتیا ی د و ھمهیدان او ھستیخدا در بھشت جاو

 شود. یداشته م یم به شما ارزانیپروردگار غفور و رح یاز سو یھمان گرامیم یک
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فرشتگان  ی لهیه به وسک یالھ یھا ن وعدهیم و عظمت این مفاھیبا دقت در عمق ا
مان یاسوی  به د و تمام وجود او رایآ یبه پرواز در م یشود، روح آدم یمنان داده مؤبه م

 ند.ک یو استقامت، جذب م
 یکه اسالم از کبود  یو نبو ی، الھیمات اسالمین فرھنگ و تعلیدر پرتو ا یآر

قه یمضا یارکثار و فدایگونه ا چیه از ھکنمونه ساخت  ییھا ، انسانیمشت عرب جاھل
بر ھمه  یروزیبخش مسلمانان در راه پ تواند الھام یه امروز مکھا است  نینداشتند و ھم

 .جامعه باشد یھا یالت و نابسامانکمش
ه کگونه  د! ھمانیزن یه دم از عشق به الله مک یسانک یو ا !مسلمانان یپس ا

 کاند، بر راه خدا با انجام واجبات و تر به شما فرمان داده ج رمکامبر ایو پ أل خداوند
ام و دستورات کو اح ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیاوامر و فرام یات و اجرایمنھ

 د.یداشته باش یداری، استقامت و پایشرع

 ،�د أهل من ج اهللا رسول إىل رجل جاء«: قال اهللا عبيد بن طلحة وعن ]۱۵[ - ۱۶
 �سأل هو فإذا ،ج اهللا رسول من دنا حىت ،يقول ما نفقه الو صوته دوي �سمع ،الرأس ثائر
 غ�هن؟ يلعّ  هل :فقال ."والليلة ايلوم يف صلوات مخس" :ج اهللا رسول فقال .اإلسالم عن

 :قال غ�ه؟ يلع هل :قال ."رمضان شهر وصيام" :ج اهللا رسول قال ."تطوع أن إال ،ال" :فقال
 إال ،ال" :فقال غ�ها؟ يلع هل :فقال ،الز�ة ج اهللا رسول هل ذكرو :قال ." تطوع أن إال ،ال"

 فقال .منه أنقص وال شئ هذا ىلع أز�د ال واهللا :يقول وهو الرجل فأدبر :قال ."تطوع أن
 .)١(متفق عليه »صدق إن الرجل أفلح" :ج اهللا رسول

نده کپرا ییاز اھل نجد، با موھا یمرد«د: یگو ب د اللهیبن عب ة) طلح۱۵( -۱۶
 یاش از ما دور بود) فقط صدا چون (فاصله و آمدج  ده به نزد رسول خدایو ژول

 یکنزد ج امبرید و چون به پیگو یه چه مکم و معلوم نبود یشند یبلندش را از دور م
ه ھر کدر پاسخ فرمود: اسالم آن است ( ج امبریست؟ پید: اسالم چیشان پرسیشد، از ا
ه خداوند در ھر شب و روز بر او کپنجگانه را ( ی) در ھر شبانه روز نمازھایمسلمان
 دارد. یرده) بر پاکفرض 

ح  یدارم ،۹۴ح  کمؤطا مال،۴۵۸ح  ینسائ ،۳۹۱ح  ابوداود ،۱۱ – ۸مسلم ح  ،۴۶ح  یبخار -١
 .۱/۱۶۲مسند احمد  ،۱۵۷۸
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بر من  یگرین پنج نماز در ھر شب و روز، نماز دیر از ایا غید: آیپرس ینجد دآن مر
و نافله به  یل خودت نماز اضافیبه ماینکه  مگر ،ریفرمود: خ ج امبریواجب است؟ پ

 .یآور یجا
فرائض و  ی ز جزو اسالم و از زمرهیماه رمضان ن ی در ادامه فرمود: روزه ج امبریپ

بر من  یگرید ی ر از روزه رمضان، روزهیا غیگفت: آ یآن مرد نجد .است ینیواجبات د
 یل خودت روزه اضافه و نفلیبه ماینکه  مگر ،ریفرمود: خ ج امبریواجب است؟ پ

 .یریبگ
رد. کان یش بیواجب را برا یات و حقوق مالکدر ادامه، ز ج امبرید: پیگو س طلحه
 ج امبریز بر من واجب است؟ پین یگریات دکات واجب، زکر از زیا غیز گفت: آیآن مرد ن

 .یبپرداز یشتریرات بیو خ اتکل خودت، زیبه ماینکه  مگر ،ریفرمود: خ
 یال و جواب، آن مرد نجدؤن گفتگو و سید: بعد از ایگو ب داللهیطلحه بن عب

لمات و جمالت را با کن یرون رفت و در حال رفتن ایب ج امبریده مو، از حضور پیژول
بر  یزیدھم و نه چ یرا به نحواحسن انجام مھا  این رد: به خدا سوگند!ک یخود زمزمه م

د، ین سخن را از او شنیز چون این ج امبریپ .اھمک یاز آنھا م یزیم و نه چیافزا یآنھا م
 .»افتیفرمود: چنانچه در سخن و عملش راست باشد، از آتش دوزخ نجات خواھد 

 .]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
توان  یان نشده است و میان اسالم است، بکاز ار یکیه کث، حج ین حدیدر ا شرح:

 علتش را در دو امر خالصه نمود:
ا نھم یتم و شه حج در سال ھکت حج بوده است. چرا ین واقعه قبل از فرضیا  -۱

 فرض شده است. یھجر
رده باشد و فقط به کث را مختصر ین حدیث، ایحد یه راوکن است کز ممین  -۲

 یان برخین پرداخته باشد. و از بید یو محور یاز مسائل اصول یا ر پارهکذ
ن ی، به ایاز بخار یگریت دینموده باشد چنانچه در روا یپوش گر چشمید

ان یث پس از بیدر آن حد ب داللهیبن عب ةطلحموضوع اشاره شده است. 
پس از آن  یعنی» فاخبره عن شرائع االسالم«د: یگو یات مکنماز، روزه و ز

گاه و مطلع کگر احیرا از د یآن مرد نجد،ج امبریپ ساخت. ام و مسائل اسالم آ
 داخل است.» شرائع االسالم«ز در یو قطعًا حج ن
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 قال ؛ج انليب أتوا ملا القيس عبد وفد إن«: قال ب عباس ابن وعن ]۱۶[ - ۱۷
 بالوفد :أو - بالقوم مرحباً " :قال .ر�يعة :قالوا" - الوفد؟ من :أو - القوم؟ من" :ج اهللا رسول

 ،احلرام الشهر يف إال نأتيك أن �ستطيع ال إنا :اهللا رسول يا :قالوا ."ندا� وال خزايا غ� -
 به وندخل وراءنا من به �رب فصل بأمر فمرنا ؛مرض كفار من اليح هذا �ينكو و�يننا
 ،وحده باهللا باإليمان أمرهم :أر�ع عن ونهاهم ،بأر�ع فأمرهم. األرش�ة عن وسألوه ،اجلنة

 إال � ال أن شهادة" :قال .أعلم رسوهلو اهللا :قالوا" ؟وحده باهللا اإليمان ما أتدرون" :قال
 من تعطوا أنو ،رمضان صيامو ،الز�ة �يتاءو ،الصالة �قامو ،اهللا رسول �مدا وأن اهللا

  ."اخلمس املغنم
 وأخربوا احفظوهن :قالو .تواملزفّ  ،وانلق�، باءوادلُّ  ،احلنتم عن :أر�ع عن ونهاهم 
 .)١(للبخاري لفظهو متفق عليه »وراء�م من بهن

س یفه عبدالقیاز طا یه گروھک یوقت«د: یگو ب ) عبدالله بن عباس۱۶( -۱۷
 یسانکفه و از چه ید: شما از چه طایاز آنھا پرس ج امبریآمدند، پ ج امبریبه نزد پ

ر و ید و خیفرمود: خوش آمد ج امبریپ .میعه ھستیرب ی لهید؟ گفتند: از قبیھست
ه کد.(چرا یمان نشوینده و پشکو سراف ل و خواریش ذلید و از آمدن خوینیبب یخوش

است،  یمانیو پش یه ارمغان و رھاورد آن خوارکب خاطر و بدون جنگ یشما با ط
 .د)ینیبب یر و خوشید و از آمدنتان خید، پس خوش آمدیا مسلمان شده

قرار » مضر«ی لهیفار قبکان ما و شما، ی! چون در مج رسول خدا یآنھا گفتند: ا
 یھا ماه ن جھت ما به جزیھم بهشوند  یم مانع آمدن ما به نزد شماز یدارد، و آنھا ن

 یھا م وآموزهیانات و تعالیم، (و از بیائیب وسته به نزد شمایشه و پیم ھمیتوان یحرام نم
به مسائل و  ن ما رایم) بنابرایرین شما بھره گیرفآ بخش و سعادت یق و تعالیق و عمیدق

گاه  یمطالب ز آنھا را یند، و ما نکحق را از باطل مشخص  یمرزھاه کن و دستور بده، کآ
از آن  یسأو ت یرویم، تا ھمه با پیاند، برسان امدهیما به نزدتان ن ی فهیه از طاک یسانکبه 

 ی د:] طائفهیگو س م [ابن عباسیشو أل ن خداوندین، وارد بھشت بریاوامر و فرام
ز ین ج امبریپ .ردندک ییھا سؤال یسریک ج امبریز از پیس در مورد مشروبات نیعبدالق

 .۱۷ – ۲۴ح  مسلم ،۵۳بخاری ح  -١
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زآنان را ی) دستور داد و از چھار چیآنان را به انجام چھار امر (مھم و اساس
 رداشت.حذبر

گانه باور داشته باشند و فرمود: یتا و یکشان دستور داد تا به پروردگار یبه ا ج امبریپ
 ترند. چه؟ گفتند: خدا و رسول از ھمه عالم یعنیگانه یمان به پروردگار ید، ایدان یا میآ

ن ین بر ایراست یه گواھکن است یگانه ایتا و یکمان به پروردگار یفرمود: ا ج امبریپ
ن یبه ا یست و گواھیرنش نکگانه، سزاوار پرستش و ی یجز خدا ییه خداکد یدھ
ات و کز د،یدار یخداست. نماز را بر پا ی امبر و فرستادهیپ ج ه محمدکد یقت دھیحق

پنجم از  یکد، و یدار باش د، در ماه رمضان روزهینکواجب را پرداخت  یحقوق مال
ن ین مبیار(با دشمنان و بدخواھان دیکمت در جھاد و پیه به عنوان غنکرا  یاموال

 د.ین) بپردازیالمال مسلم تیا بیبه فقرا و مستمندان و ( دیآور یاسالم) به دست م
ه در چھار ظرف مخصوص به ک ییھا دن شربتیز نوششان را ایز این ج امبریو پ

 شوند، بر حذر داشت. یه میتھ» تفمز«و » رینق«، »دباء«، »حنتم« ینامھا
را به خاطر  مین و دستورات و تعالین اوامر و فرامیفرمود: ا ج امبریو در ادامه پ

 .»دیاگاھانیامور ب نیو آنھا را از ا ،دیاند، ابالغ نمائ امدهیه با شما نک یسانکد و به یبسپار
 .است] یث از بخاری، و متن حداند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

: ذوالقعده، ذوالحجه، یھا چھار ماه حرام عبارتند از ماه»: ال يف شهر احلرامإ« شرح:
ھا سه ماه  ر فرد است، و به قول عربیمحرم و رجب. سه ماه اول، پشت سر ھم و ماه اخ

 است.» فرد« ماه یک) و ھم پشت سر یعنی» (ردَس «
 ینه برایتا زم :ن استیب قرار داده شده، این ترتیحرام به ا یھا ماهاینکه  لیدل
، ماه ذوالقعده، قبل از شروع یفراھم شود. آر یحج و عمره به خوب کمناس یبرگذار

سفر  ینه برایستند و زمیحج، حرام قرار داده شده تا مردم در آن از جنگ باز ا یھا ماه
ت و یالحجه، حرام قرار داده شده تا مردم با امن یحج مساعد وآماده باشد، و ماه ذ

ماه محرم حرام قرار داده  ،حج را در آن انجام دھند، بعد از آن کخاطر مناس یآرام
شان برگردند و ماه رجب در وسط  ھا و مناطق نیامل به سرزمک یمنیشد، تا در آن با ا

 تمام، عمره انجام دھند. یمنی، تا در آن با اسال حرام قرار داده شده
م جنگ یه تحرکن باورند یبر ا یاز مفسران و دانشوران اسالم ین جھت برخیبه ھم

ز به یت عرب نیه در عصر جاھلکباشد،  یل میم خلین چھار ماه از زمان، ابراھیدر ا
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 یخود گاھ یھا ال وھوسیآنھا طبق امھرچند  بود، یسنت به قوت خود باق یکعنوان 
 ر است.یتغیدر اسالم ھمواره ثابت و ال یدادند. ول یر مییھا را تغ ن ماهیا یجا

 ی هیه جنگ از ناحکاست  یھا در صورت ن ماهیم جنگ در ایه تحرکد دانست یاما با
 د بهیمسلمانان با کبدون ش ل،یل نشود، اما در صورت تحمیدشمن به مسلمانان تحم

آنان نقض نشده،  ی هیرا احترام ماه حرام از ناحیرند، زدست نگذا یزند و دست رویپاخ
 ده است.یدشمن نقض گرد ی هیه از ناحکبل

»: حنتم«ن معنا آمده است: یھا به ا ن واژهیث ایتب حدکدر شروحات  »:حنتم«
ا عسل را در آن قرار ی ا خرمایھا، انگور  ه عربک یاست سبز رنگ و روغن ییسبو

 یلین سبو، خیات ایبا توجه به خصوص ینند ولکه یرا تھدادند تا شربت مورد نظر  یم
 .دیگرد یل میع، شربت آن به شراب، تبدیسر

ش ستشد و پو کخشاینکه  ندارد، پس از ییه مصرف غذاکاست  ییدوک »:دباء«
ر یھا و سا دارند، و تخم یاست بر م یکه بارکاز سر آن را  ید، مقداریم گردکسفت و مح

م در کظرف مح یکآورند و به صورت  یرون میآن است به در داخل کرا  یموارد
 ییدوکن ظرف یردند. اک یه شربت انگور از آن استفاده میتھ یف براید. اھل طایآ یم
 ند.ک یل میه دارد، به سرعت، شربت انگور را به شراب تبدک یاتیز به علت خصوصین

ساخته  یمخصوص ی وهیوسط آن به ش نندکاست از درخت خرما، با  یظرف »:رینق«
شربت آن  ینمودند، ول یه شربت خرما از آن استفاده میتھ یمامه، برایشود و اھل  یم
 د.یگرد یل میزود، به شراب تبد یلیخ

ات شربت خود را به سرعت به یه محتوکر اندود شده یاست ق یظرف »:تفمز«
 .)١(ندک یل میشراب تبد

 ن ظروف بر حذر داشت،یشربت در اه یآن جماعت را از تھ ج امبریچرا پاینکه  اما
 رد:کان یش دو احتمال بیتوان برا می

 ج امبرینند. پک یل میع به شراب تبدیسر یلیات خود راخین ظروف محتویچون ا  -۱
دن شربت، ینوش یرد، تا مبادا به جاکن ظروف منع یه شربت در ایآنھا را از تھ

 دن شراب منفور شوند. یدچار نوش

 .۳۷ص  ۱به نقل از اللؤلؤ و المرجان ج  ۱۱۰ص  ۱فتح الباری ج  -١
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ت و قبل از ظھور اسالم فوق العاده یدر زمان جاھل یگسار یو م یخوار شراب  -۲
از  یه بعضکدرآمده بود، تا آنجا  یعموم یالب یکرواج داشت، و به صورت 

شد: شعر، شراب  یز خالصه میدر سه چ یند: عشق عرب جاھلیگو یمورخان م
 و جنگ.

 نیبا ا یو اجتماع یت اصول روانیخواست، بدون رعا یاگر اسالم م :واضح است پر
رون ین امر بیروز و موفق از ایه پکن نبود، کزد، ممیخربه مبارزه ب یبزرگ عموم یبال
ردن کن ک شهیر یار و اذھان براکوآماده ساختن اف یجیم تدرید، لذا از روش تحریدرآ

رده بود، استفاده کدر رگ و پوست آنھا نفوذ  یعادت ثانو یکه به صورت ک یگسار یم
 رد.ک

 یبه زشت یاشارات کیم یھا از سوره یمتعال نخست در بعضب خداوند ین ترتیبه ا
 م یخوان می سوره نحل، ۶۷ ی هیدر آکه  چنان ار نمود،کن یا

 ٱوَ  �َِّخيلِ ٱَوِمن َ�َمَ�ِٰت ﴿
َ
[النحل:  ﴾َحَسًنا َورِۡزقًا َسَكٗر� هُ َ�تَِّخُذوَن ِمنۡ  ۡعَ�ٰبِ ۡ�

۶۷[. 
ه کسازد  یب شما مینص یتکپربر یغذا( درختان خرما و انگور یھا وهیاز م )(خداوند«

د و گاه (رزق ینک یشراب درست م )د و از آنیآور یدر م یانباریگاه آن را به صورت ز
 .»دیریگ یزه از آن مکیو پا کپا
درست در  گرفتند یه از انگور و خرما مکرا  یشراب، رکمس یعنی» رکس«نجا یدر ا
و آلوده برشمرده  کناپا یدنینوش یکقرار داده است، و آن را » رزق حسن«مقابل 

ن ک شهیھا ر ن اشارهیه با اکشه دارتر بود یاز آن ر یخوار شراب عادت زشت یاست، ول
رد، لذا ک ین میز تامیآنھا را ن یاقتصاد یاز درآمدھا یشود، به عالوه، شراب بخش

ل شد، کیتش یومت اسالمکن حینه منتقل شدند، و نخستیه مسلمانان به مدک یھنگام
ار را کنازل گشت، تا اف یتر به صورت قاطع یخوار نه منع شرابیدستور در زمن یدوم
 رد: که را نازل ین آیه خداوند اکن موقع بود یتر سازد، در ا آماده ییم نھایتحر یبرا

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  قُۡل  ِ�ِ� َميۡ ل  ُمُهَمآ ��ۡ  لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َكبِ�ٞ  مٞ إِثۡ  �ِيِهَما
 ۡ�

َ
  .]۲۱۹[البقرة:  ﴾ِعِهَما�َّفۡ  ِمن َ�ُ أ

ھم  یاست و منافع یبگو: در آنھا گناه بزرگ ،کنند می باده و قمار از تو سؤال ی درباره«
 .»ش از نفع آنھا استیگناه آنھا ب یمردم در بر دارند ول یبرا
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از جوامع  یبعض یبرا یلکمشروبات ال یضمن اشاره به منافع اقتصاد ،هین آیدر ا
ه به کبزرگ و مرگبار آن را  یھا انیت خطرات و زیت، اھمیجاھل ی ھمانند جامعه

 شود. یادآور میشتر است، یآن ب یدرجات از منافع اقتصاد
 ند: ک ینساء را نازل م ی سوره ۴۳ ی هیه، خداوند آین قضیبه دنبال ا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ� َ�قۡ  �َّ ْ َءاَمُنوا َلٰوةَ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  لصَّ

َ
ٰ  ُسَ�َٰرىٰ  َوأ ْ  َح�َّ  َما َ�ۡعلَُموا

  .]۴۳[النساء:  ﴾...َ�ُقولُونَ 
ه کد تا آنگاه یستید به نماز نایه مست ھستک ید، در حالیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
 »د...ییگو ید چه میدان یم

نخوانند تا ، ھرگز نماز یه در حال مستکحًا دستور داده شد، یو به مسلمانان صر
ر حال نماز، یه در غکه آن نبود ین آیند البته مفھوم ایگو یخود چه م یبدانند با خدا

و مرحله به  یجیم تدریتحر ی ھمان برنامه ،ه برنامهکدن شراب مجاز است، بلینوش
حًا یوت داشت و صرکر حال نماز، سیه نسبت به غین آیگر ایمرحله بود، و به عبارت د

 گفت. ینم یزیچ
ن ین ساختن اک شهیر یآنھا برا یرکف یام اسالم و آمادگکمسلمانان با اح ییآشنا
ه دستور کرده بود، سبب شد که در اعماق وجود آنھا نفوذ ک یبزرگ اجتماع ی مفسده

راد یز نتوانند به آن ایان نیبھانه جو یه حتک ،ان قاطعیامل و بکبا صراحت  یینھا
ار را ک نیت ایم و ممنوعیتحر ،رات گوناگونیعببا ت أل د و خداوندیرند، نازل گردیگ

 د قرار داد و فرمود: کیأمورد ت

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱوَ  ۡمرُ �َۡ ٱ إِ�ََّما ا  ٱوَ  َمۡيِ�ُ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  ۡزَ�ٰمُ ۡ�

يۡ ٱ  .]۹۰[المائدة:  ﴾٩٠ُ�ۡفلُِحونَ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  َ�ٰنِ لشَّ
د) و ینک یم ینار آنھا قربانکه در ک یو بتان(سنگ یو قمارباز یخوارگیم !مؤمنان یا«
د، ھمه و ھمه یبر یار مکبه  ییبگویو غ ییآزما بخت یه براک یرھا (و سنگھا و اوراقیت

باشند. پس  یطان میعمل ش )نین و تلقییاز تز یو ناش( دندی) پلیاز لحاظ معنو
 .»دیه رستگار شوکنید تا اینک ید دوری)پلیارھاکن یاز(ا
س را یعبدالق ی ز طائفهین ج امبرین قاعده و اصل، پین جھت و بر اساس ھمیبه ھم

 ن ظروف برحذر داشت، تا در دل مسلمانان تنفر و انزجار ویشربت در ا ی هیاز تھ
ان آنھا جمع گردد. یفساد از م ی شهیامل حاصل شود، و رکاز شراب به طور  یزاریب
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شدند، و  یشراب استعمال م ینگھدار یبرا ،م شرابین ظروف قبل از تحریه اکچرا
ند، کرا از قلوب آنھا دور  یخوار شراب ی شهیراینکه  ین دستورشان برایبا ا ج امبریپ

 ز بر حذرداشت.یآنھا را از استعمال ظروف ن

 من عصابة وحوهل ،ج اهللا رسول قال«: قال الصامت بن عبادة وعن ]۱۷[ - ۱۸
 تقتلوا وال ،تزنوا وال ،�رسقوا وال ،شيئا باهللا �رش�وا ال أن ىلع بايعو�" :أصحابه

 فمن .معروف يف تعصوا وال ،وأرجل�م أيدي�م ب� تفرتونه ببهتان تأتوا وال ،أوالد�م
 ،هل كفارة فهو ؛ادلنيا يف به فعوقب شيئا ذلك من أصاب ومن ،اهللا ىلع فأجره من�م و�

 �نو ،عنه عفا شاء إن :اهللا إىل فهو ؛ادلنيا يف عليه اهللا سرته ثم شيئا ذلك من أصاب ومن
 .)١(متفق عليه »ذلك ىلع فبايعناه" اعقبه شاء

رامون ی، پش از صحابه یه گروھک یدر حال«د: یگو س بن صامت ة) عباد۱۷( -۱۸

 بر ید، مبنینکعت ید، با من بیائیفرمود: ب ج جمع بودند، آن حضرت ج رمکامبر ایپ
د، و فرزندانتان ینکن ید، و دزدینگردان یکرا با خداوند شرکس  ھیچ ز ویچ چیھاینکه 

ر امد، و در اویگران افترا و بھتان نزنید و در ارتباط با فرزندان خودتان و دیشکرا ن
مان وفا ین عھد و پیه به اکاز شماھریک  د،ینکن یو نافرمان یچیاز من سرپ ،متعارف

ند و عقوبت کن موارد را نقض یاز ا یکیه کاز شما ھریک  ت وبا خداس یند، پاداش وک
ه کھرکس  اوست، و یگناه و خطا ی فارهکند، ھمان یا ببین دنیش را در ھمیخو

ارش با خداست. اگر کبپوشاند،  یند و خداوند بر وکن معاھده را نقض یاز ا یمورد
 ند و اگر خواھد از او درگذرد.کفر کیخواھد او را 

 ج با آن حضرت ،ورکن موارد مذیھم یگاه بر مبنا د: آنیگو س بن صامت ةعباد
  .»میردکعت یب

 ]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
سو، و یکننده از ک عتیان بینوع قرارداد و معاھده م یکعت یب»: عتیب« شرح:

از ت ودفاع یو حما یرویآن، اطاعت و پ یگر است و محتوید یر از سویپذ عتیب
 شونده است. عتیب

 .۵/۳۱۴مسند احمد  ،۴۲۰۵ح  ینسائ ،۱۴۳۹ح  یترمذ ،۴۱مسلم ح  ،۱۸ح  یبخار -١
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دادن به ھنگام قرارداد  دست یدر اصل به معنا» عیب« ی عت از مادهیقت بیدر حق
ن یمان اطاعت، اطالق شده است. و آن چنیپ یدادن برا معامله است و سپس به دست

ت یند، او را به رسمک یاعالم وفادار یگریخواست به د یم یسکه ھر گاه کبود 
ن یلمه به اکن ید اطالق ایرد. و شاک یعت میند، با او بکعت بشناسد، و از فرمانش اطا

گر، در  ھمچون تعھد دو معامله یاز دو طرف، تعھدھریک  هکن جھت بود یاز ا یمعن
جان و  یمال و گاه تا پا یتا پاگاه شد،  یننده حاضر مک عتیردند. بک یم یگریبرابر د

 گرفت. یت و دفاع او را بر عھده میز حمایر نیپذ عتیستد و بیفرزند در راه اطاعت او با
ه قبل کبوده  یه سنتکن نبوده، بلیعت از ابداعات مسلمیه بکدھد  ینشان م نقرائ

 ی ه طائفهکل در آغاز اسالم ین دلیان عرب رواج داشته است، و به ھمیاز اسالم، در م
عت یعقبه بدر  ج امبر اسالمیه آمدند، و با پکنه به میاوس و خرزج، در موسم حج از مد

امبر یامر آشنا بود، بعد از آن پ یکبرخورد با  ،عتیب ی لهئردند، برخورد آنھا با مسک
 یکه کرد، کعت ید بیمختلف، با مسلمانان تجد یھا ز در فرصتین ج اسالم یگرام

ه بعداز فتح کبود  یعتیتر، ب ه بود، و از آن گستردهیبیدر حد» بيعت الرضوان«مورد آن، 
 .ه انجام گرفتکم

 : عتیب یچگونگ ی اما درباره
» ریپذ عتیب«دست به دست » نندهک عتیب«ه کن قرار بوده یاز ا یلکعت به طور یب 

نمود، و گاه در  یم یا قال اعالم اطاعت و وفاداریداده و با زبان حال،  یشونده م عتیو ب
مال، تا سرحد  یعت تا پایشد، مثًال ب یآن قائل م یرا برا یعت، شرائط و حدودیضمن ب
عت تا سرحد عدم یدادن زن و فرزند و گاه ب از دست یز، حتیا تاسرحد ھمه چیجان، 

 فرار و گاه تا سرحد مرگ بود.
ه فقط کدادن، بل ق دستیرفت. اما نه از طریپذ یز میعت زنان را نیب ،ج امبر اسالمیپ

زنان فقط با  ج عت رسول خدایب«د: یفرما یم ـ ل ـ شهیحضرت عا .گفتن با سخن
چ یھرگز دست ھ ج رمکه دست رسول اکسوگند  أل یگفتن بود، و به خدا با سخن

شما به با «فرمود:  یرد، مک یعت میبا زنان ب ج رد، و چون رسول خداکرا لمس ن یزن
 .»ردمکعت یسخن گفتن ب

ه کآمده است » یمیه تمیمه بنت رقیام«ت یف به روایث شرین در حدیھمچن
 یم: ایط را گرفت، گفتین شرایاز ما ا ج رمکه رسول اکبعد از آن «... فرمود: 
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ه کنم، بلک ید؟ فرمود: من با زنان مصافحه نمینک یحه نمفا با ما مصای! آج خدا رسول
 م با صد زن است.نزن، سخن گفت یکم با نسخن گفت

ه کننده است، ک عتیب ینوع عقد الزم از سو یک ،عتیه بکرد کد فرموش یالبته نبا

وفوا ا« یلکمشمول قانون  ،نیباشد، و بنابرا یم یعمل بر طبق آن واجب و ضرور

ر چنانچه صالح یپذ عتیب یننده حق فسخ را ندارد، ولک عتین رو بیاست. از ا» بالعقود
ننده از التزام و ک عتین صورت بیند، در اکدارد و فسخ  عت خود را بریتواند، ب یبداند، م

 گردد. ید معھد خود آزا
: یھا نه به نامیازدھم بعثت شش تن از جوانان مدیدر سال  ث:یشأن ورود حد

راقع بن «، »ار)نج یاز بن( عوف بن حارث بن رفاعه«، »نجار) یاسعدبن زراره (از بن
عقبه «، »سلمه) یاز بن( دهیقطبه بن عامر بن حد«، »ق)یرز یبن عجالن(از بن کمال

د بن یعب یبنجابربن عبدالله بن رئاب (از «عب)، کحرام بن  یبن(از یبن عامر بن ناب
ان یشان را در میه رسالت اکقول دادند  ج اسالم آوردند و به رسول خدا ش »غنم)

سال  یعنینند. به دنبال آن در موسم حج سال بعد، کغ یش تبلیخو ی لهیقوم و قب
ن دوازده یپنج تن از اآمدند،  ج ان نزد آن حضرتیثربیدوازدھم بعثت، دوازده تن از 

رده بودند، و کدار ید ج رمکامبر ایه سال گذشته با پکبودند  یتن، ھمان جوانان
گر یبود... ھفت تن د» جابربن عبدالله بن رئاب«داشت، نن بار حضور یه اکن نفر یششم

 عبارت بودند از:

ن يزيد ب«، »بن صامت ةعباد«،»ذكوان بن عبدالقيس« ،»اءفربن حارث بن عذ معا«

ن جماعت یا» عويم بن ساعده«، »ابواهليثم بن تيهان«، »بن نضله ةعباس بن عباد« ،»ثعلبه

عت یب یمبناشان بر یردند و با اکمالقات  ج ، با رسول خدایدر محل عقبه واقع در من
عت یه صادر شده بود، بیبیه پس از صلح حدکعت با زنان یمطابق دستور ب یعنیزنان، 

 رد.کعت اشاره ین بیث به موارد این حدیدر ا بن صامت ةعبادردند، چنانچه ک
ه کر شده کعت با مردان ذیب یث فوق، شش شرط برایه، در حدکن یقابل توجه ا

 را شوند:ید ھمه را پذیھا با آن
اسالم  ی هین شرط، اساس و پایقت ایو در حق .یپرست و بت کھرگونه شر کتر -۱

 مان است.یو ا
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 سرقت  کتر -۲
عفت  ی ت، انحراف از جادهید: در عصر جاھلیگو یخ میبه زنا، تار یآلودگ کتر -۳

 اد بود.یار زیبس
ه به ک ی، دو نوع قتل فرزند داشتند: نوعیعدم قتل اوالد، اعراب عصر جاھل -۴

ن اختصاص به دختران یپندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود. و ا
نده یه مبادا در آکردند ک یل، زنده به گور مین دلیداشت. آنھا دختران را به ا

فتد و یگانه بیس آنھا به چنگال بید و نوامیھا به اسارت دشمنان درآ در جنگ
داشت و پسر و  یمعمو ی گرفت. و آن جنبه یگر از ترس فقر صورت مید ینوع

 یا زهیرد. به ھر حال اسالم قتل فرزندان را به ھر انگک یدختر در آن تفاوت نم
... منع .ام زنا وھرفع ات ی زهیو چه انگ ترس از فقر ی زهیه باشد، چه به انگک
 رده است.ک

 یداشتند و مدع یرا از سر راه بر م کیوکبھتان و افترا. اعراب فرزندان مش کتر -۵
ھرگونه افترا و  ،ن موردین فرزند از ھمسرشان است. البته ایه اکشدند  یم

 شود. یبھتان را شامل م
 .ج امبریسازنده پردن در برابر دستورات کن ینا فرمان -۶

ه کن است یرد اکتوان استفاده  یه از بند ششم معاھده مک یجالب یھا تهکاز ن
معصوم است و  ج امبریه پکن یشده است، با ا» معروف«د به یمق ،ج امبریاطاعت از پ

بردن از  ه فرمانکن امر است یه بر ایتنب یته، براکن نیند، و اک یر نمکھرگز امر به من

 ».اخلالق ةملخلوق يف معصي ةال طاع«خالق جواز ندارد.  یدر نافرمان یچ مخلوقیھ
ن که شش رکن یدر د» یان نھکار«ث به ین حدیه در اکشود  یخاطر نشان م ته:کن

ل ین ذکز شش ریه آنھا نکر نشده است کذ» ان امرکار«ح شده است، اما یاست، تصر
 :است
ل عدم ینمودن از جنابت. دل ات، روزه، حج، و غسلکنماز، ز ،لمه شھادتک یادا 

است،  یشگیاحوال دائم و ھم ی ھا و ھمه فرمان ی در ھمه یه نھکن است یر اوامر اکذ
 تر است. دتر و مھمکاست، مو یه دائمک یه بر امریلذا تنب

 إىل فطر أو أضىح يف ج اهللا رسول خرج« :قال اخلدري سعيد أيب وعن ]۱۸[ - ۱۹
.  "انلار أهل أ�رث أر�ت�ن فإ� ،تصدقن !النساء معرش يا" :فقال ،النساء ىلع فمر ،املص�
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 ناقصات من رأيت ما ،العش� وت�فرن ،اللعن ت�رثن: "قال ؟اهللا رسول يا �مو :فقلن
 يا وعقلنا ديننا نقصان ما :قلن ."إحدا�ن من احلازم الرجل ّب للُ  أذهب ودين عقل

 من فذلك" :قال .ب� :قلن ." ؟الرجل شهادة نصف مثل املرأة شهادة أليس: "قال ؟اهللا رسول
 من فذلك :قال .ب� :قلن ؟"تصم ولم تصل لماملرأة  حاضت إذا أليس" :قال ."عقلها نقصان
 .)١(متفق عليه »دينها نقصان
دفطر، یا عید قربان، یدر روز ع ج رسول خدا«د: یگوس  یردد خی) ابوسع۱۸( -۱۹
 یاز زنان گذشت، فرمود: ا یجمعرد و چون بر ک کدگاه تری) به مقصد عرا(خانه 

ه من (در کد، چرا ینک یکیجماعت زنان! (در راه خدا) بخشش و احسان و صدقه و ن
 د.یا ل دادهکیان را شما زنان تشیشتر دوزخیه بکدم یشب معراج) د

ل کیان را ما تشیت دوزخیثرکا ،! به خاطر چهج رسول خدا یزنان گفتند: ا
د یا گران عادت گرفتهین ددرک نیفرمود: شما به لعن و نفردر پاسخ  ج امبریم؟ پیدھ یم

د و ینک یم یپوش ھمسرانتان چشم یھا ید (و از خوبینمائ یم یو با ھمسرانتان بدرفتار
دم) یند یریچ خیه من از تو ھکد یگوئ یبه او م ین ناراحتیتر مکد و با یشو یر آن مکمن

شما، بتواند عقل و ھوش مردان دانا و ه مانند کام  دهیرا ند ینیچ ناقص عقل و دیمن ھ
 ش درآورد.یطره و تسلط خوید و آنھا را تحت سیار را بربایھوش

فرمود:  ج امبریست؟ پین ما چی! نقص عقل و دج رسول خدا یدند: ایزنان پرس
بقره).  ۲۸۲ ی هیست؟ (اشاره به آیمرد ن یکزن مانند نصف شھادت  یکمگر شھادت 

نقص عقل زنان  ی ز نشانهین چیفرمود: ھم ج امبریاست. پن طور یھم ،یگفتند: آر
ه ک یه زنکست یا چنان نیآ :)دن زنان فرموینقص د ی درباره ،ج است. (رسول خدا

 ج امبریپ ن طور است.یھم یرد؟ گفتند:آریگ یخواند و روزه نم یشود، نماز نم یض میح
 .»باشد ین زنان مینقص د ی نشانه زین چیفرمود: ھم

 .]اند کرده تیو مسلم روا یرا بخار ثین حدی[ا
 ج ه حضرتک یاستکن نقص و یه اکر زنان را در بر ندارد، بلیتحق ،ثین حدیا شرح:

 .یھاست، نه تفاوت در اصل وجود ییبدان اشاره فرموده است، مربوط به تفاوت در توانا

 .۴۰۰۳ابن ماجه ح  ،۲۶۱۳ح  یترمذ ،۷۹ – ۱۳۲مسلم ح  ،۳۰۴ح  یبخار -١
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آنان د: یفرما یو مکند  می زنان اشاره یزیات غریث به خصوصین حدیدر ا ج امبریپ
الت و کترند، ناچارند مش فیطبعًا از مردان ضع یو قدرت جسمان یکیزیاز لحاظ ف

ھا و مراقبت از  ردادن بچهیمان، و شی، زایدوران عادت ماھانه، حاملگ یھا یناراحت
 ند و با آنھا بسازند.یف منزل را تحمل نمایان و انجام وظاکودک

ز از نظر مھر و یاز زن است، زن نبرتر  یبه طور نسب یو جسم یاگر مرد از نظر عقل
دارد. پس عقل و  بر مرد ینسب یاست، برتر ین صفات الھیه از بارزترکعطوفت 

زن،  یبادوستیثار زن، و منطق و استدالل مرد با ھنر و زیشجاعت مرد با عطوفت و ا
 شود. یامل مک

 یکا یست، آیو حقارت زن ن یستل پیمرد، دل ینیو د یعقل ینسب یپس برتر
تر از  فیبرتر و شر ی، حق دارد خود را از نظر وجودکیا پزشی، یاضی، ریکزیمتخصص ف

 د: یفرما یا قرآن نمیارگر... بداند؟ و آکا یشاعر  یک

ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنَّ ﴿
َ
ِ ٱ ِعندَ  أ َّ�  ۡ�

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾َقٮُٰ�مۡ �

 .»ن شما استیتر یما در نزد خدا متقن شیتر یگمان گرام یب«
ن یدر ا ج امبریه پکم، معلوم خواھد شد یث بنگرین حدیدقت به متن او اگر به 

 ج امبریپ .رده استکز اشاره یزنان بر مردان ن یزھوشیو تسلط ت یاریث به ھوشیحد
ت در کنفس وشر ی هکیعبادت و تز یانات زنان براکاماینکه  د: با وجودیفرما یم

 یالوصف، دارا متر است، اما معکسب تجربه نسبت به مردان کو  یاجتماع یھا تیفعال
ن و با یتر تواند بر عاقل یم یبه آسان یه ھر زنکھستند  یرکو تسلط ف یزھوشیچنان ت

 ند.کدا ین مردان تسلط پیتر اراده
ھا  یی، مربوط به تفاوت در توانایاستکن نقص و یه مقصود از اکواضح است  و پر

اسالم، نسبت به زن  ی به اندازه ینیچ دیرا ھی، زیاست، نه تفاوت در اصل وجود
انسان، دختر، ھمسر، اینکه  احترام و ارزش قائل نشده است، اسالم زن را به اعتبار

 دھد. یاست مورد احترام قرار م یبشری  جامعه ی دھنده لکیتش یاز اعضا یکیمادر و 
 یعنیداشت،  یزیآم زن برخورد اھانت بااینکه  لیبه دل یجاھل ی اسالم با جامعه

وان چھارپا به ارث یاال و حکا زن را ھمانند یردند، ک یدختران را زنده به گور م
 گذاشتند، سخت در نبرد و اعتراض بوده است. یم

و عبادت  ینداریف و دیلکت یان زن و مرد در ادایخداوند در ارتباط با مساوات م
 د:یفرما یم
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ۡ ٱإِنَّ ﴿ ۡ ٱوَ  ُمۡسلِِم�َ ل ۡ ٱوَ  ُمۡسلَِ�ٰتِ ل ۡ ٱوَ  ُمۡؤِمنِ�َ ل  َ�ٰنَِ�ِٰت لۡ ٱوَ  َ�ٰنِتِ�َ لۡ ٱوَ  ُمۡؤِمَ�ٰتِ ل
ِٰد�ِ�َ ٱوَ  ِٰدَ�ِٰت ٱوَ  ل�َّ ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  ل�َّ ٰبَِ�ٰتِ ٱوَ  ل�َّ  َ�ِٰشَ�ِٰت لۡ ٱوَ  َ�ِٰشِع�َ لۡ ٱوَ  ل�َّ
ۡ ٱوَ  �ِ�َ ل ۡ ٱوَ  ُمَتَصّدِ َ�ٰتِ ل ٰٓ ٱوَ  ُمَتَصّدِ ٰٓ ٱوَ  �ِِم�َ ل�َّ  فُُروَجُهمۡ  َ�ٰفِِظ�َ لۡ ٱوَ  �َِ�ٰتِ ل�َّ
ٰكِرِ�نَ ٱوَ  َ�ٰفَِ�ٰتِ لۡ َوٱ َ ٱ ل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َوٱ �َكثِ�ٗ  �َّ َعدَّ  ل�َّ

َ
ُ ٱأ غۡ  �َّ ۡجًرا ِفَرةٗ لَُهم مَّ

َ
 َوأ

 .]۳۵[األحزاب:  ﴾٣٥َعِظيٗما
مان، مردان فرمانبردار یمان و زنان باایمردان باا ،مردان مسلمان و زنان مسلمان«

با کیفرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شفرمان خدا و زنان فرمانبردار 
شگر، یشگر و زنان بخشایبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشاکیو زنان ش

ار یه بسک یدامن، و مردانکدامن و زنان پاکدار، مردان پا دار و زنان روزه مردان روزه
آنان  ی ھمه ید، خداوند براننک یاد میار خدا را یه بسک یو زنانکنند  می ادیخدا را 

 .»آمرزش و پاداش فراھم ساخته است
ان مردان و زنان در رفتن به بھشت، خداوند متعال یم و در مورد مساوات

 د: یفرما یم

ّ�ِ  َر�ُُّهمۡ  لَُهمۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ ﴿
َ
ِضيعُ  َ�ٓ  �

ُ
ٰ  َ�َمَل  أ وۡ  َذَكرٍ  ّمِن ّمِنُ�م ِملٖ َ�

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

ِينَ فَٱ َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُ�م خۡ  �َّ
ُ
ْ َوأ ْ َهاَجُروا ْ  ِدَ�ٰرِهِمۡ  ِمن رُِجوا وُذوا

ُ
 َسبِيِ�  ِ�  َوأ

 ْ ْ  َوَ�َٰتلُوا َ�ّفَِرنَّ  َوقُتِلُوا
ُ
ۡدِخلَنَُّهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  َ�

ُ
ٰتٖ  َوَ� ا َ�ۡتِهَ  ِمن َ�ِۡري َج�َّ

 ٱ
َ
ِۚ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  اثََوابٗ  نَۡ�ٰرُ ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۹۵[آل عمران:  ﴾١٩٥�ََّواِب ٱ نُ ُحسۡ  ۥنَدهُ عِ  �َّ
از  یسکچ یه من عمل ھکرفت و پاسخشان داد یشان را پذیا یپس پروردگارشان دعا«

از  ی پاره .ردکع نخواھم یضا ا مرد ـیار خواسته باشد ـ خواه زن باشد که به کشما را 
ه ھجرت ک. آنان )دیباش یھمنوع و ھمجنس م یو ھمگ( دیگر ھستید ی شما از پاره

دند و یت و آزارشان رساندند، و جنگیرانده شدند، و در راه من اذ یھا و از خانه ،ردندک
ه ک یبھشت .آورم یبخشم و به بھشتشان درم ینه گناھانشان را میشته شدند، ھر آک

شان را است)، یخدا، (ا یاز سو ین پاداشیر (درختان)آن روان است.ایھا در ز رودخانه
 .»و تنھا نزد خدا استکیو پاداش ن

ان زن یم یو اجتماع ینیف دیالکو در ت است چون مرد یه زن ھم انسانک نیدر او 
 د: یفرما یبه صراحت م قرآنست، ین یفرقو مرد 

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٨

ِيٱ ُهوَ ﴿ ۖ إَِ�ۡهَ  لِيَۡسُ�نَ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََجَعَل  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ ا ا  فَلَمَّ
ٮَٰها ٓ  بِهۦِۖ  َ�َمرَّۡت  َخفِيٗفا َ�ًۡ�  َ�َلَۡت  َ�َغشَّ ا ۡ�َقلَت فَلَمَّ

َ
َعَوا � َ ٱ دَّ  َءاتَۡيَتَنا َر�َُّهَما لَ�ِنۡ  �َّ

َُكوَ�نَّ  َ�ٰلِٗحا ِٰكِر�نَ ٱ ِمنَ  �َّ  .]۱۸۹[األعراف:  ﴾١٨٩ل�َّ
د، و ھمسران شما را از جنس شما یجنس آفر یکه شما را از کاست  یسکاو آن «

 یه) ھنگامکافتد  یار اتفاق می(بس یول .ندیاساینار ھمسران بکساخت تا شوھران در 
ن) ی(بنام جن کیھمسران بار سبکنند  می یزش جنسیه شوھران با ھمسران آمک

ن یه بار آنان سنگک یبرند اما ھنگام یبا آن روزگار را به سر م یدارند و به آسان یبرم
ند: اگر فرزند سالم یگو یدارند و م یاد میخود را فر یشوھران و ھمسران خدا ،شود یم

 .»م بودیسپاسگذاران خواھ ی از زمره ییبه ما عطا فرما یا ستهیو شا
شگاه خداوند یھا چه زن و چه مرد در پ ه اعمال انسانکد یگو یقرآن به صراحت م

دارند  نسایک یعتیشده و طبده یسرشت و اصل آفر یکتباه نخواھد شد و ھمه از 
 : دیفرما یم

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ وَُهَو ُمؤۡ  أ

ُ
ۖ  َحَيٰوةٗ  فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ ِمنٞ أ  َطّيَِبٗة

ۡجرَُهم َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ 
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ  .]۹۷[النحل:  ﴾٩٧َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ا) ین دنی، بدو (در اانجام دھد و مؤمن باشدسته یار شاکس چه زن و چه مرد کھر «
خوب و متوسط  یارھاک) پاداش (ایم و (در آن دنیبخش یم یندیزه و خوشاکیپا یزندگ
  .»م دادیشان خواھیارھاکن ی) آنان را بر طبق بھتریو عال

ٰلَِ�ٰتِ ٱ ِمنَ  َمۡل َوَمن َ�عۡ ﴿ وۡ  ل�َّ
َ
نَ�ٰ  ِمن َذَكٍر أ

ُ
ْوَ�ٰٓ  ِمنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  أ

ُ
 ُخلُونَ يَدۡ  �َِك فَأ

  .]۱۲۴[النساء:  ﴾١٢٤�نَقِ�ٗ  َلُمونَ َوَ� ُ�ظۡ  نَّةَ �َۡ ٱ
سته انجام دھد و مؤمن باشد ـ خواه مرد و خواه زن ـ چنان یه اعمال شاک یسک«
 .»بدانان نشود ین ستمیمترکو ،وندداخل بھشت ش یسانک

ل یو... و تجل هیشه، فاطمه، سمیجه، عایه، خدیآس ،میبزرگوار، چون مر یاننوجود ز
 زن در اسالم است. یگاه واالیصادق بر مقام و جا یگواھ ،قرآن و سنت از آنان

ن یاست، در ا یعد بشرز دارند و آن بُ ین یگریعد د، زن و مرد بُ یانسان عدو فارغ از بُ 
آنان  یو حقوق یگاه اجتماعیه در جاکشود  یمشاھده م ییھا ان آنان تفاوتیعد، مبُ 
 رد:کم یتقس یلکتوان به سه دسته  یھا را م ن تفاوتیبود. ار نخواھد یتاث یب

 ھستند. یو روان یستیز یھا ه در واقع تفاوتک یعیطب یھا تفاوت -۱

 



 ٥٩  )فصل اول(کتاب االیمان 

ان یو رفتارھا و مناسبات م یانسان ی ه محصول جامعهک یاجتماع یھا تفاوت -۲
 ان است.یآدم

 باشد. یم یالھ یاز وح یه ناشک ینیام دکاز اح یا تفاوت در پاره -۳
زن و مرد  یعیرد طبکارکم یت و تنظیم مسئولیار، تقسکم یقت ضرورت تقسیحقدر 
شده است. به  ییھا ن تفاوتیآنان، موجب چن کرمشتریف غیت تخصص و وظایو رعا

زن و  یرا برا ینواخت یکاز موارد حقوق  یا آنچه مسلم است اسالم در پاره ،ھر حال
تشابه حقوق زنان و مردان بوده است،  ز ازیپرھ ین امر برایمرد در نظر گرفته است و ا

، حقوق یاسیه مرد و زن در اسالم از حقوق سکحقوق آنان، چرا  ینه مخالف با تساو
 یسانیک یو حقوق فرھنگ ی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعیو قانون یمدن

 .)١(برخوردارند

 :؟چرا شھادت زن، نصف شھادت مرد است
به ذھنشان  ییھا شده و سؤال ییدھایترد واز مردم دچار گمان  ین رابطه، برخیدر ا
رامت و مساوات زنان کت و یپرسند: چنانچه اسالم به انسان یو از خود مکنند  می خطور

 یط و احوال مانند: موضوع گواھیاز شرا یا د، پس چرا در پارهینما یبا مردان اعتراف م
 داده است؟ یراث و... مردان را بر زنان برتریدادن، م

مردان مورد توجه قرار گرفته،  ین موضوع برایه در اک یازید گفت: امتیدر جواب با
را کس  ھیچ شگاه خداوندیرا در پیست، زیمرد بر زن ن یارزش و برتر یگاه به معنا چیھ

 ست.ین یلت و برتریفض» تقوا«اریمعو س ابه جز بر اس یگریبر د
از زن ھریک  یو روح یفطرت و ساختار جسم ز در واقع بهین یژگیار و وین امتیو ا

مرد را در برابر شھادت دو زن قرار داده  یکم شھادت یرکقرآن  .گردد یو مرد برم
 است.

رفته یه در ارتباط با حدود و قصاص شھادت زنان پذکن فقھاء معتقدند یھمچن
ت و یمبود شخصکگاه به خاطر نقص و  چین تفاوت ھیه اکر شد کد متذیشود. اما با ینم
او ارتباط  یھا تیه به ساختار و فطرت و نوع مسئولکست، بلیان ننت زیرامت و انسانک

 یو معامالت و روابط اجتماع یتجار متر از مردان با مسائلکرا عادتًا زنان یدارد. ز
 یھا تیار و مسئولکدار باشند،  ھمسر و خانه یار دارند و معموًال اگر داراکسرو

 .۴۹۲ – ۴۹۰ترجمه عبدالعزیز سلیمی، صص  ،دورنمای جامعه اسالمی :نید بهکرجوع  -١
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ند. و چنانچه ازدواج ننموده ک یل، ذھن و وقت آنان را پر ممنز ی و اداره یشوھردار
، و معامالت یش است و مسائل تجاریخو ی ندهیر انتخاب ھمسر و آکباشد، غالبًا در ف

را بداند  ییزھایاو ندارد و چنانچه چ ی شهیرا در ذھن و اند یگاه قابل توجھی، جایماد
به  ،سپارد  یم یآن را بدست فراموش یبه خاطر عدم ممارسه و عدم اھتمام پس از مدت

نان از وصول به یاطم یه براکد یفرما یم ییدھندگان را راھنما ل خداوند، وامین دلیھم
مرد و دو زن را در مورد مقدار و زمان بازپرداخت وام،  یکا یموقع طلب خود، دو مرد 

 ه: کشمارد  ین میل آن را قرآن ایند. و دلیشاھد نما
 یگریا دچار اشتباه شد، دیرا فراموش نمود، و  یزین دو خانم، چاز آ یکیتا اگر «

 .»ندک یادآوریموضوع را به او 
ھا را در امور مربوط به حدود  از فقھا، شھادت خانم یاریه بسکل است ین دلیبه ھم

 یھا برخوردھا و صحنه ی ھا از عرصه مه خانکشمارند، به خاطر آن یز نمیو قصاص جا
 یت، و اموال مردم دور باشند و با توجه به حاالت عاطفیثیبه ح ت و تعرضیجرم و جنا

ت روبرو شوند، از ترس و یاز قتل و جنا یا ه زنان دارند، ھرگاه با صحنهک یخاص
صحنه  ی نھند و مشاھده یشان پا به فرار مکادینھند و فر یھا را بر ھم م وحشت، چشم

ھا  آن گونه صحنه یدقت و روشنه با کر قابل تحمل است یل و غکغالب آنان مش یبرا
 ند.ینند و سپس آن را بازگو نماکنگاه  یرا به خوب

ارت، کھا مانند: رضاعت، ب گر ھمان فقھا، در امور مربوط به خود خانمیاز طرف د
 دانند. یم یافکنفرشان را ھم  یک یوالدت و... شھادت و گواھ

 ولم آدم ابن ب�كذّ  :تعايل اهللا قال« :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۱۹[ - ۲۰
 كمافقوهل: لن يعيد�  ،إياي ت�ذيبه أماف ؛ذلك هل ي�ن ولم وشتم� ،ذلك هل ي�ن

 وأنا ،ودلاً  اهللا اختذ :فقوهل :إياي شتمه وأما .ليس اول اخللق بأهون يلّع من ااعدتهو �،بدأ
  .)١(»أحد واً كف يل ي�ن ولم ،أودل ولم أدل لم اذلي الصمداالحد 
د: فرزند یفرما یمتعال م یفرمود: خدا ج امبریپ«د: یگو س رهیابوھر )۱۹( -۲۰

 ند.کبم یذکه دشنامم دھد و تکد و او را نسزد ینما یبم میذکدھد و ت یرا دشنام ممآدم 

 .۲۰۷۸نسائی ح  ،۴۹۷۴بخاری ح  -١
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ن یست مانند نخستید: خدا قادر نیگو یه مکاوست  ی ب او در حق من، گفتهیذکت
نش از یآفر ی ه اعادهکآن ند، حالیافریر مرا بیبار، مرا زنده گرداند و در روز رستاخ

 تر است. تر و آسان ن، بر من سھلینش آغازیآفر
د: خدا فرزند دارد(و به خداوند یگو یه مکاوست  ی و دشنام او در حق من، گفته

از و ین یگانه و پروردگار بیتا و یک یه من، خداکآن دھد) حال ینسبت م یمھربان، فرزند
 یسکفرزند من است و نه من فرزند  یسکه نه کھا ھستم،  یزمنداین ی نندهک برطرف

خدا  یعنی( ستیفو من و ھمتا و ھمگون من نک ن و ھمأش س ھمک چیھستم و ھ
 .»ست)یاو ن ه و ھمسنگ و ھمبریشب یسکوجود ندارد و  یا گونه

 أن وسبحا� ،ودل يل :فقوهل إياي شتمه وأما« :عباس ابن عن رواية و� ]۲۰[ - ۲۱
 .)١(رواه البخاري .»ودلا أو صاحبة اختذ

اما دشنام او در «ند:ک یت مین روایث را چنین حدیھم س ) و ابن عباس۲۰( -۲۱
س و یح و تقدیدارم. تسب ید، من (خدا) فرزندیگو یه مکاوست  ی حق من، گفته

رم.(لذا من صاحب یگ خود بر یبرا یھمسر و فرزنداینکه  م باد مرا ازیرکم و تیتعظ
دھند  یه آنھا به من نسبت مکھستم  ییزھایواالتر از آن چ برتر و یسلطنت جھان و بس

 ).رانند یو بر زبان م
 ].رده استکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ،آدم ابن يؤذي�: تعاىل اهللا قال«: ج اهللا رسول قال: قال هر�رة أيب وعن ]۲۱[ - ۲۲
 .)٢(متفق عليه »وانلهار الليل أقلب ،األمر بيدي ،ادلهر وأنا ،ادلهر �سب

د: فرزند یفرما یمتعال م یخدا«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲۱( -۲۲
قت من ھمان روزگار ید، در حقیگو ید و به زمانه و روزگار ناسزا مینما یت میآدم مرا اذ

ر یمن است، و من با تدب ی مانه و مدبرانهکیست حاه گردش روزگار به خوکھستم، چرا 
چرخانم و به رتق و فتق امور  یش، شب و روز را میخو ی ستهیسته و بایر شایو تقد

ه کا به من ناسزا گفته است، چرا ید، گویبه زمانه ناسزا گوھرکس  پردازم.(پس یم
 .»من است) ی گردش شب و روز به خواست و اراده

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 .۴۴۸۲بخاری ح  -١
 .۲/۲۷۲مسند احمد  ،۵۲۷۵ابوداود ح  ،۲۲۴۶ -۲ح  مسلم ،۴۸۲۶بخاری ح  -٢
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با  ج امبریه پکرا  یھستند، ھر مطلب یث قدسیث فوق، جزو احادیسه حد شرح:
آن  یو علت نامگذار نامند. یم» یث قدسیحد«د. یبه خدا منسوب نما» قال الله«گفتن 
امل برخوردار است، کآمده، از تقدس » الله«ه چون از ذات مقدس کن است یا یبه قدس

ه به ز گردد. البتی، متمایث نبویث از حدین حدیاند تا به ا به آن داده یلذا صفت قدس
 ند.یگو یز مین» یث ربانیحد«و » یث الھیحد«، یث قدسیحد

ه ھمان فرموده ک یث نبوین قرار است: حدیاز ا یث نبوی، با حدیث قدسیفرق حد
الھام شده و او  ج امبریاز طرف خداوند به پ یاست، به صورت مفھوم و معان ج امبریپ

ه ک، آن است یث قدسیحد دھد. اما یگران ارائه میش آن را به دیخو یبا عبارت انسان
ند، اما ک یالقاء م ج امبریل) به پیجبرئ ی هط(بدون واس ماً یخداوند الفاظ آن را مستق

 .متلو یت وحیفکینه به 
 با قرآن عبارت است از: یث قدسیاما فرق حد

، یث قدسیدر حد ین و مشخص ھستند، ولیالفاظ قرآن از جانب خدا و مع -۱
 م از خدا و الفاظ از رسول خداست.یمفاھ

، مخصوص به آوردن یقرآن یه وحکن فرق یھستند، با ا یخداوند یھر دو وح -۲

باشد، اما  یره میو غ اجلرس ةصلصلا یبه طور ظاھر  ج امبریفرشته به پ یک
ند و یب یدر خواب م یند، گاھک یفرشته القا م یعام است، گاھ یقدس یوح
 شود. یمًا القاء میمستق یم از ذات الھھ یگاھ

ث یحد«ردن، کت بوده و موجب ثواب است، اما تالوت دتالوت قرآن عبا -۳
 ست.یعبادت ن» یقدس

 ، خبر واحد است.یث قدسیاز نظر اعتبار، قرآن متواتر و حد -۴

 یھا برا یالت و نابسامانکا و مشی، حوادث و بالیدر زندگ»: نا الدهرأو يسب الدهر«
ھا  انسان ی ل و خواستهیرات روزگار و زمانه بر خالف میید، و تغیآ یش میپھا  انسان

ل آنھا نچرخد، آن را یه ھرگاه روزگار موافق مکھا عادت دارند  انسان یول افتد یاتفاق م
ه آنان از کا ینند، گوک ین و لعن میدھند و زمانه را نفر یمورد سب و دشنام قرار م

ل و یوسته موافق میه بر خالف آنھا نوزد و پکاند  مان گرفتهیروزگار پ یروزگار و از خدا
است  یسکه روزگار و زمانه مسخر و تحت فرمان کدانند  یآنھا باشد. آنھا نم ی خواسته

 شب و روز به دست اوست. یه دگرگونک
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ار روزگار به دست یه زمام و اختکاست  یسکقت خشم بر روزگار، خشم بر یدر حق
 یمت و نظامکقدرت و تصرف خداوند و مطابق ح ی روزگار در قبضهرات ییاوست و تغ

 ند.ک یل او رفتار میع مخلوق است و نه به میه ابداع نموده است، نه مطکاست 
دگار و متصرف و ین بر آفریبالله نفر ذایقت و العین بر روزگار، در حقیپس نفر

 آن است. ی چرخاننده

 أذى ىلع أصرب أحد ما«: ج اهللا رسول قال: قال األشعري موىس أيب وعن ]۲۲[ - ۲۳
 .)١(متفق عليه »�رزقهمو يعافيهم ثم ،الودل هل يدعون ،اهللا من �سمعه

س در مقابل آزار و کچ یھ«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  یاشعر ی) ابوموس۲۲( -۲۳
ه بندگان به او فرزند نسبت کست، با آنیتر نرباتر و صبوکیھا، از خداوند متعال، ش تیاذ
ه حرفشان را کت سبا و صبوراکیق و چنان شیدھند، باز ھم (چنان مھربان و شف یم

ت یت و امنیھا) نعمت عاف یحرمت یھا و ب ین گستاخینھا (با وجود اآده گرفته) و به یناد
 .»دھد یم یانش آنھا را روزیپا یران و بک یو از خوان بکند  می تیعنا

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
د خود را متخلق به اخالق یز، بایه بندگان نکن دارد یث اشاره به این حدیا شرح:

ھا و  یھا، ناھموار ھا و دغدغه ب، چالشیالت و مصاکنند و در مقابل مشک أل خداوند
نشان دھند و به  ییباکی، از خود صبر و شیمردم یھا تیو آزار و اذ یمات زندگینامال

 نروند و بر نفس خود مسلط باشند.وره در کاز  یارک کاند
 ورو، چشم یپرست وگستاخ و ب وچندگانه که با بندگان مشرک یموقع أل خداوند

ه اوامرش را امتثال و از ک یمن و موحد و آنانؤند، با بندگان مکگونه برخورد  نیا
او را سزاست و  ،ییخدا یرد. براستکنند، چگونه برخورد خواھد ک یاش اجتناب م ینواھ

 ان است.یه پروردگار جھان و جھانکاز آن اوست  یقین و حقیش راستیو ستاحمد 

ان عرب به خاطر کاز مشر یت، جمعیجاھل یکدر عھد تار»: يدعون له الولد«
 یردند و براک یاس میگونه علم و دانش، خدا را با خود ق چیو نداشتن ھ یرکانحطاط ف

 ھمسر قائل بودند. یاو فرزند و گاھ

 .۲/۲۷۲مسند احمد  ،۵۲۷۵ابوداود ح  ،۲۲۴۶ -۲ح  مسلم ،۴۸۲۶ح  یبخار -١
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ه ک.. معتقد بودند .و» حیمل یبن«، »خزاعه«، »میلس«، »نهیجھ« از جمله، قبائل
ز فرزندان خدا یرا ن» جن«ان عرب کاز مشر یاریفرشتگان دختران خدا ھستند و بس

 یاز جن، برا یا بعضًا ھمسریپرداختند و  یپنداشتند و به عبادت و پرستش آنھا م یم
 پروردگار متعال قائل بودند.

ه معتقد بودند، خدا و کپرستان، وجود داشتند  ز، دوگانهین یران، در عصر ساسانیدر ا
 ھا. یطان خالق شرھا و بدیھا است و ش یکیخالق نخدا طان برادرند، یش

را پسر  یسیز عیان نیحیر را پسر خدا و مسیعزان، یھودیز، یتاب نکان اھل یدر م
 بودند. کو وحشتنا کده و باور خطرناین عقیدانند و دچار ا یخدا م

رند و یقرار بگ أل ن و لعنت خداوندیه مورد نفرکسزاوار آنند  یسانکن یچن یبراست
دادن فرزند،  است از آنچه به دروغ و بھتان، از نسبت کمنزه و پا أل خداوند یبراست

 آورند. ی، در وصف میاو تعال یبرا

�ينه و ، ليس بي�محار ىلع ج رسول اهللا ردف كنت« :قال س معاذ وعن ]۲۳[ - ۲۴
 ىلع العباد حق ماو ؟عباده ىلع اهللا حقما  تدري هل !معاذ يا" :فقالاال مؤخرة الرحل، 

 به �رش�وا الو يعبدوه أن العباد ىلع اهللا حق فإن: "قال .أعلم رسوهلو اهللا :قلت "اهللا؟
 أفال !اهللا رسول يا :فقلت ".شيئاً  به �رشك ال من يعذب ال أن اهللا ىلع العباد وحق ،شيئاً 
 .)١(متفق عليه »فيتلكوا تبرشهم ال: "قال ؟انلاس به أ�رش

 یکبا ھم بر  ج امبریه پشت سر پک یدر حال«د: یگوس  ) معاذبن جبل۲۳( -۲۴
ل یشان حایان من و ایجز قسمت آخر رحل (پاالن) م یا م و فاصلهیاالغ سوار شده بود

ست؟ گفتم: یحق خداوند بر بندگانش چ یدان یا میمعاذ! آ یفرمود: ا ج امبرینبود، پ
ه او را کفرمود: حق خدا بر بندگانش آن است  ج امبریدانند. پ یخدا و رسولش بھتر م

 او قرار ندھند. یکرا ھمتا و شر یزینند و چکپرستش 
 یکاو شر یابره کرا  یسانک :هکو حق بندگان (پاداش بندگان) بر خداوند آن است 

ا مرا اجازه یرسول خدا! آ یفر ندھد.گفتم: اکیدھند، عذاب و  یقرار نم یو انباز
 هن مژدیر، ایتا شاد و خرسند گردند؟) فرمود: خ( ن مژده را به مردم بدھمید تا ایدھ یم

 یارھاکشوند و از انجام  ین مژده، سست میا و اعتماد بر اکه با اتکرا به آنان مده، چرا 

 .۴۲۹۶ابن ماجه ح  ،۲۶۴۳ترمذی ح  ،۳۰ – ۴۸مسلم ح  ،۲۸۵۶بخاری ح  -١
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خود  یبر جا رده وکاعتماد  سخن نی(و بر ھمکنند  می یوتاھکد یر و مفیخ
 .»نند)ینش یم

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 بليك :قال" !معاذ يا«: قال ،الرحل ىلع رديفه معاذو ج انليب أن ،أ�س وعن ]۲۴[ - ۲۵
 .!"معاذ يا: "قال .وسعديك اهللا رسول يا بليك :قال! "معاذ يا: "قال .وسعديك اهللا رسول يا

 اهللا إال � ال أن �شهد أحد من ما"  :قال :قال - ثالثا - وسعديك اهللا رسول يا بليك :قال
 أفال !اهللا رسول يا :قال "انلار ىلع اهللا حرمه إال قلبه من صدقاً  ،اهللا رسول �مدا وأن

متفق  »تأثماً  موته عند معاذ بها أخربف ."يتلكوا إذاً : "قال ؟فيستبرشوا انلاس به أخرب

 .)١(عليه

پا چھار یک ھم بربا س و معاذ ج امبریه پک یدر حال«د: یگوس  ) انس۲۴( -۲۵
رسول خدا! اجابت  یگفت: بفرما ا س معاذ! معاذ یفرمود: ا ج امبریسوار شده بودند، پ

معاذبن  یراه رفت و) سپس فرمود: ا یردم و گوش به فرمان شما ھستم. (ساعتک
و گوش به فرمان تو ھستم. (سپس ردم کرسول خدا! اجابت  یجبل گفتم: بفرما ا

ردم، گوش به فرمان کمعاذبن جبل! گفتم: اجابت  یگر راه رفت و) فرمود: اید یساعت
صداقت و اخالص و از  یاز روھرکس  فرمود: ج رامبیرسول خدا! آنگاه پ یتو ھستم، ا

و  یکند و شرکخدا اعتراف  یگانگیت و یاعتقاد و عمل و از ته قلب، به وحدان یرو
مان و باور یاز جانب خدا، ا ج  او قرار ندھد، و به رسالت محمد یرا برا یانباز

و از عذاب آن در کند  می حرام یآتش سوزان دوزخ را بر و أل داشته باشد، خداوند
 دارد. یامانش م

ن ید) تا ایدھ یمرا اجازه م( رسول خدا! ید) گفت: اید را شنین نویا س (چون معاذ
ن یفرمود: (ا ج امبریدن آن شاد و خرسند گردند؟) پیبدھم(تا از شن مژده را به مردم

 یارھاکا و اعتماد به آن (از انجام کد) و با اتین نویدن ایه مردم با شنکن، چرا کار را نک
 شوند. یف مید) سست و ضعیر و مفیخ

 ی لهیمبادا به وساینکه  به ھنگام مرگ از ترس س اما معاذبن جبل :]دیگو س انس[
 .»مردم بازگو نمود یدچار گناه شود، آن را برا ،ثین حدیان اتمک

 .۳۲ – ۵۳مسلم ح  ،۱۲۸بخاری ح  -١
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 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 مل است:أث باال، چند مسئله قابل تیدر دو حد شرح:

 :ج رمکامبر ایپ یتواضع و فروتن -۱
 یتجل یاملکه در مرد کسار بود کو ان یو فروتن یو سادگ تواضع خودِ ِ ِ ِ ج امبریپ 

اذب کاز درون جانش برخاسته بود و لذا او مظاھر  ین تواضع و سادگیافته بود. ای
ردار و گفتار کز یآنھاست و ن ی ه الزمهکرا  یلفاتکا تجمالت و تیو  ییاست و فرمانروایر

 رد.ک یگرد آمده بود، متالش یرامون ویه پکرا  یا بانهیفر عوام
ن و یه دورترکبرخورد بود،  و خوش یخو باوقار، جوانمرد، خوش یفرد ج امبریپ 
 یندگینما یھا ئتیشان را و ھ اصحاب و دشمنان و اھل خانواده ،ن آنھا رایتریکنزد

 رد.ک یرخواھانه مالقات میخ یتیا نبحق و  یلف و از روکشاھان را بدون تصنع و ت
 بر وکمردم از  ی ه از ھمهکھا بود  ن انسانیتر ن و سادهیتر متواضع ج امبریپ یآر

را  یگریس دکا ی، دورتر بود. خدمتگزار یمحوردو خو ینیب غرور و نخوت و خودبزرگ
ن کش ممیه براک یوان سواریرد، بر ھر حک یه داشت سوار مک یبکپشت سرخود، بر مر

رنگ و  یسترکبر قاطرخا یبر شتر، گاھ یبر اسب، گاھ ید، گاھیگرد یشد، سوار م یم
م ینیب یه مکن یرفت. ا یاده و پابرھنه راه میاوقات پ یشد و بعض یبر االغ سوار م یزمان

 یبیب و غریز عجیند، چک یا االغ سوار میرا ھمراه با خود بر شتر  س معاذ ج امبریپ
ا یا استرش و یرا پشت سر خود بر االغش،  یسکه که عادت او بوده است کت، چراسین

 ب سوار شود.کارانش به نوبت برمریا با یند وکشترش سوار 
ان کودکچند از  یه آمد، تنکه به مک یوقت ج امبرید: پیگو یم س ابن عباس

رد. کرا عقب خود سوار  یکیخود و  یرا جلو یکی یخردسال به استقبال او آمدند، و و
 یه سوار بر االغک یرفت، مرد یاده راه میه داشت پک یدر حال ج امبریگر پید یو وقت

فرمود: تو  ج امبرید، پیشکاالغ عقب  یبود، نزد او آمد و گفت: سوار شو، و خود بر رو
 .یاالغ خودت جلو سوار شو یه بر روکن یبه ا یسزاوارتر
افتاده  افتاد و افراد عقب یت عمدًا عقب مکدر حر ج د: رسول خدایگو یم س جابر

رد و بر ک یسر خود سوار م داد تا به ھمراھانشان برسند، و آنان را پشت یم یاریرا 
 نبود. یبر وخودپسندکز نزد او منفورتر از یچ چینمود و ھ یر میشان دعا خیا
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را خطاب فرمود،  س سه بار، معاذبن جبل ج امبریث پین حدیدر ااینکه  علت -۲
حافظه،  یداریختن ذھن، جلب توجه، بیبه خاطر برانگ ج امبریه پکن است یا

سراپا به  س رد، تا معاذکار را کن یحادثه، ا تیدادن عظمت مطلب و اھم نشان
ان یبشه و تعمق و تدبر تمام، یمل و اندأشان گوش فرا دھد وبا تیا یھا گفته

 ند و آنھا را به خاطر بسپارد.کشان را گوش یا
  :چون یاتیگر و آیث دیث و احادین حدیحق بنده بر خدا: بنا به ا -۳

ا َوَ�نَ ﴿ ۡ ٱ نَۡ�ُ  َعَلۡيَنا َحقًّ   .]۴۷[الروم:  ﴾ُمۡؤِمنِ�َ ل
 .»ده استمؤمنان بر ما واجب بو یاریو ھمواره «

ا َكَ�ٰلَِك ﴿ ۡ ٱ نُنجِ  َعلَۡيَنا َحقًّ   .]۱۰۳ونس: ی[ ﴾ُمۡؤِمنِ�َ ل
ت بر اس ین حقیوا م دادیز) نجات خواھیرا (ن )مان آورندگان (به توین طور ایھم«

 .»ر)یمسلم و تخلف ناپذ یما(حق
ست، ین یو الزام یجابین حق، حق ایشود. البته ا یخداوند ثابت محق بندگان بر 

 است. أل رام خداوندکو ا فه از باب لطکبل

شود و  یدانسته م یگر از قواعد اسالمید یکی »ال تبرشهم فيتكلوا« ی از جمله -۴
عامه باشد، سخن گفت.  که قابل فھم و درک ید با مردم، با زبانیبااینکه  آن

و  ته از اصطالحات سخکد متعھد شود یفرد مسلمان و دعوتگر و مبلغ، با
د و دقت و سھولت یز نمایب و نامأنوس جدًا پرھیلمات وجمالت غرکناھموار و 

 برد.بار کالمات به کرا در م
 ه فرمود:کت شده یارو س یاز حضرت عل

 .»رسولهو ن يكذب اهللاأتريدون أدعوا ما ينكرون، و ا يعرفونـحدثو الناس بم« 
د، و آنچه را در توان یه در خور فھم آنان است، سخن بگوئک یا با مردم به گونه«
 ؟»ب شوندیذکامبرش تیه خدا و پکد یھخوا یا مید، آینک کست، تریآنان ن

 :دیفرما می زیخداوند متعال ن

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
َ لَُهمۡ  قَۡوِمهِۦ بِلَِسانِ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن أ  .]۴م: ی[إبراھ ﴾ِ�ُبَّ�ِ

لم بوده که به زبان قوم خودش (متکنیم مگر ایا را نفرستاده یغمبریچ پی) ما ھمحمد! یا(«
 .»ند)کم ین و تفھییق را تبیو حقا( روشن سازد )را یام الھکآنان (اح یاست) تا برا
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ز یه آن را متماکش مخصوص به خود را دارد ی، زبان و گویا پس ھر عصر و زمانه
ن زمانه با یبخواھد در اکه  کسی ن، ھریند، بنابراک یان میرد آن را بیکد و رودار یم

درخور فھم آنان به گفتار بپردازد.  ید زبان آنان را بفھمد و با زبانید، بایمردم سخن بگو
ھا اھداف و مقاصد  از انسان یه گروھکست ین یتنھا الفاظ و عبارات ،البته منظور از زبان

آنچه  یعنیاتر از آن است، یتر و گو قیعم یزیه مقصود چکنند، بلک یان میخود را با آن ب
 م، در ارتباط است.یفھم و تفھ یھا شه و راهیات اندیه به خصوصک

 یاز نھ ر، منظورین مطلب اشاره شده است، و به نظر حقیز به ھمیث نین حدیا در
ند، اما کان نین مژده را بیو به طور عموم، اھرکس  یبرا س ه معاذکن بوده یا ج امبریپ

ران و افراد مورد یضم نران، فرزانگان و خردمندان و روشکخواص، روشنف یاگر برا
 ست.یدر آن ن یالکند، اشکان یاعتماد، ب

ت قه با صداکھرکس  هکشود  یبه وضوح دانسته م »صدقاً من قلبه« ی از جمله -۵
خدا و  یگانگیت و یدل، به وحدان  اعتقاد و عمل و از ته یاز رو و اخالص و

در دل و  یدیو ترد کگونه ش چیھ مان و باور داشته باشد، ویا ج امبریرسالت پ
راه  ین خداوندیرد، قطعًا به بھشت برین حالت بمیھم یمغز او نباشد و رو

تمام «رسول الله و محمد » ال اله اال الله«قت شھادت به یقافت و در حیخواھد 
امبر را در یخدا و پ کتابنا یھا م و آموزهین و تعالیاوامر و فرام ی اسالم و ھمه

ن شھادت را یه با صداقت و اخالص اکس کن ھریداده است. بنابرا یخود جا
ز ملزم به یشتن را نین خود قرار داده و خویقت، تمام اسالم را دیند در حقکادا 

 نموده است. ام و دستورات آنکعمل به اح

 :»اً ـثمأها معاذ عند موته تـفاخرب ب« -۶
ه ک یسانکن تمام یش شده است، بنابرایوکمان حق نتکعت مقدس اسالم، از یدر شر

ا یسب مقام و کنند، و به خاطر کتمان کاز مردم را از آنھا یق مورد نیام خدا و حقاکاح
قت یه حقکد بدانند یانت بزرگ شوند، باین خیب اک، مرتیآوردن ثروت به دست

ا معامله شود، یاگر با تمام دن یپوش را حقیاند، زفروخته یزیناچ یرا به بھا ییگرانبھا
 .رده استکان یآن ضرر و ز ی ب شوندهکبازھم مرت

ق یحقا ی نندهک تمانکن حمالت، متوجه دانشمندان یدتری، شدیث نبویدر احاد
 د: یفرما یم ج اسالم یامبر گرامیاز جمله پ است شده
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ھرگاه از « .]ی[ترمذ» بلجام من نار ةمن سئل عن علم ثم كتمه اجلم يوم القيام«
از  یامت، افسارید، روز قیتمان نماکنند و او کال ؤداند س یه مکرا  یزیچ یدانشمند

 .»زنند یآتش بر دھان او م
گران برسانند اگرچه یه سخنانش را به دکفه نھاد یوظ ،ش بر صحابه ج امبریخود پ

 سخن باشد،  یک
جمله  یکد، اگر چه یان برسانگریسخنان مرا به د«. ]ی[بخار »ةيآلوو �عبلغوا «
 .»باشد

 ثش را به غائبان برسانند: یرد تا احادکارانش را امر یز یو ن
سخنانم  ،مردم! حاضران به غائبان یھان ا. «]یبخار[ »اال يلبلغ الشاهد الغائب«

 .»را برسانند
را  یه سخنان وکنمود  یت به آنھا سفارش مینقل و روا ی دربارهھمواره  ج امبریو پ

له یوس نیباشند، تا بد ادیفھم ز یه داراکل دھند یندگان تحویبه آ یاشخاص ی به واسطه
 بماند،  یقت سخن باقیمفھوم و حق

فرب حامل فقه ايل من  ،فحفظه حيت يبلغه غ�ه ،نرض اهللا امرأ سمع منا حديثاً «
را  یشاداب گرداند خداوند مرد«. ]ی[ترمذ »حامل فقه ليس بفقيه ربو ،هوافقه م�

ارند یگران برساند، چه بسیند، تا به دک یشنود و آن را حفظ م یاز ما م یثیه حدک
ارند یو چه بسکنند  می ش منتقلیه دانش را به دانشمندتر از خوک یدانشمندان

 .»ستندیه نیه دانشمند و فقکن دانش نندگاک حمل
ن یتمان اک ی لهیمبادا به وساینکه  از ترس ،ز به ھنگام مرگین س عاذو حضرت م

 مردم بازگو نمود. یث دچار گناه شود، آن را برایحد
ث ین حدیدادن به ا را از بشارت س معاذ ج امبریه پک یند، وقتکال ؤس یسکد یشا

 بدھد؟د و مژده را به مردم ین نویرد، پس چگونه او به خود اجازه داد تا اکمنع 
و به طور عموم ھرکس  یه براکن بوده یا ،ج امبریپ یمقصود نھ :د گفتیدر پاسخ با

را  ین سخنانیو فھم چن کاز مردم، توان در یه برخکند، چرا کان نیث را بین حدیا
شوند، اما  یتفاھم م ، دچار چالش و دغدغه و سوءییھا ن مژدهیردن چنک انیندارند و از ب

ده و مورد اعتماد، یختگان و افراد فھمیفرزانگان و فرھ ی، براییھا نگونه مژدهیاگر ا
 ست.یدرآن ن یالکان شود، اشیب
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گر ید یثیاحاد ج امبریپاینکه  ث را بعد ازین حدیا س ه معاذکن است کز ممیو ن

رده است، کان یمردم ب یبرا »ةمن قال ال اهل اال اهللا دخل اجلن«ن مضمون، مانند: یبد
 ر نموده باشد.کذ

 ثم ،نائم وهو ،أبيض ثوب وعليه ،ج انليب أتيت« :قال س ذرّ  أيب وعن ]۲۵[ - ۲۶
 دخل إال ؛ذلك ىلع مات ثم ،اهللا إال � ال قال عبد من ما" :فقال فاستيقظ وقد أتيته
 ؟!رسق �نو ز� �نو :قلت ."رسق �نو ز� �نو: "قال ؟!رسق �نو ز� �نو :قلت ".اجلنة

 رغم ىلع رسق �نو ز� �نو : "قال ؟!رسق �نو ز� �نو :قلت ". رسق �نو ز� إن و" :قال
 .)١(متفق عليه »ذر أيب أنف رغم و�ن :قال بهذا حدث إذا أبوذر و�ن ".ذر أيب أنف

 یرفتم و او را در حال ج به نزد رسول خدا«د: یگو س ی) ابوذر غفار۲۶( -۲۶
ده یاو را خوابده است(چون یده و خوابیشکد، یسف یش چادریخو یه بر روکدم ید
دار یه از خواب بکدم یدوباره به خدمتش آمدم و د یا افتم، برگشتم) و پس از لحظهی

اال الله و  ه اقرار به الالهکست ین یا چ بندهیشده است. (چون به نزدش رفتم) فرمود: ھ
او را  أل خداونداینکه  رد مگرین اعتقاد بمیبعد بر ا ند وکخدا  یگانگیت و یوحدان

 ند.ک یم داخل بھشت
شده  یع زنا و دزدینب عمل شکرسول خدا! اگر چه مرت ید: گفتم: ایگو س ابوذر
 یند. باز گفتم: اگر چه زنا و دزدک یدزچه زنا و د) اگریفرمود: (آر ج امبریباشد؟ پ

ند(باز ک یز گفتم: اگرچه زنا و دزدیند. بار سوم نک یند؟ فرمود: اگر چه زنا و دزدک
 یل و خواسته ابوذر، اگر چه زنا و دزدیفرمود: به خالف م ؟)شود یھم داخل بھشت م

 ند.ک
گفت:  یرد، مک یم تیمردم) روا یث را (براین حدیز ھرگاه این س و خود ابوذر

 .»ابوذر ی ل و خواستهیرغم میعل
 .]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدیا[

ه کسنت و جماعت معتقدند  گر، اھلیث دیث واحادین حدیبنابرا شرح:
ند، ک یافر نمکمان و یا یره او را بیبکمن است و انجام ؤم ،رهیبکگناه  ی شونده بکمرت

از آن را در شرع،  یا نھیدھد، حالل بداند،  یه انجام مک یآن را در حالاینکه  مگر

 .۵/۱۶۶مسند احمد  ۹۴ – ۱۵۴مسلم ح  ،۵۸۲۷بخاری ح  -١
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رده است، کعت مقدس اسالم بدان امر یه شرکرا  یا امر واجبیو خوار شمارد،  کوچک
 افر است.کھا مرتد و  ن صورتید. در اینما کوچکر و یتحق

 اند: ردهکن استدالل یش چنیخو یأدگاه و رین دیسنت و جماعت، بر ا اھل
را  یمن گناھؤ، پس ھرگاه میق قلبیمان عبارت است از تصدیقت ایدر حق -۱

 مان است.یباشد، از اھل ا یمانش باقیانجام دھد، و قلبًا ا
ره را یبکره و یفر، گناھان صغکو  کر از شریه غکد یفرما یخود م أل خداوند -۲

 بخشد. یه بخواھد مکھرکس  یبرا

َ ٱإِنَّ ﴿  ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ٓ فِ َوَ�غۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ  .]۱۱۶[النساء:  ﴾ءُ ُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشا

از آن تر  نییه پاکآمرزد و بل ینم )یسکدن به خود را (از یورز کگمان خداوند شر یب«
  .»بخشد یبخواھد (و صالح بداند) م هکھرکس  را از

 ی هیگر دانسته است و در آیدیکمقتول را برادر  یایم قاتل و اولیرکقرآن  -۳
 د: یفرما یقصاص م

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ُكتَِب َعلَيۡ  �َّ ِ  رُّ �ُۡ ٱ َقۡتَ�� لۡ ٱِ�  ِقَصاُص لۡ ٱ ُ�مُ َءاَمُنوا  َعۡبدُ لۡ ٱوَ  رِّ �ُۡ ٱب

 ِ  ٱوَ  َعۡبدِ لۡ ٱب
ُ
ِ  نَ�ٰ ۡ�  ٱب

ُ
�ۡ � ِخيهِ  ِمنۡ  َ�ُۥ ُعِ�َ  َ�َمنۡ  نَ�ٰ

َ
ءٞ  أ ۢ فَٱ َ�ۡ ِ  ّ�َِباُع  ٱب

ۡ ٓ  َمۡعُروِف ل َدا
َ
 ءٌ َوأ

 .]۱۷۸[البقرة:  ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  إَِ�ۡهِ 
) قصاص ی(قانون مساوات و دادگر ،شتگانک ی د! دربارهیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

: آزاد در )هکنگرفت، و بل یگریرا به گناه د یسکد در آن یبر شما فرض شده است(و با
تش) از ی(از جنا یسکو زن در برابر زن است. پس اگر  ،برابر آزاد، و برده در برابر برده

شنده را کبھاء  از صاحبان خون یکی(و  شد یگذشت ،) خودینیبرادر (د ی هیناح
 یکد نیبا ننده)کعفو ید، از سویبھاء گرد ل به خونیم قصاص تبدکا حیو  د،یبخش
مقتول)  یز به ولیقاتل ن ینشود، و از سو یو بدرفتار یریشود و(سختگ یرفتار

 .»)نباشد یانگار استو سھلکم و کآن (و در  ردیانجام گ یکیبا ن ه)ی(د پرداخت
ش منع شده است، تنشکه کرا  یسکه عمدًا کشود  یواجب م یقصاص تنھا بر قاتل

، »دیا مان آوردهیه اک یسانک یا«ت رھا را با عبا خداوند آنن، یشته است و با وجود اک
 رده است.کخطاب 

اند،  گر به جنگ پرداختهیدیکه با کدو گروه از مسلمانان  ید، برایقرآن مج -۴
 مان شده است: یقائل به ا
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﴿ ٓ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ �ن َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ  .]۹[الحجرات:  ﴾َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 .»دیان آنان صلح برقرار سازیدر م ،به جنگ پرداختندباھم  گاه دو گروه از مؤمنانھر«
باز قرآن، قائل به  ،ن دو گروهیان ایه با وجود جنگ و نبرد مکم ینک یمالحظه م

 ره است.یبکار با مسلمانان از گناھان یکه جنگ و پکمان آنان شده است، حال آنیا
 د: یفرما یو خداوند م -۵

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنواْ تُوُ�وٓ  �َّ ِ ٱ إَِ�  ا   .]۸م: ی[التحر ﴾نَُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  �َّ

 »د،ینکب یا خالصانه ی د و توبهیمؤمنان! به درگاه خدا برگرد یا«
ن وجود، یره. و با ایبکا یره باشد یو مسلمًا توبه فقط در مورد گناه است، خواه صغ

 مخاطب ساخته است. »يااهيا الذين امنوا«خداوند آنھا را با عبارت 

ه کده است یبه ما رس ج از رسول خدا یح و فراوانیث صحیح، احادیبه طور صر -۶
 رد.کره از امت خود، شفاعت خواھد یبکن گناھان یبکمرت یبرا ج آن حضرت

اھل که  کسی ز تا به امروز بر خواندن نماز جنازه بر ھرین ج امبریو از زمان پ -۷
رده باشد، تمام علما و مسلمانان اجماع دارند، کاگرچه توبه ھم نقبله باشد، 

 ست.یز نیاو جا یافر باشد، نماز و طلب استغفار براکرده، که توبه نکپس اگر آن
ه کرده است کن موضوع اشاره یث باال، به ھمیز در حدین ج و رسول خدا

 شود. یاسالم خارج نم ی ره از دائرهیبکب گناه کمرت
سنت و جماعت انتخاب  بر خالف راه اھل ینه، راھین زمیمعتزله در ااما خوارج و 

ره یبکب گناه کز مرتیدانند و معتزله ن یافر مکره را یبکب گناه کخوارج، مرت .اند ردهک
 یعنی، فاسق است ین فردین چنیند: ایگو یه مکافر بلکدانند و نه  یمن مؤرا نه م

ن یمسلمانان بر ا ی ه ھمهککنند  می اللن استدیفر قرار دارد. و چنکمان و ین ایماب
ا یمن است ؤماینکه  ره فاسق است، اتفاق نظر دارند، اما دریبکب گناه که مرتک یأر
افر است کاند:  من است و خوارج گفتهؤند: میگو یسنت م افر، اختالف نظر دارند. اھلک

ره یبکب گناه کمرتم یگوئ یم و میا ردهکو ما وجه اتفاق را گرفته و وجه اختالف را رھا 
 ه فاسق است.کافر، بلکمن است و نه ؤنه م

شمار  یث بیح قرآن و احادیات صریسنت، بر اساس آ م، مذھب اھلیه گفتکاما چنان 
ب که مرتکن است یه مورد نظر ما است) بر اک یثی، (از جمله حدیح نبویو فراوان صح

 شود. یافر نمکگردد و  یاسالم خارج نم ی ره از دائرهیبکگناه 

 



 ٧٣  )فصل اول(کتاب االیمان 

ا بنا به فضل و یشوند،  یار و دزد وارد بھشت مکه زناکان شده یث بین حدیو در ا
 شوند. یفر اعمال خود، وارد بھشت مکیدن یا بعد از دیشوند و  یده میبخش یرم الھک

 إال � ال أن شهد من« :ج رسول اهللاقال  قال: س الصامت بن عبادة وعن ]۲۶[ -۲۷
 أمته وابن رسوهلو اهللا عبد عيىس أنو ،رسوهلو عبده �مدا وأن هل رش�ك ال وحده اهللا

 اكن ما ىلع اجلنة اهللا أدخله ؛حق وانلار حق واجلنة ،منه روحو ،مر�م إىل ألقاها و�مته
 .)١(متفق عليه »العمل من

 یس (با صداقت و اخالص و از روکھر «د: یگو س بن صامت ة) عباد۲۶( -۲۷

ست و او یسزاوار پرستش ن أل جز خداوند یچ معبودیه ھکد یاعتقاد و عمل) اقرار نما
بنده و  ج ه محمدکند کز اعتراف یندارد و ن یو انباز یکھمتا است و شر یگانه و بی

سوی  به هکاست  یا لمهکخدا و مصداق  ی بنده و فرستاده یسیخداست و ع ی فرستاده
است از جانب  یرحمت یسین) به وجود آمده است، و عکم القا شده است و به امر(یمر

او را داخل بھشت  أل مان داشته باشد خداوندیت بھشت و دوزخ ایخدا، و به حقان
 .»گناه ھم داشته باشدھرچند  ند،ک یم

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ن یتر از مھم یکیبه  ج امبرین جمله پیدر ا »:رسوهلو ن عييس عبدا�أو « شرح:
رده و کگانه، اشاره  ان سهیو خدا» ثیتثلی  لهئمس« یعنیت یحیمس ی انحرافات جامعه

 دارد. ین انحراف بزرگ برحذر میوتاه و مستدل آنھا را از اک یھا با جمله
 ی ح بندهیمس«د: یفرما یم ثیتثل ی لهئح و ابطال مسیت مسیالوھ ینف ینخست برا

سوی  به امبرخدایح فقط فرستاده و پیمس« دیفرما یته مکن نیدر دوم .خدا بود
ت و یھدا یه براک ستامبران از جنس بشرایگر پیز ھمانند دیل است و او نیاسرائ یبن

ن یو ا ست،ا ان به رسالت و نبوت مبعوث شدهیھا از جانب پروردگار جھان سعادت انسان
 ت او ندارد.یبا الوھ یز، تناسبیت نیموقع

خدا  ی لمهک یسی(ع »القاها ايل مريمو ابن امته وكلمته «د: یفرما یته مکن نیدر سوم

 یم معرفیرا فرزند مر یسیحًا عیصر ج امبریجا پنیدر ا ).م القا شدیه به مرکبود 

مسند  ،۱۱۳۰ح  ۶۰۳ص » الیوم و اللیلة يف«نسائی در  ۲۸ – ۴۶مسلم ح  ،۳۴۳۵بخاری ح  -١
 ۵/۳۱۴احمد 
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ه از مادر متولد ک یسکرا یباشد، ز یسیت عیان الوھیقاطع به مدع یند، تا پاسخک یم
است، رات و تحوالت جھان ماده یین و تغیرات دوران جنییشود و مشمول تمام تغ یم

 نار است.کھا بر یرات و دگرگونییه ازتمام تغک ییتواند خدا باشد؟ خدا یچگونه م
 ر افرادیح ھمچون سایه مسکسازد  یوتاه، خاطرنشان مک ی ن جملهیدر ا ج امبریپ
ر افراد بشر یرا گذراند و ھمانند سا ینیان، در رحم مادر قرار داشت، دوران جنانس

در او بود،  یتمام صفات بشر یعنیافت، یدر پرورش رخورد و درآغوش مایمتولد شد، ش
رات جھان ییعت و تغین طبیوم قوانکمشمول ومحکه  کسی نین است چنکچگونه مم
و  ثیم بر ابطال تثلکمح یلین خود دلیباشد. و ا یو ابد یلخداوند از ،ماده است

 ح است.یت مسیالوھ
ر به خاطر آن است یعبن تیشده است و ا» لمهک«ر به یعب، تیسیباال از ع ی در جمله

 ند.کح یبودن مس  ه اشاره به مخلوقک
ان محدثان و مفسران یگفته شده، در م» لمهک« ÷ یسیه چرا به عکن یا ی درباره
 ی فوق العاده ه علت آن، ھمان تولدکرسد  یشتر به نظر میار است، اما بیسخن بس

ۡمُرهُ ﴿ه مشمول کباشد  یح میمس
َ
ٓ أ َما َراَد َشۡ�  ۥٓ إِ�َّ

َ
ٓ أ ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إَِذا

َ
 ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥا أ

ه قبل از تولد، خداوند بشارت او را در کن است یا به خاطر ایاست. و . )١(]٨٢س: ی[
در » لمهک«ه کن باشد یر ایعبن تین است علت اکز ممیبه مادرش داده بود. و ن یالمک

 رود. مانند:  یار مکمخلوق به  یاصطالح قرآن به معن

ن َل َ�بۡ  ۡحرُ ۡ�َ ٱ َ�َفِدَ  َرّ�ِ  ّلَِ�َِ�ٰتِ  اِمَدادٗ  ۡحرُ ۡ�َ ٱ َ�نَ  قُل لَّوۡ ﴿
َ
 ﴾َرّ�ِ  َ�َِ�ُٰت  تَنَفدَ  أ

 .]۱۰۹ھف: ک[ال
) یجھان ھست( ) موجوداتیھا یژگی(نگارش شماره و صفت و و یا برایبگو: اگر در«

تعداد و حقائق و ه (سخن از کآن ش ازیرد پیگ یان میا پایدر ،پروردگارم جوھر شود
 .»ردیان پذی) موجودات پروردگارم پارموز

از  یکیح یه مسکخدا، ھمان مخلوقات اوست، و از آنجا   لماتکه، منظور از ین آیدر ا
لمات، که کرا ھمانطور یلمه بر او شده است. زکمخلوقات بزرگ خدا بوده است اطالق 

ه کز ھمانطور یمخلوق خدا ھستند و ننش ھم یمخلوق ما است موجودات عالم آفر

ه خطاب بدان بگوید: بشو! و آن ھم کار او تنھا این است ک ،ه بشودکھرگاه خدا چیزی را بخواھد « -١
 ».شود می
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ات ما است، یاز صفات و روح یا ند، و نشانهک یان میلمات، اسرار درون ما را بک
 ز، روشنگر صفات جمال و جالل خدا ھستند.ین عالم نیمخلوقات ا
نسبتًا ساده و  یار برجسته و بعضیبس یتفاوت دارند بعضباھم  لماتکن یمنتھا ا

 ینش، عالوه بر مقام رسالت، برجستگیمخصوصًا از نظر آفر ÷ یسیاند و ع کوچک
 ده شد.یه بدون پدر آفرکداشت، چرا  یخاص
ده شده از طرف یآفر یروح یسیع«د: یفرما یته مکن نیدر چھارم ج امبریپ

 .»خداست
ز در ینش تمام بشر نی، آفریمعن یکو به  ÷ نش آدمیه در مورد آفرکر ین تعبیا

ھا  د و در وجود انسانیه خدا آفرکاست  یبه عظمت آن روحقرآن آمده است، اشاره 
نجا یالله، در اسوی  به دادن روح  امبران خصوصًا قرار داد نسبتیح و پیعمومًا و مس

حق سوی  به ت (خانه)ی(شتر) و ب» ناقه«ه اضافتکف است، چنان یم و تشریرکت یبرا

ِ ﴿ ی هیدر آ یتعال ِ ٱنَاقَُة  ۦَ�ِٰذه ٓ  ِ�َ بَيۡ  َوَطّهِرۡ ﴿ ی هیو آ .]٧٣[األعراف:  ﴾�َّ ا [الحج:  ﴾�ِفِ�َ لِلطَّ

است و گرنه، تمام ارواح، تمام شترھا و تمام » ت و ناقهیب«ف یم و تشریرکت یبرا .)١(]۲۶
ه او به کنامند، چرا  یم» روح«را از آن جھت  ÷ حیده خدا است و مسیھا آفر خانه

بخش  اتیز به اذن خدا، با انوار حیرا ندالن  رد و مردهک یاذن خدا مردگان را زنده م
 د.یبخش یات مین حق، حید

از  یجزئ یسیه عکنند کسوءاستفاده » و روح منه«ریاند از تعب خواسته یبرخ ته:کن
ن مِ » منه« نجایاند در ا اند و گفته ن پنداشتهیرا گواه برا» منه« ریخداوند بود، و تعب

 ه است.یجزئ
گونه موارد  نیدر ا» نمِ «هکداند  یعرب آشنا است مات یت و ادبغبا لکه  کسی یول

ان سرچشمه و منشأ یه بک، است »ن نشويهمِ «ه به اصطالح کست، بلیض نیتبع یبرا
 باشد. یم یزیش چیدایپ

داشت  یحیمس کیپزش» دیھارون الرش«ه کم یخوان یخ مین جھت در تواریبه ھم
رد و گفت: که از دانشمندان اسالم بود، مناظره ک» ین واقدیبن حس یعل«با  یه روزک

ی ظاھر یو از ھرگونه آلودگ ک.. (از وجود بتان و مظاھر شر.نندگانکطواف  یام را برا و خانه« -١
 .»عنوی دیگر) تمیز و پاکیزه گردانم
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رده، ک یاز خداوند معرف یح را جزئیه مسکوجود دارد  یا هیشما آ یتاب آسمانکدر 

ۡلَقٮَٰهآ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنهُ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ ﴿ هیسپس آ
َ
 رد.کرا تالوت  .]١٧١[النساء:  ﴾�

 ه از قرآن را تالوت نمود: ین آی، بالفاصله در پاسخ او ایواقد

ا ِ� ﴿ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱوََسخَّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
 .]۱۳ة: ی[الجاث ﴾هُ نۡ مِّ  اَ�ِيعٗ  �ِض ۡ�

خود، مسخر شما  ی هین است ھمه را از ناحیه در زمکھا و آنچه  ه در آسمانکو آنچه «
 .»ساخته است

ن و ید تمام موجودات زمیبات را برساند، یجزئ» نمِ «لمه که اگر کرد کو اضافه  
ن سخن، مسلمان یدن ایبا شن یحیمس کاز خدا باشند.پزش یه جزئین آیآسمان طبق ا

 شد.
 یا زه قابل مالحظهیجا یان خوشحال شد و به واقدین جرید از ایھارون الرش 
 .)١(داد

را وارد بھشت  ین شخصیخداوند چن«. »يلع ما اكن من العمل ةادخله اهللا اجلن«
 .»گناه ھم داشته باشدھرچند  د،ینما یم

و  ج ت خدا و رسالت محمدیه به زبان و قلب به وحدانکرا  یسک أل خداوند یعنی 
کند  می ند، او را وارد بھشتکت بھشت و دوزخ اقرار یو به حقان ÷ یسیرسالت ع
ر اھل یه غکسنت و جماعت است  ن ھم مذھب اھلیگناه ھم داشته باشد. و اھرچند 

ول به کن امر مویاند وا داخل یت آمرزش حق تعالیشاران مسلمان، در مکاز گناھ کشر
آمرزد و  یه بخواھد مکاز موحدان ھرکس  یبرا یتعال است، پس حق یت ویاراده و مش

ش توبه ھم یده و از گناه خویب گردکره مرتیا صغیره یبکرا اعم از  یھر گناھاینکه  لو
دن عذاب و یا بعد از دیدھد و  یفر مکیه بخواھد عذاب و که را ھم کرده باشد و ھرکن

 ند.ک یده و به بھشت داخل میش، او را بخشیفر خوکی

 يمينك ا�سط :فقلت ،ج انليب أتيت :قال العاص بن عمرو وعن ]۲۷[ - ۲۸
 .أشرتط أن أردت:قلت ؟"عمرو يا لك ما : "فقال ،يدي فقبضت ،يمينه فبسط ،فألبايعك

 ما يهدم اإلسالم أن يا عمرو! علمت أما : "قال .يل يغفر أن :قلت"؟ ماذا �شرتط :"قالف
 .رواه مسلم ."!؟قبله اكن ما ،يهدم احلج وأن ،قبلها اكن ما تهدم اهلجرة وأن ،قبله اكن

 .۸۴ص  ۶ج  ،تفسیر المنار -١
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". الرشك عن الرش�ء أغ� أنا: تعاىل اهللا قال« :قال ،هر�رة أيب عن املرو�ان واحلديثان 
 .)١(»تعاىل اهللا شاء إن والكرب الر�اء باب يف سنذكرهما" ردايئ الكرب�اء: "واآلخر
تان  رفتم و گفتم: دست ج به نزد رسول خدا«د: یگو س ) عمروبن عاص۲۷( -۲۸

ز ین ج امبرینم. پکعت یصداقت و اخالص بر اسالم) ب یاز رو( د تا با شماینکرا دراز 
ارم ک(از  ج امبریدم. پیشکنار کش را دراز فرمود: اما من دستم را یدست راست خو

 ؟)یشک ید: عمرو! تو را چه شده است؟ (چرا دستت را عقب میرد) و پرسکتعجب 
اینکه  ) برینم، مبنک یعت می؟ گفتم: (با شما بیدارم فرمود: چه شرط یگفتم: شرط

ه ک یدان یعمرو! مگر نم یفرمود: ا ج امبریده شوم. پی) آمرزی(از تمام گناھان و معاص
ن را یشیو اعتقاد و عمل) تمام گناھان پ صصداقت و اخال یاز رو رش اسالم(البتهیپذ

ه ھجرت (در راه خدا با صداقت و اخالص) تمام ک یدان یمگر نم ؟ندک یمحو و نابود م
تمام  ی نندهکز محو یه حج نک یدان یو مگر نم ؟سازد ینابود مو ن را محو یشیگناھان پ

 ».؟باشد یگناھان گذشته م
 .رده است]کت یرواث را مسلم ین حدی[ا

صداقت و اخالص و از  یه از روکر دارد یدر محو گناھان تاث یاسالم زمان شرح:
ق و یق و عمیدق یھا م و آموزهین و تعالیعمل و اعتقاد به اوامر و فرام یرو

ه بر ک یه اسالمکباشد چرا  ج رمکامبر ایپو  أل ن خداوندیآفر یبخش و تعال سعادت
گناھان  ینابودو در محو  یریثأچ تیصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل نباشد، ھ یمبنا

 ندارد.
 ل در آن عمال شود:یط ذیه شراکر دارد یثأدر محو گناھان ت یز زمانیو حج، ن

ه از کرا  ید و حقوقیاز گناھان گذشته توبه نما یعنیدم: رحقوق م یتوبه و ادا -۱
چه نماز باشد،  یکرا اعمال نیگرداند، زشان باز یاراست ب یاش باق مردم برذمه

 یاش باق ه از مردم برذمهکرا  ی.. حقوق.ات و چه حج و چهکچه روزه، چه ز

ن مقام یه باالترکد یشھ یسازد حت ینم الذمه ئبر رده و او راکباشد ساقط ن یم
ن شھادتش سبب ین در نزد خداوند داشته و ایقیو صد ،خدا یایرا بعد از انب

اران کگنھ یباعث شفاعتش برا یده و حتیگناھانش گرد ی آمرزش ھمه

 ۳۳۶/ح ۱/۴۰۳ مسلم -١
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اش  ه از مردم بر ذمهکرا  یحقوق یگردد ول یشانش میاز اقوام و خو یگرید
 د:یفرما یم ج امبریند. پک یاست، ساقط نم یباق

گناھانش به  ی د ھمهیشھ یبرا. «[مسلم] »ينيغفر للشهيد لك ذنب اال ادل« 
 .»شود یده میقرض بخش یاستثنا
ت الله الحرام از یت شخص عازم بیه قصد و نکاخالص و صداقت: الزم است   -۲

ھا و القاب و  یطلب  باشد و شھرت أل خداوند ین سفر فقط و فقط رضایا
 در آن نداشته باشد. یارانه، دخلکایر یھا یو خودنمائ یصفات ظاھر

د وشکجسته و ب یشه از حرام دوریحالل: بر مسلمان الزم است تا ھم ی هفقن  -۳
ش، از راه مشروع و حالل باشد، و خصوصًا نفقه و کار و خرج و خوراکسب و که ک

و  أل از خداوند یحرام، باعث دور کخرج و خورا رایز ،راه حج ی زاد و راحله
 سبب عدم قبول و اجابت دعا است.

سفر حج، تقوا و  ی ن توشهیه بھترکبداند  ید شخص حاجیبا :یزگاریتقوا و پرھ  -۴
 د: یفرما یدر مورد سفر حج م أل است خداوند یزگاریپرھ

ُدواْ فَإِنَّ َخۡ�َ ﴿ ادِ ٱ َوتََزوَّ   .]۱۹۷[البقرة:  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ لزَّ
ن یه بھترکد) یگرتان و بدانید یسرا یسفر حج و ھم برا یابرھم ( دیریو توشه برگ«

  .»است یزگاریتوشه پرھ
 .یگناھان است نه ھر حج ی نندهکمحو  ین گونه شرائطیت ایبا رعا ینطور حجیا 
فه ید آنچه وظینتوانست یبه خاطر عوامل یطید: اگر در محیگو یاسالم م »:ھجرت«

ن دستور یو علت ا دی، ھجرت نمائیگریامن د ی ط و منطقهید به محید انجام دھیدار
ط یان و محکندارد و وابسته و محدود به م یا منطقه ی را اسالم جنبهیروشن است ز

 ست.ین ینیمع
گر عالئق مختلف از یط تولد و زادگاه و دیبه مح یافراط یھا ب عالقهین ترتیبه ا

 تواند مانع از ھجرت مسلمان باشد. ینظر اسالم نم
شرفت یھا به خاطر حفظ و پ ن عالقهیا ی ه در صدر اسالم ھمهکم ینیب یو لذا م

ه کبلنبوده است،  ج امبریم مخصوص به زمان پکح یکھجرت  یده شد آریاسالم بر
د، مسلمان موظف به ھجرت یش آیاگر ھمان شرائط پ یانکدر ھر عصر و زمان و م

 است.

 



 ٧٩  )فصل اول(کتاب االیمان 

به  یمان، از گناه و نافرمانیفر به اکاصوًال روح ھجرت ھمان فرار از ظلمت به نور، از 
شرفت اسالم ین اساس، بر اساس حفظ و پیبر ا یاطاعت و فرمان خداست، و اگر ھجرت

 یمان و از گناه به اطاعت باشد، براستیفر به اکبه نور و از و بر اساس فرار از ظلمت 
 یگناھان و معاص ی نندهکصداقت و اخالص است محو  یه از روک ین ھجرتیچن

 انسان است.
 یرده اما در درون و روح خود ھجرتکشان ھجرت  ه جسمک یه مھاجرانکچرا 
 یانکبه ھجرت م یازیه نکس آنھا کستند و به عیاند در صف مھاجران ن نداشته
 مھاجرانند. ی اند در زمره اند اما دست به ھجرت در درون وجود خود زده نداشته

  

 قال اهللا: انا اغ� الرش�ء عن الرشك،«ان املرو�ان عن ايب هر�ره قال: و احلديث
 .»الكرب، ان شاء اهللا تعايلو االخر: الكرب�اء ردا� سنذكرهما يف باب الر�او

ت یروا س رهیت ابو ھریث به روایمان) دو حدیتاب اکح در مبحث یتاب مصابکدر (
ث به آن ین دو حدیه اکم چرا یا تاب منتقل نمودهکگر یه ما آنھا را به دو باب دکاند  شده
 شتر مناسبت دارند.یدو ب

 ث عبارتند از:یو آن دو حد
 کا از شرکن شریازترین ید: من بیفرما ید: خداوند متعال میگو س رهیابو ھر -۱

 .رد]کم یر خواھکذ» ایر«ن شاء الله در باب إث را ین حدیا[باشم  یم
د: یفرما ید: خداوند متعال میگو س رهیاز ابو ھر :گر عبارت استیث دیحد -۲

بر و ک« بث را ان شاء الله در باین حدیمن است. [ا یو قدرت ردا ییتوانا«
 .رد]کم یان خواھیب »غرور

آورده بود اما » مانیتاب اک«ث بحرا در مث یدن دو حیح ایمصاب ی سندهینو شرح:

داشت، » برک«و » ایر«ث به دو باب ین دو حدیه اک یبه خاطر تناسب ،ةمشكا ی سندهینو
 .آنھا را بدانجا منتقل نمود

 رده است:کت ین روایامًال چنکح، یصح یث اول را ابن ماجه، با سندیو حد
 فرمود: ج امبرید: پیگوس  رهیابوھر« 

 رشك فيه غريي، فاناأغني الرشكاء عن الرشك، فمن عمل يل عمالً أنا أ«قال اهللا تعايل: 

  .»رشكأهو للذي و منه بري
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را  یه عملکباشم آن یم کا از شرکن شریازترین ید: من بیفرما یم خداوند متعال«
م یجو یند، من از او برائت مک یکگر را در آن با من شرید یسکمن انجام دھد و  یبرا

 .»نمک یه به من قرار داده است واگذار مک یکیو آن عمل را به شر
 تین روایامل چنکث دوم را مسلم، ابوداود، ابن ماجه و امام احمد، به طور یو حد

 .اند کرده

 : فرمود ج امبرید: پیگو س رهیابوھر

 � واحداً منهما قذفته يفعزاري فمن نازإ ةالعظمو الكرب�اء ردايئ«قال اهللا تعايل: 
من است و  یو قدرت ھمچو جبه و ردا یید: توانایفرما یمتعال م یخدا« .»انلار

از آن دو با من جدال و منازعه ھریک  درکه  کسی راھن من استی، پیعظمت و بزرگ
 .»اندازم ید او را در آتش مینما

 



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 و�باعد� ،اجلنة يدخل� بعمل أخرب�« :اهللا رسول يا قلت :قال معاذ عن ]۲۸[ - ۲۹
 اهللا تعبد: عليه اهللا �رسه من ىلع ليس� و�نه ،عظيمأمر  عن سألت لقد " :قال .انلار نم

 أال: "قال ثم "ابليت وحتج ،رمضان وتصوم ،الز�ة وتؤ� ،الصالة وتقيم ،شيئا به �رشك وال
 وصالة ،انلار املاء يطفئ كما اخلطيئة تطفئ والصدقة ،جنة الصوم ؟اخل� أبواب ىلع أدلك

ۡ ٱ َعنِ  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهمۡ ﴿ :تال ثم :قال " الليل جوف يف الرجل  بلغ حىت ﴾َمَضاِجعِ ل

 !اهللا رسول يا ب� :قلت ؟"سنامه ذروةو وعموده األمر برأس أدلك أال : "قال ثم ﴾لَُمونَ�عۡ ﴿
 أخربك أال : "قال ثم ".اجلهاد سنامه ذروةو ،الصالة وعموده ،اإلسالم األمر رأس" :قال

 يا :فقلت" هذا عليك كف : "فقال بلسانه فأخذ !اهللا نيب يا ب� :قلت ؟"لكه ذلك بمالك
 يف انلاس ي�ب وهل !معاذ يا أمك ث�لتك : "قال ؟به نتلكم بما ملؤاخذون �ناو !اهللا نيب

 وابن ،والرتمذي، أمحد رواه. »؟ألسنتهم حصائد إال ،مناخرهم ىلع أو ،وجوههم ىلع انلار

 .)١(ماجه

رسول خدا! مرا از  یا«گفتم:  ج د: به رسول خدایگو س ) معاذبن جبل۲۸( -۲۹
گاه ساز  یعمل فرمود:  ج امبریه داخل بھشتم سازد و از آتش دوزخ دورم گرداند. پکآ

ش یخداوند انجام آن را براکه  کسی یه البته براک یا دهیپرس یاز عمل بزرگ یبراست
 آسان و سھل ساخته باشد آسان خواھد بود.

 ینکو پرستش  یبندگ یه) خدا را طورکن است یساز ا (آن عمل بزرگ و سرنوشت
 یات واجب بپردازکو ز یدار یو نماز به پا یاو نساز یکرا شرکس  ھیچ ز ویچ چیه ھک

 .ی] برویو جسم یمال ییصورت توانا و به حج خانه خدا [در یو رمضان را روزه باش
ر را به تو نشان دھم؟ (گفتم: چرا یخ یدرھا یخواھ ینم !معاذ) یآنگاه فرمود: (ا

ه کچنان  ھم ـسپر است و صدقه گناه را  یفرمود:) روزه نوع ج امبرید. پیضرور بفرمائ

 .۵/۲۳۱مسند احمد  ،۱۳۱۴این ماجه ح  ،۲۶۱۶ترمذی ح  -١
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 یھا چهیاز در یکی زینش انسان در دل شب (یاینشاند، و نماز و ن یفرو م ـ آب، آتش را
 .باشد) یر میخ

 ه را تالوت فرمود: ین آیسخنانش ا ی در ادامه ج امبریسپس پ

ۡ ٱ َعنِ  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهمۡ ﴿ ا َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  َوِممَّ
ةِ  ١٦يُنفُِقونَ  ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
ٓ أ ا ۢ بَِما َ�نُواْ َفَ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَء

َ
أ

 .]۱۷-۱۶[السجدة:  ﴾١٧َ�ۡعَملُونَ 
گفته و به عبادت  کن را تریری(و خواب ش شود یاز بسترھا به دور م انشیپھلوھا«

خوانند و از  یاد میفربه د یم و امیب پردازند و) پروردگار خود را با یپروردگارشان م
ه ک ییارھاکداند در برابر  ینمکس  ھیچ بخشند یم میا شان داده یه بدک یزھائیچ
شان پنھان یا یبرا یبخش ن و مسرتیآفر یشاد یزھایدھند چه چ یمنان) انجام مؤ(م

 .»شده است
آن  ین و ستون آن و اوج اعالید ی ه شالودهکم یبه تو بگو یخواھ یبعد فرمود: نم

ستون آن، نماز  ن اسالم وید ی امبرخدا! فرمود: شالودهیپ یدام است؟ گفتم: چرا، اک
 آن جھاد. یاست و اوج اعال

 ست؟یچھا  این تمام ی ه سر رشتهکم ی، به تو بگویخواھ ینم !معاذ) یبعد فرمود: (ا
ن را یش را گرفت و فرمود: ایزبان خو ج امبریآنگاه پ .امبرخدایپ یگفتم: چرا، ا

 ج امبریپ م؟یشو یاخذه مؤامبرخدا! مگر در قبال سخنانمان میپ ین. گفتم: اکنترل ک
جز دستاورد زبان آنھا با  یزیند، مگر مردم را چیت بنشیفرمود: معاذ، مادرت به عزا

 ».اندازند؟ یآتش دوزخ م یبر رو ـ ینیب یا با سوراخھای ـچھره 
 .اند] ردهکت ی، و ابن ماجه روایث را احمد، ترمذین حدیا[

مقابل آتش ن در یپوالد وم کمح یقت روزه سپریدر حق »:ةالصوم جن« شرح:
ز یالت ناجایو تما ینفسان یم در برابر خواھشات نارواکمح یسوزان دوزخ و سپر

 نفس اماره است. ی نندهکدیاره و نا امکطان بدیش یرو ی نندهکاه یو س یطانیش
ن ی، از غذا و آب و ھمچنیو تشنگ یدار در حال روزه با وجود گرسنگ روزه شخص
کند  می یپوش چشم یطانیو غرائز ش یویالت دنیو تما یخواھشات نفسانو  یلذت جنس

تواند  یست او میوان در بند اصطبل و علف نیه او ھمچون حککند  می و عمًال ثابت
 ھا و شھوات خود مسلط گردد. بر ھوسو رد یش را به دست گکزمام نفس سر
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غرائز و  ی آن از سلطه ی لهیروزه را مقرر نموده است، تا انسان به وس أل خداوند
ده و بر یخود غالب گرد یات شھوانیکش آزاد شده بر تحریان بدن و ماده و معده خوزند

ندارد  یفتن شگیم شود و به فرشتگان ھمانند گردد. بنابراکش حایخو یوانیمظاھر ح
آسمان را با  ی روازهشده، د یکدار اوج گرفته به جھان باالتر نزد هه روح شخص روزک

رفته شود و خداوند یو پروردگار خود را بخواند و پذد ید و آن را بگشابوکش بیخو یدعا
 .!یکبنده من، لب یکد: لبیبه او بگو

قت یالبته حق .ندیت بنشیاعزمادرت تو را از دست بدھد و در  یعنی »:ثكلتك امك«

 یھا از رو ه عربکباشد  یم ین از شمار عباراتیه اکنبوده است، بل ج امبریدعا، مدنظر پ
 آورند. یعادت بر زبان م

 ن نقطه آن.یباالتر یعنی»: هسنام ةذرو«

 .ینیب یھا : سوراخ»مناخرهم«

ار یبس ی، با عوامل جنبیارھا، علت اساسکشه در امور یھم »:اال حصائد السنتهم«
و  یو شرع یمتفاوت است، در بحث علت و اسباب گناه و تخلفات انسان از جھات عقل

سبب گناھان  ین و ابزار اصلکعنوان ر ق شود، زبان بهی، اگر جستجو و تحقیاجتماع
نترل گردد کمھار و  ین عضو به نحو مطلوبین صورت الزم است ایشود: در ا یشمرده م

 شاند.کن یرا به فساد و تباھ گرید یاعضااینکه  تا
بدن اشراف دارد و ھر  ید: زبان فرزند آدم، بر تمام اعضایفرما یم ج امبریچنانچه پ

 یند: ایگو ید؟ ھمه میردکد: چگونه صبح یگو یجوارح م ی روز صبح خطاب به ھمه
ند: به خدا قسم ما را یگو یم .حال ما خوب است یاگر ما را به حال خود واگذار !زبان
اعمال و رفتار تو ثواب  ی لهیند: به وسیگو یدھند و م یو به او قسم م !نکت یرعا

 م.یشو یم و عذاب میبر یم
 دھند و تواضع یفاره مکبدن در مقابل زبان  یا اعضاد: در تمام روزھیفرما یز میو ن

 ند: یگو یو مکنند  می
ه با اعمال و سخنان تو کن یم از ایدھ یزبان تو را به خداوند سبحان قسم م یا«

 ]ی[ترمذ .»میعذاب شو
 یو ناراحت یشان سختیگر بدن براید یه اگر اعضاکشود  یث دانسته مین حدیاز ا

بدن به سبب زبان و اعمال او در خطر و  یاعضا ی است و ھمهد، به سبب زبان یش آیپ
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بدن با زبان حال و قال  یاعضا ی ِرند و ھمهیگ یقرار م یو آخرت ییایعذاب دن
 رود. یه دودش به چشم ما مکنار بگذار کان را یتجاوز و طغ !زبان یند: ایگو یم

بدن خود را در  یاعضا ی ه ھمهکاست  یومت ستمگرانه زبان به نحوکو قدرت و ح
 شور تن است.کطاغوت  ،قت زبان بدینند و در حقیب یخطر م

 یبدن به اعمال و رفتار و سخنان زبان بستگ یو آخرت اعضا ایو عزت و ذلت دن
 م عاملش زبان است.یل و خوار گردیا ذلیم یروز شویدارد، اگر رستگار و پ

 ی اشتباھات و عامل ھمهد اساس یخود در ھمه جھات با یروزیپ یلذا انسان، برا
و رشد  یب ترقیاھش و ضرکمبودھا کن موارد ید تا در اینترل نماکوب و کخطاھا را سر

 ابد.یش یشتر افزایب
ا و آخرت یاو در دن یو پست یر، خواریه موجب تحقکشتر گناھان انسان یو ب

خن س ،انرگیت و ناموس دیثیاز ح ییمثل بدگو یزبان است گناھان ی هیشود از ناح یم
گران را مسخره یفر، دک ی لمهک، بھتان و افتراء، بر زبان راندن ییبت، دروغگوی، غینیچ
 رند.یگ یت مأردن و... ھمه از زبان نشکردن، به وعده وفا نک

 یانگریو طغ یانگری، حفظ زبان از عصیرامت انسانکدن به یقت پل رسیپس در حق
د و یق یب یزبان را مھار و آزادد ی، بایبشر یعال یھا لتیدن به فضیرس یاست و برا

ن شود، ک شهین خطاھا(مثل زبان) ریه اگر عامل بزرگترکرد، چرا کشرط را از او سلب 
 رود. ین میرد، از بیگ یه از آن سرچشمه مک یو اشتباھات کوچکگناھان 

 وأعطى ،هللا وأبغض ،هللا أحب من«: ج اهللا رسول قال: قال أمامة أيب وعن ]۲۹[ - ۳۰
 .)١(داود أبو رواه »اإليمان استكمل فقد ؛هللا ومنع ،هللا

ند ک یس به خاطر خدا دوستکھر«فرمود:  ج امبرید: پیگوس  ) ابو امامه۲۹( -۳۰
ند، ھمانا کن شود و به خاطر خدا ببخشد و به خاطر خدا منع یو به خاطر خدا خشمگ

 .»ل شده استیمکمان او تیا
 .رده است]کت یث را ابو داود رواین حدیا[

 استكمل فقد« :وفيه ،وتأخري تقديم مع أنس بن معاذ عن الرتمذي رواهو ]۳۰[ - ۳۱

 .)٢(»إيامنه

 .۴۶۸۱ابوداود ح  -١
 .۴۴۰/ ۳مسند احمد  ،۲۵۲۱ترمذی ح  -٢
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م و یالبته با تقد ،س بن انسذ ث را از معاین حدی، ایز امام ترمذی) و ن۳۰( -۳۱

 یبراست« »ستكمل ايامنهإفقد «رده است: کت ین طور روایجمالت، ا یر بعضیخأت
 .»ل شده استیمکمانش تیا

 وابلغض اهللا يف احلب األعمال أفضل«: ج اهللا رسول قال: قال ذر أيب وعن ]۳۱[ - ۳۲
 .)١(داود أبو رواه »اهللا يف

مان به ی(بعداز ا ارھاکن یبھتر ن ویفرمود: برتر ج امبریپ«د: یگو س ) ابوذر۳۱( ۳۲
 .»خدا و خشم به خاطر خدا یبرا یاند از: دوست خدا) عبارت

 .رده است]کت یث را ابو داود رواین حدیا[
ه کب درباره حب، بغض، عطا و منع به خاطر خدا یث، در ترغین سه حدیا شرح:

 نند.ک یاخالص ھستند صحبت م یاز مظاھر و معان یبرخ
آن خشم  یه در وراک یت مردمید به رضایه نباکان شده است یث بین سه حدیدر ا

ر و آرزوھا و کنش تفیه مردم از جھت ذوق و بکت داد، چرا یمھخدا نھفته است ا
آنھا  ی ردن ھمهک یراض یت برایمختلف ھستند و فعالباھم  ھا به شدت اھداف و روش

 ھوده و نابجاست.یب
او به  یت و ناخشنودیبخشش و منع و رضا ،د حب و خشمیو انسان مسلمان، با

.. ھمچون آن .شین او باشد، نه به خاطر نفس و منافع خویخاطر خداوند و د
 د: یفرما یو مکند  می تاب خود، آنان را مالمتکه خداوند در کان منافق یسودجو

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ َدَ�ٰتِ ٱ ِ�  يَۡلِمُزكَ  مَّ ْ  فَإِنۡ  لصَّ ۡ�ُطوا
ُ
ْ  ِمۡنَها أ ْ  لَّمۡ  �ن رَُضوا ٓ  ُ�ۡعَطۡوا  إَِذا ِمۡنَها

 .]۵۸[التوبة:  ﴾٥٨�َۡسَخُطونَ  ُهمۡ 
 رندیگ یراد میو اکنند  می ییبجویات از تو عکم زیه در تقسکھستند  یسانکان آنان یدر م«

ز یچ ی شهیا در اندیر حطام دنکنان جز به فیدھند! ا یرا به تو م یعدالت ی(و نسبت ب
از  یزیشوند و چ یاز غنائم داده شود خشنود م یزی) اگر بدانان چو لذا ،ستندین یگرید

 .»ند)ک یرند (و اخم و تخم میگ یزودتر خشم مھرچه  شان داده نشودیآن بد
 یشخص یھا بهیآن از شا ی هیت خدا در عمل و تصفیاشدن رضایاخالص و جو یآر

ردن عبادت و استعانت ک منحصر یامل و به معناکد یتوح یھا از ثمره یکی، یویا دنی

 .۴۵۹۹ابوداود ح  -١
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ه مسلمانان در ک یا ه، سورهحفات ی ه خداوند سبحان در سورهکاست  أل از پروردگار
کنند  می ازیخود راز و ن یآن با خدا ی لهیروز به وسبار در روز حداقل ھفده   شبانه

 د:یفرما ین میچن

 .]۵[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿
 .»میطلب یم یاریپرستم و تنھا از تو  یتنھا تو را م«
خداوند  یقیحق ی ل به بندهیمن تبدؤه انسان مکن اخالص است یه با اک یبراست

 گران.یا دیخود  یایدن ی گران و نه بندهید یھا و خواسته یھو ی شود نه بنده یم
نجات و از  ید و بندیه انسان از ھر قکخدا است  یراسته براین اخالص پیبا ا

نت و مظھر، یور، زینار، درھم، ھمسر و زید یر خدا، اعم از بندگیغ یبرا یھرگونه بندگ
ردم را مه ک( یویدن یھا یندگزه و عادات و باالخره از انواع بیغر یرویمقام و منصب، ن

امبر خود را یپ ،أل ه خداوندکدارد  یگردد و چنان گام بر م ی، آزاد م)رده استکر یاس
 :نموده است ییبدان راھنما

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿   .]۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ان است یه پروردگار جھانکستن و مردن من از آن خدا است یبگو، نماز و عبادت و ز«
ر ین جھان خود را در مسیا یارھاکنم و ک یه تنھا خدا را پرستش مکن است یو ا(

رم، یم ین راه میوشم و در اک یزدان میاندازم و بر بذل مال و جان در راه   یت او میرضا
 .»)ره مماتم شودیاتم، ذخیتا ح

 من املسلمون سلم من املسلم«: ج اهللا رسول قال: قال هر�رة أيب وعن ]۳۲[ - ۳۳
 .)١(والنسائي الرتمذي رواه »وأمواهلم دمائهم ىلع انلاس أمنه من واملؤمن ،�دهو لسانه

 یسک) یقین و حقیفرمود: مسلمان (راست ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۳۲( -۳۳
من ؤنند و مکت یاحساس امنه مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند و کاست 
نسبت به جان و مال خود  یو یه مردم از سوکاست  یسک) یقین و حقی(راست

 نند.کاحساس خطر ن
 .]اند کرده تیروا یو نسائ یث را ترمذین حدیا[

 .۴۹۹۶نسائی ح  ،۲۶۲۷ترمذی ح  -١
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 نفسه جاهد من واملجاهد«: فضالة برواية "اإليمان شعب" يف ابليهيق وزاد ]۳۳[ - ۳۴
 .)١(»واذلنوب اخلطايا هجر من املهاجرو ،اهللا طاعة يف

» فضاله«ت یث فوق را به روایز حدین» مانیب االعش«در  یھقی) عالمه ب۳۳( -۳۴
 رده است.کز اضافه ین جمالت را نیرده و عالوه بر آن اکت یروا

 یه با نفس (اماره و خواھشات نارواکاست  یسک) یقین و حقیو جھادگر (راست«
از او مبارزه  یخدا و در راه فرمانبردار یمحض رضا ،)یویز دنیالت نا جایو تما ینفسان

ه) از ھر کبلکند  نمی تفاکا یه (به ھجرت ظاھرکاست  یسکن) یند و مھاجر (راستک
 .»ندیگز یم یفرموده دور ینھ یصه خداوند از گناھان و معاک یزیچ

، ھرگز یقیمن حقؤه مسلمان و مکشود  یدانسته م یث به خوبین دو حدیاز ا شرح:
بجو، جاسوس، یار، دورو، عکبین، دروغگو، فریچ  ننده، سخنک بتیناسزاگو، فحاش، غ

ار، ظالم کزننده، ستم  ننده، خائن، بھتانک ار، گمراهکگر، م ، مضر، مخرب، فتنهیموذ
گر مسلمانان انجام ید یخود و برا یر برایت و جز خسا ریاو خدست ه کست بلیو... ن

 دھد. ینم

  :»اهللا ةنفسه يف طاعواملجاهد من جاهد «
ن خود داللت یه اکآمده است  یمختلف یمعان ،جھاد یاسالم برا سعت مقدیدر شر

ھر  یه براک، بل»اریکجنگ و پ« یه نه تنھا براکدارد » جھاد«لفظ  یعموم یبر معان
 رود. یار مکرد، به یبه مقصود انجام گ یابی دست یدر آن برا یه تالشک یامر

 رد:کز خالصه یبرجسته و مھم جھاد را در چند چ یتوان معان یو م
 ت.حجل و یه با دلکر، بلیفار: البته نه با شمشکجھاد با  -۱
 .ریشمش ی لهیفار و بدخواھان و دشمنان اسالم به وسکجھاد با گمراھان و  -۲
 .رده استکت انسان طمع یه در ھداکمخالفت او  ی لهیطان به وسیجھاد با ش -۳
  ،یوانیح یخواھشات نارواجھاد با نفس اماره و  -۴

آنان و مقاومت در  یھا ردن با خواستهکمقابله  ؛طانیجھاد با نفس و ش یبراست
ن دو دشمن، یمقابله با ا ی است. اسلحه یو برون ین دو دشمن درونیبرابر خواھشات ا

نفس  ی هکیباشد. اگر تز یھا م یھا و زشت کیدرون از ناپا ی هینفس و تصف ی هکیتز

 .۲۱/ ۶، مسند احمد ۱۱۱۲۲، ح »مانشعب االی«، بیھقی -١
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تر خواھد شد پس  ار آسانیبس ،نید یو خارج یجنگ با دشمنان ظاھرحاصل شود 
 د.یآ یطان است، جھاد به شمار میشدن به آنچه مخالف خواست نفس و ش مشغول

اساس و  ،ه جھاد با نفسککند  می انیبه صراحت ب ج امبریز پیث، نین حدیو در ا
نفس و  ی هکیتز تیاھم ج امبرین جمله، پیاست در ا یجھاد با دشمن ظاھر ی هیپا

روز شود یطان پیبا نفس و ش ی در مبارزه یسکه اگر ککند  می انیاصالح درون را ب
ن به مراتب یشر دن یان و تالشش براکفار و مشرکار با یکدان جنگ و پیحضورش در م

 ل و رغبت و عالقه خواھد بود.یآسان و راحت و با م
ان یما نما یت براین واقعیا یخوبم به یبنگر ج امبریپ ی ن جملهیاگر به دقت در ا

رده باشند به کن یند و اگر خودسازشده بایه نفس نرسکیه اگر افراد به تزکشد  خواھد
شان  و توجهکنند  می دان جنگ با دشمنان و بدخواھان اسالم تخلفیدر م یراحت

جاد یگردد ودر جھاد و اخالصشان خلل ا یات معطوف مینسبت به غنائم و ماد
 گردد. یم

 ،دان نبردیش در میبودن از حضور خو  و مطمئنھا  این یاز تمام ییرھا یبرا پس
 یعنی یو برون یار با دو دشمن درونیتمام ع یمھم و جنگ یه در نبردکاز ھست ین

گر به ین دیادیرون آمده تا بتوان در میروز و سربلند بیاره پکطان بدینفس اماره و ش
 استفاومت و ثبات را از خود نشان داد. یراحت

 یه با نفس اماره و خواھشات نارواکاست  یسک یقین و حقیمجاھد راست یپس براست
 د.یخدا مبارزه نما یاره، محض رضاکطان بدیو ش یویز دنیالت ناجایو تما ینفسان

 :»مهاجر من هجر اخلطاياـوال«
 یزیه از ھر چکند، بلک ینمتفا کا یه به ھجرت ظاھرکاست  یسک یقیو مھاجر حق

، زنا، فسق، شرب خمر، بخل، یند، از قتل، دزدیگز یم یفرموده دور یه خداوند نھک
 ند.ک یم یفر و... دورک، کاسراف، نفاق، شر

و  هدیشک یوار بلندید ،ان خود و گناھانیه در مکاست  یسک یمھاجر واقع !یآر
قرار داده و انجام آنھا را ر یخ ی دائرهش را در یگفتار و پندار خو ،ردارکاعمال،  ی ھمه

 گرداند. یم شیخو ی فهیوظ
د قبل یه باکست بلین یو خارج یانکتنھا ھجرت م ج امبریدگاه و نظر پیھجرت از د

ه کاست  ییزھایاز چ یاز درون آغاز شود و آن ھجرت و دور ین ھجرت، ھجرتیاز ا
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 یانکو م یھجرت خارج یآن برا ی هیدارد تا در سا یمنافات با اصالت و افتخارات انسان
 آماده شود.

ن ھجرت ینداشت در پرتو ا یانکبه ھجرت م یازین ھجرت الزم است تا اگر نیو ا
 د.یدر صف مھاجران راه خدا درآ یدرون

ھمان فرار از گناه و  ج خدا  رسول ی به فرمودهبنا یقیو حق یھجرت واقع ،و اصوالً 
رده کشان ھجرت  ه جسمک یدر واقع، مھاجرانبه اطاعت و فرمان خداست. و  ینافرمان

 ،سکستند، و به عیاند، در صف مھاجران ن نداشته یش، ھجرتیاما در درون و روح خو
اند. اما دست به ھجرت در درون وجود خود  نداشته یانکبه ھجرت م یازیه نکآنھا 
گناھان و  ه ازکن، آنھا ھستند یدر واقع مھاجران راست مھاجرانند و ی اند در زمره زده

ب آنھا کو مرتکنند  می رات ھجرتکنم ھا و مفاسد و یھا و پلشت ی، و زشتیمعاص
 شوند. ینم

 ال ملن إيمان ال«: قال إال ج اهللا رسول خطبنا ماقلّ : قال س أ�س وعن ]۳۴[ - ۳۵
 .)١(»اإليمان شعب« يف ابليهيق رواه »هل عهد ال منـل دين وال ،هل أمانة

راد خطبه یما ا یبرا ج امبریه پکآمد  یش میم پک یلید: خیگو س ) انس۳۴( -۳۵
مان یبھره است ا یامانت ب یژگیاز وکه  کسی آن«ر ندھد: کته را تذکن نیند و در آن اک

 .»ھم نخواھد داشت ین درستیندارد د یمان درستیعھد و پآنکه  ندارد و ھر
 .رده است]کت یروا» مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدیا[

نجا ین، در ایو به اتفاق تمام محدث» الدين«و » ال ايامن«ث آمده یمتن حددر  شرح:
مان یا یث نفین حدیمراد است مراد از ا» مالک ینف«ه کست بلیمراد ن» وجود ینف«
 امل ندارد.کمان یا یسکن یچن یعنیامل از اوست ک

ت ، اسینکانت در امانت و عھدشیدر منع خ یریگ د و سختیمن باب تھداینکه  ایو 

شود. و شرح آن  یوارد بھشت م» ال اله اال اهللا« ی ندهیگو هک س ث ابوذریل حدیبه دل
ه ک  یطور شوند و ھمان یار و دزد وارد بھشت مکه زناکن شده یگذشت و در آن مع

دن یاز د ا بعدیشوند  یده میبخش یرم الھکبه فضل و  یسانکن یا چنیان شد یقبًال ب
 شوند. یفر اعمال خود داخل بھشت مکی

 .۱۵۴/  ۳مسند احمد  ،۴۳۵۴ح  ،»شعب االیمان« ،بیھقی -١
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 )١( ه:ک نیر دھم و آن اکرا تذ یمھم ی تهکه نکدانم  ین مبحث بر خود الزم میدر ا
ثر ؤم یفعال اسالم یھا ژه گروهیه در رفع اختالف مسلمانان و به وک یاز جمله مسائل

ز است تا در یم حساس و نزاع برانگیلول مفاھدق از میدق یفیتعر ی گردد ارائه یواقع م
، از موارد یارید. و در بسیبه عمل آ یریبرداشت جلوگ اشتباه و سوءنه از ین زمیا

 ینیه از اصطالح معکاست  یا دهیچیبر سر معنا و مفھوم غامض و پآنھا  یاختالف اصل
عتًا یشد. طب یروشن ارائه م یفیه اگر از آن اصطالح، تعرک یاند، در صورت دهرکرداشت ب

 ردند.ک یاتفاق م یا انهیدر حد م ،ن نزاعیطرف
 ی ه به ھنگام مناظره دربارهکاند  ردهکد کیأرباز تین علت دانشمندان از دیبه ھم

ه کآن یقًا معلوم شود تا بدون جھت و بید موضع مورد اختالف دقیبا یمسائل اختالف
 رد.یشده باشد اختالف و نزاع در نگ ناختالف روش ی نقطه

 کو خا ه گردیطرفداران ھر نظررسد و  یدسته اختالف به اوج خود م ان دویگاه م
ن ھمه بحث و جدل به یه بازگشت اکشود  ینند اما سرانجام معلوم مکپرا یار میبس

 شود. ید نمیاز آن عا یا چ بھرهیه در عمل ھکبوده  یلفظ یاختالف
ردند و خون و کر یفکن، مسلمانان را تیشیه در روزگاران پکارج وعلت سقوط خ

ش یه امروزه راه آنان را در پک یگریسان دکن یھمچن اموالشان را مباح دانستند و
درست  کعدم در یشان در پین است ایاند ھم ردهکگران عادت یر دیفکگرفته و به ت

 یھم خود به گمراھ ،مجھول از آنھا یمعان ی و ارائه یم و اصطالحات شرعیلول مفاھدم
 اند. گران را فراھم آوردهیافتاده و ھم موجبات ضاللت د

و  »نفاق«، »کشر«، »فرک«، »مانیا«توان از  یآن اصطالحات م ی از جمله
مان یمان، ایمواقع منظور از ا یاریمربوط به آنھا نام برد. در بس یمعان و» تیجاھل«
ات یدر آ یاربردکن یچن .رود یار مکفر به که در برابر کمان یامل است نه مطلق اک

 ت دارد.یواقع ج امبر اسالمیاز پ یحیث صحیاز قرآن و احاد یاریبس
 :دیفرما یخداوند م

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿ ِينَ ٱ ُمۡؤِمُنونَ ل ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  �َذا مۡ قُلُوُ�هُ  وَِجَلۡت  �َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا ُهمۡ َزاَد�ۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ ِينَ ٱ ٢َ�َتَو�َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم  لصَّ َوِممَّ

اثر » سالمی و مواجھه صحیح با اختالفاتببیداری ا« سب اطالع بیشتر در این زمینه بهکبرای  -١
 .مراجعه شود ۱۳۱ – ۱۲۵ص  تر یوسف قرضاویکد

 

                                           



 ٩١  )فصل دوم(کتاب االیمان 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٣يُنفُِقونَ 
ُ
ٞ َورِۡزٞق  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغِفَرة ۚ ل ا َحّقٗ

 .]۴-۲[األنفال:  ﴾٤َكرِ�مٞ 
شان  یه ھر وقت نام خدا برده شود، دلھاکھستند  یسانکتنھا  یمنان واقعؤم«

د و یافزا یشان م مانیشود بر ا یات او برآنان خوانده میه آک یگردد و ھنگام یھراسان م
خوانند و از  ید میه باکه نماز را چنانکاند  یسانکآنان کنند  می لکبر پروردگار خود تو

 .»امل ھستندکو  یمنان واقعؤبخشند آنان م یم میا ردهکشان عطاء یآنچه بد
ن و یش را به باالتریمان خویه اکھستند  یسانکمنان تنھا ؤات، منظور از مین آیدر ا

ه کرا  یسانکست یات در صدد آن نین آیاند و خداوند در ا ن درجات رساندهیتر املک
الن بر خداوند قرار نگرفته کمتو ی ر خدا ھراسان نبوده و در زمرهکشان از ذیھا دل

ن یمان، در ایه منظور از اکند، چرا ک ین معرفیمان و دیافر و خارج از اصل اکباشند 
 فر است.که در برابر ک ،»مانیامل است نه مطلق اکمان یا ،تایآ

ن دسته از افراد ھستند یمنان ھمؤز مراد از میمنون، نؤاز سوره م ۱۰ـ۱ات: یدر آ
 اند. برخوردار شده یا امل و ھمه جانبهکمان یه از اک

ا از یستند و یه در نماز خاشع نک یسانکم یبگوئاینکه  نه ،ن استیدرست ھم یمعنا
 مان به دور ھستند.یافر و از اصل اککنند  نمی ھوده اجتنابیسخنان لغو و ب

 م: ینک یتفا مکر ایث زیر چند حدکز به ذیات نیاز روا
 د:یفرما یم ج امبریپ

  .]هیعل  [متفق .»ندک ینم ینوشد، دزد یند، خمر نمک یمان زنا نمیس در حال اک  چیھ«
ل ماکه منظور کست، بلین یخمر و دزدمان در حالت زنا، شرب یاصل ا یمقصود نف 

ا یند که زنا کافت ی مانیا یرا با مراتب عال یمنؤتوان م ینم یعنیمان است یمراتب ا
ست یف بر آن نیث شرین حدیتوان گفت: ا یرو، م نیند. از اک یا دزدیشراب بنوشد و 

خارج  یو از امت اسالم افرکباشد. شده  بائرکن یاز ا یکیب که مرتکرا ھرکس  هک
 ند.ک یمعرف

فر واقع است آن که در برابر کمان باشد یاصل ا» مانیا«ث باال مراد از یدر حد اگر
م ینیب یه مک یوب گردند و به عقوبت ارتداد، مجازات شوند، در حالسد مرتد محیافراد با

 ام مخصوص به خود دارند.کن گناھان احیدام از اکھر 
ه عادت به ک یاز افراد یکیادن بر ، لعنت فرستیگریث دیدر حد ج خدا رسول

ا او را یگفت: خداش  از اصحاب یکیشرب خمر فراوان داشت منع فرموده است چون 

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٩٢

 ج خدا رسول .نوشد یه شراب فراوان مکش به دورش بدار، ین و از رحمت خوکلعنت 
 ]یرا او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخارین زکن نیرا لعن و نفر فرمود: او

ره، یبکت و گناه یه مجرد معصکدھد  یو صراحت، نشان م یبه روشن ثین حدیا
ت یاب آن معصکرغم ارت ین شرابخوار علیند، چون اک یمان را از دل بر نمیا ی شهیر

 داشته است. یخدا و رسولش را دوست م ،بزرگ
گاھ ییآشنا یه براکنه ھست ین زمیگر در ایث فراوان دیاحاد د به یاز آنھا با یو آ

شتر آنھا آشنا یبا ب زین» ةمشكا« تابکن یرد(و در ھمکث مراجعه یحد یھا تابک
 م:یپرداز یاز آنھا م یا ر پارهکد) و ما از باب نمونه به ذیشو یم

 ید برایپسند می خود یست مگر آنچه را برایامل نکدام از شما کچ یمان ھیا« -۱
 ه]ید [متفق علیبرادرتان بپسند

ه کد مگر آنیشو یاوست به بھشت وارد نمجانم در دست که  کسی سوگند به« -۲
 [مسلم]». ستیسر نیگر میمان جز با دوست داشتن ھمدید و ایمان آوریا

امل) کمن(ؤاو در امان نباشد، م اش از شر هیھمساکه  کسی به خدا سوگند« -۳
 ]ی[بخار .»ستین

اش گرسنه است به  هیه ھمساکند و بداند ک یسپر یریسبا ه شب را ک آن« -۴
 .»اورده استیمان نیرسالت من ا

ث است پس ین احادیھم ی م از زمرهیه ما در صدد شرح آن ھستک یثیز حدیو ن 
ست یمراد ن ،وجود ین، نفیث به اتفاق محدثین احادیه در تمام اکم یریگ یجه مینت
ا عھد یو کنند  می انتیه در امانت خک یسانکن یچن یعنیمال، مراد است ک یه نفکبل

 یعنی .ندارند یاریامل و تمام عکمان یآزارند، و... ا یه را میا ھمساینند و کش یرا م
ا عھد و یند و کانت بیه در امانت خکافت یمان یا یرا با مراتب عال یمنؤتوان م ینم

رو  نید. از اینما یا دزدیند و کا زنا یند، کت یش را اذیه خویا ھمسایند. کمان بشیپ
بائر شد کن یاز ا یکیب که مرتکرا ھرکس  هکست یث، بر آن نین احادیتوان گفت: ا یم
 ند.ک یخارج معرف یافر و از امت اسالمک

 



 

 

 

 

 

 سوم فصل

 أن شهد من« :يقول ج اهللا رسول سمعت :قال س الصامت بن عبادة عن ]۳۵[ - ۳۶
 .)١(رواه مسلم »انلار عليه اهللا محرّ  ،اهللا رسول �مدا وأن اهللا إال � ال

ه به ک یسک«ه فرمود: کدم یشن ج امبرید: از پیگو س بن صامت ة) عباد۳۵( -۳۶
گانه و یه ک( »الله«ست به جزیسزاوار پرستش ن یچ موجودیه ھکد یزبان و قلب اقرار نما

 ی فرستاده ج ه محمدکد ین اعتراف نمایندارد) و ھمچن یو انباز یکھمتا است و شر یب
 .»دھد یو او را از آن نجات مکند  می حرام یآتش دوزخ را بر و أل خداست، خداوند

 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

 إال � ال أنه يعلم وهو مات من«: ج اهللا رسول قال: قال س عثمان وعن ]۳۶[ - ۳۷
 .)٢(مسلم رواه »اجلنة دخل اهللا

ه با اعتقاد به ک یسک«فرمود:  ج امبرید: پیگو ب ) عثمان بن عفان۳۶( -۳۷
 .»شود ین جھان فرو برد، به بھشت داخل میچشم از ا ،أل خداوند یگانگیت و یوحدان
 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدیا[

 يا: رجل قال .موجبتان ثنتان«: ج اهللا رسول قال: قال س جابر وعن ]۳۷[ - ۳۸
 �رشك ال مات ومن ،انلار دخل شيئا باهللا �رشك مات من": قال موجبتان؟ـال ما !اهللا رسول

 .)٣(مسلم رواه »اجلنة دخل شيئا باهللا

(از  یننده است. مردکز واجب یدو چ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) جابر۳۷( -۳۸
 ج امبریست؟ پیننده چکز واجب یخدا! آن دو چ ی فرستاده یبرخاست و) گفت: ا یجا

رد داخل آتش یتقاد بمعن ایقرار دھد، و با ا یو انباز یکبا خدا شرکه  کسی فرمود:
 .گردد) یبه دوزخ م یول وخموجب د ،شا یپرست و چندگانه کود (و شرر یدوزخ م

 .۲۶۳۸ترمذی ح  ،۲۹ – ۴۷مسلم ح  -١
 .۶۹/ ۱مسند احمد  ،۲۶ – ۴۳مسلم ح  -٢
 .۳۹۱/  ۳مسند احمد  ،۹۳ – ۱۵۱مسلم ح  -٣

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٩٤

ن جھان فرو بست و یچشم از ا ،أل یخدا یگانگیت و یبا اقرار به وحدانکه  کسی و
قرار و اعترافش ان یشود (و ھم ینگرداند، وارد بھشت م یکرا با خدا شر یسکا ی یزیچ

اعتقاد و عمل و به شرط تحقق  یصداقت و اخالص و از رو یت خدا، از رویبه وحدان
 .»گردد) یبه بھشت م یول وخاعمال، موجب د

 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدیا[

 ب�ر أبو معناو ج اهللا رسول حول قعوداً  كنا«: قال س هر�رة أيب وعن ]۳۸[ - ۳۹
 يقتطع أن وخشينا ،علينا فأبطأ ،أظهرنا ب� من ج اهللا رسول فقام ،نفرٍ  يف ب وعمر
 حائطاً  أتيت حىت ،ج اهللا رسول أبتيغ فخرجت ،فزع من أول فكنت ،فقمنا فزعناف ،دوننا

 جوف يف يدخل ر�يع فإذا ،أجد فلم ؟بابا هل أجد هل ،به فدرت ،انلجار بل� لألنصار
 :فقال .ج اهللا رسول ىلع فدخلت فاحتفزت :قال - اجلدول والر�يع - خارجة برئ من حائط

 فقمت أظهرنا ب� كنت :قلت ؟"شأنك ما" :قال !اهللا رسول يا نعم :فقلت "؟هر�رة أبو"
 هذا فأتيت ،فزع من أول فكنت ،ففزعنا ،دوننا تقتطع أن فخشينا ،علينا فأبطأت
 وأعطا� !"أباهر�رة يا " فقال .ورايئ انلاس هؤالءو ،اثلعلب �تفز كما فاحتفزت ،احلائط

 اهللا إال � ال أن �شهد احلائط هذا وراء من كلقي فمن ،هات� بنع� اذهب: "قالف ،نعليه
 أبا يا انلعالن هاتان ما :فقال عمر لقيت من أول فاكن " باجلنة فبرشه ؛قلبه بها مستيقناً 

 اهللا إال � ال أن �شهد لقيت من ،بهما بعث� ج اهللا رسول نعال هاتان :قلت ؟هر�رة
 أبا يا رجعإ :فقال .السيت فخررت ،ثدي ب� عمر فرضب ،باجلنة �رشته ،قلبه بها مستيقناً 

 فقال ،أثري ىلع هو فإذا ،عمر ور�ب� ،اكءابلب فأجهشت ج اهللا رسول إىل فرجعت !هر�رة
 فرضب ،به بعثت� باذلي فأخربته عمر لقيت :قلت" ؟هر�رة أبا يا لك ما" ج اهللا رسول يل

 ما ىلع محلك ما !عمر يا "ج اهللا رسول هل فقال .ارجع: قالف .السيت خررترض�ًة  ثدي ب�
 ال أن �شهد ليق من !بنعليك هر�رة أبا أبعثت !وأ� أنت بأيب !اهللا رسول يا: قال؟ "فعلت

 تلكيّ  أن أخىش فإ� ،تفعل فال :قال" نعم ":قال ؟باجلنة �رشه قلبه بها مستيقناً  اهللا إال �
 .)١(مسلم رواه »همفخلّ " ج اهللا رسول قالف .يعملون همفخلّ  ،عليها انلاس

 .۳۱ – ۵۲مسلم ح  -١

 

                                           



 ٩٥  )فصل سوم(کتاب االیمان 

، شچند از صحابه یو تن س و عمر س ریکھمراه با ابو«د: یگوس  رهی) ابو ھر۳۸( -۳۹
رفت. برخواست و ما ان یاز م ج امبرین حال پیم، در ھمینشسته بود ج امبریرامون پیپ

مورد  ج امبریند پکه نکم یدینشد از آن ترس یخبر ج امبریاز پ یم ولیدیشکانتظار  یمدت
ن جھت ترسان و لرزان به یفار قرار گرفته باشد به ھمکت و آزار دشمنان و یاذ

 ج امبریردن پکریه از دکبودم  یسکن یم. و خود نخستیپرداخت ج آن حضرت یجستجو
 رون زدم.یاز خانه ب ج ھراسان شده و به جستجو و تالش آن حضرت

دم، بوستان ینجار از انصار رس یبن ی هدر محل یادامه دادم) تا به بوستانبه جستجو (
ابم تا از یرا ب یا ردم تا دورازهکتالش ھرچند  هیکرده بود به طورکاحاطه  یوار بزرگیرا د
 ار نشدم.کن یموفق به ا ،ق آن وارد بوستان شومیطر

رون بوستان به یاز به کد یبه نظر رس یآب یجو ،ارکردم) آخرک گرید یرک(به ناچار ف
را در آنجا  ج امبریبه داخل بوستان رفته و پ یق آن جویل، از طرکآمد با مش یدرون آن م

: تو را چه شده من ھستم. فرمود ی؟ گفتم: آرییره! تویود: ابوھرمفر ج امبریافتم. پی
 یمدت ،دیو رفت دیان ما برخاستیشما از م !ج خدا رسول یگفتم: ا ؟)یینجایاست؟(چرا ا

ت وآزار دشمنان قرار یند مورد اذکه نکم یدیترس .نشد یاز شما خبر یم ولیدیشکانتظار 
ز یم) و خود نیشما پرداخت یم(و به جستجویدین جھت برخود ترسیاز ا ،دیگرفته باش

شما از خانه  یر شما ھراسان و نگران شده و به جستجویخأه از تکبودم  یسکن ینخست
ق یده (واز طرین بوستان رسیشما ادامه دادم) تا به ا یرون زدم (آنچنان به جستجویب

ل و به مانند روباه به داخل کآمد) با مش یرون بوستان به داخل آن میه از بک یآب یجو
 شما ھستند. یمن در جستجو اران شما، پشت سریصحابه و  کنیدم. و ایبوستان خز

ن یره! ایھرابو یفرمود: ارده و به من داد و کرون یش را بیافزار خو یپا ج امبریپ
عمل و اعتقاد به  یه با صداقت و اخالص از روک یافتیرا ھرکس  بردار و برو. و افزار را یپا

 س رهیند، او را به بھشت بشارت بده. (ابو ھرک یت خدا اقرار میو وحدان» ال اله اال اهللا«
د: یپرس س عمر .مالقات نمودم س رون رفتم) و نخست با حضرت عمرید: از باغ بیگو

ه به من کامبرخداست، یپ یافزارھا ین پایست؟ گفتم: ایافزارھا چ ین پایره ایابوھر

ال اله اال «عمل و اعتقاد به  یه با صداقت و اخالص و از روکنم یرا ببھرکس  داده تا

 د دھم.یاو را به بھشت مژده و نوکند  می ت خدا اقراریو وحدان» اهللا
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وفت کام  نهیبر س یا ن سخن) ضربهیدن ایمحض شنبه  س د: (عمریگو س رهیابوھر
ان و ناالن و افتادن و یره. گریابوھر ین شدم و گفت: برگرد ایه بر اثر آن، نقش بر زمک
 ج خدا ز پشت سرم به نزد رسولین س شتافتم و عمر ج خدا زان به نزد رسولیخ

ره چه ید: ابوھریافت) پرسیزان یان و ناالن و افتان و خیمرا گر ج امبریآمد.(چون پ
بازگو  ید با ویا ه شما به من دادهکرا  یامیدم و پیرا د س شده؟ گفتم: در راه عمر

ز به من ین شدم. و نیه بر اثرآن نقش بر زمکد یوبکام  نهیبر س یا او ضربه یردم ولک
 ه به نزد شما باز گردم.کگفت 

تو را بر  یزیچه چ؟ (و یردکن یرد و) فرمود: عمر! چرا چنک(رو به عمر  ج امبریپ
! ج امبرخدایپ یدر پاسخ گفت: ا س ؟) عمرینکن برخورد یره، چنیابوھربا آن داشت تا 

 به یش را داده تا ویخو یافزارھا یره پایا شما به ابوھریآ ،ت شوندیپدر و مادرم فدا
ت یو وحدان» ال اله االالله« به عمل و اعتقاد یه با صداقت و اخالص و از روکھرکس 

ن دستور ی(من او را چن یفرمود: بل ج امبریبھشت دھد؟ پ ی ند مژدهکخدا، اعتراف 
ه ک(بھتر است) چرا  دینکن نی! (به نظر من) چنج امبرخدایپ یگفت: ا س دادم) عمر

 یارھاکن مژده سست شوند و از انجام یاد به امو اعت ءاکه مردم با اتکترسم  یمن م
 ند.ینما یوتاھکد یر و مفیخ

) به انجام یتیچ حساسی(بدون ھ د تایه شما آنان را واگذارک ن استیصالح در اپس 
 د بپردازند.یر و مفیخ یارھاک

است آنان را واگذار تا به انجام  بز فرمود: خوین ج امبرید: پیگو س رهیابوھر
 .»د بپردازندیر و مفیخ یارھاک

 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدیا[

 باغ و بوستان.  »:حائط« شرح:

 کوچکا رود ی یجو »:ربيع«

 گرفتم. یمک یدم و جایشتن را در نشستن در چیخو»: فاحتفزت«

 کافزار مبار یھا و پا فشک ج امبریه چرا پکبپرسد  یسکد یشا »:اذهب بنعيل هاتني«

 ؟داد س رهیش را به ابوھریخو
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ان یبه م یابالغ امر مھم یره را برایابوھر ج امبریه پکد گفت: چون یدر جواب با
 یاز سو یدییأ، نشان تیو ی ق و اعتماد بر گفتهیتوث ید تا برایمردم فرستاد صالح د

ار نداشت به یدر اخت یزیگر چیش دیخو یھا فشکر از یبدھد و چون غ یش به ویخو
ق و اعتماد بر یبه عنوان عالمت توث س رهیدرآورده و به ابوھر یناچار آنھا را از پا

 به او داد. یو ی گفته
ه کشود  ین طور معلوم میم اینکن موضوع نگاه یبه ا یعد معنوه و بُ یو اگر از زاو

در  ییباکیو ش یداریثبات و استقامت و پاسوی  به اشاره س رهیھا به ابوھر فشکدادن 
عت و یه در راه شرکسزاوار است  یسکد و بشارت را ین نویا یعنیدارد.  مانین و اید
ت یه در رواک یطور دار باشد ھمانیوشا و پاک، مخلص، صادق، عامل، و ن ثابت قدمید
 :ن موضوع اشاره رفته استیز به ایگر نید

 »دارمیمانم ثابت قدم و پایو بر ا مان آوردمیبگو: به خدا ا«. »قل امنت ثم استقم«

رامون یره پیث، و غیتب حدکخ، یگذرا به توار یاگر نگاھ »:ييفرضب عمر بني ثد«
ھا و  داغ جنگ ی ه در صحنهکم ینک یم،به وضوح مشاھده میفاروق داشته باش یمایس

اش  ر برندهیششم ی دست بر قبضهِ  س حضرت عمر ،ج امبریپ یفرماندھ یدر ستادھا
 ج امبرید اطاعت پیه دارد، سرا پا در قک ینیزبیقھر و قدرت و ھول و ھراس و ت ی و با ھمه

خود را در زمان  ی ارنامهکه بعدھا کم یدھ یم جه به او حقیقرار گرفته است و در نت
 رده است:کن دو جمله خالصه یدر ا ج امبریپ

ه تا او مرا به غالف کده بودم یشکام یاز ن یریشمش ج امبریدر خدمت پ -۱
داد نشانه  ینشانم م یا فرمود، به ھر نقطه یمنع نم یارکد و از یشک ینم
 رفتم. یم

 محافظ او بودم. گاردِ برده و غالم و  ج امبریدر خدمت پ -۲
 .بود ج امبریر برحق پین و وزیراز و جانش و محرم یکاز مشاوران نزد س عمر یبراست

گر مشاھده ید یعدبُ  در را س م، حضرت عمریندازیخ بیگر به تارید یو اگر نگاھ 
 یھا ر، و نه در صحنهیزتر از شمشیه با ھوش تکر، بلین مرتبه نه با شمشیم و اینمائ یم

 س حضرت عمر ،یو معضالت روابط اجتماع یتحوالت اخالق ی ه در صحنهکجنگ بل
م و مشاھده ینیب یم ج امبرخدایر سراسر فروغ و نبوغ و سراپا در اطاعت پکرا با ف
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فار و با کاصالح اخالق مردم و نوع برخورد با  ی نهیدر زم س ه عمرکم ینک یم
دارد  یرا به او عرضه م ییتقاضاھا وکند  می شنھادیپ ج امبریرا به پ ییھا منافقان، طرح

 یه از آسمان به صورت وحکن بلیاد) پاسخ مثبت آنھا نه در زمیا زیم ک( یه بعد از مدتک
 شوند. یان مسلمانان مشھور میدر م» س موافقات عمر«د و به یآ یفرود م ج امبریبر پ

گاه و روشنیاز اعماق ضما جهیو در نت  کرا در ج امبریپ ی ن فرمودهیا یمعنا ، ر آ
 س ت عمرسو فرا کو قدرت در ینیز بیت و تیاوت و دراکه درباره ذکم ینک یم
 د:یفرما یم

َممِ  ِمنَ  َ�بْلَُ�مْ  َمىَض  ِ�يَما اَكنَ  قَدْ  إِنَّهُ «
ُ
ثُونَ  األ يِت  يِف  اَكنَ  إِنْ  َو�ِنَّهُ  ،ُ�َدَّ مَّ

ُ
 ،ِمنُْهمْ  َهِذهِ  أ

إِنَّهُ 
اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  فَ َطَّ

ْ
 و مسلم] یبخار[ ».اخل

و  یاننھاند و از مسائل  ه اھل الھام بودهکوجود داشتند  ین افرادیشیان پیدر اد«
به آنھا گفته شده است واگر در  ییزھایچ ییه گوکاند  ردهکبحث  یطور ،پشت پرده

 .»وجود داشته باشد ھمانا عمربن خطاب است یسکن یامت من، ھمچن
ش از یرا ب س موافقات حضرت عمر یخ اسالمیتار ر ویث، تفسیمعتبرحد یھا تابک

شان به یاز موافقات ا یکیز یث نین حدیقت ھمیه در حقکاند  ردهکت یست فقره روایب
 و مھر توافق وکند  می دییأرا ت س سخن عمر ج امبریه در آخر پکد چرا یآ یشمار م

 نھد. ید بر آن مییأت
 س رهیابوھر، ج امبریپ خودِ  یھا ھا و آموزه بر اساس گفته س قت، حضرت عمریدر حق

د ینبا ج امبریه در مقابل دستور پکدانست  یم یبه خوب س ه عمرکرا باز گرداند، چرا 
 اش فرمود:  درباره ج خدا ه رسولک یان دارد آن عمرکا امیستاد. آیا

   .»بود یبود، البته او عمر م یم یامبریاگر بعد از من پ«. »لو�ن بعدي نيب لاكن عمر«
  ز فرمود:یو ن

ر حق را ب ی لمهکھمانا خداوند متعال «. »قلبهو ان اهللا جعل احلق يلع لسان عمر«
  .»زبان عمر و قلبش قرار داده است

 د: یفرما یگر مید ییو در جا
 .»ترسد یطان از تو میش یعمر! براست یا«. »اف منك يا عمر�ان الشيطان «

 فرمود:  یم سی و حضرت عل 
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 . »عيل لسان عمرنطق تن السكينه أما كنا نبعد «

 .ت شده است]یروا س باب مناقب عمر ةاکث از مشیچھار حد[ھر
 س نه و آرامش بر زبان عمرکیه سکم یشمرد ید نمین را بعیا ج امبریاران پیما «

 .»ندک یصحبت م
ند و از جانب خود در ک یگذار ونناز جانب خود قا ین فردین چنیان دارد اکا امیآ 

 ند.کن ییم تعکان مردم حیم
ھا و  گفته یدر اصل از رو س رهین ممانعت و بازگرداندن ابوھریقت ایدر حق

 س ث حضرت معاذیانجام گرفته است. چنانچه قبًال در حد ج امبریخود پ یھا فرموده
ن یه ھمیشب ج امبریه پکن موضوع اشاره شده بود، چرا یز به ای) ن۲۵ث شماره ی(حد

اجازه  یخواست تا به و ج امبریاز پ س داده بود و معاذ س بشارت را به حضرت معاذ
ن ین اجازه را نداد تا به مردم ایا یبه و ج امبریپ یدھد تا آن مژده را به مردم بدھد ول

ن مژده سست یبه ا ءاکردم با اتمه کرد کان ین بیل عدم اجازه را چنیمژده را بدھد و دل
 س ن جھت حضرت عمریاند.از ینما یم یوتاھکد یر و مفیخ یارھاکشوند و از انجام  یم

 س رهیابوھر ،بر عدم مژده دادن به مردم یمبن ج امبریش پین فرمایھم یھم بر مبنا
نه ی، بعیر وکو طرز تف ،س ن عمل حضرت عمریه اکم یریگ یجه میرا منع نمود پس نت

 باشد. یم ج امبریر خود پکعمل و ف
ق و یدق یھا آموزه م وین و تعالیه از اوامر و فرامک یز با شناختین س حضرت عمر

ه اگر کدانست  یم یداشت به خوب ج امبرین پیرفآ  بخش و سعادت  یق و تعالیعم
شان یان شود ایب ج امبریپ ید براین بشارت و نویا کخطرنا ی و جنبه یمنف ی جهینت
 را از ابالغ آن بازخواھد داشت. س رهیالم را خالف مصلحت دانسته و ابوھرعن ایز این

 یکشتر صورت یه بک(س  با عمل حضرت عمر ج امبریپ یأر ،ت امریانھچنانچه در 
 ند.ک ید مییأنه تین زمیسخنش را در ا ج امبریگردد و پ یمشوره داشت) موافق م

حق ندارد و او را  س حضرت عمر یأبا ر ج امبریپ یأبعد از موافقت ر یسکو 
نه او را ین زمیدر ا ج امبریه پکند چرا کادب  ی ها اسائیاھانت و  یه درباره وکنسزد 

 رفت.یاش را پذ د نمود و مشورهییأت
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و احسانات  یرم و لطف الھکران یکب یایغرق در ج امبریقت چون پیدر حق
داد،  س رهین بشارت را به ابوھریبود، ا یزدانی یھا و رحمات نامنت یان خداوندیپا یب

 یشان طاریبر ا یالھرم کرحمت و  ی غلبه ،س ند اما حضرت عمرکتا او به مردم ابالغ 
رد به ک یمسلمانان بود نگاه م یه ھمان ضعف و سستک ،یعد منفشتر به بُ ینبود. و ب

بود،  یران الھیکرم بکه غرق رحمت و ک ج امبرین موضوع را با پیا ین جھت وقتیھم
 رد.کد نمود و با او موافقت ییأش را تنسخ ج رمکامبر ایرد پکمطرح 

 ال أن شهادة اجلنة مفاتيح ج اهللا رسول يل قال«: قال جبل بن معاذ عن ]۳۹[ - ۴۰
 .)١(أمحد رواه »اهللا إال �

دادن به  یبه من فرمود: گواھ ج امبریپ«د: یگوس  ) معاذبن جبل۳۹( -۴۰

ن اقرار یه اک ی(البته به شرط د بھشت استیلک» ال اله اال اهللا« ت خدا و اقرار بهیوحدان
 .»)صداقت و اخالص و اعتقاد جازم وعمل باشد یاز رو
 ].رده استکت یث را احمد رواین حدی[ا

با صداقت و ھرکس  هکن موضوع اشاره رفته است یث باال، به ایدر پنج حد شرح:
مان آورد یا ج امبریت خدا و رسالت پین اسالم و به وحدانیاخالص و از ته دل به د

ست ین نیرھا این تعبیم: منظور از ایز گفتیبًال نقطعًا وارد بھشت خواھد شد. چنانچه ق
شخص  یه زمانکانسان وارد بھشت شود بل ،ت خدایدادن به وحدان یه به مجرد گواھک
صداقت و اخالص و اعتقاد و  یه از روکرد یگ یث قرار مین حدیمن مصداق بارز اؤم

حممد رسول و اهللاال اله اال «قت شھادت به یاورد و در حقیمان بین اسالم ایعمل به د

 ج امبرخدایخدا و پ کتابنا یھا م و آموزهین و تعالیاوامر و فرام ی تمام اسالم و ھمه» اهللا
و  کچ شیاخالص و بدون ھ ه با صداقت وکھرکس  نیداده است بنابرا یرا در خود جا

شتن ین خود قرار داده و خویقت تمام اسالم را دیند، در حقکن شھادت را ادا ید ایترد
ن ین چنیه اکام و دستورات آن نموده است، و مسلم است کز ملزم به عمل به احینرا 

فر کیدن به یپس از رساینکه  شود و لو یوارد بھشت م ین اعتقادی، با چنیشخص
 شود. یرون آمده و وارد بھشت میاز جھنم ب یگناھان در جھنم باشد باالخره روز

 .۲۴۲/ ۵ مسند احمد -١
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 حزنوا تو� ح� ج انليب أصحاب من رجاالً  إن: قال س عثمان عن ]۴۰[ - ۴۱
 و س عمر يلع مر ،جالس أنا فبينا ،منهم و�نت :عثمان قال يوسوس بعضهم اكد حىت ،عليه
 قالف ،مجيعا يلع سلما حىت أقبالثم  ،ب ب�ر  أيب ايل عمر شتيكفا ،به أشعر فلم ،سلم

 :عمر فقال .فعلت ما :قلت ه؟سالم أخيك عمر يلع ترد يلع أن ال محلك ما :ب�ر أبو
: ب�ر أبو قال .سلمت وال مررت أنك شعرت ما واهللا :قلت :قال.فعلت لقد واهللا ،ب�

 ج نبيه اهللا تو� :قلت ؟هو ما :قال .أجل :فقلت .أمر ذلك عن شغلك قد ،عثمان صدق
 :هل قلتو إيله فقمت .ذلك عن سأتله قد :ب�ر أبو قال .األمر هذا �اة عن �سأهل أن قبل
 فقال؟ األمر هذا �اة ما !اهللا رسول يا :قلت :ب�ر أبو قال .بها أحق أنت ،وأ� أنت بأيب

 رواه »�اة هل ف� ؛فردها ع� ىلع عرضت اليت اللكمة م� قبل من: "ج اهللا رسول

 .)١(أمحد

 ینتافت، یوفات  س امبریه پکدرآن روز «د: یگو س ) عثمان بن عفان۴۰( -۴۱
مه و یاسرن و ناراحت و سیار اندوھگیشان بسیا بر اثر وفات ج امبریاران پیچند از 

 ین فاجعه به حدیر شده و عمق ای(و رگبار غم و اندوه بر آنان سراز ران شده بودندیح
د یو ترد ک(ش فتندید بیو ترد کش از آنان در وسوسه و یا بود عده یکه نزدکاد بود) یز
عت مقدس اسالم با ینخواھد ماند و شر یز باقین اسالم نید ج بعد از محمداینکه  از

 .ان خواھد رفت)یز از مین ج امبریوفات پ
 ی ن وسوسهیبود دچار ا یکه نزدکبودم  یسانکاز  یکیز ید: خودم نیگو س عثمان

رانه و که در عالم خود متفکن ھنگام ید: در ھمیگو س عثمان .د شومیو ترد کش
 ی اما من متوجهرد، کنارم گذشت و بر من سالم کاز س  رانه نشسته بودم عمریمتح

ر کن برخوردم ناراحت شد و) به نزد ابوبیاز ا س ن خاطر (عمریسالمش نشدم به ھم
آمدند به نزدم  س رکھمراه با ابوب س د، سپس عمریرفت تا از من گله بگشا س قیصد

گفت:  س قیر صدکرا دادم) آنگاه ابوبھردو  ز جواب سالمیردند (و من نکو بر من سالم 
ردم کرا من ن یارکن ی؟ گفتم: چنیرا نداد س سالم برادرت عمرعثمان! چرا جواب 

ن یچن س رکنشده بود به حضرت ابوب س ردن عمرک سالم ی متوجه س (چون عثمان

 .»ر صدیقکمسند ابوب«در  ۲۰مسند احمد ح -١
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 س عثمان .یو جواب سالم را نداد یردکن یتو چن یبراست !یگفت: بل س گفت) عمر
 ردنت نشدم.کگفتم: به خدا سوگند! من متوجه عبور تو و سالم  س د: به عمریگو

عثمان را  ید: براستیگو یگفت: عثمان راست م) س به عمر( س قیر صدکابوب
 .ردنت نشده است)کرده (و متوجه سالم کبزرگ به خود مشغول  یامر

 ی(براست ن استیچن یگفتم: آر س رکد سخن حضرت ابوبییأد: در تیگو س عثمان
 س رکاز من گرفته است) ابوبم را کرده و خواب و خوراکمرا به خود مشغول  یار بزرگک

 گفت:
ست؟ گفتم: خداوند یرده چکه دل و دماغت را به خود مشغول کار بزرگ کآن 
م یتوان یم ییزھایه به چه چکبپرسم  یه از وکش از آنیا برد پیامبرش را از دنیمتعال پ

ه) کگفت: (نگران مباش چرا س  رکابوب .میخ نجات دھوزشتن را از آتش سوزان دیخو
م ین سخن فورًا) از جایدن ایدم. (به محض شنیپرس ج امبرینه از پین زمیامن در 

ق یتو سزاوار و ال یت باد براستیدافگفتم: پدر و مادرم  س قیر صدکبرخواستم و به ابوب
شگام و یشقدم و پیپ ،رید و خیمف یارھاکوسته در یه پک( یھست ییارھاکن یچن

رد و فرمود: به کان یشروع به ب س رکگاه ابوب ) آنیاول ھست شقریدار و پ هیطال
 ست؟ینجات از آتش دوزخ چ ی قهیخدا! طر رسول یگفتم: ا ج امبرخدایپ

را  یا لمهکاعتقاد و عمل) از من  یصداقت و اخالص و از رو ی(از روھرکس  فرمود:
ند کد، قبول یاف ورزکال اله اال الله) و او از قبولش استن یعنی( ردمکش یم پیه به عموک

 یاز روھرکس  یعنیابد (ی یم ییاز آتش دوزخ نجات و رھا یآن گردن نھد براستو به 
ند، از آتش دوزخ کخدا اقرار  یگانگیت و یو وحدا» صداقت و اخالص به ال اله اال الله

 .»افت)ینجات خواھد 
 .رده است]کت یث را احمد رواین حدیا[

 :»هذااالمر ةعن نجا« شرح:
 رد:کر یر و تعبیتوان تفس ین جمله رابه دو صورت میا

 نجات از آتش دوزخ: ی قهیطر -۱
شتن را از آتش سوزان یم خویتوان یم ییزھایه به چه چکم یدیپرس ج امبریاز پ یعنی

 م.یدوزخ نجات دھ
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، یوی، عشق و محبت دنیوانی، غرائز حیطانینجات از وساوس ش ی هقیطر -۲
شدن  بکو مرت یز شھوانیالت ناجایو تما ینفسان یاز خواھشات ناروا یرویپ

 .یگناھان و معاص
 یزیست؟ به چه چینجات از امور باال چ ی قهیه طرکم یدیپرس ج امبریپاز  یعنی

 م.یمحفوظ و مصون دار ییارھاکن یشتن را در پناه آن از چنیم خویتوان یم

به آن از ھرکس  هکاست  یا لمهک» ال اله االاهللا« ز در جواب فرمود:ین ج امبریپ
 یلمه در زندگک یواقع یم آن را به معنایو باور داشته باشد، و مفاھ صدق دل، اعتقاد

ه و یه قلب را تصفکلمه است کن یند و ھمکدا یند از آتش دوزخ نجات پکاده یخود پ
و از شر  یو جن ین انسیاطیرا از شر ش یب نموده و ویه و تھذکیباطن انسان را تز

 ییرھا یو گناھان و معاص یوانیو غرائز ح یو خواھشات نفسان یویالت دنیتما
 دھد. یبخشد و او را نجات م یم

 :»التي عرضت عيل عمي فردها ةالكلم« 

 باشد. یمج  امبریپ یابوطالب، عمو» یعم«مراد از 
 ج خدا وسته با رسولیبود و پ ج امبریپ یھا بانیھا و پشت از پشتوانه یکیابوطالب: 
 یش به ویه و قرکان مکمشر یاز سو یداد آزار یرد و اجازه نمک یم یابراز ھمدرد

 یرد و ھر آزار و سختک یوسته دفاع میپ ج امبریند، و از پکد یرا تھد یه جان وکبرسد 
شه تالش داشت تا او را شادمان و ینمود و ھم یاو تحمل م یدر راه خشنود یلکو مش

داد اما  یبزرگوار را در تنگنا قرار م ین عمویوسته ایش پیان قرین میخشنود بدارد. در ا
ه کاز او سر نزند  یشد تا رفتار یرا میھا و تنگناھا را به جان پذ یریسختگ ی او ھمه

رفت تا یپذ یمردم را م یھا سرزنش ی ل قرار دھد او ھمهکاش را در مش برادرزاده
 اش نشود. برادرزاده ی متوجه ،مالمت و سرزنش

داشت و  یو دعوت اسالم ج امبریدر مقابل پ یریتقدابوطالب موضع قابل  یبراست
و  یو در راه آن ھر سختکند  می ت و دفاعیه از حق حماکبود  یسکموضع  ،مواضع او

(اعم از  مطلب یھاشم و بن یه خود و بنکرفت یه او پذکشود، چرا  یرا میرا پذیی تنگنا
ه ک( ند، و در شعبربه سر ب یو اجتماع یم اقتصادیت و تحریلم) در محرومسافر و مک

روزانه و...  کو خورا یحتاج زندگیمبود ماکبه شعب ابوطالب) مشھور شده بود با 
 مواجه شوند.

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ١٠٤

 ج امبریدادن پ تیش را از آزار و اذیان قرکفار و مشرکه ابوطالب ک یحال در ھمان یول
دعوت ز از اجابت یداشت خود ن ین و اھانت به او باز میرد و آنھا را از توھک یمنع م

 رد.ک یم یرش اسالم دوریدر مورد پذ ج امبریپ
 که ابوطالب مشرکن باورند یسنت و جماعت بر ا ده اھلیه به ما رسک یاتیبنابر روا

ت و دفاع از یاو (به پاس حما یان است، خداوند عذاب جھنم را برایرد و از جھنممُ 
 عمق خواھد بود. مکدر آتش  یرده و وکتر ک) سبج امبریپ

شد،  یکه مرگ ابوطالب نزدک یه: ھنگامکنندک ین نقل میچن» و مسلم یبخار«
ه نزد او بودند، یام یه ابوجھل و عبدالله بن ابک ید، در حالیبر او وارد گرد ج امبریپ

آن نزد پروردگار  ی لهیه من به وسکبگو » ال اله اال اهللا«عمو!  یو فرمود: ابه ا ج امبریپ
ه، رو به یام ین ھنگام ابوجھل و عبدالله بن ابیدر انم/ ک یتو دفاع و شفاعت م یبرا

 ی؟ ولینکنظر  ن پدرت عبدالمطلب صرفیاز آئ یخواھ یرده و گفتند: تو مکابوطالب 
ان مانع او یاما ابوجھل و عبدالله با ھمان ب رد،کشنھاد را به او ین پیا اً رارک ج امبریپ

ن عبدالمطلب ھستم و از یر آئه بکن بود یه ابوطالب گفت: اکرا  ین سخنیشدند و آخر
 رد.ک یگفتن ال اله اال الله خوددار

ه از آن ک یرد تا زمانکتواستغفار خواھم  یفرمود: من برا ج امبرین ھنگام پیدر ا
 د.ینازل گرد هیآن یا ن ھنگامیشوم در ا ینھ

ِ وَ ﴿ ِينَ ٱَما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ  أ  .]۱۱۳[التوبة:  ﴾...لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  �َۡسَتۡغفُِروا

  .»نندکان طلب آمرزش کمشر یه براکد غمبر و مؤمنان را نسزیپ«
شش ماه پس از  ،ه ابوطالب در ماه رجب سال دھم بعثتکر است کالزم به تذ

در ماه رمضان ھمان  یه وکاند  ز گفتهین یا رفت و بعضیرون آمدن از شعب از دنیب
 ا رفته است.یاز دنـ  ل ـ جهیخد ش از وفاتیسه روز پ ،سال

 بيت األرض ظهر ىلع يبىق ال« :يقول ج اهللا رسول سمع انه املقداد عن ]۴۱[ - ۴۲
 فيجعلهم اهللا يعزهم إما ،ذيلل ذلو عز�ز بعز ،اإلسالم لكمة اهللا أدخله إال و�ر وال مدر
 .)١(أمحد رواه »فيكون ادلين لكه هللا :قلت ."هلا فيدينون يذهلم أو ،أهلها من

 .۴/ ۶مسند احمد  -١
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ه فرمود: در کدم یشن ج امبرید: از پیگو) سی ندکو الر(پسر عم ) مقداد۴۱( -۴۲
و مو (منظور تمام  کرکاز  ییھا مهیا خیاز سنگ و گل  یا ن خانهیزم یسراسر رو

اسالم را در آن به عزت و  أل خداونداینکه  ماند مگر ینم یشھرھا و روستاھا) باق
ه خداوند کرا  ییند. پس آنھاک یگر وارد مید یبعض یو ذلت و خوار یبعض یسربلند

ز و یا عزھند آنکرش اسالم یره) مفتخر ومشرف به پذیار و اسارت و غیک(بدون جنگ و پ
ه سعادت اسالم ک ابندیق نیگردانند و توف یرش اسالم رویه از پذک ییاند و آنھا یگرام

 یولد ینما یگونسار مه و نیل و خوار و فرومایآنھا را ذل ،أل رند خداوندیرا به آغوش گ
حفاظت جان و مال  ید برایخواھند شد (و با یومت اسالمکن وجود تابع حیآنان با ا

ومت کح یھا استیع و منقاد سیپردازند و مطبساالنه  ی ات سرانهیه و مالیش جزیخو
 .د)نباش یاسالم

ه قدرت و کن خالصانه فقط از آن خداست (چرا ی: (در آن زمان) ددیوگ س مقداد
منان به جز خدا از ؤشود و م یر مید و اسالم عالمگیآ یر میگر به زیان دیاد ی سلطه

 .»نند)ک یست میش زین خویآئ ترسند و آزادانه و به دستور یگر نمید یسک
 .رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

 :هکشدن اسالم را به مسلمانان داده   ریبشارت عالمگ ج امبریث پین حدیدر ا شرح:
ر و یرد و پرتو فراگیرا فرا گ یتیگ ی ه اقتدار اسالم پھنهکد یفرا خواھد رس یروز

جور را یو د یکتار یھا نیآفاق را در نوردد و سرزم ی مهھبخش اسالم   یروشن
 بخشد. ییروشنا
و استدالل و ھم از نظر نفوذ  طقه اسالم ھم از نظر منکرسد  یفرا م یروز یآر
الشعاع  روز خواھد شد و ھمه را تحتیم جھان پاست بر تمایومت و سکو ح یظاھر

 ش قرار خواھد داد.یخو
ه سرانجام ککند  می جابیا ،و پربار آن یغن یرومند اسالم و محتوایمنطق ن یبراست

افته را در برابر خود یف یتحر یان آسمانیند و ادکرا جاروب  یو خراف آلود کان شریاد
ن خالص جذب و ین آئیاسوی  به ھا را دل ق خود،یعم ی و با جاذبه به خضوع وا دارد.

 یھا نیان و آئیاد ی ه اسالم از نظر قدرت منطق و استدالل بر ھمهکد چرا یب نمالج
منطق و استدالل از  یشود وعالوه از برتر یدارد و سرآمد آنھا محسوب م یموجود برتر

ان جھان یاست بر تمام ادیومت و سکو ح ینظام یروزیو پ یظاھر ی نظر نفوذ و غلبه
 روز خواھد شد.یپ
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ه امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در ک یعیار وسیو عالوه بر مناطق بس
و  یکحدود  یتیبا جمع یشور اسالمک ۶۰ش از ینون بکقلمرو اسالم قرار گرفته و ھم ا

جھان  ی ه ھمهکد یفرا خواھد رس یزمان ،ر پرچم اسالم قرار دارندیارد نفر زیلیم مین
 رد.یگ ین پرچم قرار میر ایز رسماً 

 ش نیراشد یشان در عصر خلفایو بعد از ا ج امبریه در زمان خود پک یو براست
نه فقط در  ،ن خدایدکه  چنان افت.یمسلمانان تحقق  یروزین وعده در مورد پیز این

د به یروز و فاتح گردین پیزم یغالب رو رم قرن بیمتر از نکه در کالعرب بل ةریجز
ر یم در زرو یاز قلمرو امپراطور یفارس و بخش بزرگ یل قلمرو امپراطورکه ک یطور

ا ین و سپس در جنوب آسین در ھند و چین مبین دیآن درآمد و پرچم ا ی طرهیس
 برافراشته شد.

مشرق و  یھا نیسرزمبر العرب و بعد از آن  ةریشدن مسلمانان بر جز  و با مسلط
روم را  یصرھایفارس و ق یسراھاک یامپراطور یتوانستند به راحت ، مسلمانانمغرب

، یدر پ یپ یھا خالفت ی هیآن روز مسلط شوند و در سا یایده و بر دنیوبکدر ھم 
ومت و کجھان ح یھا نید و بر اغلب سرزمنبمان یرومند باقیدولت اسالم ھمچنان ن

 ند.نکادت یس
اسالم (چه از  ی هھمه جانب یروزیث پین حدی، مفھوم ایدیو ترد کچ شیو بدون ھ

ان یاد ی ) بر ھمهینظام ی و غلبه ینظر منطق و استدالل و چه از نظر قدرت ظاھر
ن یزم ی رهک ی ه سرانجام اسالم ھمهکن سخن آن است یا یمطرح جھان است و معن

 روز خواھد گشت.یجھان پ ی را فرا خواھد گرفت و بر ھمه
آن در اروپا و غرب و  یھخوا شرفت اسالم در جھان و موج اسالمیچنانچه سرعت پ

ا یکع آن در آمریو نفوذ سر ییمختلف اروپا یشورھاکن در ین آئیت شناختن ایبه رسم
ه کدھد  ینشان م یھمگ ...ھا این از دانشمندان و مانند یاریآوردن بس قا و اسالمیو آفر

ه در ک یات مختلفیرود و طبق روا یش میپ ،شدن دوباره ریعالمگسوی  به اسالم رو
و  ÷ یسیه عکخواھد بود  ین برنامه ھنگامیامل اکوارد شده است ت یمنابع اسالم

 گر تحقق بخشند.ید یشدن اسالم بار یجھان ی نند و به برنامهکظھور  ÷ی مھد
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 ،ب� :قال ؟اجلنة مفتاح اهللا إال � ال أليس«: هل قيل ،منبه بن وهب عنو ]۴۲[ – ۴۳
 يفتح لم و�ال ،لك فتح أسنان هل بمفتاح جئت فإن ،أسنان هلو إال مفتاح ليس ول�ن

 .)١(باب ترمجة يف البخاري رواه. »لك

» ال اله اال اهللا«ا یآ«د: یاز او پرس یسکه کل شده نق س ) از وھب بن منبه۴۲( -۴۳
در پاسخ  یو ؟)به عمل است یازیله اال الله چه نست؟ (پس با گفتن ال اید بھشت نیلک

از  یخال یدیلکچ یه) ھکد دانست ید بھشت است اما بایلک، ال اله اال اهللاگفت: چرا، (
ت ی، دروازه را برایاردار آوردیدار و ش دندانه یدیلکست، پس اگر تو یار نیدندانه و ش

رد(و پشت در بسته کت باز نخواھد ین صورت دروازه را برایر ایخواھد گشود و در غ
  .»ماند) یالن خواھیران و ویح

محسوب  یقات ویرده و از تعلکت ی، روایباب ی در ترجمه یث را بخارین حدی[ا
 .شود] یم

مفتاح «ل یاز قب یثیه از احادکرا  یسانک، س ت، وھب بن مبنهین روایدر ا شرح:

پس از  ھا ه انسانکپندارند  ین میو چنکنند  می استفاده  سوء» ال اله اال اهللا ةاجلن
ار باشند، از عذاب کعمل و خطا بدھرچند  ،کاز شر ید و رسالت و دوریشھادت به توح

شھادت و  رد و باکانند و آتش دوزخ به آنھا اصابت نخواھد م یمحفوظ و مصون م یالھ
آورند، به  ید بھشت را بدست میلکشوند و  یلمه وارد بھشت مکن یردن به اک اعتراف

 یه درجات عالکفھماند  ی، به آنھا مزغ و موجیبل یھیو با تشبکند  می ومکشدت مح
 ست.ین نکدر آن، جز با عمل مم یخداوند یو واال یدن به مراتب عالیبھشت و رس

 ید از خود برایلکھر  ید بھشت است، ولیلک» ال اله اال الله«ه کدرست است 
امل و درست بود دروازه را کھا  ه اگر آن دندانهکدارد  یاریدندانه و ش ،ردن دروازهکباز
ه کچرا  صورت انسان پشت دروازه خواھد ماند نیر ایانسان خواھد گشود و در غ یبرا
د یلکز، الاله اال الله ین نین چنیرد. اکدروازه را باز نخواھد  ،ارید بدون دندانه و شیلک

 ).ر و..کاز من یات، روزه، نماز، حج، جھاد امر به معروف ونھکبھشت است و اعمال (ز
 آن ھستند. یارھایھا و ش دندانه

 .۴/ ۶مسند احمد  -١
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و آتش دوزخ محفوظ و مصون بماند و به  یعذاب الھخواھد از  یه مک یسکپس 
د بھشت یلکمًا یابد و مستقیخداوند در آن دست ب یبھشت و مراتب واال یدرجات عال

ت یو وحدان» ال اله اال اهللا«ه به کاو الزم است وارد بھشت شود، بر و رد یرا در دست گ

د و عمل و از صدق اعتقا یصداقت و اخالص و از رو یاز رو ج امبریخدا و رسالت پ
بند به تمام  یه در عمل پاکز آن است یند و مفھوم صداقت و اخالص نکدل اعتراف 

باشد در  یشرع یھا م و آموزهیو تعال ین نبویو اوامر و فرام یام ودستورات خداوندکاح
 خواھد بود. یو قطع یاز آتش دوزخ، حتم یینجات و رھا ی ه وعدهکن صورت است یا

اعتقاد و عمل به  یه با صداقت و اخالص و از روکمن ؤشخص مبه ھر حال، ھر 
 وامر وباشد، و در ھر جا ا یام و مسائل اسالمکبند به اح یاورد و پایمان بین اسالم اید

ش قرار دھد، حتمًا به بھشت یخو یزندگ ی برنامه ی را سر لوحه ین خداوندیفرام
، زنا و... یل دزدیاز قب یب گناھکاز او سر زد، و مرت یانًا اگر گناھیخواھد رفت و اح

فر اعمال خود وارد کیدن یا بعد از دیو شود  یده میبخش یرم الھکا بنا به فضل و یشد 
 شود. یبھشت م

به » مانیا«ات قرآن، غالبًا عمل صالح ھمراه با یدر آ »:مان و عمل صالحیرابطه ا«
 م: یخوان یوره نحل مس ۹۷ ی هیگر آمده است، مثًال در آیدیکعنوان، الزم و ملزوم 

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 .]۹۷[النحل:  ﴾ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ

 .»سته انجام دھد و مومن باشدیشا ارکس چه زن و چه مرد کھر « 
 م:یخوان یمنون مؤسوره م ۱۰۰و  ۹۹ات یو در آ

 ﴿ ٰٓ َحَدُهمُ  َجآءَ  إَِذا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما  ٩٩ِجُعونِ رۡ ٱقَاَل َرّبِ  َمۡوُت ل

َ
ٓ أ َلَعّ�ِ

 .]۱۰۰-۹۹[المؤمنون:  ﴾تََرۡ�ُت 
رسد،  یاز آنان فرا م یکیه مرگ ک یدھند)و زمان یافران به راه غلط خود ادامه مک«(

 یھائ نم و فرصتکب یا ستهیار شاکاینکه  د. تایبازگردان )اید: پرردگارا! مرا (به دنیگو یم
 .»وجود ندارد) یم(ھرگز راه بازگشتیام جبران نما دادهه از دست کرا 

انجام  یه چرا عمل صالحکن است ین عالم در ایاز ا ییاران بعد از جداکسف بدأت 
 نند.ک یانجام عمل صالح م یبازگشت برا یاد تقاضایاند، و لذا با اصرار ز نداده

  منون آمده است:ؤسوره م ۵۱ ی هیو در آ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱُ�ُواْ ِمَن  لرُُّسُل ٱ � ْ �ۡ ٱوَ  لطَّ  .]۵۱[المؤمنون:  ﴾َ�ٰلًِحا َملُوا
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 ی! از غذاھاغمبرانیپ یم) ایا روان خود برسانند. گفتهیم تا به پیا غمبران گفتهیبه پ«(
 .»دینکسته بیشا یارھاکد و یل بخورحال

از ارتباط  کیه ھمه حاکنه وارد شده است ین زمیه در اک یگرید مارش یات بیو آ 
 یار برایه دندانه و شکطور  ھمان یمان و عمل صالح است و براستیان ایتنگاتنگ م

 است. یمان الزم و ضروریا یبرا یکاست اعمال صالح و ن ید الزم و ضروریلک
و خسران  ییھا از آتش سوزان دوزخ و از رسوا نجات انسان یبرا أل ه خداوندکچرا 

و  یویدن یمات زندگیھا و نامال یمصائب و نابسامانالت و کاز مش ر، ویدر روز رستاخ
و  یو محور یرده و آن را بر دو اصل مھم و اساسکم یتنظ یجامع ی برنامه یاخرو

 رده است:کن خالصه یادیبن
تاب، سزا کامت، حساب و یمان به قیا ،ت خدا و صفات اویمان به وحدانیا اصل اول: 

 یھا تیفعال ی ھمه یر بنایه زکاست  یامبران الھیو پ یتب آسمانکمان به یو جزا، و ا
او  یو اعتقاد یرکف یانسان از مبان یعمل یھا ه تالشکدھد. چرا  یل مکیانسان را تش
 یزیغر یھا زهیشان به خاطر انگ اتکه حرکوانات یرد نه ھمچون حیگ یسرچشمه م

 است.
ل ین دلیاو، و به ھمار کد و افیاست از عقا یردار انسان تبلورکاعمال و  یو براست

پرداختند.  یھا م امت یدتیعق یز، به اصالح مبانیقبل از ھر چ یامبران الھیتمام پ
ھا و  یبختدائل، بذانواع ر ی ه سرچشمهک یپرست و چندگانه کمخصوصًا با شر

 پرداختند. یھا است به مبارزه م یندگکپرا
 است.» اعمال صالح« یعنیمان، یا ی ور و پرثمرهردرخت با ی وهیم اصل دوم:

ل الله و نه فقط جھاد در یسب یاعمال صالح، نه تنھا فقط عبادات و نه تنھا انفاق ف
امل نفوس، کت ی لهیه وسک یا ستهیار شاکه ھر کسب علم و دانش بلکتنھا نه راه خدا، و 

شود و  یھا شود را شامل م نهیدر تمام زم یانسان ی شرفت جامعهیپرورش اخالق و پ
سنگ مزاحم از سر راه مردم، تا نجات  یک، ھمچون برداشتن کیوچک یارھاک یحت

 ن حق و عدالت در تمام جھانیو ضاللت و نشر آئ یون انسان از گمراھیلیھا م ونیلیم
 شود. یشامل م زیرا ن

پرنور و پر  یمان ھمانند چراغیه اکفھماند  یو وھب بن منبه، به ھمه به خوب
کند  می یاطاق را نوران یروشن شود نه تنھا فضا یدرون اطاقاگر ه کاست  یفروغ
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از خارج بگذرد، به ھرکس  افتد و یرون میاطاق به ب یھا چهیه شعاع آن از تمام درکبل
 روشن است. یه آنجا چراغ پر نورکفھمد  یم یخوب

زبان،  به د نور آنوقلب انسان، روشن ش یمان، در سرایچراغ ا یگونه، وقت نیھم
دام از آنھا نشان کات ھر کشود و حر یس مکانسان، منع یپاچشم، گوش و دست و 

 رون تافته.یاش ب ه اشعهکدر قلب است  یه نورکدھد  یم
 د:یفرما یخداوند متعال م یا هیدر آ

َما�ِّيُِ�مۡ  َس لَّيۡ ﴿
َ
َماِ�ِّ  َوَ�ٓ  بِأ

َ
ۡهلِ  أ

َ
 َ�ُۥ َوَ� َ�ِدۡ  بِهِۦ ُ�ۡزَ  ُسوٗٓء� َمۡل َمن َ�عۡ  ِكَ�ِٰب� لۡ ٱ أ

ِ ٱِمن ُدوِن  ٰلَِ�ٰتِ ٱَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمَن  ١٢٣نَِصٗ�� َوَ�  اَو�ِّٗ  �َّ نَ�ٰ َوُهَو  ل�َّ
ُ
ۡو أ

َ
ِمن َذَكٍر أ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن 
ُ
  .]۱۲۴-۱۲۳[النساء:  ﴾١٢٤َوَ� ُ�ۡظلَُموَن نَقِٗ�� ۡ�َنَّةَ ٱُمۡؤِمٞن فَأ

تاب کاھل  یشما و نه به آرزوھا ینه به آرزوھا )یلت و برتریجزا و پاداش، و فض«(
ار و یرا جز خدا  یسکشود، و  یفر داده مکیند در برابر آن کب یار بدکه کھرکس  است.

که  کسی .ند و از عذاب خدا محفوظ گرداند)ک کمکافت(تا او را یاور خود نخواھد ی
داخل  یسانکچنان  –خواه زن  خواه مرد –مؤمن باشد  سته انجام دھدیاعمال شا

 .»بدانان نشود ین ستمیتر مکبھشت شوند، و 
ه کرده است کان یاسالم را ب یھا هین پایتر یاز اساس یکی أل ه خداوندین دو آیدر ا

آنھا  یبه ادعاھا و آرزوھا یگونه ربط چیفر آنھا ھکیاشخاص و پاداش و  یارزش وجود
ر ییاست تغ یاست ثابت، سنت ین اصلیمان دارد، ایبه عمل و ا یه تنھا بستگکندارد، بل

 اند. سانیکآن  برھا در برا ه تمام ملتکاست  یر و قانونیناپذ
 د:یمافر یخداوند م ،نخست ی هیدر آ لذا

تاب کاھل  یشما و نه به آرزوھا ی، نه به آروزھایلت و برتریجزا و پاداش و فض« 
 .»است

 ند: ک یگاه اضافه م آن
ار و یخدا  را جز یسکشود و  یفر داده مکی ند در برابر آنکب یاربدکه کس کھر «

 .»افتیاور خود نخواھد ی
 د:یفرما یو بالفاصله م

من باشد، خواه مرد و خواه زن، چنان ؤسته انجام دھد و میه اعمال شاک یسک«
 .»بدانان نشود یمتن سیمترکداخل بھشت شوند و  یسانک
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 یبه رو ،»کآب پا«اصطالح ار ساده به یبس یریبا تعب أل ب خداوندین ترتیو به ا
و مانند آن را  ی، نژادی، اجتماعیالی، خییادعا یھا یخت و وابستگیدست ھمه ر

تب کآن م یمان به مبانیشمرد و اساس را ا یده میفا ی، بییمذھب به تنھا یکنسبت به 
 ند.ک یم یآن معرف یھا و عمل به برنامه

 انیتمام مسلمانان ب یگر براید یلکاصل  یکگر، خداوند متعال، ید ییدر جا
 ج امبریا عشق و محبت پیه شب و روز دم از عشق پروردگار ک ییه: آنھاک نیو آن اکند  می
زنند، اما در عمل  یان سلف میکان اسالم و مجاھدان راه خدا و صالحان و نیشوایو پ

 ستند.یش نیب ینیوغان دریبه آنھا ندارند، مدع ین شباھتیمترک
ن حال قلب خود را مملو از عشق یاند و با ا ت و گناهیمعص ی آلودهه سر تا پا کآنھا 

مان و یه اکده دارند یا عقیدانند و  یم ومان به ایو ا ج امبریمان به او و عشق پیخدا، ا
 یلکبا عمل ندارد، از منطق اسالم به  یعشق و محبت تنھا به قلب است و ارتباط

 اند. گانهیب
 ه فرمود: کآنجا  أل و راست گفت خداوند

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ َوٱ ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ َّ� 
 .]۳۱[آل عمران:  ﴾٣١رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

د تا خدا شما را دوست بدارد و ینک یروید، از من پیدار یبگو: اگر خدا را دوست م« 
 .»مھربان استو د و خداوند آمرزنده یگناھتان را ببخشا

و فرق آن را با کند  می نییرا تب یمان و عشق واقعیمفھوم ا أل ه، خداوندین آیدر ا
ه محبت و عشق و عالقه کد: یفرما یسازد و م ین، روشن میاذب و دروغکمان و عشق یا

از  یاعتقاد خال یکف و یضع یلبق ی عالقه یکتنھا » ال اله اال الله«به پروردگار و 
 س باشد.کردار انسان منعکد آثار آن در عمل و یه باکست بلیده نیاثر و فاھرگونه 

اش  ن نشانهیمان و عشق به پروردگار و ال اله اال الله است، نخستیا یه مدعک یسک
 یھا م و آموزهین و تعالیاو و از اوامر و فرام ی و فرستاده ج امبریه از پکن است یا

دارد،  ی، حتمًا آثار عملیمان و عشق و محبت اساسیا یک یند و براک یرویاو پ کتابنا
او به تالش و  یھا ر خواستیدھد و در مس یوند میآن را با محبوب پ ی حتمًا دارنده

 دارد. یوشش پرثمر وا مک
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ه یاست عل یمکمه، حیرک ی هین آیر) ایثکعالمه ابن  ی قت(بنا به گفتهیو در حق
 ی قهیرو طریمان به خدا را دارند اما در عمل رھرو و پیمحبت و ا یه ادعاک یسانک

 ستند.ین یمحمد

ر وأَنتَ  له اال تعيص بَّه تُظهِ  حُ
 

مرك هذا  عَ عال يف لَ  بَديع الفِ
 

 طعتَه ال صادقاً  حبّك كان لو
 

حبَّ ـال ان  بّ  منـل مُ  مطيع حيُ
 

، قسم یینما یعشق به او من حال اظھار محبت و یو با ا ینک یپروردگار م ینافرمان«
ب است! اگر محبت تو صادقانه بود اطاعت فرمان یب و غریعج یا ن معاملهیبه جانم، ا

 .»ندک یم یرویدارد از فرمان او پ یرا دوست م یگریدکه  کسی چرای ردک یاو م
و  یدیلکو  یو محور ین دو اصل اساسی، ھمیاگر مسلمانان امروز یو براست

، یو نظام یاسی، سیو اجتماع یش، اعم از فردیخو یمختلف زندگ ن را در ابعادیادیبن
الت و کاورند، مشی، به اجرا دربیو معنو ی، و مادیو اخرو یوی، دنیو اقتصاد یفرھنگ

ھا  ستکھا و ش گردد و ضعف یھا جبران م یماندگ شود عقب یآنھا حل م یھا ینابسامان
 گردد. یقطع مشود و شر اشرار جھان از آنھا  یمبدل م یروزیبه پ

آن  یھا و صالح، دندانه یکد بھشت است و اعمال نیلک» ال اله اال اهللا« یو براست
 ند.ادیلک

 فلك ،إسالمه أحد�م أحسن إذا« :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۴۳[ - ۴۴
 ت�تب يعملها سيئة و� ،ضعف مائة سبع إىل أمثاهلا بعرش ت�تب يعملها حسنة
 .)١(متفق عليه .»حيت ليق اهللا بمثلها

از شما، اسالم  یکیه کآنگاه «فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۴۳( -۴۴
عت و یبند دستورات و اوامر شریقت مسلمان شود و پایگرداند (و به حق یکش را نیخو

ه ک یکیار نکباشد) در برابر ھر  ینبو یھا آموزه م ویو تعال ین خداوندیاوامر و فرام
انجام دھد، ده تا ھفتصد برابر آن (البته به تفاوت نوع احسان و شرائط آن) اجر وپاداش 

گناه  یکه انجام دھد، تنھا ک یار بدکشود و در مقابل، ھر گناه و  یش نوشته میبرا
ا یاز دن یه وک ی، تا وقتین قانون خداوندیشود. و ا یاعمال) نوشته م ی ش(در نامهیبرا

 .۱۲۹ – ۲۰۵مسلم ح  ،۴۲بخاری ح  -١
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ش، آن یرم خوکا خداوند بنا به فضل و یآخرت،  یشت (و در سرابرود ادامه خواھد دا
 .»)ندک یفر آن عمل، او را وارد بھشت مکیا بعد از چشاندن یبخشد و  یگناه را م

 ].اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدیا[
 رد:کتوان برداشت  یام میته و پکث چند نین حدیاز ا شرح:

 :أل یران خدایکرحمت و لطف ب -۱
رم و احسان و کرحم و  یاست. براست» میرحمان و رح« أل خداوند یھا از نام یکی

ا از آن یدن ی رده و ذره ذرهکناف جھان را پر کاطراف و ا ی گوشه گوشه ،ض اویف
م ھمه از آثار یینما یم و مشاھده مینیب یائنات مکا و یه در دنکراب گشته و آنچه را یس

ا یا نباشد، گویھستند. اگر رحمت آن، در دن یو انیپا یران و بیکرحمت ب یھا و نشانه
س از رحمتش جرم و أیو  یدیه ناامکن سبب است یوجود ندارد بد یزیچ چیا ھیدر دن

د بخشش یاران را نوکن مجرمان و گھنیتر ، بزرگأل شود. خداوند یگناه محسوب م
 یتسل بندگانم) خوانده به آنھا یا(» یا عبادی«داده و مجرمان و نافرمانان را به نام 

  د:یفرما یدھد و م یفو و گذشت مع دیخاطر و نو

ِينَ ٱ َ�ٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ ٱ رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا َ ٱإِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ   .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱُهَو  إِنَُّهۥ َ�ِيًعا
د، از لطف و مرحمت یا ردهکھم  یرو ادهیز یه در معاصکآنان  یبندگانم! ا یبگو: ا«

ار یو بسه اکآمرزد، چرا  یگناھان را م ی د، قطعًا خداوند ھمهید نگردیوس و ناامیأخدا م
 .»آمرزگار و بس مھربان است

ست، اما خداوند از ید نشده و نیبر خداوند عا ید و شرطیچ قیھ ،از جانب بندگان

ٰ َ�ۡفِسهِ ﴿ده یردن را فرض و واجب گردانک مرکرحم و  ر خودب طرف خود، َكَتَب َ�َ
اران کبر گھن ن را عذاب دھد، ویتواند، مجرم یه مک یوبا وجود .]١٢[األنعام:  ﴾لرَّۡ�َةَ ٱ

آنھا را ھم  باز یشان برساند. ول فر اعمالکیاران را به کاران و بدکاھیعذاب بفرستد و س
ه به کد یفرما یخاص خودش، م ی رد و به بندهیگ یش میرم و مرحمت خوکر چتر یز

 یشه برایھم یر رحمت من براه َد کام عفو مرا برسان و به آنھا یبندگان من سالم و پ
 باشد:  یم آنھا یرایآنھا باز است و پذ
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﴿ ٓ ِينَ ٱ َءكَ �َذا َجا ٰ  َر�ُُّ�مۡ  َكَتَب  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َسَ�ٰمٌ  َ�ُقۡل  َ�ٰتَِنا� ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  َ�ۡفِسهِ  َ�َ
نَّهُ  ةَ لرَّۡ�َ ٱ

َ
ۡص  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  تَاَب  ُ�مَّ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  ُسوَٓءۢ� ِمنُ�مۡ  َعِمَل  َمنۡ  ۥ�

َ
نَُّهۥ لَحَ َوأ

َ
 فَ�

 .]۵۴[األنعام:  ﴾٥٤رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 
شما را مژده  ،درودتان باد :شان بگویش تو آمدند، بدیبه پ ،ات مایمنان به آؤھرگاه م« 

 از شماھرکس  هک ،شتن رحمت واجب نموده استیلطف بر خو یه خداوند از روکباد 
رد خداوند عذر کرد و اصالح کبعد از آن توبه  یشد ول ی، دچار لغزشینادان یرواز 

 .»ه او آمرزگار و مھربان استکچرا  ردیپذ یر او را میتقص
 یکین یکه در مقابل کاحسان نامحدودش است و رم کران ک ین ھم از الطاف بیو ا

و گناه تنھا  یند، و در مقابلش، در برابر ھر بدکت یده تا ھفتصد برابر، اجر و پاداش عنا
بخشد و  یسد و آن را ھم اگر بخواھد میاعمال شخص مسلمان بنو ی گناه به نامه یک

ن یاست، جز اضش نامحدود یران و شعاع فک یلطفش ب یایدرکه  کسی از یبراست
گرفته، و بندگان را  یشیرحمتش بر غضبش پ«که  کسی توان داشت و از ینم یانتظار

ست چه خداوند ین یداشت ن چشمیر از ایغ ،خشم و عذاب یده نه برایرحمت آفر یبرا
 .یو چه پروردگار پرمھر و محبت یم و مھربانیرح

ن یچن یات اسالمیاز روا ی: در برخ»یکار نک یکھفتصد برابر در مقابل ده تا  -۲
ه ک یدھد. در حال یپاداش م» ده برابر« یکار نک یکه خداوند در برابر کآمده 
ھفتصد برابر و  ی، پاداشیکار نک یکه کآمده است  یگریات دیات و روایدر آ
بر حسب  أل ه خداوندکشود  ین امر دانسته میلذا از ا ،شتر از آن داردیب یحت

دھند و بر  یه انجام مک یزیاعتقاد آنھا به چمسلمان و صداقت و اخالص افراد 
بر حسب  ط آنھا ویو بر حسب شرا یکن یارھاکاحسان و حسب تفاوت انواع 

دھد.  یم یکیاز ده تا ھفتصد برابر پاداش و ن یکن یارھاکت یفکیت و یمک
 :هکوارد شده  یا هیدر آ یحت

َثُل ﴿  ِينَ ٱمَّ مۡ  �َّ
َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َ�ٰلَُهمۡ يُنفُِقوَن أ َّ� �

َ
 ِ�  َسَنابَِل  َسۡبعَ  َبَتۡت َكَمَثِل َحبٍَّة أ

ُ َوٱ َحبَّةٖ�  ّمِاْئَةُ  ُس�ُبلَةٖ  ُ�ِّ  َّ�  ٓ  .]۲۶۱[البقرة:  ﴾ءُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشا
ه کاست  یا نند، ھمانند دانهک یخود را در راه خدا صرف م یه دارائک یسانکمثل «

بخواھد آن را ھرکه  یباشد، و خداوند براھفت خوشه برآرد و در ھر خوشه صد دانه 
  .»داندگر ین برابر نیچند

 



 ١١٥  )فصل سوم(کتاب االیمان 

ُ َوٱ﴿د: یفرما یه مین آیخداوند در آخر ا َّ�  ٓ  یخداوند برا یعنی ﴾ءُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشا
 ید و حصرَح  را، أل یرا بخشش خداید، زیافزا یبخواھد، بر ھفتصد برابر ھم مھرکه 

ر قابل یر بوده و با فضل و احسان مخلوقش غیفراگع و یه فضلش وسکست، از آن رو ین
 یسکاست و چه  یبخش ن افزونیمستحق ا یسکه چه کسه است و او داناست یمقا

 باشد. یمستحق آن نم
، ده تا ھفتصد یکار نکخداوند متعال، در مقابل ھر  یه زمانکد دانست یالبته با -۳

ه فرد کسد ینو یش میمانند آن برا یفرکیار بد، کپاداش و مزد و در مقابل ھر 

قت و به یعمل بپوشاند و به حقی  جامه »اسالمه حسنَ أَ ذا احدكم إ«مسلمان به 
صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل  یمسلمان شود و از رو ،لمهک یواقع یمعنا

بند  یوسته پایند و پکاقرار  ج امبریخدا و رسالت پ یگانیت و یبه وحدان
 یھا م و آموزهیلاو تع ین خداوندیفرامر و مو اوا ینیام دکاحو دستورات 

ش را به یر خوکو قلب و ف نباشد و ظاھر و باط ین نبویآفر بخش و سعادت یتعال
رده کن و آراسته یو اطاعت از خداوند متعال، مز یو فرمانبردار یم اسالمیتعال

ده تا ھفتصد برابر  یکیدر مقابل ھر ن أل ه خداوندکن صورت است یباشد. در ا
ار بد و زشت، کو در مقابل ھر کند  می تیش از آن به او عنایب یو حت یکین

 بخشد. یز میاگر بخواھد آن را ن یسد و حتینو یش میمانند آن برا یفرکی

 رستك إذا«: قال ؟اإليمان ما: ج اهللا رسول سأل رجالً  أن، أمامة أيب وعن ]۴۴[ - ۴۵
 يف حاك إذا : "قال ؟اإلثم فما !اهللا رسول يا :قال ."مؤمن فأنت ؛سيئتك وساءتك ،حسنتك

 .)١(أمحد رواه »فدعه يشء نفسك

 امبریست؟ پیمان چید: ایپرس ج امبریاز پ یمرد«د: یگو س ) ابو امامه۴۴( -۴۵
سته ناراحتت یار ناشاک، شادمانت ساخت و انجام یکار نکه انجام ک یفرمود: ھنگام ج

 .یمان ھستیگرا و با ا قانون یراست به نمود، تو
ه ک یدر پاسخ فرمود: ھنگام ج امبریست؟ پید: گناه چیدو مرتبه آن مرد پرس

ند، گناه یار ناخوشاکه ھمان ک(چرا  نکند افتاد، آن را رھا یبه دلت ناخوشا یزیچ
 .»است)

 .۲۵۱/  ۵ مسند احمد -١
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 .رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

 ...»:ساءتك سيئتكو اذا رستك حسنتك« شرح:

وصف  یبا و با بالغت و فصاحتیار زیبس یریتعببا  ج امبریث، پین بخش از حدیدر ا
 یھا ز، نشانهیانگ بس جذاب و دل ییھا وا و با واژهیق و شیار دقیبس یر، و با جمالتیناپذ

و  یمن واقعؤد: میفرما یشد و مک یر میبه تصو ،بارز، برجسته و شامخ انسان مسلمان را
ست، یار بد و ناشاکشادمانش سازد و انجام  یکار نکه انجام کاست  یسکن یراست

 ند.کناراحتش 
ن یزند، خوشحال و خرسند از ا یاز او سر م یکیار نکه ک، انسان مسلمان، ھرگاه یآر
و  یه موجب خرسندکرده ک یارکن خدا چنگ زده و یاز اوامر و فرام یه به امرکاست 

ه با آن با نفس اماره و کرا انجام داده  یارکان شده است و یجھانت پروردگار یرضا
به مبارزه برخاسنه  یوانیانگر حیو غرائز طغ ینفسان یخواھشات ناروااره و کطان بدیش

از  یکی، ین عملین چنیقت ایرده است. و در حقکد یوس و ناامیأشتن میو آنھا را از خو
 ر و خالفکار منکب که مرتکمان است وھرگاه یا ی د و ارزندهیمف یھا ھا و ثمره جهینت

گردد و از خود به تنگ  یشان بر او تنگ م ین و آسمان با ھمه فراخیشود، زم یشرع م
اد، یو اندوه ز أل یخدا یت و نافرمانید و به سبب وحشت و دھشت گناه و معصیآ یم

 یاز خدا ییواأو م یچ پناھیھگز ه ھرکداند  یم یشود و به خوب یسخت تنگدل م
ن یش چنیخو یترس، با خدا عاجزانه و با خوف ون یاو ندارد، بنابراسوی  به سبحان جز

 د:یگو یو مکند  می ازیراز و ن
 یچیردم، و از فرمان تو سرپک یت و نافرمانیه تو را معصکا! آن ھنگام یبار خدا«

ت را یه خداوندکن جھت بود یردم، نه از اک ین تو تجاوز و تخطیز اوامر و فراما نمودم و
ه کن نظر یا از شمارم و نه کف و سبیامر تو را خفه کن خاطر یم ونه بدیار نماکان

 کفر تو را سبکی ی ه وعدهکن یو نه ام بخواھم خود را در معرض مجازات تو قرار دھ
از من سر  یسرکو سب یخرد یو ب یجھالت ونادان یه از روکبود  ییه خطاکبشمارم، بل

طان یشد و شره یبر من چرد و ھوا و ھوس کزد، نفس اماره، حق را بر من مشتبه 
ه کخواھم  یمانم و از تو میش پشیخو ی ردهکا از یرد. خداکد مرا وسوسه یملعون و پل
، یمن ین مھربانان، تو خدایمھربانتر ی، ایمن یواأه تو تنھا پناه و مک، چرا یمرا ببخش

برم  یندارم، پناه م کی، بایاگر بر من خشم نگرفته باشرا! پروردگا ؟یسپار یه مکمرا به 
ا و یار دنکبندد و ھر  یاز برابر آن رخت بر م یو ظلمت یکیه ھر تارک تو جمال ربه نو
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شامل  تو یا ناخشنودید، یآه خشم تو، بر من فرود کن یند، از اک یآخرت را اصالح م
 .»یگرد ین، تا سرانجام از من خشنودکمرا عتاب  یخواھھرچه  حال من گردد،

مان او یر اوده باشد و روح و شعیرس ن درجهیمانش به ایه اک یمنؤانسان م !یآر
ار بد، از کگردد و با انجام  یش، شادمان میخو یکار نکباشد، با انجام  کزنده و متحر

زان و یالن و افتان و خیران و ویشان و حیشود و مضطرب و پر یرو به آن رو م نیا
تا او را خواھد  یو از او مکند  می ش بلندیپروردگار خوسوی  به ان و ناالن دستیگر

ر یش قرار دھد و او را به زیران خوکیببخشد و مورد عفو و بخشش و رحمت و لطف ب
 دھد. یش جایچتر غفران و گذشت و لطف و مرحمت خو

 :»و اذا حاك يف نفسك يشء فدعه«
ه بر دل، ک یزیچ«د:نک یف مین تعریگناه را چن ج امبریث، پیدر بخش دوم حد

د و نفس انسان نسبت به انجام آن آسوده و خرسند نباشد، آن گناه یتردد و خطور نما
 .»است

ند، اگر از انجام آن دلنگران و کب یارکپس ھر گاه انسان مسلمان، خواست 
ه که بر انسان مسلمان الزم است کمضطرب و متردد و دو دل بود، آن را انجام ندھد، بل

ش را داور ین خویقیمان و یرد و ارا انجام دھد، وجدان، عقل و خ یارکھرگاه خواست 
ختگان و بزرگان یند و با علماء و دانشوران و فرھکر کار فکقرار دھد و به سرانجام آن 

ر یه در مسکنزند، چرا  یارکند و خودسرانه، دست به کآن مشوره  ی ، دربارهینید
وجود دارد  ییھا راھهیھا و ب شه پرتگاهیرود، ھم یھا م یروزیپسوی  به ه انسانک یراھ

از او  یه اثرکندک یند، چنان سقوطکز نیند و نشناسد، و پرھینب یه اگر آنھا را به خوبک
 ماند. ینم یباق

وبد، شناخت  یکله شناخت حق و باطل، شناحت نئن مسیتر ن راه، مھمیدر ا
 یا بدبختیبخش و شناخت عوامل سعادت و  انید و زیدوست و دشمن، شناخت مف

 است.
او آسان  یدن به مقصد برایشناسد، رس یق را به خوبین حقاینسان اا یاگر براست

شود.  یانسان گرفتار اشتباه م ،گونه موارد نیاز ا یاریه در بسکن است یل اکاست. مش
راھه را یو بکند  می دوست انتخاب یپندارد و دشمن را به جا یحق م یباطل را به جا

ت و یرومند و نورانین کد و دریدنجا یند. در اک یم تصور میصاف و مستق ی جاده
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 ی ز محصول و ثمرهیرومند نین کو در دین دیالزم است و ا یا العاده فوق ینیب روشن
 است. یخداترسو  وادرخت تنومند تق

از بد،  یکص حق از باطل، گناه از طاعت، و نیند، تشخیه تقوا را برگزک یانسان
ق یحقا کدر یه براک یعقل و خرد انسان با وجود یرویه نکشود چرا  یش آسان میبرا

 یافراط یھا و عشق د، حسینیاز حرص، طمع، شھوت، خودب ییھا پرده یآماده است ول
 ی دهیدر مقابل د یاھیال، ھمچون دود سنمال و م ،ھمسر، فرزند، جاه و مقام به مال،
داست یشاند و پپو یاطراف او را م یفضا یظیگردد و به مانند غبار غل یار مکعقل آش

 تواند بنگرد. یحق و باطل را نم ی انسان چھره ،یکیط تارین محیه در چنک
دن یان برود دیاز م یکاه و تارین دود سین غبار زودوده شود و ایاما اگر با آب تقوا، ا

 ینه است و وجود ھستییز ھمچون آین یشود و قلب آدم یحق آسان و ساده م ی چھره
ند، کره و تار ینه را زنگار ھوا و ھوس، تیین آیعالمتاب، اگر ا بپروردگار ھمچون آفتا

ل داده قیص یزگاریه در پرتو تقوا و پرھک یس نخواھد شد اما ھنگامکدر آن منع ینور
س کآن آفتاب پر فروغ، در آن منع ی نندهک رهیان برود، نور خیشود، و زنگارھا از م

 سازد. یروشن م گردد و ھمه جا را یم
، بدون کار بندد، بدون شکرا به  یزگاریگر انسان مسلمان، تقوا و پرھن ایبنابرا

، بخش انید را از زیرا از بد، دوست را از دشمن، مف یکحق را از باطل، ن یلکچ مشیھ
دھد و  یص میتشخ ،یت را از اطاعات و فرمانبرداری، گناه و معصیسعادت را از بدبخت

ردن ک شهیر از پیه غک یشد و براستکگناه را بشناسد و از آن دست ب دتوان یم یبراحت
ز حق ییگردد و تم یو ھوس م ه بر محور ھواک یتوان در جوامع امروز یمن یالھ یتقوا

ل شده است گناه را شناخت و از آن کار مشیغالب مردم بس یاز باطل و خوب از بد، برا
 ناره گرفت.ک

را  یالھ یزگارین مھم،تقوا و پرھیا یه در راستاکو بر تمام مسلمانان الزم است 
قت ی، در حقییتقوا یه بکش قرار دھند، چرا یخو یزندگ یھا تمام برنامه ی سرلوحه

 ص است.یسوء تشخ ایص و یتشخ یھا تمام فقدان ی سرچشمه

 من !اهللا رسول يا :فقلت ج اهللا رسول أتيت«: قال عبسة بن عمرو عن ]۴۵[ - ۴۶
 و�طعام ،الالكم طيب" :قال ؟اإلسالم ما :قلت" وعبد حر: "قال ؟األمر هذا ىلع عكم

 :قال ؟أفضل اإلسالم أي :قلت :قال "والسماحة الصرب: "قال ؟اإليمان ما :قلت "الطعام
 :قال" حسنٌ  خلٌق " :قال ؟أفضل اإليمان أي :قلت "و�ده لسانه من املسلمون سلم من"
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 تهجر أن :"قال ؟أفضل اهلجرة أي :قلت: قال" القنوت طول ":قال ؟أفضل الصالة أي :قلت
 :قلت :قال" دمه وأهر�ق جواده عقر من :"قال ؟أفضل اجلهاد أي :قلتف :قال" ر�ك كره ما

 .)١(أمحد رواه .»اآلخر الليل جوف :"قال ؟أفضل السااعت أي

! جخدا  رسول یآمدم و گفتم: ا ج امبریبه نزد پ«د: یگو س بن عبسه ) عمرو۴۵( -۴۶
در  ج امبریروان و رھروان تواست؟ پیپ ی ن اسالم با تو موافق، و از زمرهیبر آئ یسکچه 

ست؟ فرمود: اسالم ی. دو مرتبه گفتم: اسالم چیا پاسخ فرمود: ھر فرد آزاد و برده
ده و طعام دادن به گرسنگان و یو پسند یکن) عبارت است از گفتن سخن نی(راست

و  ین، عبارت است از بردباریمان راستیفرمود: است؟ یمان چیدم: ایان. پرسینوایب
 .یو بخشش و جوانمرد ییباکیش

که  کسی اسالم، بھتر و برتر است؟ فرمود: یھا از اخالق و خصلت یکدامکدم: یپرس
 نند.کمسلمانان از زبان و دست او در امان باشند و احساس خطر ن

و و یک؟ فرمود: اخالق نمان بھتر و برتر استیھا و اخالق ا از خصلت یکدامکگفتم: 
برخوردار  یشتری(و از ثواب و پاداش ب دام نماز بھتر و برتر است؟کده. گفتم: یپسند

 برخوردار باشد. یشتریه از خشوع و خضوع بک یفرمود: نماز است؟)
اینکه  ن) عبارت است ازیدام ھجرت بھتر و برتر است؟ فرمود: ھجرت(راستکگفتم: 

 یو آن را (محض رضا ینیگز ید، دوریآ یخوشش نم ه خداوند متعالک یریاز ھر چ
 دام جھاد بھتر و برتر است؟ فرمود:کگفتم:  .ینک کاز او) تر یخدا و راه فرمانبردار

شته شد و کن) یان اسالم و مسلمکیو در راه مبارزه از  اسبش(در راه خداکه  کسی
و در راه دفاع و  با جان و مال، در راه خدا،که  کسی یعنیخته گردد(یز ریخون خودش ن

ن و قرآن و سنت، با دشمنان و بدخواھان، جنگ و یان اسالم و مسلمکیت از یحما
گفتم: ).شود می ن جھاد بر شمردهین و برتریدر نزد خدا، بھتر ین جھادیند چنکار یکپ
از) بھتر و برتر است؟ یطاعت وعبادت و راز و ن ی(برا دام وقتک! ج خدا رسول یا

ردن خداوند ک یاز و طاعت و بندگیراز و ن ین وقت برایآخر شب(بھتر ی فرمود: حصه
 .»)سبحان است

 .رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

 .۱۹۹۶۳مسند احمد ح  -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ١٢٠

آن، حضرت رق ی بنا به فرموده »:عبدو من معك يلع هذا االمر؟ قال:حر« شرح:
ن یاست، بنابرا یضیچ استثنا و تبعیھمه مردم بدون ھ یسو خدا به امبریپ ج محمد
انس و جن فرستاده  ی افهکسوی  به ت و فراتر از آنیبشر ی ھمه یبه سو ج خدا رسول

گخته یقوم خود برانسوی  به ه مخصوصاً کامبران یرشان از پیاند، نه چون غ شده
ر و یفراگو ن رسالت عام یه اکن است یت رسالت اسالم این مزیارترکشدند پس آش یم

 ر است.یغتیر و الیناپذ فیو تحر یابد

 :اند. چون د گذاشتهکیأت ج یت رسالت نبویبر اصل عموم یادیات زیآ

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ ِيٱ َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ  لسَّ

 ٱوَ 
َ
ۦ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �ِض� ۡ� ْ  َٔ َ�  َوُ�ِميُتۖ  يُۡ�ِ ِ بِٱ اِمُنوا  ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ

ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ َّ� 

ِ بِٱ ِمنُ يُؤۡ   .]۱۵۸[األعراف:  ﴾١٥٨َ�ۡهَتُدونَ  َلَعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ
(اعم از عرب  شما یجملگ یخدا به سو ی مردم! من فرستاده یغمبر!) بگو: ایپ یا«(

ن از آن یھا و زم آسمان که ملک یی) ھستم. خداد و زرد و سرخیاه و سفیو عجم و س
مان یگرداند. پس ا یراند و زنده میم یه مکست. او است ین یاو است. جز او معبود

مان به خدا و به یه اک ینخوانده ا غمبر درسیاش، آن پ و فرستاده د به خدایاوریب
 .»دیابیت ید تا ھداینک یرویش دارد. از او پیھا سخن

ِيٱَ�َباَرَك ﴿ َل  �َّ ٰ َ�بۡ  ُفۡرقَانَ لۡ ٱنَزَّ  .]۱[الفرقان:  ﴾١نَِذيًرا َ�ٰلَِم�َ ِ�َُكوَن لِلۡ  ِدهِۦَ�َ
حق از باطل)را بر  ی جداسازنده یعنی( ،ه قرآنکاست  یسکد یواال مقام و جاو«

ھد(و آن را به م دیان را (بدان) بیه جھانکنیرده است، تا اکخود (محمد) نازل  ی بنده
 .»)شان برساندیگوش ا

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ّلِلنَّاِس  َكآفَّةٗ  إِ�َّ  أ

َ
َ�  �َّاِس ٱ أ

 .]۲۸[سبأ:  ﴾٢٨َ�ۡعلَُمونَ 
) و یم تا مژده رسان(مؤمنان به سعادت ابدیا مردمان فرستاده یجملگ یما تو را برا«
) ین معنی(از ا ،ثر مردمکن ایک، و لی) باشیافران به شقاوت سرمدکدھنده( میب
 .»رند)دا یبودن نبوت تو را باور نم یخبرند(و ھمگانیب
اه، عجم و یھمه مردم است اعم از سرخ و س یعام برا یات قرآن خطابین آیو ا

 و جوان. ریجن و پ انس و ،کوچک، زن و مرد، بزرگ و عرب، آزاد و برده
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ن اسالم یبر آئ یسکد: چه یپرس ج امبریاز پ» عمروبن عبسه« ین خاطر وقتیبه ھم
در جواب فرمود: تمام مردم، اعم از برده و غالم و  ج امبریرو تو است؟ پیبا تو موافق و پ
امبران را یه دعوت پک ین گروھیم، نخستیخوان یخ میو چنانچه در توار .اشخاص آزاد

ه در نظر کم درآمد و برده وغالم بودند ک ،ریگفتند: ھمان گروه محروم، حق یم یکلب
ر به یدانستند افراد پست و حق یو زور م رت را تنھا زیاس شخصیه مقکن براکمست

 آمدند. یشمار م
 ن افراد را نام برد:یتوان ا ین، مین اولیافراد آزاد سرشناس و سابق ی از زمره

بن  یشان، علیا یعمو پسر«، »ج رمکامبر ایھمسر پ ،ـ ل ـ لدیجه بنت خویخد«
ن روز دعوت یه در نخستک» س قیر صدکابوبشان، یا یمی، دوست صم»س طالب یاب

» س ر بن عوامیزب«، »س عثمان بن عفان«توان  می ن سه نفریاسالم آوردند. بعد از ا
، را نام »سد اللهیطلحه بن عب» «س وقاص یسعدبن اب«، »س عبدالرحمن بن عوف«

آوردن  ه در اسالمکاند،  نیشقراوالن مسلمیشتازان و پین پین ھشت نفر، نخستیبرد، ا
 از ھمگان سبقت گرفتند.

امني مشھور به » س ابو عبيده عامر بن جراح«فراد را نام برد، ان ین گروه ایاز پس ا

ارقم «و  ـ ل ـ ام سلمهھمسرش،  ،»س بن عبداالسد خمزومي ةابو سلم« هذه االمه،

، »س سعيدبن زيد عدوي«، »س عثامن ابن مظعون«، »س بن ايب االرقم خمزومي

، »س خواھر عمر بن الخطاب» ـ ل ـ فاطمه بنت خطاب ،ـ ل ـ ھمسرش«

خالد « ـ ل ـ اسامء بنت عميسھمسرش » س جعفر بن ايب طالب» «س بن ارت باخب

عمرو بن سعيدبن  »برادرش«ـ  ل ـ امينه بنت خلفھمسرش، » س بن سعيدبن عاص

 ،ـ ل ـ  فاطمه بنت جملل«ھمسرش » س حميحاطب بن حارث جُ » «س عاص

برادرش  ـ ل ـ فكيهه بنت يسار ھمسر برادرش س خطاب بن حارث» برادرش

 ،»ـ لـ رمله بنت ايب عوف«، ھمسرش »س معمر بن حارث مطلب بن ازهر زهري«

مختلف  یھا فهیھا و طا رهیاز ت ینان ھمگیا »س یم بن عبدالله بن نحام عدوینع«
شتاز یآوردن پ ش در اسالمیر قریه از غکن ین اولیگر سابقیش بودند. دیقر ی لهیقب

 بودند، عبارتند از:
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ابو «، برادرش س شحعبداهللا بن ج» س مسعود بن ربيعه« ،»س عبداهللا بن مسعود«

ھمسر عباس بن  ـ ل ـ ام الفضل لبابه كربي بنت حارث هالليه«» س شجحامحد بن 

 .»ـ ل ـ اسامء بنت ايب بكرو  س عبدالمطلب
ن شھرت ین اولیه با عنوان سابقکاز افراد آزاد ھستند  یسانکن نامبردگان تنھا یا

 :توان بهین ھستند مین اولیسابق ی ه از زمرهکھا  اند. و از غالمان و برده افتهی

، »س بالل بن رباح حبيش« ج امبریپ ی آزاده شده ی برده» س زيدبن حارثه«

، »ـ ل ـ ايمنام « و از بانوان به» س عامربن فهريه«، »س صهيب بن سنان رومي«

 رد.کاشاره » ـ ل ـ بركه حبشيه«
شتار و ین و مسلمانان پین اولیعنوان سابق ه باکھستند  یسانکنھا، تنھا یتمام ا

ر و ُح «در  شاخصو بارز  یقیاند و مصاد افتهین شھرت یشقراوالن مسلمیشتازان و پیپ
 ھستند.» عبد

 :»افضل؟ قال: طول القنوت ةاي الصلوا«
 ن معناست: یچند یمقدس اسالم، قنوت دارا عدر شر

 ردنکو اطاعت  یرویپ  -۱
 خضوع و خشوع و تواضع -۲
 وتکس -۳
 امیق -۴
 قرائت -۵
 ام ھمراه با خشوع و خضوعیر خدا در حال قکذ -۶

ه کفه است یث مطابق مذھب امام ابوحنیدحن یم ایام بنگریق یاگر به معنا
 سجده در نماز بھتر است. یام از درازیق ید: درازیفرما یم

ن یا ج امبریث پیه مفھوم حدکرد کن جمع ین اقوال چنین تمام ایشود ب یو البته م
د یستیتمام با یتان به خشوع و خضوع و تواضع و فروتنیمنان در نمازھاؤم ی: اهکاست 

ه قلب کـ ا یمشاغل دن ی تان را از ھمه دل و ذھن ی ال خانهیخ ،نماز یو در ھنگام ادا
د نه به یمشغول باش أل یاد خدایر و کد و فقط به ذینک یخالـ دارد  یضور باز محرا از 
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و دعا و مناجات باحق، بر طبق آنچه  یات قرآنیگر و به جز آیار دکار و اذکاز اف ر آنیغ
 د.یگوئندر نماز  یگرینموده است سخن د یزیر ه شرع مقدس در نمازھا برنامهک

ر، ھمان خضوع و خشوع در نماز است یتر به نظر حق حراج یمعنا یلکاما به طور 
ه از نظر خضوع و کاست  یت ھمان نمازیفکین نماز از نظر ین و برتریبھتر یعنی

 ده باشد.یخشوع به حد اعال رس
شمارد و آنان را  یمنان را بر مؤم یھا یژگیواوصاف و  أل خداوند یه وقتکچنان

 د.یستا یم
 د: یفرما یگذارد و م ینماز م یز، انگشت رویقبل از ھر چ

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ أ ِينَ ٱ ١ُمۡؤِمُنونَ ل   .]۲-۱[المؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ

 .»خشوع و خضوع دارنده در نمازشان کاند  یسانکروز و رستگارند یمسلمًا مؤمنان پ«

منان ؤم ی هگر را نشانید ییھا ا الفاظ و واژهی» ةوصل ی اقامه«نجا خداوند متعال یدر ا
ن طرف یشمرد و به ا یآنان م یھا یژگیه خضوع و خشوع در نماز را از وکشمارد بل ینم

ه به ھنگام کست بلیروح و فاقد معنا ن یب یاتکه نماز آنھا الفاظ و حرککند  می اشاره
گردند و  یر او جدا میه از غکشود  یدا مینماز آنچنان حالت توجه به پروردگار در آنھا پ

ه کشوند  یاز با پروردگار میر و حضور و راز و نکوندند و چنان غرق حالت تفیپ یبه او م
ان و یپا یند در برابر وجود بیب یم یا گذارد، خود را ذره یبر تمام ذرات وجودشان اثر م

است  یاو درس یدام براک ، ھرین نمازیران. لحظات چنک یب یانوسیدر برابر اق یا قطره
 ب روح وجان.یتھذ یاست برا یا لهیو وس یت انسانیو ترب یاز خودساز

شدن از  کباعث آمرزش گناھان و پا یه نماز تنھا در صورتکد بدانند یو مسلمانان با
ه دارد، ک یان و آداب و حدودکه انسان مسلمان آن را با شروط و ارکگردد  یھا م یدیپل

ھا و با  سورهخواندن  ینأه و تینأم با طمیدان یمکه  چنان امل انجام دھد،کبه طور 
بودن و  از واجبات نماز است و خوب یکیھا  ھا و سجده وعکدادن ر ه انجامینأطم

 زھا وابسته است.ین چیشدن نماز به ھم مقبول
 ـ۲ یسمانجخشوع  ـ۱خشوع و خضوع بر دو قسم است:  )١(هکد دانست یو با

 .یخشوع قلب

 با تصرف و اختصار ۴۱۵ – ۴۱۴ص  ۱ج  ی،احمد نعمت :ترجمه ،معاصر یفقھھای  دگاهید -١
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ستد، انسان به یبازات کبدن از حر یھا انداماینکه  عبارت است از یخشوع جسمان
ند و کن طرف و آن طرف نگاه نیآسا به ا با اندام غافل نماند و روباه یباز ی لهیوس

ه ھمانگونه کوع و سجده نپردازد، بلکع به ریتند و سر یلینزند خ کھمچون خروس نو
ان و حد و حدودش ادا کار یع فرموده است نماز آن را با تمامیتشر أل ه خداوندک

و  یدارد، به خشوع قلب یو جسمان یاز به خشوع بدنیه نماز، نکد، حال ھمانطور ینما
 از دارد.ین یروحان

حضور عظمت خداوند در قلب انسان است و آن حاصل  یبه معنا یخشوع قلب
شوند  یه در نماز تالوت مک یات قرآنیمل و دقت در آن آأبا تاینکه  شود جز ینم
 قرار دارد. أل شگاه خداوندیشخص نمازگزار در پ اینکه یادآوریامت و یق یادآوریو

 ش را اجابتیھا ه خواستهکشود بل یگردان نم یاز شخص نمازگزار رو أل خداوند
ه در نماز با خداوند کن الزم است مسلمان نمازگزار توجه داشته باشد یبنابراکند  می

از اوقات  یھر وقتت نماز، و در اکاز حر یتکد در ھر حریپردازد و با یمتعال به گفتگو م
 یه تمامک یرو، نمازگزاران نیحضور قلب داشته باشد. از ا، ان آنکاز ار ینکآن و در ھر ر

 ینیابند و آن را بار سنگی ییه از نماز فارغ شوند و از آن رھاکن باشد یھم و قصد آنان ا
نگونه نمازخواندن مورد قبول درگاه خداوند متعال ینند، اکبر دوش خود احساس 

رود و به نمازگزار  یآسمان باال مسوی  به یکاه و تاری، سین نمازین چنیاھد بود، و انخو

ه تو مرا کخداوند تو را تباه گرداند، ھمانگونه  »ا ضيعتنيـضيعك اهللا كم«شود:  یگفته م
ه آھسته و با تواضع و حضور کامل کان کخشوع و ار ینماز دارا ی. ولیدیتباه گردان
 د: یگو ید و به صاحبش مینما یبه آسمان عروج م ید و نورانیباشد مف دهقلب ادا ش

محفوظ  ه مراکخداوند تو را محفوظ دارد، ھمانطور «. »ا حفظت�ـحفظك اهللا كم«
 .»یداشت

خشوع و  یه داراکاست  یت، ھمان نمازیفکین نماز از نظر ین و برتریپس بھتر
 باشد. یشتریخضوع ب

 »:االخراي السااعت افضل؟ قال: جوف ايلل «
ن راه واصالن به ین و آشناتریتر یکنزد ،یزیو سحرخ یدار قت شب زندهیدر حق

اند، ھمچون  ردهب یقت پین حقیه به اکباشد.آنان  یحق و مشتاقان وصال دوست م
چنان فراموش را وسته و خواب راحت یز و روز را با شب پور وانگان شب را باید
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شب بوده  یھا یکیش در تاریایھمان حالت نن استراحت آنان یتر ه بزرگکند ا نموده
اند تا لحظات خلوت با دوست فرا رسد و با  ردهک یاست و تمام روز را لحظه شمار

در محضر  یبندگ یھا از و بستن دستین یاز به بارگاه خالق بین یھا ردن دستک بلند
 ان قلب خود را آرامش بخشند.یپروردگار جھان

است  یو اصالح یتیو ترب یو معنو یگ روحانعبادت بزر یکنمازشب،  یو براست
و کند  می روزانه، از جھات مختلف، توجه انسان را به خود جلب یزندگ یه غوغاکچرا 

ت خاطر و حضور قلب یه جمعک یشاند به طورک یگوناگون م یھا یرا به واد یر آدمکف
 یغوغانشستن و فرو، رل است اما در دل شب و به ھنگام سحکار مشیامل در آن بسک

خواب، حالت توجه و  یو آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقدار ینیو ماش یماد یزندگ
 ر است.ینظ یقت بیا در حقیر و یم نظکه کدھد  یبه انسان دست م ینشاط خاص

 ،م با حضور قلبأو تو ییا و تظاھر و خودنمایط آرام و به دور از ھرگونه ری، در محیآر
 ن است.یآفر املکت و العاده روح پرور ه فوقکدھد  یمبه انسان دست  یحالت توجھ

 ،روح ی هیتصف یآخر شب برا یھا شه از عبادتیل دوستان خدا، ھمین دلیبه ھم
 اند. گرفته یرو مین ،ل اخالص و صداقتیمکت اراده و تیتقو ،قلب تایح

پردازد و  ین میمنان راستؤم ی ان صفات برجستهیخداوند متعال به ب ییدر جا
ر ھشت که با ذیآنھا را به طور فشرده ضمن دو آ یعمل یھا و برنامه یدتیعقاصول 
  :ن استیاز آنھا ا یکیه کدارد  یان میصفت ب

ۡ ٱ َعنِ  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهمۡ ﴿  .]۱۶[السجدة:  ﴾َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  َمَضاِجعِ ل
گفته و به عبادت  کتر ن رایری(و خواب ش شود یشان از بستر به دور میپھلوھا«

 .»خوانند یاد مید به فریم و امیپروردگار خود را با ب )پردازند و یپروردگارشان م
از شب  یه چشم غافالن در خواب است، مقدارک ین، به ھنگامیمنان راستؤم !یآر

ل است و شواغل یتعط یگدزن یعاد یھا ه برنامهکدر آن ھنگام و شوند  یدار میرا ب
عبادت  ی، ھمه جا را گرفته و خطر آلودگیرسد و آرامش و خاموش یبه حداقل م یرکف

ط حضور قلب فراھم است با ین شرایمتر وجود دارد و خالصه بھترکا و تظاھر یبه ر
ند وآنچه در یسا یآورند و سر بر آستان معشوق م یتمام وجودشان رو به درگاه معبود م

ش را یقلب خو ی مانهیاند و پ وسته زندهیاد او پیبا گذارند و  یان میدل دارند با او در م
 ز و سرشار دارند. یاز مھر او لبر
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ر که ذک ،تر از آن رده و به خوشکخواب خوش را بر خود حرام  ،نیمنان راستؤم
از شب را به مناجات  یپردازند. پاس یشگاه با عظمت اوست میام و سجود در پیخدا و ق
 نند.ک یاد و نام او روشن می گذرانند و قلب و جان خود را با یاز با محبوب مین و راز و
آخر  ی ، حصهیعبادت و بندگ ین اوقات را براین جھت، بھتریز از این ج امبریو پ

چشم غافالن در خواب است و تمام  ،ه در آن حصه از شبکچرا کند  می یشب معرف
رسد و آرامش و  یبه حداقل م یرکل است شواغل فیتعط یزندگ یعاد یھا برنامه

متر وجود دارد کا و تظاھر یر بهت دعبا یرد و خطر آلودگیگ یھمه جا را فرا م یخاموش
 گردد. یط حضور قلب و مناجات با خدا فراھم مین شرایو بھتر

 ال اهللا ليق من«: يقول ج اهللا رسول سمعت :قال ،جبل بن معاذ وعن ]۴۶[ - ۴۷
 ؟اهللا رسول يا أ�رشهم أفال :قلت ."هل غفر  ،رمضان و�صوم ،اخلمس �ص�و ،شيئا به �رشك

 .)١(أمحد رواه. »يعملوا دعهم ":قال

(در روز  سکھر«ه فرمود: کدم یشن ج امبرید: از پیگو س ) معاذبن جبل۴۶( -۴۷
 یکرا شر یسکا ی یزیا) با او چیه(در دنکد یامت) با خداوند متعال چنان مالقات نمایق

گانه  پنچ یرده باشد و نمازھاکاو اقرار  یگانگیت و یو انباز قرار نداده باشد و به وحدان
 شوند. یده می) او بخشی رهیدار باشد، گناھان(صغ دارد و ماه رمضان را روزه یرا به پا

ن مژده را به مردم بدھم یا ایخدا! آ رسول یگفتم: ا ج امبرید: به پیگو یم س معاذ
ن مژده را به آنان مده یر، ایفرمود: (خ ج امبریخوشحال شوند؟) پ دن آنی(تا از شن
ر و یخ یارھاکشوند و از انجام  یف مین مژده سست و ضعیا و اعتماد بر اکچون با ات

ر و یخ یارھاکآنھا را به حال خودشان واگذار تا به انجام  )پس ند،ینما یم یوتاھکد یمف
 .»د بپردازندیمف

 .رده است]کت یروا ث را احمدین حدی[ا
از  یکیدام از آنھا که ھر کواجب و حج  یات و حقوق مالکث، زین حدیدر ا شرح:

ان نشده است و یند بیآ ین اسالم به شمار میادیو بن یو محور یان مھم و اساسکار
 رد.کتوان در دو امر خالصه  می علتش را

ه کات و حج باشد، چرا کشدن ز ش از فرضیث پین حدیراد ایه اکن است کمم -۱
فرض شد.  یفرض شدن روزه رمضان سال دوم ھجربعد از  یقولات، بنا به کز

 .۲۳۲/  ۵مسند احمد  -١
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فرض شده  یا نھم ھجریھشتم و  بنا به اقوال مشھور در سال زیحج ن و
 .)١(است

رده باشد. و فقط به کت را مختصر ین روایث، ایحد یه راوکن است کمز میو ن -۲
گر ید یان برخین پرداخته باشد و از بید یاز مسائل اصول و محور یا ر پارهکذ

 رده باشد.ک یپوش چشم

معتقدند  یثر علما و دانشمندان اسالمکشوند) ا یده میگناھانش بخش( :»غفر له«
ره بدون یبکه گناھان کره است چرا یھان صغاشدن گن دهین جمله بخشیه مراد از اک

ر مغفرت کگونه اعمال ذ نین اداد انجامراه ه به ھمک ییجا شوند و ھر یده نمیتوبه بخش
ات یروا یره است و از بعضیشدن گناھان صغ  منظور از آن فقط بخشوده ،گناھان آمده

 ن آمده است:یچن یتیشود به عنوان مثال در روا ید میئأه تین نظریز این

 »الكبائر شما بينهن ما لم يغـم�فرات ل ةايل اجلمع ةاجلمعو الصلوات اخلمس«
ه از کرد ین را به عھده گیت، ایه مسئولکھر شخص اینکه  مطلببه ھر حال، حاصل 

رد و تمام فرائض و واجبات یناره گکره یبکو از گناھان  یپرست و چندگانه کمظاھر شر
 أل زد، خداوندیره بپرھیبکند و از تمام گناھان کادا  ).ات و..کز ،را (مانند نماز، روزه

ش بدون کوچک یھا یوتاھکرات و یتقصد و از سر ینما یره او را معاف میگناھان صغ
 گذرد. یتوبه م
و کنند  می زیفر) پرھکو  ک(مانند شر رهیبکه از گناھان ک یسانکث، به ین حدیو ا

دھد  یدھند، بشارت م یرا انجام م ).ات و..کنند: نماز، روزه، زافرائض و واجبات خدا (م
گونه افراد  نیه به اکاست  ین پاداشیبخشد و ا یره آنان را میه خداوند گناھان صغک

 داده شده است.
ث، مردم را به انجام ین حدیه: اکگفته شود  جا نین است در اکمم»: اعتراض«

و انجام  یپرست و چندگانه کشر کد: با تریگو ید و مینما یق میره، تشویگناھان صغ
ندارد. و مردم  ی، مانعکوچکاب گناھان کره، ارتیات و غکل نماز، روزه، زیاعمال از قب

ره در آن داده یآمرزش گناھان صغ ی را وعدهیزکند  می قیره، تشویرا به انجام گناه صغ
 شده است؟

 .۲۳۵ص  ۲ج  ،اندھلویکمحمد ادریس » سیرت مصطفی« -١
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د و شرط یبدون ق ی آمرزش، وعده ی ن وعدهیه منظور از اکست ین کش یول
از خود نشان بدھند و  یستگینوع شا یکه کشود  یرا شامل م یه افرادکست، بلین

را ھرگونه خواست خدا از یم است زأتو یمت الھکشه با حیھمت و خواست خدا یمش
را  یسک یستگیه بدون شاککند  نمی مت او اقتضاکست. و مسلمًا حیمت او جدانکح

 مورد عفو قرار دھد.
و  کز از شریه پرھکم یابی یم، در میث به دقت بنگرین حدیقت اگر به ایو در حق

نوع  یکره، یل: نماز و روزه و غیاز قبسته یو شا یکو انجام اعمال ن یپرست چندگانه
 کوچکتواند آثار گناھان  یه مککند  می جادیدر انسان ا» یو روحان یالھ یتقوا«حالت 

يُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ ﴿ ی هیث فوق ھمانند آیقت حدید و در حقیرا از وجود او بشو
ّ�ِ ٱ  باشد. یم ]١١٤[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ

ه کماند  ین مین درست به ایاست و ا یکاعمال ن یاز آثار واقع یکیو در واقع اشاره به 
تواند  یداشته باشد م یند، و مزاج سالمکز یپرھ کخطرنا یم اگر انسان از مواد سمیگوئ یم

 ن ببرد.یسالمت مزاج از ب ی نامناسب را به واسطه یاز غذاھا یآثار نامطلوب بعض
 کان شرکتار یبرا ینوع پاداش معنو یکره یگر، بخشش گناھان صغیر دیا به تعبیو 

دادن  بھتر انجام یبرا یا نندهکق ین خود اثر تشویاست و ا یکدھندگان اعمال ن و انجام
 اوست. یردن از نواھک اوامر خدا و اجتناب

است  ییھا ش از سوءاستفادهیث به مراتب بیحد یو سازندگ یتیترب ی ن جنبهیبنابرا
 ن است از آن بشود.که ممک

 ،هللا حتب أن«: قال .اإليمان أفضل عن ج انليب سأل أنه معاذ وعن ]۴۷[ - ۴۸
 للناس حتب وأن" :قال ؟اهللا رسول يا وماذا :قال"  اهللا ذكر يف لسانك وتعمل ،هللا وتبغض

 .)١( أمحد رواه ز»نلفسك ت�ره ما هلم وت�ره ،نلفسك حتب ما

از اخالق و  یک دامک«دم: یپرس ج امبرید: از پیگو س ) معاذبن جبل۴۷( -۴۸
ن اخالق و ین و برتریفرمود: بھتر ج امبریمان بھتر و برتر است؟ پیا یھا خصلت
و زبانت را  یخدا دشمن دار یو برا یخدا، مھرورز یه براکمان، آن است یا یخصلتھا

 .یریارگکوسته) به ی(پ ر خداکاد و ذیدر 

 ۲۴۷/ ۵ مسند احمد -١

 

                                           



 ١٢٩  )فصل سوم(کتاب االیمان 

ن یگر از بھترید یکی( :فرمود خدا! ی فرستاده یا ؟گر چهیگفتم: د :]دیگو س [معاذ
خودت  یه براک یرا دوست بدار یزیمردم چ یه) براکمان آن است یا یھا خصلت

ز ناخوش یآنان ن ی، برایدار یت ناخوش مدخو یه براکرا  یزیو چ یدار یدوست م
 .»یدار

 .رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

ه به ک ،مانیا یھا ن خصلتیاز بھتر یکی»: و تعمل لسانك يف ذكر اهللا« شرح:
مان و یه اکن و آنیمن و متدؤانسان م !یآر .خداستد ایر و کبخشد ذ یمال مک،مانیا
نشسته و چه در  و چه ستادهیش چه ایده در تمام حاالت خویرس مالکنش به حد یقی

ن نظام و اسرار یا ی دآورندهیاد پدیبه  ،دهیده و به پھلو خوابیه در بستر آرمک یحال
 یات بخش است براستیر حکن تفیشه و در ھمه حال غرق ایو ھمباشد  یشگرف آن م

ن ینش شدن آن به تالوت و صوت دل  نیزبان در مز ییبایز دارد اما ینتیز یریھر چ
 نھفته شده است. أل یاد خدایر و کقرآن و ذ

داشته باشد و با آن  ییایح و گویان فصبان حق، زیب یه انسان براکباست یچقدر ز
 یامل قدرشناسکبه طور  ،است یقدرت و عظمت خداوند ی نشانهه کرا  یات الھیآ

 باشد. أل یاد خدایر و کوسته در ذید و پینما
م و تفھم است از یم وتعلم و تفھیتعل ی لهیه وسکخداوند سبحان، زبان و دو لب را 

ار گرفته شود و از انسان کخود قرار داد تا در جھت اھداف او به  یھا ن نعمتیبھتر
جھت و در صف  یکمان و عمل را در یشه وایه زبان و گفتار، دل و اندکخواھد  یم

ه اگر آھنگ زبان با کنند، چرا کند و عمل یخدا بگو یند، تا ھمه براکت یھدا یواحد الھ
 یباشد پس انسان برا ید در انتظار خشم و عذاب الھیند باکانسان تفاوت  یرفتار عمل

 یویشه نموده تا سعادت دنیشه را پیر و اندد وحدت گفتایبا ینجات از مجازات خداوند
 ن گردد.یمأاش ت یو اخرو

 ی لهید به وسیه باکاست  یخداوند یھا از نعمت ینعمت بزرگ ،زبان ،قتیو در حق
 یانسان و قدردان یموجب رشد و ترق یادآورین یادگردد. و ایآن  ی نندهیآن خالق و آفر
 باشد. یننده او میاز خالق و آفر

بشر را از  یھا گردد و دل یان میزبان ب ی لهیه به وسکاست  یالھ ادیر و کو ذ
 دھد. یھا سوق م یکیھا و ن یخوبسوی  به دارد و یھا باز م یگناھان و بد
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 د: یفرما یم أل خداوند

ِينَ ٱ﴿ ْ َوَ�طۡ  �َّ ِۗ ٱ بِِذۡ�رِ  قُلُوُ�ُهم َم�ِنُّ َءاَمُنوا َ� بِِذ�ۡ  �َّ
َ
ِ ٱ رِ �  ﴾٢٨ُقلُوُب لۡ ٱ َم�ِنُّ َ�طۡ  �َّ

  .]۲۸[الرعد: 
ند، ک یدا میون وآرامش پکاد خدا سیشان با  یآورند و دلھا یمان میه اک یسانکآن «

 .»رندیگ یاد خدا آرام میھمان دلھا با 
 د: یفرما یز میو ن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱَءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا ِصيً� َوَسّبُِحوهُ بُۡ�َرٗة  ٤١َكثِٗ�� ٗر�ذِكۡ  �َّ

َ
 ﴾٤٢َوأ

  .]۴۲-۴۱[األحزاب: 
س او یح و تقدیبه تسب د، و بامدادان و شامگاھانینکاد یرا  یار خدایمنان بسؤم یا«

 .»دیبپرداز
احوال و با تمام  ی خواھد تا در ھمهیھا م ، از تمام انسانأل ات خداوندین آیدر ا

منزه  ،تینھا یدر بھا  ھا و نقص بیاد خدا باشند و او را از تمام عیش به یوجود خو
 ،تاب او راکو  عیروھات و تشرکام و واجبات، محرمات و مستحبات، مکدانسته، اح

او متصف  یویکھا و صفات ن ھا منزه بدانند خود را به اسم ھا و نقص بیھمچنان از ع
 ل او گردند.یجمال جم ی نند تا جلوهک

نش اشد زباخدا ب ادیبنده است تا در تمام مراحل به یانسان مسلمان ز یپس برا
 ت گردد.یترب یار الھکند و اخالقش به آن اذکدر رفتارش جلوه و ند کدلش باور  ،دیبگو

رده کت یه خداوند آن را به انسان عناکان و زبان ید از نعمت بزرگ بیلذا انسان با
 د.ینما یمختلف از آن بھره بردار یھا گاهین صورت در جایو به بھتر یپاسدار

د و مثمرثمر یدن مفیشیر واندکاد خدا، بدون تفیر و که ذکد دانست یالبته با ته:کن
ثمرات و فوائد  ،خدا یادآوریر و کن ذیا یست و زمانین یافکخدا  یادآوریست و تنھا ین

 دن باشد.یشیر و اندکخته با تفیه آمکخواھد داشت  یدیارزنده و مف
رات کر مربوط به خلقت کخود و تف کیه در مطالعات فلک یارند دانشمندانیچه بس

د یتوح کنیستند وعیاد خدا نینند. اما چون به یب یز را میانگ ن نظام شگفتیا ،یآسمان
 ی جهیاز آن نتکنند  نمی به آنھا نگاه یھست أمبد ییشناسا ی هیبر چشم ندارند و از زاو

 یقوه تنھا جسم او را کخورد  یم یغذائکه  کسی رند. ھمانندیگ یرا نم یالزم و انسان
 ندارد. یر و روح او اثرکشه و فیت اندیو در تقوکند  می
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آل عمران، نخست اشاره به  ی سوره ۱۹۱ ی هیدر آ أل ن جھت خداوندیبه ھم
 د:یفرما یو مکند  می »رکف«و سپس اشاره به » رکذ«

ِينَ ٱ﴿  َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  َوُ�ُعوٗدا اقَِ�ٰمٗ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخۡلقِ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ  لسَّ
 ٱوَ 

َ
 .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾�ِض ۡ�

اوضاع  ی شان افتاده (و در ھمه یستاده و نشسته و بر پھلوھایه خدا را اک یسانک«
ز) یز و اسرارآمیانگ ز و دلھرهیانگ نش (شگفتیآفر ی و دربارهکنند  می ادیواحوال خود) 

 ییآن، شور و غوغا یزا رتیو ساختار ح دلربا ی و نقشهشند یاند ین مییھا و زم آسمان
 .»زدیانگ یدر آن برم

ر و کم با تفأادش، تویر و که ذکاست  یز الزم و ضروریانسان مسلمان ن یپس برا
 دن و تعمق و تدبر باشد.یشیاند

ه به کمان یا یھا ن خصلتیگر از برترید یکی ..».و ان حتب للناس ما حتب لنفسك«
ه کرا دوست بدارد  یزیمردم چ یه براکن است یبخشد ا یمال مکمن ؤمان شخص میا

آنان  یدارد برا یخودش ناخوش م یه براکرا  یزیدارد و چ یخودش دوست م یبرا
 ز ناخوش دارد.ین

مان را به یمال اک یھا گر از نشانهید یکی ج رمکامبر ایث، پین بخش از حدیدر ا
غ و یلمات بلکبا جمالت و  ر ویناپذ وصف یتمام و با بالغت و فصاحتھرچه  یبائیز

من ؤد: میفرما یشد و مک یر مین به تصویرا چن یقین و حقیمن راستؤم ی نشانه ،موجز
 یو اسالم یانسان ی جامعه یاز اعضا یه فرد مسلمان خود را عضوکن آن است یراست

 یبداند ھرگاه فرد دارا یکم و شریان جامعه، سھیبه حساب آورد و خود را در سود و ز
رخواه و دلسوز و یداند و چنان خ یز مانند خود میگران را نیشد د ین احساسیچن
خود بخواھد و  یه براکه ھر آنچه را کشود  یم ق و مھربان نسبت به بندگان خدایشف
ه خودش کز بخواھد به عنوان مثال دوست دارد یآنان ن یشتن بپسندد برایخو یبرا

خته، ثروتمند، با اخالق، صالح، شرافتمند، محترم، محبوب، سالم، یفرھ ،عالم یشخص
، یکسته و نیھمسر و فرزندان شا یو دارا ن، راستگو، موفق و... باشدیمان، متدیبا ا

ن خوب، جاه و مقام یشاوندان مخلص، خانه و باغ مجلل، ماشیاران و خویدوستان، 
 را بخواھد.ھا  این زیاش ن ینیادر دبر ید برایسته باشد پس بایسته، مال و منال بایشا
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ا نسبت به یگران نخواھد ید یخود بخواھد و برا یرا برا یزیاما اگر فرد مسلمان، چ
از  کیی گریمان و دیمال اک ین اعمالش منافیتوز باشد ا نهکیا یگران حسد ورزد و ید

 باشد. یر مکح و منیو زشت و قب بد یھا خصلت
فاقه، ذلت و  مانند: فقر و یاوصاف ی ه ھمهکانسان مسلمان مناسب است  یو برا

گرامورات یو د یو دردمند یضی، مریو بدشانس یاریت و انحطاط، بدبسک، شیخوار
 ند.یز روا نبیگران نیپسندد بر د یخود نم یه براکناپسند را 

 یکیده و به یمال رسکمانش به یا ید به راستین درجه رسیاگر انسان مسلمان به ا
 افته است.یمان دست یا یھا ن اخالق و خصلتیتر ن و بزرگین و برتریاز بھتر
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 نفاق یها انهشره و نیبکگناهان 



 

 

 

 

 

 اول فصل

 »:رهیبکگناھان «
نام آنھا را  ،ه قرآنک یا اند: دسته مقدس اسالم، گناھان بر دو دسته عدر شر

 د: یفرما یگذاشته است. خداوند م» ئهیس«ه نام آنھا را ک یا و دسته» رهیبک«

ْ إِن َ�ۡ ﴿  .]۳۱[النساء:  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡنَهۡونَ  َما َكَبآ�ِرَ  َتنُِبوا
شما را (با  ی رهید، گناھان صغیا شده یه از آن نھکد یزیبپرھ یا رهیبکاگر از گناھان «
 .»مییزدا یضل و رحمت خود) از شما مف

ره] یو صغ ک[گناھان گوچ» ممـَل«ر به یتعب »سيئه« یسوره نجم به جا ۳۲ ی هیدر آ

ر فرموده است کرا ذ »صغريه«ره یبکھف در برابر ک ی سوره ۴۹ ی هیآمده است. و در آ
 د: یفرما یه مکآنجا 

ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َ� ُ�َغادُِر َصِغَ�ةٗ ﴿ ۡحَصٮَٰها إِ�َّ
َ
 .]۴۹ھف: ک[ال ﴾أ

رده است و کن را رھا یو بزرگ کوچکچ عمل یه ھکاست  یتابکن چه یبرما! ا یوا یا«
 .»ھمه را برشمرده است

م یدسته مشخص تقسدو  ه گناھان برکشود  یثابت م یرات فوق به روشنیاز تعب 
 یو گاھ» ئهیره و سیبک« یو گاھ» رهیره و صغیبک«از آن دو به  یه گاھکشوند  یم

 شود. یر میتعب» ممـَلو كبريه«
 ست؟یره چیره و صغیبکف گناه ین و تعرییزان در تعیه ضابطه و مکد ید دیحال با

اند:  گفته یره، اختالف نظر دارند برخیبکف گناه یدر تعر یعلما و دانشمندان اسالم
ه شارع کاند: ھر آنچه  گفته یره است. و بعضیبکھر آنچه انجامش، موجب مفسده باشد 

ه نسبت به ک یھر گناھ :ز گفته شدهیره است و نیبکرده باشد کد یبر انجام آن تھد
شتر یه ضررش بکگر ید ینسبت به گناھ ره است ویمتر باشد صغکگر ضررش ید یگناھ

ردن دو کسه یبه ھنگام مقا یعنیھستند  یدو از امور نسب نیا یعنیره است. یبکباشد 
ره یتر است صغ مکه کره و آن یبکشتر است یتش بیه اھمک یکآن  ،گریدیکگناه با 
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ره و نسبت به گناه یصغ ،تر نسبت به گناه بزرگ یھر گناھ ،نیبنابرا باشد و یم
 ره است.یبک ،تر کوچک

سزا مقرر شده است  یعنی یقرآن حد شرعه بر آن در ک یاند: گناھ ز گفتهین یو برخ
 ی ھمه ،ر شدهکره ذید جھنم و غیه برآن وعکا ین وارد آمده یا برآن الفاظ، لعنت و نفری

ج بد آن با گناه یه مفاسد و نتاکره است یبکن آن گناه ھم یچن اند. ھم رهیبکھا  این
 کیبا یت و برأه با جک یا رهین گناه صغیچن ش از آن باشد، ھمیا بیسان و یکره یبک

 ره داخل است.یبکآن ھم در  ،ا بر آن مداومت شودیرد یگ یانجام م
ا لعنت یم عذاب داده که خداوند بر آن حک ید: ھر گناھیفرما یم سی حضرت عل

ه شخص ک یھر گناھ :هکز گفته شده یره است. و نیبکا بر آن خشم گرفته است یرده ک
ند و اصرار کار ه از آن استغفک یھر گناھره است و یبک ،دهیبر انجام آن اصرار ورز

 .)١(ره استینورزد، صغ
ه کم یابی یم در میباز گرد» رهیبک« یلغو یل اگر به معناین تفاصیبا تمام ا یول

ت آن یاھم ی ت است و نشانهیبزرگ و پراھم ،ه از نظر اسالمکاست  یھر گناھ :رهیبک
از آن قناعت نشده  ینھا به نھت ج امبریم و سنت پیرکه در قرآن کن باشد یتواند ا یم
آن  یده است و خداوند مجازات آتش براید به عذاب دوزخ گردیه به دنبال آن تھدکبل

 ، و امثال آنھا.یمقرر داشته است مانند قتل نفس، زنا، رباخوار
ار ک ،فوق ی ره و شناخت آنھا با توجه به ضابطهیبکن به دست آوردن گناھان یبنابرا

ره یبکات، تعداد گناھان یاز روا یا ه در پارهکم ینک یمالحظه ماست و اگر  یآسان
ر شده کمتر ذکا یشتر یب یو در بعض» ھفتاد« یو در بعض» ستیب« یو در بعض» ھفت«

ات به گناھان ین روایاز ا یقت بعضیرا در حقیه در باالگفته شد ندارد زکمنافات با آنچه 
 ی به ھمه یدوم و بعض ی درجه ی رهیبکبه گناھان  یبعض ،اول ی درجه ی رهیبک

 ند.ک یره اشاره میبکگناھان 
ف یتعرموافق ه کرا  یفھرست تمام آن گناھان» الزواجر«تاب کدر » کیجرمحن اب«

رده است آمار کان یدام را بکامل ھر کره داخل ھستند، بر شمرده و شرح یبکباال در 
 ده است.یرس ۴۶۷تاب به کن یره در ایبکگناھان 

 .۱۴۱ستلی ص کی  تفتازانی، با حاشیه شرح عقاید -١
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ھفتاد گناه  ،نوشته و در آن یتابکبائر، کز در باب ین» ین ذھبیالد شمس«و امام 
 ره را بر شمرده است.یبک

ره گفته است یبکاز گناھان را  یاریبس ،ز در مواضع مختلفین ج خدا رسول
و در » شش«مواقع  یدر بعض» سه«مواقع  یط، در بعضیومناسب به حاالت و شرا

ن یاسالم چن یان فرموده است. لذا علمایبشتر یھم ب نیاز ا ییو درجا» ھفت« یبعض
ط یه به مناسبت حاالت و شراکست بلیه مقصود، انحصار در عدد نکاند  افتهیدر

 ان شده است.ین بیچن نیا
 گردند. یره میبکل به یره در چند مورد تبدیه گناھان صغکد دانست یالبته با

 ند.ک یل میره تبدیبکره را به یصغ ،رار گناهکت -۱
ند کر یبشمرد و تحق کو سب کوچکه گناه را ک یمسلمان در صورتانسان  -۲

 شود. یره میبکل به یتبد
در برابر فرمان  یشک بر و گردنکان و تیطغ یه انسان از روک یدر صورت -۳

 گردد. یل میره تبدیبکره به یره انجام دھد آن گناه صغیپروردگار گناه صغ
در اجتماع  یت خاصیموقع هکسر بزند  یره از افرادیه گناھان صغک یدر صورت -۴

آنھا با  یھا قت لغزشی) و در حقیدارند (مانند علما و دانشمندان اسالم
در  یگران و سنتین است سرمشق دکه ممکشوند بل یگران برابر محسوب نمید

ل یره تبدیبکبه  ین افرادیچن ی رهین گناھان صغیاجتماع گردد بنابرا
 شود. یم

 .نه)یه و مدکره در حرم (میانجام صغ -۵
ره خوشحال و مسرور باشد و به آن یار از انجام گناه صغکه گناھک یدر صورت -۶

 .شود یره میبکل به یاش تبد رهیگناه صغ ،ندکافتخار 

 عند أ�رب اذلنب أي !اهللا رسول يا«: رجل قال: قال مسعود بن اهللا عبد عن ]۱[ - ۴۹
 يطعم أن خشية ودلك تقتل أن":قال ؟أي ثم: قال "خلقك وهو نداً  هللا اتدعو أن :"قال ؟اهللا

ِينَ ٱوَ ﴿ :تصديقها اهللا فأنزل ."جارك حليلة تزا� أن " :قال ؟أي ثم :قال "معك َّ�  �َ
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ِ ٱيَۡدُعوَن َمَع  َم  لَِّ� ٱ �َّۡفَس ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 ﴾َوَ� يَۡزنُونَۚ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

 .)١(متفق عليه .اآلية .»]٦٨[الفرقان: 

دام گناه به نزد ک«دم: یپرس ج امبرید: از پیگو س ) عبدالله بن مسعود۱( -۴۹
ه کن گناه آن است یتر تر است؟ فرمود: بزرگ گناھان بزرگ ی خداوند متعال از ھمه

 د.یه او تو را آفرک یدر حال یقرار دھ یو انباز یکه و ھمتا و شریخدا شب یبرا
اینکه  از ھمه بزرگتر است؟ فرمود: ی، چه گناھیپرست و چندگانه کگفتم: پس از شر

 .یمبادا با تو ھم غذا شود به قتل برساناینکه  فرزند خود را از ترس
به ھمسر اینکه  از ھمه بزرگتر است؟ فرمود: یشتن اوالد چه گناھکباز گفتم: بعد از 

 .یب زنا شوکو با او مرت ینکانت یات خ هیھمسا
ق یه تصدین آیامبرش را با نزول ایز سخن پین أل د]: خداوندیگوس  [ابن مسعود

 رد: ک

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ َ� يَدۡ  �َّ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�قۡ  �َّ ُ ٱَحرَّ إِ�َّ  �َّ
 ِ ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن نُونَۚ َوَ� يَزۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
  .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨�

اد یرا به فر یگریه با الله، معبود دکاند  یسانکرحمان  یبندگان خوب خدا و«
رده است به که خداوند خونش را حرام ک را یند و انسانینما یخوانند و پرستش نم ینم

 یارھاکن یاز ا یکیھرکس  هکنند، چرا ک یرساند مگر به حق، و زنا نم یقتل نم
 .»ندیب یفر آن را مکینا را انجام دھد و قتل و ز کست شریناشا

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 :»ن يطعم معكأ ةان تقتل ولدك خشي« شرح:

ن یتر عیه از فجک یلعمل زشت جاھ یکبه  ج امبریث، پین بخش از حدیدر ا
ه اشاره ین قضیبه ا یات متعددیز در آین أل و خداوندکند  می گناھان بود اشاره

 د: یفرما ید و مینما یم

ْ  َوَ� ﴿ ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ   .]۱۵۱[األنعام:  ﴾�يَّاُهمۡ  نَۡرزُُقُ�مۡ  �َّ

مسند  ،۲۳۱۰ابوداود ح  ،۴۰۱۳نسائی ح  ،۳۱۸۲ترمذی ح  ،۸۶ـ  ۱۴۲مسلم ح  ،۶۸۶۱بخاری ح  -١
 .۳۸۰/  ۱احمد 
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شما و  هه ما بکد چرا یشکنده نیا آی ینونک یتان را از ترس فقر و تنگدست و فرزندان«
  .»م نه شمایمائ یرسان ھمگ یم و روزیدھ یم یشان روزیا

اعراب  یو اقتصاد یه وضع مالکشود  یدانسته م یه به خوبیآ ث وین حدیا از
فرزندان  یگاھ یه حتکم بوده یننده و بغرنج و وخک آنقدر سخت و ناراحت یجاھل

ھا  عرب یلکرساندند و به طور  یبه قتل م یاقتصاد ییدلبند خود را از ترس عدم توانا
غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود  ه به پندارک یدو نوع قتل فرزند داشتند. نوع

رساندند و زنده  یھا دختران خود را به قتل م ن اختصاص به دختران داشت (عربیو ا
س آنان یند و نوامیھا به اسارت دشمنان درآ نده در جنگیردند تا مبادا در آک یبه گور م

گرفت و فشار  یصورت م یگر از ترس فقر و تنگدستید یفتد) و نوعیگانه بیبه چنگال ب
ن یشد و ا یشان م سبب قتل ،آنھا ینه و مخارج زندگین ھزیمأبر ت ییفقر و عدم توانا

را از ترس ھردو  هکرد بلک یداشت و پسر و دختر در آن تفاوت نم یعموم ی جنبه نوع
 رساندند. یآنھا به قتل م یزندگ ی نهین ھزیمأبر ت ییفقر و فاقه و عدم توانا

ان برداشت و به آنھا دستور یحمانه را از مریو ب یجاھل ن رسمیا أل خداوندی ول
پدران و  ی دھنده یه او روزکنند چرا کو غلط را از سر بدر  یطانین پندار شیداد تا ا

اسراء در رابطه  ی سوره ۳۱ ی هیخداوند در آ .فرزندان است ی دھنده یمادران و روز
 د: یفرما یرده و مکفرزندان را بر پدران و مادران مقدم  ،یرزق و روز با

ۡنُ ﴿   .]۳۱[اإلسراء:  ﴾�يَّاُ�مۡ  نَۡرزُُ�ُهمۡ  �َّ
 .»م)یم (و ضامن رزق ھمگانیدھ یم یما آنان و شما را روز«

فرزندان  یروز ی هیما در سا یرزق و روز یه گاھکفھماند  یان میجھان ی و به ھمه 
ظن داشته  انسان به او سوءد یتر است و نبا ه خداوند از پدر و مادر مھربانکاست چرا 

  .باشد
 یاقتصاد یمبودھاکت و یش جمعیاز افزا یریبه خاطر جلوگ نیاقدام به سقط جن

 .ث استین حدیق بارز ایاز مصاد یکیزیف
  :دیفرما یم میرکدر قرآن  أل خداوند

ۡوَ�َٰدُهنَّ  َ�ۡقُتۡلنَ  َوَ� ﴿
َ
 .]۱۲[الممتحنة:  ﴾أ

 .»شندکشان را ن ن و فرزندا«
 :دیفرما یز میو ن 
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ن ِمنٍ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿
َ
ۚ  ٔٗ َخَ�  إِ�َّ  ُمۡؤِمًنا َ�ۡقُتَل  أ  َرَ�َبةٖ  َ�َتۡحِر�رُ  ا ٔٗ َخَ�  ُمۡؤِمًنا َ�َتَل  َوَمن ا

ۡؤِمَنةٖ  َسلََّمةٌ  َودِيَةٞ  مُّ ۡهلِهِۦٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِ�َّ

َ
ْۚ  أ قُوا دَّ  وَُهوَ  لَُّ�مۡ  َعُدّوٖ  قَۡو�ٍ  ِمن َ�نَ  فَإِن يَصَّ

ۡؤِمَنةٖ�  َرَ�َبةٖ  رِ�رُ حۡ َ�تَ  ُمۡؤِمنٞ   فَِديَةٞ  ّمِيَ�ٰقٞ  َوَ�ۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  �ن َ�َن ِمن قَوۡ � مُّ
َسلََّمةٌ  ۡهلِهِۦ إَِ�ٰٓ  مُّ

َ
ۡؤِمَنةٖ�  َرَ�َبةٖ  رِ�رُ َوَ�ۡ  أ  ُمَتَتابَِعۡ�ِ  َشۡهَرۡ�نِ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن مُّ

ِۗ ٱ ّمِنَ  تَۡوَ�ةٗ  ُ ٱَ�َن وَ  �َّ َتَعّمِٗدا َفَجَزآُؤهُ  ٩٢اَعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ  ۥَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
ا �ِيَها وََغِضَب  ُ ٱَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ َعدَّ َ�ُ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  �َّ

َ
النساء: [ ﴾٩٣َعَذابًا َعِظيٗما ۥَوأ

۹۲-۹۳[.  
را  یمؤمنکه  کسی .خطا یشد مگر از روکرا ب یگریه مؤمن دکرا نسزد  یچ مؤمنیھ«

شته کسان کھم به  یبھائ ند و خونکرا آزاد  یمؤمن ی ه بردهکد یشت باکبه خطا 
 یپوش ه صد شتر است، چشمکافت خونبھاء ی(از در ه آنان درگذرندکنیبپردازد مگر ا

شان جنگ و یان شما و ایه مکبود  یافرانکشته، مؤمن و متعلق به کنند). اگر ھم ک
 ی به ورثه ییگر خونبھایاو است (و د ی هید یمؤمن ی ردن بردهکبود آزاد  یدشمن

ان یافر بودند و) و مکه (کبود  یقوم ی شته، از زمرهکشود). و اگر  یشته داده نمک
مانان مسلمانان) پرداخت یپ برقرار بود (ھمچون اھل ذمه و ھم یمانیشان پیشما و ا

 یاوست. اگر ھم دسترس ی هید یمؤمن ی ردن بندهکسان مقتول و آزادکخونبھاء به 
رد. یو بدون فاصله روزه بگ یاپید دو ماه (قاتل) پیردن برده) نداشت باک(به آزاد

گاه (از بندگان خود و) ین را برایخداوند(ا ) توبه (شما) مقرر داشته است، و خداوند آ
از  شد (وکعمد ب یرا از رو یمؤمنکه  کسی دارد). ویم است(در آنچه مقرر مکیح
را حالل بداند،  ین قتلیچن ارانه او را به قتل برساند وکمان او باخبر بوده و تجاوزیا
ماند و خداوند بر او  یفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مکید و) یآ یافر به شمار مک

ه یتھ یو یبرا یمیسازد و عذاب عظ یرد و او را از رحمت خود محروم میگ یخشم م
 .»ندیب یم

ۡجلِ  ِمنۡ ﴿
َ
ٰ  َكَتۡبَنا َ�ٰلَِك  أ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َ نَُّهۥ إِۡسَ�

َ
�َمن َ�َتَل َ�فۡ  � وۡ  َ�ۡفٍس  بَِغۡ�ِ  َسۢ

َ
 فََسادٖ  أ

 ٱ ِ� 
َ
�ََّما َ�َتَل  �ِض ۡ�

َ
ۡحَياَها َوَمنۡ  اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱفََك�

َ
ٓ  أ َما َّ�

َ
ۡحَيا فََك�

َ
ۚ َ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ أ  ا

ِ  َنارُُسلُ  َجآَءۡ�ُهمۡ  َولََقدۡ   ٱ ِ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ّمِۡنُهم �ُ�مَّ إِنَّ َكثِ�ٗ  ّيَِ�ٰتِ ۡ�َ ٱب
َ
 �ِض ۡ�

 .]۳۲[المائدة:  ﴾٣٢فُونَ لَُمۡ�ِ 

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ١٤٠

ھرکس  )هکشته شود. چرا که (متجاوز کم یل مقرر داشتیاسرائ ین جھت بر بنیھم به«
 ی ھمه ییه گوکشد، چنان است کن بیا فساد در زمی ،اب قتلکرا بدون ارت یانسان

 ییه گوکبخشد، چنان است  ییرا از مرگ رھا یانسانھرکس  شته است، وکھا را انسان
جامعه  یاز اعضا یجمع و عضو ی ندهیرا فرد نمایرده است؛ (زکمردم را زنده  ی ھمه

شان آمدند و یش ایات روشن به پیار و آکغمبران ما ھمواره با معجزات آشیاست). و پ
ن راه یزم یده گرفتند و) پس از آن در رویام خدا را نادکاز آنان (اح یاریاما بس

 .»ش گرفتندیت) پیاسراف (در قتل و جنا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  

ۡ
ْ َ� تَأ ْ ُ�لُوٓ َءاَمُنوا مۡ  ا

َ
ٓ  َ�ِٰطلِ لۡ بِٱ َنُ�مبَيۡ  َ�ٰلَُ�مأ ن إِ�َّ

َ
 تَُ�ونَ  أ

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ�  ّمِنُ�مۚۡ  تََراٖض  َعن تَِ�َٰرةً  نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  ﴾٢٩ارَِحيمٗ  َ�َن بُِ�مۡ  �َّ

 .]۲۹[النساء: 
 ینامشروع یاز راھھا یعنی( گر را به ناحقید! اموال ھمدیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

ه (تصرف شما در کنید مگر اینخور )....ا، قمار، ویانت، غصب، ریخ ،یدزد :چون ھم
سرچشمه  )دو طرف ی(باطن تیه از رضاکباشد  یق) داد و ستدیگران از طریاموال د

وسته) نسبت یگمان خداوند(پید. بیزیگر را نرید و خون ھمدینک یم یشکرد، و خودیبگ
 .»)به شما مھربان بوده (و خواھد بود

ْ  قُۡل ﴿ تُۡل  َ�َعالَۡوا
َ
�َّ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّمَ  َما �

َ
�  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا َ�ِٰ�َ 

ۖ إِحۡ  ْ  َوَ�  َ�ٰٗنا ۡوَ�َٰدُ�م َ�ۡقُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰقٖ  ّمِنۡ  أ ْ  َوَ�  �يَّاُهۡمۖ  زُقُُ�مۡ نَرۡ  �َّ  َ�ۡقَرُ�وا

ْ  َوَ�  َوَما َ�َطَنۖ  اهَ َما َظَهَر ِمنۡ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ َ�ۡقُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� �َۡ ٱإِ�َّ  ّقِ

ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ    .]۱۵۱[األنعام:  ﴾١٥١َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ
ه پروردگارتان بر شما حرام نموده است. کنم کان یتان بیرا برا ییزھاید چیائیبگو: ب«
ه که تا آنجا کد و بلینکن ید، و به پدر و مادر (بدینکخود ن یکرا شر یزیچ چیه ھکنیا

ا ی ینونک(ید و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستینک یکین )شانین است بدکمم
 ؛میرسان ھمگان مائ یم (روزیدھ یم یشان روزیه) ما به شما و اک د(چرایشکنده) میآ

د خواه (آنھا در وقت انجام ینشو یکره (از جمله زنا) نزدیبکو به گناھان  ،نه شما)
فرمان  یرا بدون حق (قصاص و اجرا یسکو خواه پنھان،  ار باشدکمردم) آش یبرا
ه خدا به کھستند  ینھا اموریرده است. اکه خداوند آن را حرام کد یشکم )یالھ

 .»دینکد و خردمندانه عمل یتا آنھا را بفھمکند  می هیھا توص د شما را بدانکمؤ ی گونه
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ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ َ� يَدۡ  �َّ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�قۡ  �َّ ُ ٱَحرَّ إِ�َّ  �َّ
 ِ ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن نُونَۚ َوَ� يَزۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
 .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨�

ند، و ینما یخوانند و پرستش نم یاد نمیرا به فر یگریه با الله، معبود دکاند  یسانکو «
 رسانند مگر به حق و زنا یرده است، به قتل نمکه خداوند خونش را حرام کرا  یانسان
و قتل و زنا) را انجام  کشر ستیناشا یارھاکن (یاز) ا یکیس (که ھرکچرا کنند  نمی

 .»ندیب یفر آن را مکیدھد، 

ِينَ ٱ َخِ�َ  قَدۡ ﴿ ْ َ�َتلُوٓ  �َّ ۡوَ�َٰدُهمۡ  ا
َ
ْ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  َسَفَهۢ� أ ُموا ُ ٱ َرزََ�ُهمُ  َما وََحرَّ آءً فۡ ٱ �َّ َ�ِ 

ِۚ ٱَ�َ  ْ  قَدۡ  �َّ ْ  َوَما َضلُّوا   .]۱۴۰[األنعام:  ﴾١٤٠ُمۡهَتِدينَ  َ�نُوا
شند و ک یم یسفاھت و نادان یه فرزندان خود را از روک یسانکنند یب یان میمسلمًا ز«
شتن حرام یگفتن از زبان خدا بر خو دھد با دروغ یشان میه خدا بدکرا  یزیچ
گمان گمراه ی)بییم ناروا و نابجایو تحر ین دروغ و افترائینند.(به سبب چنک یم
 .»گردند یاب نمیراھ شوند و یم

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ۡوَ�َٰدُ�مۡ  ُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰٖق�  َخۡشَيةَ  أ  ا ٔٗ ِخۡ�  َ�نَ  َ�ۡتلَُهمۡ  إِنَّ  �يَّاُ�مۚۡ  نَۡرزُُ�ُهمۡ  �َّ

  .]۳۱[اإلسراء:  ﴾٣١َكبِٗ��
 یدر دست خدا است) فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدست یه روزکو (از آنجا «
شتن کگمان یم) بیم (و ضامن رزق ھمگانیدھ یم ید. ما آنان و شما را روزیشکن
 .»است یشان گناه بزرگیا

ه داللت بر حرمت قتل فرزندان دارد خواه فرزند بزرگ کاست  یاتیھا ھمه آ نیا
 فتاده باشدا خواه ناقص الخلقه و عقب ،خواه دختر خواه پسر باشد ،کوچکباشد خواه 

  .املکخواه تام الخلقه و 
د یال ا مقطوعیا ناشنوا و ینا و یگردد و ناب یه از مادر متولد مک یا بچه ،نیو عالوه برا

از نقائص مبتال باشد نه  یوب و نقصیاز ع یبیا به ھرگونه عیوانه و مجنون باشد و یا دیو 
شتن و از کھم حق  ..هریو نه غ کیت پزشئیم و نه ھکپدر و نه مادر و نه دولت و نه حا

 یداروق یتزر ی لهیآلت قتاله باشد خواه بوس ی لهین بچه را ندارند خواه بوسیبردن ا نیب
خواه به  ،دینمودن در اس ذوب ی لهیخواه به وس ،استنشاق گاز ی لهیخواه بوس ،یسم
  .شف شودک ٍاً◌◌ٍ بعده ک یگرید ی لهیه و خواه به ھر وسکمھل یھا اشعه ی لهیوس
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 ،شتنکن یشتن را نداده است اک ی ھا مخلوق خدا ھستند و خدا اذن و اجازه نیا
وب یح و معیصح اِن نسن نفس ایب ،خالق نفس خداوندِ ، و در قتل نفس تقتل نفس اس

و  نگذاشته است. یو بزرگ فرق کوچکض و سالم و عاقل و مجنون و یو زن و مرد و مر
ه کبل .خلود در آتش دوزخ را داده است ی ھر طور باشد وعده یدبه قتل نفس عم

و شدت  یتنگدست ی گرچه بواسطه،یشکار نفس خودش را ھم ندارد و خودیانسان اخت
 .)١(تود مصائب گوناگون باشد حرام اسو ور یشدن متماد یفقر و زندان

 یت به قتل رساندن فرزندان به سبب فقر و فاقه در عصر جاھلین ما از جنایبنابرا
عصر  ،گر در عصر ماید یل و صورتکت در شین جنایه ھمک یم در حالینک یوحشت م

و صنعت و  یعصر ارتباطات و فناور، سوم ی م و ھزارهیک و ستیقرن بو انه و اتم یرا
رد و یگ ین جوامع، انجام میتر ن و متمدنیتر یدر مترق ،به اصطالح یو حت ینولوژکت

ت یش جمعیاز افزا یریع به خاطر جلوگیار وسیاس بسین در مقیآن اقدام به سقط جن
از  یا به خاطر نگرانیه دنکز یقت امروز نیاست. در حق یاقتصاد ـ یمال یمبودھاکو 

 یگرفتار نوع ،داند ین را مجاز میسقط جن ،یاقتصاد یمبودھاکت و یش جمعیافزا
و ارتجاع و قھقراء و انحطاط نموده است. و  یماندگ عقبسوی  به ت شده، و رویجاھل
م فقر و فاقه و یر و مؤنث، از بکفرزندان خود را اعم از مذ یز ھمچون اعراب جاھلیآنھا ن
 نند.ک ین میط جنقشند و اقدام به سک یم یو تنگدست یسخت

الت کت از ترس فقر و مشیاھش جمعکا ین و یه اقدام به سقط جنک یدر حال
 مان است.یاسالم و روح ا ی هلسف، ضد فیاقتصاد

ھر  یزندگ یازھاین نیه خود او تأمکرده است کان یب یشمار یات بیدر آ أل خداوند
ن را فراھم آانات و اسباب کان امکرد و در ھر زمان و میگ یموجود را به عھده م

  :دیفرما یسازد. چنانچه م یم

 ٱ ِ�  َدآبَّةٖ  ِمن َوَما﴿
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  �ِض ۡ� ۚ ُمسۡ وَ  ُمۡسَتَقرََّها َوَ�ۡعلَمُ  ُ�َهارِزۡ  �َّ  ِ�  ُ�ّٞ  َتۡوَدَ�َها

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ    .]۶[ھود:  ﴾٦مُّ
خدا است(و خدا  ی آن، بر عھده یه روزکنیست مگر این نیدر زم یا چ جنبندهیھ«

و محل  ات)یست(دوران حیرساند) و محل ز یرا در بحر و بّر مھریک  مناسب یروز

 .۲۳ص  سید محمد حسین حسینی ،اھش جمعیتک -١
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(بنام لوح محفوظ،  یتاب روشنکھا در  نیا ی داند. ھمه ی) او را مدفن (پس از ممات
 .»موجود و مضبوط) است

ٓ ٱَوِ� ﴿ َما َمآءِ ٱفََوَرّبِ  ٢٢تُوَعُدونَ  َوَما قُُ�مۡ رِزۡ  ءِ لسَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َ�َّقٞ ّمِۡثَل َمآ  ۥإِنَّهُ  ۡ�

نَُّ�ۡم تَنِطُقونَ 
َ
  .]۲۳-۲۲ات: ی[الذار ﴾٢٣�
 .دیشو ید داده میه بدان وعد و وعک ییزھایز چیشماست و ن یروز ،در آسمان«

تاب، کز حساب و یوقوع رستاخ یعنی ،ن (مطلبیه اکن سوگند یآسمان و زم یبخدا
) حق است، درست ھمانگونه نانیدیب ینداران و دوزخ براید یجزا و سزا، بھشت برا

آن  ی تان محسوس است و دربارهیامًال براک(و سخن گفتن  دییگو یه شما سخن مک
 .»)دیندار یدیو ترد کش

َجلَُهنَّ  نَ فَإَِذا بَلَغۡ ﴿
َ
ۡمِسُكوُهنَّ  أ

َ
وۡ  بَِمۡعُروٍف  فَأ

َ
ْ  بَِمۡعُروٖف  فَارِقُوُهنَّ  أ ۡشِهُدوا

َ
 َذَويۡ  َوأ

ْ  ّمِنُ�مۡ  َعۡدلٖ  �ِيُموا
َ
َ�َٰدةَ ٱ َوأ ِۚ  لشَّ ِ بِٱ ِمنُ َمن َ�َن يُؤۡ  بِهِۦ يُوَ�ُظ  َ�ٰلُِ�مۡ  ِ�َّ  ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱَوَمن َ�تَِّق  ِخرِ� �ٱ ُۥ َعلَ�ۡ  �َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن  ٢رَٗجاَ�ۡ  �َّ
 َ�َ ۡ ِ ٱَ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ َّ�  ٰ�َ ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱقَۡد َجَعَل  ۦۚ لُِغ أ ٖء قَۡدٗر� �َّ ۡ�َ ِ

 ﴾٣لُِ�ّ
 .]۳-۲[الطالق: 

نگاه  یا ستهیشان را به طرز شایان آمد، ایبه پا یکآنان نزد ی ه مدت عدهک یو ھنگام«
) آنان دو ییا جدایو  ید، و بر (نگاھداریشان جدا شویاز ا یا ستهیا به طرز شاید و یدار

از  یکچ یھ ،دھد یرو ینده اختالفید، (تا اگر در آینکان خودتان گواه یمرد عادل از م
د (و ینکخدا ادا  یدادن را برا یو گواھ نند)کار کت را انیشوھر و ھمسر نتوانند واقع

ن ی. اد)ییننما یدام جانبدارکچ یخدا باشد، و از ھ یشھادت، محض رضا ی زهیانگ
مان یه به خدا و روز آخرت اکگردد یبدان پند و اندر م یسکه کاست  یزیچ )امک(اح

خدا راه نجات (از ھر  ،ندک یزگاریھم از خدا بترسد و پرھھرکس  داشته باشد.
 یروزکند  نمی ه تصورشک ییسازد. و به او از جا یاو فراھم م یرا برا )یتنگنائ

خدا ا را بسنده  )ردار و بار خود را بدو واگذاکند و کل کبر خداوند توھرکس  رساند. می
 دایپ یرا بخواھد بدان دسترسھرچه  رساند یش را به انجام میاست. خداوند فرمان خو

 .»را قرار داده است یا زمان به اندازه یزیھر چ یخدا براکند  می

يِّن ّمِن َدآ﴿
َ
ُ ٱ رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  �َّ  بَّةٖ َوَ�� ِميعُ ٱ َوُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�َهايَرۡ  �َّ  ﴾٦٠َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

  .]۶۰بوت: ک[العن
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 )ی، حتو بر اثر ضعفکنند  می ین با شما زندگیه (در زمک یارند جنبندگانیچه بس«
خدا  .ندوزند)یا بینند، تا آن را بخورند کخود را بردارند (و جابجا  یتوانند روز ینم

و اسارت را  ید و ننگ خواریرا نخور یرسان آنھا و شما است(پس غم روز یروز
گاه است.یرینپذ دگان خود را یر آفریسا یشما و صدا یلذا دعا( د) و خدا بس شنوا و آ

را فراموش  یزیو چ یسک یشنود، از حال و روز ھمگان باخبر است، و سھم و روز یم
 .»د)ینما ینم

ُ ٱ﴿ ۖ  َمن ُزُق يَرۡ  بِعَِبادِهِۦ لَِطيُفۢ  �َّ  .]۱۹[الشوری:  ﴾١٩َعزِ�زُ لۡ ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ َوُهوَ  �ََشآُء
ه خود بخواھد کھرکس  و به ،ار لطف و مرحمت داردیخداوند نسبت به بندگانش بس«

ره یرومند و چیند) و او نک یم یدھد و خوب یرساند (و بدو نعمت فراوان م یم یروز
 .»)ش استیخو یھا به عھدھا و وعده یو وفا ،یارکاست(و قادر بر انجام ھر 

ٓ ٱ ّمِنَ  زُُقُ�من يَرۡ مَ  قُۡل ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن َ�مۡ  �ِض ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 ِرجُ َوَمن ُ�ۡ  بَۡ�ٰرَ ۡ�

ۡ ٱِمَن  َ�َّ لۡ ٱ ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِتِ ل  ٱَوَمن يَُدبُِّر  َ�ِّ لۡ ٱِمَن  َمّيَِت ل
َ
�ۡ ۚ ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡمَر ُ  َ�ُقۡل  �َّ

فََ� 
َ
 .]۳۱ونس: ی[ ﴾٣١َ�تَُّقونَ  أ

فعل و  ی لهین (به وسیو از زم )اشعه و باران ی لهی(به وس از آسمان یسکبگو:چه «
ا یرساند؟  یم ی) به شما روزآنھا ی وهیاھان و درختان و میش گیو رو کانفعاالت خا

و  ییشنوا یرویند و بدانھا نیآفر یھا توانا است(و آنھا را م بر گوش و چشم یسکچه 
آورد) و  یرون میزنده را از مرده، و مرده را از زنده ب یسکا چه یدھد)؟  یم یینایب

گرداند(و  یان) را میامور (جھان و جھان یسکا چه یات و ممات در دست او است)؟ یح
ه کخواھند گفت: آن خدا است،(چرا  اردان است)؟ (پاسخ خواھند داد و)کارساز و ک

 ،داریبه اقرار وجدان ب ،یار و بار ھستکرسان مردمان و مدبر  یدگار جھان و روزیآفر
 .»؟...دیشو یزگار نمید و پرھیترس یا نمیخداوند دادار است). پس بگو: آ

ٓ  َق لّرِزۡ ٱ يَۡبُسُط  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿ ۥۚ  ِدرُ َوَ�قۡ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  ءُ لَِمن �ََشا ُ�َ  ٓ نَفۡقتُ  َوَما
َ
 ءٖ م ّمِن َ�ۡ أ

ۥۖ  َ�ُهوَ  ٰزِ�ِ�َ ٱ َوُهَو َخۡ�ُ  ُ�ۡلُِفُه  .]۳۹[سبأ:  ﴾٣٩ل�َّ
گرداند،  یا تنگ میه بخواھد فراخ کاز بندگانش ھرکس  یرا برا یبگو: پروردگارم روز«
ن یند، و او بھترک یآن را پر م ید، خدا جاینکد و صرف یرا (در راه خدا) ببخشھرچه  و

 .»دھندگان است یروز
مان یا یات الھیل از آین قبیه به اک یسانک« د:یگو یم یقاسم قاسم محمد یمفت

ن یمأنش تمام موجودات زنده و تیآفر ی لهئدگار مھربان مسیه آفرکرند ید بپذیدارند با
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ه ک یزمان ،ه قبل از تولد نوزادکاوست  !یآر .حتاج آنھا را بدون برنامه نگذاشته استیما
را  او ید و بعد از تولد روزینما یم ایش را مھقرز و یجا روز م مادر است ھمانکاو در ش

ش را به یغذا ،اش گرفتن معده رویدھد و ھمزمان با ن یمادرش قرار م یاھ در پستان
ر ین تدبین چنیجانداران ا ی هیلک یه براکانسان بل ینه تنھا براکند  می ج عوضیتدر

 نموده است.
د آن را گسترش یاز باشد تولیه مورد نک یبه ھر مقدار یزیدر ھر زمان ھر چ

به  یسکه کدر زمان گذشته چون  اھدک یآن م دیم باشد از تولکز یدھد و ھرگاه ن یم
ه ک یز نبود اما جھان امروزیبه استخراج آن ن یازیاج نداشت نین احتینفت و بنز

آن را فراوان و  یھا خزانه ،دگار مدبر و مھربانیبه نفت شده است آفر کیمت
را  یر پروردگارمت ینظام ربوب ی ه ادارهک یرده است براستکاستخراجش را آسان 

ده و خواھد یه آنچه او آفرکداند  یم یموجودات است و به خوب ی ه خالق ھمهکسزد  یم
ن خواھد شد دخالت یمأاش چگونه ت یرد و روزکخواھد  یجا و چگونه زندگکد یآفر

ه کن است یانسانھاست ا ی فهیست، آنچه وظیده نیپسند یدر نظام ربوب یچ مخلوقیھ
رند و در حفظ یار بگکان خود کاز توان و ام شیخو یازھاین نیمأشتر و تید بیتول یبرا

ند و در جھت ینما یزیر اال برنامهکع عادالنه و مصرف درست یھا و توز نعمت یو نگھدار
رند و از یار بگکانات بالقوه از عقل و تجربه کر و استفاده از امیبا یھا نیزم یآبادان

 انات اجتناب ورزند.کع اوقات و امییو تض یبرنامگ یھرگونه ب
وشند در ک یند، میش عمل نمایف خویبه وظااینکه  یھا به جا سفانه انسانأاما مت
م ینیب یه مکنجاست یش فراتر نھند، ایم خویت دخالت نموده و پا را از گلینظام ربوب
کند  نمی دییأن خصوص تیم و تجارب حاصل شده نه تنھا اقدامات آنھا را در ایعقل سل

 . )١(»داند یآور م انیه آن را مضرر و زکبل
 یش بھتر مردم در زندگیآسا یرا برا ییارھاکمحمد قاسم راھ ین خود مفتیپس از ا

 د:یگو یدھد و م یشنھاد میپ یامروز ینیماش
ن یحل ا دچار است، اما راه یالت اقتصادکد جھان اسالم امروز با مشیبدون ترد«

 ی ران و سفرهک یب یالھ یھا ست، خزانهید نیجد یھا از تولد انسان یریجلوگ ،التکمش

 .۲۴ص  شماره چھارم ،مجله ندای اسالم -١
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را داشته  ین زندگیل بھتریت امور ذیتواند با رعا یت میار بزرگ است بشرین بسیزم
 باشد.
 مان و تقوا.یار نمودن ایاخت -۱

رده کمان و تقوا وابسته یرا به ا یات آسمانکبر یھا ش دروازهیخداوند متعال گشا 
 د:یفرما یمکه  چنان است

نَّ  َولَوۡ ﴿ 
َ
هۡ  أ

َ
ْ �ََّقوۡ ٱَءاَمُنواْ وَ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ ٓ ٱ ّمِنَ  بَرََ�ٰتٖ  ِهملَيۡ عَ  َنالََفَتحۡ  ا َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ِض �ۡ�

َخذۡ 
َ
بُواْ فَأ ْ  بَِما َ�ُٰهمَوَ�ِٰ�ن َكذَّ   .]۹۶[األعراف:  ﴾٩٦ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

و تقوا و  ندآورد یمان میامبران ایھا به خدا و پ ی ن شھرھا و آبادیاگر مردمان ا«
 یم ولیگشود یآنان م ین را بر رویات آسمان و زمکنمودند، بر یشه میرا پ یزگاریپرھ

اعمالشان گرفتار و مجازات فر کیشان را به یھم ا ب پرداختند و مایذکآنان به ت
 »مینمود

گر یخوب ملل د یھا افراد و تجربه یھا وشش و استفاده ار تخصصکتالش و   -۲
 شرفته.یمدرن و پ ینولوژکھا و استفاده از ت نیزم یآبادان ی نهیدر زم

د: اگراز تمام یگو یچه جالب م» کالرکولن ک« ییایتانیان معروف برداقتصاد
 استفاده یشاورزان ھنرمند ھلندکه کم ینکاستفاده  یطور ،شتکقابل ھای  نیزم

ار اروپا یر را طبق معارد نفیلیم ۲۸ یتواند غذا یم یمزروع یھا نیگاه زم آنکنند  می
 .)١(دیه نمایتھ

استان مازندران  ی ه تنھا به اندازهکاست  کوچک یشور ھلند به قدرکه ک یدر صورت
 .)٢(باشد یم ران)ی(ا ما

ج قناعت و یناسالم و ترو یھا ز از رقابتیو پرھ یر از زندگیبذحذف اسراف و ت -۳
 .ییگرا و تجمل یو اجتناب ازخوشگذران یستیز ساده

لوح، چنان موج  ان سادهیجلب مشتر یا برایدن یھا سفانه امروز تمام رسانهأمت
اند و  آن شده ی فتهیدار فر هیاعم از مستمند و سرما ،ه ھمهکاند  غات راه انداختهیتبل

ھا به خاطر جلب پول و مال  شد و رسانهک یدر درونشان زبانه م یطلب اتیھوس ماد
 ه حد و مرز ندارد.کاندازند  یغات را چنان با زرق و برق راه میھرگونه تبل

 .۱۹۶۰ژانویه  ۱۱ -» کتایم نیویور«به نقل از ھفته نامه  ،ضبط والدت -١
 .»اھش جمعیتک«به نقل از  -٢
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 .یالن نظامک یھا نهیو حذف ھز یحاتینترل تسلک -۴
 کبان ،نندکل بنترل اوالد را تقک یھا نهیبزرگ حاضرند، تمام ھز یھا امروزه دولت 
د یلتو یرقابت برا یاز طرفکند  می تیشورھا فعالکن منظور در تمام یا یبرا یجھان

شرفته را چنان به خود یپ یشورھاکھا و  ، ابرقدرتیشتارجمعکو  یا ھسته یھا سالح
اصالح اخالق  یشود اما برا ین منظور صرف میا یاردھا دالر برایلیه مکرده کمشغول 

قابل توجه و  یزیر باشند. برنامه یانسان م یتیه دو عامل بزرگ تربکن یج دیو ترو
استفاده  یا ن و اخالق از ھر حربهید یوبکسر یس براکه برعکوجود ندارد. بل یمنظم

 شود. یم
 ھا. تیثروت و توجه به اولو ی ع عادالنهیتوز -۵
 یاسالم یو حت یدار هیسرما یشورھاک، مخصوصًا در یطبقات ی سفانه فاصلهأمت

گر ید یا شوند اما عده یرتر میروز به روز فق یا ه عدهککند  می دادیچنان ب
 یھا ارخانهکخورند و شام و نھارشان را  یره صبحانه مکو ر یپن شان با یھا سگ

 .)١(نندک یه مینسرو تھکمخصوص به صورت 
الت کند تا مشیو تالش نما ید سعیه باعل افراد جامکن پدر و مادر و یپس بنابرا

ش را یند و فرزندان خویشتر نمایب ی استفاده ،مترکانات کنند و از امکرا حل  یاقتصاد
 یو خوشگذران یاشیناسالم و ع یھا و رقابت یچشم و ھم چشم ،یانات رفاھکام یفدا

دان یه مردانه و جوانمردانه به مکنند بلکش نیخو یرھایو اسراف و تبذ ییگرا و تجمل
الت کفرزند را از ترس فقر و مش یجلواینکه  نند نهکالت را حل کند و مشیایب

ام داز تولد فرزند و اق یریه جلوگکند چرایا او را در نطفه خفه نمایرند و یبگ یاقتصاد
ن یمأو ت یالت مالکا از ترس فقر و مشیو  یمنظور رفاه اقتصادن به یبه سقط جن

دگار مھربان و مدبر یظن به خداوند رزاق و آفر و سوء یبدگمان ینوع، یزندگ یھا هیھزن
 باشد. یم

 »:جارك حبليلة تزا� أن«
امبر یه پکدارد  تیاھم یعت مقدس اسالم به قدریدر شر یگیحق جوار و ھمسا

ه کرد که سفارش یت حقوق ھمسایل آن قدر مرا به رعایجبرئد: یفرما یم ج اسالم
 .و مسلم] ی[بخار برد یاش ارث م هیه از ھمسایردم ھمسابگمان 

 .۳۰ – ۲۹ص  اسالم، شماره چھارم، سال اول، مجله ندای -١
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ار، دوست، دشمن، کزگار، بدیافر، پرھک، مسلمان :ه اسم عام است و شاملیھمسا
در حق  یکیمخصوص خود را دارد. ن ی از آنھا مرتبهھریک  شود و می گانهیو ب یکنزد

 یاریتوان انسان است اگراز تو وام خواست به او وام بده و اگر  ی ه به اندازهیھمسا
و  یکاو شر یدر غم و شاد .نکادت یمار شد او را عین و اگر بک یارید او را یطلب
 یسود دھ و مصحلت و منفعت یه براکگونه  م باش محرم اسرار او باش و ھمانیسھ

 وش.کز بیدر مصلحت او ن یشوک یخود م
شه چشم به جان و مال و ناموسش یه ھمکباشد  یگان بدیھمسا یانسان اگر دارا
اش  هیاز سرما یا شان و بھرهیخاطرش پر ،رهیت براو ین وقت زندگیداشته باشند در ا

آنھا  ی ه ھمهک ینیب یسته و رنجور مکش ن، دلیاندوھگ ،شه نگرانیند، او را ھمیب ینم
 د: یفرما یم ج امبرین جھت پیبد و شرور است به ھم ی هیجوار و ھمساءبر اثر سو

 یا یسکست، گفتند: چه یمن نؤست، میمن نؤست، میمن نؤبه خدا سوگند م«
و  ی[بخار .»اش از دست او در امان نباشد هیھمساکه  کسی !؟ فرمود:ج خدا رسول
 مسلم]
 اوه خون، مال و ناموس مردم از دست کاست  یسکز ین نیو راست یمن واقعؤو م

گرفته شده است واگر شخص مسلمان دشمن و  »امن«مان از یه اکدر امان باشد چرا 
 امل باشد؟کن خالص و یمنؤم ی تواند در زمره یاش باشد، چگونه م هیبدخواه ھمسا

ند او را در حد ک یدگیاش رس هیپس بر انسان مسلمان الزم است به امورات ھمسا
ه کا درست است یند. و آکرا از او دور  یبد وشد،کر و صالح او بیدھد در خ یاریتوان 

ند و کرا اتخاذ  یند و موضع دشمنک کارھا را ترکن یمن اؤفرد م یکمسلمان و  یک
 یھا را برا ھا و دغدغه مات و چالشیب و نامالیھا و مصا یالت و ناھموارکمش

 ند؟کانت یاش خ هیو در جان و مال و ناموس ھمسا اش بسازد؟ هیھمسا
ند: ک یان مین بیرا چن کاز گناھان بزرگ و وحشتنا یکی ج امبریپ ن جھتیھم به

است بس  یظلم و گناھ یسکردن با ھر کالبته زنا .»ینکات زنا  هیبا زن ھمسااینکه  و«
د به یگو یه مکد، بلینکد: زنا نیگو یخداوند متعال در مورد زنا نم یحت ،ریبزرگ و خط

ار زشت و راه و روش بد و یبس یزنا عمله کد چرا یھم نشو یکآور نزد من عمل شریا
 ییویکه الزم است در حق او امانت و نک ،هیعفت است اما زنا با زن ھمسا یمناف یعمل

 ،شتریب یگرید یمن باشد گناھش از ھر زنایاش ا هیت شود و از شر ھمسایشتر رعایب
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ه کگاه داده یارزش و جا یز حق جوار را به حدین أل رتر است، خداوندیتر و خط بزرگ
 گر است.یانت به زنان دیتر از خ ه قطعًا بزرگیانت به زن ھمسایخ

متر کجاد موانع یواباھم  ھا هیو تنگاتنگ ھمسا یکارتباط نزد ی و چون به واسطه
ن یبا ا ج امبریشتر است، پیگان بین ھمسایانت در بین خیااحتمال  ،گرانینسبت به د

عفت، در جامعه مخصوصًا در  یبزرگ و منافانت ین جرم و خیانشان خواستند تا ایب
را به  یار سخت و بزرگذد و انین خاطر وعیھا وجود نداشته باشد به ھم هیان ھمسایم
 نند.کار اجتناب کن ین امر دادند تا مردم از ایا

 اإلرشاك :الكبائر« :ج : قال رسول اهللاقال ب عمرو بن اهللا عبد وعن ]۲[ -۵۰
 .)١(ابلخاري رواه. »الغموس وايلم� ،انلفس وقتل ،الوادلين وعقوق ،باهللا

ره یبکگناھان «فرمود:  ج امبرید: پیگوـ  بـ  ) عبدالله بن عمرو۲( -۵۰
 :عبارتند از

 .تا)یکگانه و یھمگون و  یھمتا و ب ی(ب خداوند یو انباز برا یکقراردادن شر -۱
 .به پدر و مادر یاحترام یو ب ینافرمان -۲
 .گناه یشتن انسان بک -۳
 .»سوگند غموسو  -۴
 .رده است]کت یروا یث را بخارین حدیا[

 .)٢(متفق عليه. »الغموس ايلم�"  :بدل"  الزور شهادةو«: أ�س رواية و� ]۳[ - ۵۱

[سوگند دروغ] » ن الغموسیمیال« یبه جا س از انس یتی) و در روا۳( -۵۱
 ھردو و مسلم یه آن را بخارکشھادت دروغ و ناحق] وارد شده است [» الزور ةشھاد«

 اند. ردهکت یرواباھم 
 ن است: یت چنین روای[و تمام ا

 عقوق الوادلينو باهللا االرشاك«عن الكبائر قال:  جعن ا�س قال: سئل رسول اهللا 
  ».شهاده الزورو قتل انلفسو

 .۲۰۱/  ۲مسند احمد ، ۲۳۶۰دارمی ح  ،۴۰۱۱نسائی ح  ،۶۶۷۵بخاری ح  -١
 .۸۸ – ۱۴۴مسلم ح  ،۲۶۵۴بخاری ح  -٢
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شان در پاسخ یال شد. اؤره سیبکرامون گناھان یپ ج امبرید: از پیگو س انس
 یاحترام یخدا و ب یو انباز برا یکقرار دادن شر :عبارتند ازره یبکگناھان «فرمودند: 

 .]»گناه و شھادت دروغ و ناحق یشتن انسان بکبه پدر و مادر و 
ره برشمرده است، و یبکز را جزو گناھان یپنج چ ج امبریث، پین دو حدیدر ا شرح:

ان یشتر بیا بیمتر و ک یدر بعض و هس یھفت و در بعض بائر راکات تعداد یروا یدر بعض
از  یقت بعضیه در حقکست، چرا ین یات اختالفین روایان ایقت میرده است و در حقک
دوم و  ی درجه ی رهیبکبه گناھان  یاول، بعض ی درجه ی رهیبکات به گناھان ین روایا

در مواضع  ج خدا ه رسولکان دارد کا امیره اشاره دارد و یبکگناھان  ی به ھمه یبعض
مواقع  یو در بعض» سه«مواقع  یدر بعض یطیط محیل و شرااحوامختلف و متناسب با 

ان فرموده باشد و متناسب یشتر بین ھم بیاز ا ییو در جا»  ھفت« یو در بعض» شش«
از آنھا  یا ان پارهیمردم به ب یازھایو ن یو اجتماع یطیط محیبا احوال و اوضاع و شرا

 پرداخته باشد.
از  یا ح پارهیبه توض کنیست.ایصار در عدد نانح ج امبریمقصود و ھدف پ ،لکو در 

 م.یپرداز یره میبکن گناھان یا
 »:نیالوالد الف)عقوق

مان یبرا یم به خوبینکفیب ینظر ج یث نبویو احاد یات قرآنیآ ی نهیاگر در گنج
ن آنقدر یو رسول گرانقدر اسالم در مورد احترام والد أل ه خداوندکشود  یمعلوم م

 م.یابیم بیتوان ید و اھتمام را مکین تایا یا لهئمتر مسکه در کاند  ردهکد کیأت
 أل ید خدایتوح ی لهئبه پدر و مادر بالفاصله بعد از مس یکین ،در چھار سوره از قرآن

ه اسالم تا چه حد کن است یانگر ایب ،لهئبودن دو مس فیرد ن ھمیان شده است و ایب
 پدر و مادر احترام قائل شده است. یبرا

 م: یخوان یم ۸۳ ی هیبقره آ ی سورهو در 

َ ٱ إِ�َّ  َ�ۡعُبُدونَ  َ� ﴿ َّ�  ِ يۡنِ لۡ ٱَو�  .]۸۳[البقرة:  ﴾َساٗ�اإِحۡ  َ�ِٰ�َ
 .»دینک یکید و نسبت به پدر و مادر نیجز خدا را نپرست«

 :میخوان یم ۳۶ ی هیآ ،نساء ی و در سوره

ْ �ۡ َوٱ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ َوَ� �ُۡ�ِ  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ ُ�وا يۡنِ لۡ َو�ِٱ ا ٗناإِحۡ  َ�ِٰ�َ  .]۳۶[النساء:  ﴾َ�ٰ
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د، و ینکاو م یکرا شر یزیچ چیھ )س وک چیو ھ ،بس( د وینکتنھا) خدا را عبادت «(
 ...»د به پدر و مادرینک یکین

 د: یفرما یه مکم یخوان یم ۱۵۱ ی هیآ ،انعام ی و در سوره

﴿ َّ�
َ
�  ِ�ُۡ� ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا يۡ لۡ َو�ِٱ ا  .]۱۵۱[األنعام:  ﴾اَ�ٰنٗ إِحۡ  نِ َ�ِٰ�َ
ه کا ه تا آنجکند و بلکین ید و به پدر و مادر(بدینکخدا ن یکرا شر یزیچ چیه ھک نیا«

 .»دینک یکیشان) نین استبدکمم
 د:یفرما یه مکم یخوان یم ۲۴و  ۲۳ات یاسراء آ ی و در سوره

ِ  َوقََ�ٰ ﴿ ٓ إِيَّاهُ َو� ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
يۡنِ ٱَر�َُّك � ا َ�ۡبُلَغنَّ ِعنَدَك  ۡلَ�ِٰ�َ ۚ إِمَّ ًنا  ۡلِكَ�َ ٱإِۡحَ�ٰ

َُّهَما قَۡوٗ� َكرِ�ٗما ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
ُ
ٓ أ َُّهَما ُهَما فََ� َ�ُقل ل ۡو ِ�َ

َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
 ٢٣أ
ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  ۡخفِۡض ٱوَ   ﴾٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ�� رَۡ�ُۡهَماٱَوقُل رَّّبِ  لرَّۡ�َةِ ٱِمَن  �ُّ

 ]۲۴-۲۳[اإلسراء: 
 یکید، و به پدر و مادر نیه جز او را نپرستکانسان) پروردگارت فرمان داده است  یا«(
شان نزد تو به یا یا ھر دویاز آن دو، و  یکید) ھر گاه ییو رفتار نمایکو با آنان ن( دینک

ر نامؤدبانه ین تعبیترکسب ین و حتکشان میبد ین اھانتیمترکبرسند، ( یریسن پ
و با  )ش خود مرانیاد مزن (و آنان را از پیشان فریھمچون) ُاف به آنان مگو، و بر سر ا

شان فرود آور(و در یرا برا یو بال تواضع مھربان .سخنان مؤدبانه با آن دو سخن بگو
: آنان دست دعا به درگاه خدا بردار) و بگو یامًال فروتن باش، و براکبرابرشان 
 ،شان مرحمت فرمایندارند) بد یف و ناتوانند و جز تو پناھیه ضعک کنیا( پروردگارا!
ت و بزرگ یردند و) مرا تربکمن رحم  کیودک(به ضعف و کیوچکه آنان در کھمانگونه 

 .»ردندک
افر کاگر پدر و مادر  یه حتککند  می هیزھا توصین چیفراتر از ا أل خداوند یحت

 ۱۵ ی هیلقمان آ ی احترامشان الزم است. چنانچه در سورهت یباشند باز ھم رعا
 د: یفرما یم

﴿ ٰٓ ن �ن َ�َٰهَداَك َ�َ
َ
ۖ  فََ�  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  �ُۡ�ِكَ  أ  ِ�  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما

�ۡ ٱ  .]۱۵[لقمان:  ﴾...ُروٗفاَمعۡ  َيا�ُّ
ه ک یمن قرار دھ یکرا شر یزیه چکنند کوشش کمادر تالش و  و گاه پدر ھر«
گاھیمترک شان ی، از ایل بر اثبات آن سراغ ندارین دلیترکوچکاز بودن آن و  ین آ
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سته و به یشه به طرز شایا ھمیشان در دنین حال با ایدر ع ین ولکم یفرمانبردار
 .»نکو رفتار یکسته و نیبا ی گونه

در  یگذاررکف شیدر رد در برابر پدر و مادر را یو قدردانی رگذارکش أل و خداوند
 د:یفرما یدھد و م یش قرار میخو یھا برابر نعمت

نِ ﴿
َ
يۡ  ُكرۡ شۡ ٱ أ  .]۱۴[لقمان:  ﴾َك ِ� َولَِ�ِٰ�َ
ه ھم سپاسگزار من و ھم سپاسگزار پدر و کن است) یما ا ی هیلذا به انسان توص«

 .»مادرت باش
ررًا به کش میخوانات یز در بین ج امبریه پکه است ین موضوع تا آن پایت ایو اھم

ت یرعا، ردن به آنھا و اطاعت و خدمت به آنانک یکین و نیت حقوق والدیاحترام و رعا
به پدر و  یکین ج رامبیپ یحتکند  می دکیأت ،دن برآنھایشکاد نیسن و سالشان و فر

 :ت شدهیرواکه  چنان شمارد یمقدم م خدا مادر را بر جھاد در راه
ا پدر و مادر یفرمود: آ ج امبرینم؟ پکتوانم جھاد  یما یآد: یخدا پرس از رسول یمرد 
 ]یبخار[.باشد ی. فرمود: جھاد تو در مورد پدر و مادرت می؟ گفت: آریدار

 :هکاند  ردهکت یز روایو ن 
م یامبرخدا! تصمیپ ید: اید و پرسیرس ج رمکبه خدمت رسول ا» یالسلم ةجاھم« 

ه با شما مشورت کام  دهیخدمت رسنم و به کت که در جنگ ھمراه شما شرکام  گرفته
ه بھشت کن ک. فرمود: او را رھا نی؟ گفت: آریا مادر داریفرمود: آ ج م حضرتینما
 احمد] ،یاوست. [نسائ یپاھا یکنزد

دران و پ رفتار را با ی وهین بر فرزندان الزم است تا آداب برخورد و شیابربنا
ن آداب و حقوق یا  عمل بپوشانند و از جمله ی اموزند و به آنھا جامهیمادرانشان ب

از  ،نندیقبل از آنان ننش، شان نزنندیبه اسم صدا، جلوتر از آنان راه نروند :عبارتند از
کنند  می ه به آن نگاهک ییآنان دلتنگ نشوند و از غذا یح و اندرزھاینصا

التر از آنان آن غذا را داشته باشند) و در مجالس با ید اشتھایه شاکنخورند(منظورآن
عت نباشد) یه مخالف شرک ینند(البته در صورتکرند و با امرشان مخالفت نیقرار نگ

ه مردم به کنند کن یارکشند، و کاد نینند، بر سر آنھا فرکت سن و سالشان را بیرعا
 .یردکن یه چنکامرزد یند: خدا پدرت را نینند و بگوک ییپدرش بدگو
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 یو عدم ادا یان و نافرمانیعص یبه معنا و» بّر «مقابل  عقوق، ضد و»: عقوق«
 ی لمهکا گفتن یسب و دشنام،  ،ت و آزار آنھا با سخن و گفتاریحقوق پدر و مادر، اذ

ه ک یھر سخن و ھر عمل یلکاست و به طور  نسبت به آنھا یو نا فرمان یچی، سرپ»فاُ «
 ل است.داخ» نیعقوق والد«ش آنھا شود، در تحت رنجازارد و موجب یدل آنھا را ب

ا یاز غضب به پدرش بنگرد،  کیحا ین و نگاھیخشمگ یا با چھره یپس اگر فرزند
 ب عقوق شده است.کند، مرتکپدرش فرض  یخود را مساو

بر ورزد، کدن دست پدر و مادر تیه فرزند در بوسکن آن است یوالد قو ازجمله عقو
پدرش  ی ه او را به واسطهکه شرم داشته باشد کا آنیزد، و یاحترام آنان برنخ ی ا به نشانهی

 .دارد یتیمقام و موقع یه فرزند از لحاظ اجتماعک یطیبشناسند، خصوصًا در شرا
ند ک یه فرزند از پرداخت مخارج پدر و مادر خوددارکز از جمله عقوق آن است یو ن

 نند.که به قانون متوسل شوند و او را به زور وادار به پرداخت نفقه کآنان را مجبور سازد و 
ف یه فرزند در امر انجام وظاکن آن است یل عقوق والدکن مشین و منفورتریاما بدتر
ت خود در یاز انجام مسئول ،ندکر رغُ دلتنگ و ناراحت باشد و مدام غُ  انآن ی خود درباره
شد کاد بیرده و بر سرشان فرکر مقابل آنھا بلند ش را دید، صداین به ستوه آیمقابل والد

ھن دند، نسبت به آنان بدکدار  هحیلمات آزار دھنده برنجاند و قلبشان را جرکو آنان را با 
 ند.ک یدراز دستا آنھسوی  به ردهکنا ییو خدا دیشان اھانت نما تیباشد، به شخص
 یا از غذایش دستور دھد و ین خویه فرزند به والدکز آن است یعقوق ن ی و از جلمه

شد و کشان ابرو درھم  یا در جلویند و کن یو نظر آنھا توجھ یأا به ریند و کمادر انتقاد 
ن یوالد یھا ھا و نقص بیر عکا به ذیش نشان دھد و یو خشنونت از خو ییار تندخویبس
 در ند وکدار  ش خدشهیا اسم و رسم آنھا را با اعمال زشت خویش بپردازد. و یخو
 آنھا را تنھا گذاشتن و به خانه سالمندان سپردن. یھنسالکن یسن

 ین به شدت نھیاز عقوق والد ج خدا م رسولینیب یه مکنخواھد داشت  یپس تعجب
ن سبب گناه و حبوط اعمال شده و انتقام یه عقوق والدکدھد  یو ھشدار مکند  می
 د: یفرما یرا به دنبال خواھد داشت. چنانچه م یالھ

 رد:کبھشت را بر سه گروه حرام  یتعال یخدا«
 دائم الخمر -۱
 شود. ین میب عقوق والدکه مرتک یسک -۲
 ]یاحمد، نسائ[ .»ندک ید وادار میش را به اعمال پلیه زن و فرزند خوکوث، ید -۳
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 د: یفرما یز میو ن
ند، به جز عقوق ک یامت واگذار میگناھان را به روز ق یاب تمامک، ارتیتعال یخدا«
ا) شامل حال فرد ی(در دن قبل از مرگ ی، در زندگیتعال یخدا ،عذاب آن راه کن، یوالد
 م]کند.[حاک یار مکو گنھ یعاص

ه کم است چرا کنه گفته شود باز ھم ین زمید، اما ھر قدر در ایشکسخن به درازا 
 ات را بر انسان دارند.یپدر و مادر حق ح یبراست

د فرزندان یه باکن یت حقوق والدیرعان رھنمودھا در ارتباط با یتر ان به مھمیدر پا
 م:ینک ینند اشاره مکت یآنھا را رعا

اگر پدر و مادر فرزند  یعنی(. ر از گناهیامور غ یاطاعت پدر و مادر در تمام -۱
ردند اطاعت آنھا کت و گناه، دعوت ی، معصی، بداخالقکشرسوی  به ش رایخو

 .و حسن مصاحبت با آنھا واجب است) یکینھرچند  ستیالزم ن
 .یخطاب قرار دادن آنھا با ادب و مھربان -۲
 شوند. یه وارد منزل مک یبرخاستن در مقابل آنان وقت -۳
 .دن دست آنھا صبح و عصر و در مناسبات مختلفیبوس -۴
 .آنان ییت و اعتبار و دارایثیحفظ آبرو و ح -۵
 .نندک یه طلب مکھرچیز  ت احترام و دادنیرعا -۶
 .ارھاکمشورت با آنان در تمام  -۷
 .آنان یبرا یبخشش دائم دعا و طلب -۸
ند، و مراقب نگاه آنان ینار در بنشکد، فرزند در یآ یشان میھمان برایم یوقت -۹

 بخواھند. یزید با اشاره چیه شاکباشد 
 ند.ک یاند اماآنھا را خوشحال م ردهکن به آن امر نیه والدک ییارھاکانجام  -۱۰
 .ردن صدا در مقابل آنانکبلند ن -۱۱
 .نگفتنان صحبت آنان، سخن یدر م -۱۲
 .آنھا ی خارج نشدن از منزل بدون اجازه -۱۳
 .آنان از خواب یردن ناگھانکدار نیب -۱۴
 .ا فرزند بر آنانیندادن ھمسر  یبرتر -۱۵
 .مینکل ما نبود، آنھا را سرزنش نیه موافق مکردند ک یارکاگر  -۱۶
 .مورد در حضور آنان یاز خنده ب یخوددار -۱۷
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 .آنان است یش رویه پک یینخوردن غذا -۱۸
 .طرف غذا قبل از آناندست نبردن به  -۱۹
 .ه اجازه دھندکدن در حضور آنان مگر آنیدن و نخوابیشکدراز ن -۲۰
 .ردن پاھا در حضور آنانکدراز ن -۲۱
 .ش از آنانیوارد نشدن و راه نرفتن پ ـ ۲۲ -۲۲
 .دنیآنان به محض شن یندا ییگو جواب -۲۳
 .ات و بعد از مرگیگذاشتن به دوستان آنان در زمان ح احترام -۲۴
 .نندک یم یه به پدر و مادر بدک ینساکردن با کن یدوست -۲۵
 .)١(ه سودمند استکخصوصًا بعد از مرگ آنان  یدعا برا -۲۶

 »:ن الغموسیمی«ب) 
 یار خوبکردن از نظر اسالم کاد یسوگند و قسم است، و قسم  یبه معنا» نیمی«

و  یتیمھم ترب یھا باشد و اگر به خاطر ھدف یز نمین حال حرام نیست اما در عین
د سوگند خورد در آن یه باکند کاقتضا  یرد و ضرورتیانجام گ یو اصالح یاجتماع

، یتیدر موارد مختلف ترب ج امبریندارد چنانچه پ یالکصورت، سوگندخوردن اش
ش را با یانات و سخنان خویردند و بک یاد میره، سوگند، یو غ یو اجتماعی اصالح

نند، و به کزد  شمردم گو یت و ارزش آن امر را برایردند تا اھمک یسوگند شروع م
ت بر خداوند متعال أو جسارت و جر یانگار کسب ینوع ،اریسوگند خوردن بس یلکطور 

د یر نمایم و توقیسته است تعظیشاکه  چنان را ید حق تعالیمن باؤه مک یاست، در حال
ند چه در سوگند خود راستگو و یگز یدور یز قرار دادن نام ویآو ان از دستکاالم یحت

متر کسوگند راست را ھم  یحت یقین و حقیمنان راستؤمکه  چنان دروغگو باشدچه 
 خوردند. یم

 اند: ، سوگندھا در شرع مقدس اسالم بر سه قسمیلکو به طور 
 »: لغو یھا وگندس« -۱

سخن گفتن  یه شخص در اثناکاست  ی، سوگندیسوگند لغو: در نزد امام شافع
آورد ھمچنان  یقصد سوگند خوردن) بر زبان م ار (نه بهیاخت یعادت و ب یش از رویخو

الله، معمول و متداول است ووالله، نه  یھا و...چون گفتن: آر و مزاح ھا یه در شوخک

 .۳۷۲ص  ۱نیم؟ ج ک: چگونه فرزندان خود را تربیت کر.  -١
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ش یالم خوکه کیت ،بدون توجه مه مردکاست  ییسوگندھا ی ن نوع سوگند از زمرهیا
ا یخدا قسم) و (نه به » ال والله« یارکاند و در ھر  ردهکو به آن عادت  دھند یقرار م

ن نوع سوگندھا را سوگند لغو و یند. ایگو یم ).به خدا سوگند.. یآر( »هوالل یبل«
 نامند. یھوده میب

فاره ھم در آنھا کندارد و پرداخت  یا اخذهؤو م یبازپرس ین سوگندیچن نیو ا
 د: یفرما یخداوند م ،ن نوعیا ی ست، دربارهیبر آن مترتب ن یاھنو گ ست.یواجب ن

ُ ٱ�َّ يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�مۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
  .]۲۲۵[البقرة:  ﴾...�

عادت نه از  ید و از روینک یاد میه بدون توجه ک ییخداوند شما رابه خاطر سوگندھا«
ا عقاب بر آن مترتب یفاره کرد و کاخذه نخواھد ؤپرد، م یت از دھان مین قصد و یرو

 ».ستین
ه کو امام احمد) سوگند لغو آن است  کفه، امام مالیاز نظر جمھور(امام ابوحن یول

ز رخ داده است پس در واقع یه آن چکن گمان یخورد به ا یسوگند م یزیشخص بر چ
و  یفاره و بازپرسکدر نزد جمھور  ین سوگندیشود پس چن یار مکامر خالف آن آش

شود در نزد  یم یندارد اما آنچه بدون قصد سوگندخوردن، بر زبان جار یا اخذهؤم
 فاره دارد.کجمھور 

 :سوگند منعقده -۲
به اصطالح  رد ویگ یم انجام میاراده و تصم یه از روکاست  ییقسم دوم سوگندھا

م و به یاراده و تصم ین نوع سوگند از رویند. ایگو یم» سوگند منعقده«به آن  یشرع
 د: یفرما یم أل ن نوع، خداوندیا ی درباره .شود یماد ی یطور جد

د�ُُّم بِمَ  يَُؤاِخُذُ�م َوَ�ِٰ�ن﴿  ٱا َ�قَّ
َ
  .]۸۹[المائدة:  ﴾يَۡ�ٰنَ ۡ�

اخذه ؤد میا قصد و اراده خورده یه از روک ییخداوند شما را در برابر سوگندھا یول«
 .»ندک یم

 تبند بود و مخالفیآن پا د بهیمقدس اسالم معتبر است و با عگونه سوگند در شر نیا
 ۸۹ ی هیآن بنابر مفاد آ ی فارهکشود و  یفاره مکبا آن ھم گناه دارد و ھم موجب 

ازمند یا لباس پوشاندن بر ده نفر نین، کیعبارت است از اطعام ده مس )١(مائده، ی سوره

ُ ٱَ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ -١ َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
د�ُّمُ  بَِما يَُؤاِخُذُ�م َوَ�ِٰ�ن َ�ٰنُِ�مۡ �  ٱ َ�قَّ

َ
َٰرتُهُ  َ�َٰنۖ يۡ ۡ�  ۥٓ فََك�َّ

ةِ  َعامُ إِطۡ  وۡ  ِمنۡ  َمَ�ِٰك�َ  َعَ�َ
َ
هۡ  عُِمونَ ُ�طۡ  َما َسِط أ

َ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

َ
وۡ  َوُ�ُهمۡ كِسۡ  أ

َ
 َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  رِ�رُ َ�ۡ  أ
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انجام ار اول را کاز دو  یکید یه برده وجود ندارد باکنون کبرده، وا یکردن کا آزادیو 
 داد.

 یچ علتیبند بود و به دروغ و بدون ھید به آن پایه در سوگند منعقده باکم یما گفت
ان سوگند یکا نزدببر قطع صله رحم  یسکه اگر ک یست اما در صورتکد آن را شینبا

انجام ندھد، و  یکن یارھاکرات و صدقه ویه خکن امر سوگند خورد یا بر ایخورد 
سته قرار دھد در یو شا یکد و نیر و مفیخ یارکانجام  یابر یسوگند به خدا را مانع

فاره دھد و کند و از عوض آن سوگند، که سوگند خود را بشکن صورت بر او الزم است یا
 را انجام دھد. یکار نکآن 

 د: یفرما یم ج امبریپ

يلفعل اذلي هو و لف يلع يم� فراي غ�ها خ�اً منها، فلي�فرعن يمينهحمن «

د یافت، بایر آن را بھتر از آن یسوگند خورد، سپس غ یس بر امرکھر « ]یبخار[ .»خ�
 .»ه بھتر است انجام دھدکرا  یارکن فاره داده و آکه از سوگند خود ک

  »:سوگند غموس« -۳
ه کا حال یو به عمد بر وقوع امر در گذشته  یعبارت است از سوگند خوردن قصد

دانسته و به عمد و و ده یدر گذشته، د یبر وقوع امر یسکاگر  یعنیواقع نشده است. 
ند. مانند یگو یم» ن غموسیمی«به آن در اصطالح فقھاء  ،به دروغ سوگند بخورد

ن وجود یار را انجام داده است و با اکن یه او اکداند  یم رده باشد وک یارک یسکه: کنیا
امام ابو ام، در نزد  ب نشدهکار را مرتکن یه من اکخورد  یده و دانسته سوگند مید

دن و یفقط فروغلت ین سوگندیچن یرا سزایندارد ز یا فارهکفه، سوگند غموس، یحن
ه انسان ک(چرا . داستیاز نام آن پکه  چنان ورشدن در آتش سوزان دوزخ است، غوطه

الزم  ین سوگندیالبته توبه و استغفار از چن ).سازد یور م را در وبال گناه، غرق و غوطه
 است. یو ضرور
 »:الزورة ادشھ« ج)

است و از آنجا   ل و انحرافیتما یدر لغت به معنا» زور«[شھادت دروغ و ناحق] و  
 شود. یگفته م» زور«است به آن  یه دروغ باطل و ظلم از امور انحرافک

يَّاٖ�� 
َ
َٰرةُ  َ�ٰلَِك  فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � يۡ  َك�َّ

َ
ْ َفُظوٓ حۡ َوٱ ُتمۚۡ َحَلفۡ  إَِذا َ�ٰنُِ�مۡ � ُ  ا يَۡ�َٰنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ

َ
ُ ٱ� لَُ�ۡم  �َّ

 .]۸۹[المائدة:  ﴾٨٩لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۦَءاَ�ٰتِهِ 
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ار یبس یھا از دروغ یکیار بزرگ و یاز گناھان بس یکیشھادت دروغ و ناحق، 
 یھا انیشاند و زک یم یرا به فساد و تباھ یو انسان یاسالم ی ه جامعهکاست  کخطرنا
 سازد. یمند م را به ناحق بھره یگرید ی وعدهکند  می یا عده ی را متوجه یفراوان
 قت به خود ظلمیدھد در حق یو شھادت م یه به ناحق و به دروغ گواھک یسک

دھد  یم یبه سود او گواھکه  کسی فروشد به یگران مید یاینش را به دنیدکند  می
 یسازد بد یدھد و حقش را تباه م یم یه او گواھیعلکه  کسی ا در حقیو کند  می ظلم
و کند  می انتیر حق و عدالت خیردنش از مسک  به خاطر گمراه یو در حق قاضکند  می

نان بر آن، ظلم و ستم ینسبت به ملت ھم به خاطر متزلزل نمودن حقوق و عدم اطم
 دارد. یروا م

ا یو  یه به مجرد دوستکاست  یافکن یذلت فرد، ھم و ییرسوا یبرا یبراست
ن افراد یقت ایدر حق .ناحق و دروغ بدھد یگواھ ،ایاز دن یزیا مبلغ ناچیو  یخواھش

و ناخرسند  یش را ناراضیخو یشان را آلوده و خدایران نموده، دلھایخود را و ی ذمه
 اند. نموده

از شھادت به ناحق  یناش یتباھان و شر و فساد و یه اسالم زکن جھت است یبه ھم
 د: یفرما یقرار داده و م کف شریو دروغ را مقارن و ھمرد

ْ جۡ فَٱ﴿  ٱِمَن  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  ۡوَ�ٰنِ ۡ� ورِ ٱ َل َقوۡ  َتنُِبوا   .]۳۰[الحج:  ﴾لزُّ

د و از گفتن افتراء بر مردم و بر خدا ینک یدھا و بتان دوریو از پرستش پل«
 .»دیزیبپرھ
دروغ برابر با  یگواھ«ند: یفرما یو مکنند  می دکیأن موضوع تیبر ا ج امبریپ و خود

 یا یز در واقع سخن و گواھیدن به خدا نیورز که شرکآوردن به خداست چرا  کشر
 دروغ و افترا است.

ش را به یخو ی ژهیبندگان خاص و و ،و خداوند دوستان مقرب بارگاھش را
وآنھا را کند  می دیف و تمجیو شھادت ناحق و دروغ تعر یو ندادن گواھ ییراستگو

 د:یستا ین میچن

ِينَ ٱوَ ﴿ ورَ ٱ َهُدونَ َ� �َشۡ  �َّ  .]۷۲[الفرقان:  ﴾لزُّ
 »دھند ینم یه بر باطل گواھکاند  یسانکرحمان)  یو (بندگان خدا«

دروغ و به ناحق  یه گواھکاند  یسانکرحمان  یخدا ی ژهیبندگان خاص و و یآر
گران ید یایش را به دنین خویدرند و یگ یناره مک ین اموریدھند و به شدت از چن ینم

 



 ١٥٩ های نفاق) ) گناهان کبیره و نشانه۱کتاب االیمان (باب (

 یقرار داده است و حت» بائرکبر الکا«دروغ را  یگواھج  امبریه پکفروشند، چرا  ینم
 ج رمکه رسول اکت شده است ین روایث چنیح و معتبر حدیتب صحکگر از ید یتیدر روا

 فرمودند: 
گاه نگردانم، و سه بار اکن یا شما را از بزرگتریآ« ردند. کرار کن سخن را تیبائر، آ

گاه  رسول یچرا ا :گفتند ش اصحاب  ،به خداوند کفرمود: شر .دینکخدا. ما را آ
گاه  !گاه فرمودند: ھان ه داده بودند، نشستند و آنکیه تک ین و در حالیوالد ینافرمان آ

ه اصحاب با خود کردند تا بدانجا ک یرار مکوسته آن را تی.. پس پ.دروغ ید و گواھیباش
 ]یترمذ و ، مسلمی[بخار .»نندکوت کس ج خدا اش رسولک یگفتند: ا
شان یرا ایدروغ را بزرگ پنداشته است ز یخطر و جرم گواھ ج امبریت پین روایدر ا

رد و کر که را دوباره ذیتنب ی هملک ،ه آنبدادن به سبب اھتمام  هکیبعد از نشستن و ت
دا شد یشان ھوکمبار یمایآثار غضب و خشم از س یرار نمود. حتکرا ت شھادت به ناحق

ردند ک یشان را میوت اکس یتمنا )ج امبریبه خاطر شفقت و رحمت بر پ( ش و صحابه
متعدد ھمچون عداوت،  یھا زهیو انگکنند  می ن باره تساھلیه مردم در اکو از آنجا 
ن امر یه اکن سبب یز بدیدارد، و ن ین وا میانسان را به شھادت دروغ ...رهیحسد، و غ

 رار فرمود.کن بار تیآن را چند ج امبریدارد پ یرا در پ یشماریمفاسد ب
ه به کت شده ین روایچن» مصنف عبدالرزاق«و » بهیش یابن اب«ت یدر روا یتح

 فرمود:  س دروغ، حضرت عمر یجرم گواھ یخاطر بزرگ
داده است، به چھل ضربه  یگواھه به دروغ کثابت باشد  ه در حق اوکس کھر «

و  ییرسوا یابان برایدر بازار و خ اه شده ویاو س یفر داده خواھد شد و روکیشالق 
ز در زندان ین یدیت مدشود و تا مد یده میگران گردانید یعبرت برا ذلت و درس

 .»خواھد ماند
 ه بر اثر آنکبودن شھادت به دروغ است  کو خطرنا یاز بزرگ کین خود حایو ا

به آنچه  یگناه ظلم و ستم شده و مردمان یب یع گشته و بر افرادیضا یاریحقوق بس
 ابند.ی یحقشان نبوده دست م

چ انحراف و یخواھد تا بدون ھ یمنان مؤاز م أل خداوند ،گر از قرآنید ییدر جا
ش، و منافع ین راه به زن و فرزند، قوم و خویبه حق و عدالت شھادت دھند و در ا یلیم

 نند.کش نگاه نیخو یو اغراض فرد یشخص
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د و به یوشکعدل و داد ب ی د و در اقامهیشه سازیپ یعدالت و دادگر !منانؤم یا« 
ا پدر و مادر و یان خودتان یبه زه شھادتتان کھرچند  دیشھادت دھ ،خاطر خدا

ا نادار باشد یشود دارا  یان او شھادت داده میبه ز یسکشاوندان بوده باشد. اگر یخو
ه کند چرا کشھادت حق، منصرف ن یا شفقت به نادار، شما را از ادایرغبت به دارا 

ه کد ینکن یرویپس از ھوا و ھوس پ آنان بھتر است.ھردو  یاز رضا أل خداوند یرضا
د یبگردان یا از آن روید یچانیشھادت حق بپ ید و اگر زبان از ادایگرد یمنحرف م

گاه استینک یخداوند از آنچه م  .»د آ
 ی د ھمهیه در خصوص شھادت، باکخواھد  یمنان مؤخداوند از م ،هین آیدر ا

ان یشھادت به حق بدھند، اگرچه به ز ،نار بگذارند و فقط به خاطر خداکمالحظات را 
دادن حق  د در شھادتیبا .تمام شود انان آنیکا نزدیپدر و مادر و  ایشخص آنان 
 یو منافع فرد یشخص یھا ش قرار دھند و حب و بغضیاس خویمقو ار یوعدالت را مع

 اس قرار ندھند.یش را مقیخو
 یا گونه مالحظه چیه در برابر حق وعدالت ھکاست  یسک ین و واقعیمن راستؤم

ده یآن ناد یش را به خاطر اجرایش و بستگان خویمنافع خو یحت نداشته باشد و
 رد.یبگ

دھند  یاز مردم به دروغ شھادت م یه برخک یھا و موارد از نمونه یکیز یامروز ن
ز یمن شھادت بده و من ن یند: تو برایگو یگر میھا به ھمد در دادگاه یه برخکن است یا

د ییأا تین، خانه و یت زمکیھمچون مل یامر ی دھم و درباره یبه نفع تو شھادت م
گاھیه نک  هکیت و تزیصالح گر یدیکبه نفع  یگونه اطالع چیدارد بدون ھ یاز به علم و آ

اند، و  نداشته یگونه ارتباط چیھباھم  ه آنھا قبالً ک یدھند در صورت یم یشھادت و گواھ
ن یاند. ا ردهکگر مالقات یدرب دادگاه با ھمد یقبل و جلو یا ن بار، لحظهیاول یبرا

گونه  م اسالم و آنید مطابق تعالیبا ین، شھادت و گواھیاساس و دروغ یاست ب یشھادت
 د: یفرما یه در قرآن آمده است باشد خداوند مک

ٓ َوَما َشِهدۡ ﴿  .]۸۱وسف: ی[ ﴾َعلِۡمَنا بَِما إِ�َّ  نَا
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گاه شدهیدھ ینم یو گواھ«  .»میا م مگر به آنچه مطلع و آ
عدالت  ی لهئاسالم را به مس ی العاده ث، توجه و اھتمام فوقیات و احادین آیا

ن یه اسالم تا چه اندازه در اکدھد  یسازد و نشان م یروشن و شفاف م ،یاجتماع
ان عمل یسف مأت تیت دارد، اگر چه با نھای، حساسیو اجتماع یمھم انسان ی لهئمس

ن تا آسمان است، و ی، فاصله از زمیبخش اسالم یو تعال ین دستور عالیمسلمانان و ا
 و انحطاط آنھا است. یماندگ از اسرار و رموز عقب یکی ،نیھم

 :قالوا "املو�قات السبع اجتنبوا« :ج قال رسول اهللا :قال ،س هر�رة أيب وعن ]۴[ - ۵۲
 ،باحلق إال اهللا حرم اليت انلفس وقتل ،والسحر ،باهللا الرشك : "قال ؟اهللا رسول هن يا وما

 الغافالت املحصنات وقذف ،الزحف يوم واتلو� ،ايلتيم مال وأ�ل ،الر�ا وأ�ل
 .)١(متفق عليه .»املؤمنات

ره یبکننده(ک کاز ھفت گناه ھال«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابو ھر۴( -۵۲
دند: ید. مردم پرسیزیشانند) بپرھک یت مکو ھال یاند و انسان را به تباھ که خطرناک
شانند، ک یم یت و تباھکه انسان را به ھالکن گناھان ھفتگانه ی! اج خدا رسول یا
، خوردن یبه خدا، سحر و جادو، قتل ناحق، رباخوار کفرمود: شر ج امبریاند؟ پ دامک

ار با دشمنان و بدخواھان اسالم و تھمت یکم (به ناحق)، فرار در روز جنگ و پیتیمال 
 .»باشند یاطالع م ین تھمت بیاه از کگناه  یدامن مسلمان و بکبه زنان پا

 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ،مؤمن وهو يز� ح� الزا� يز� ال«: ج قال رسول: قال س هر�رة أيب وعن ]۵[ - ۵۳
 وال ،مؤمن وهو �رش�ها ح� اخلمر �رشب وال ،مؤمن وهو �رسق ح� السارق �رسق وال

 أحد�م يغل وال ،مؤمن وهو ينتهبها ح� أبصارهمفيها  إيله انلاس يرفع نهبة ينتهب
 .)٢(متفق عليه »إيا�م فإيا�م ؛مؤمن وهو يغل ح�

شود، اگر  یب زنا مکه مرتک یسک«فرمود:  ج امبرید: پیگو یم ج رهی) ابوھر۵( -۵۳
ردن ک یشد. و دزد به ھنگام دزد یب زنا نمکداشت مرت یمان میاب زنا، اکبه ھنگام ارت

 .۳۶۷۱ح  ینسائ ،۲۸۷۴ابوداود ح  ،۸۹ – ۱۴۵مسلم ح  ،۲۷۶۶ح  یبخار -١
 ،۴۸۷۰ح  ینسائ ،۳۹۳۶ابن ماجه ح  ،۲۶۲۵ح  یترمذ ،۵۷ – ۱۰۰مسلم ح  ،۲۴۷۵ح  یبخار -٢

 .۴۶۸۹ابوداود ح 
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نوشد، اگر به  یشراب مکه  کسی د وینما ینم یداشته باشد اقدام به دزدمان یچنانچه ا
 یه مال با ارزشک ید، و چپاولگرینوش یمان داشته باشد شراب نمیدن آن، ایھنگام نوش

اند، با ظلم و ستم و غصب و  ه مورد توجه مردم است و مردم به آن چشم دوختهکرا 
مان داشته باشد دست به یبه ھنگام غارت اغما و تاراج ببرد، اگر یرد، و به یغارت بگ
داشت، دست به  یمان میردن اگر اک انتیاز شما به ھنگام خ یکچ یزند و ھ یغارت نم

 د.یازی یانت نمیخ
ن یه از اکد و بر شما باد یزیبا بپرھیزشت وناز یھا ن خصلتیه از اکبر شما باد 

 .»دیشکح دست بیردار قبکاعمال و 
 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 قلت :عكرمة قال ." مؤمن وهو يقتل ح� يقتل وال«: عباس ابن رواية و� ]۶[ - ۵۴
 فإن ،أخرجها ثم أصابعه ب� كوشبّ  ،هكذا :قال ؟منه اإليمان ي�ع كيف :عباس البن
 وال ،تاماً  مؤمنا هذا ي�ون ال :اهللا عبد أبو وقال .أصابعه ب� وشبك ،هكذا إيله اعد تاب

 .)١(البخاري لفظ هذا »اإليمان نور هل ي�ون

ب قتل ناحق کمرتکه  کسی و«آمده:  ب از ابن عباس یتی) و در روا۶( -۵۴
د: از یگو س رمهکع .شد یب قتل نمکداشت مرت یمان میا ،شود، اگر به ھنگام قتل یم

 گردد؟ ین افراد جدا میمان چگونه از ایدم: ایپرس س ابن عباس
گردد. سپس انگشتان دستش را در دست  ین جدا میچن نیگفت: ا س ابن عباس

ن ید و گفت: اگر چنیشکرون یگر بیآنھا را از ھمد یا رد و پس از لحظهکداخل  یگرید
ن ین چنیمان، اینند، اکشوند، توبه  یبا میزشت و ناز یارھاکن یب چنکه مرتک یافراد

 رد.کگر داخل یدستش را در دست دگردد و دوباره ابن عباس انگشتان  یبه آنھا باز م
 ی رهیاز دا ین افرادیه چنکست ین نیث، این حدید: (منظور از ایگو )٢(و ابو عبدالله
ن یه) چنکگردند بل یان داخل مکافران و مشرکشوند و درگروه  یاسالم خارج م

 .»نخواھند داشت یا مان بھرهیامل نخواھند بود و از نور اکمن ؤ، میاشخاص
 .رده است]کت یروا یرا امام بخارث ین حدی[ا

 .۶۸۰۹بخاری ح  -١
 .یه امام بخارینک -٢
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ه کست بلیمان مراد نیوجود ا یث، نفین دو حدین، در ایبه اتفاق تمام محدث شرح:
ن یامل از چنکمان یا یث فوق، نفین دو حدیمان مراد است و مراد از ایمال اک ینف

انت و قتل ناحق ی، و خیگر ، غارتیخوار ، شرابیه دست به زنا، دزدکاست  یافراد
ن یاند. چنانچه ا بھره یمان بیامل ندارند و از نور اکمان ی، ایسانکن یچن یعنیزنند.  یم

 ند:ک یان مین بیواضح و روشن چن یبا الفاظ و جمالت یمطلب را خود امام بخار

 .»ال ي�ون هل نور االيمانو منا تاماً ؤال ي�ون هذا م«
 یھا از خصلت شتن رایه خوکامل آن است کن وی، راستیقیمن حقؤم ی و نشانه
 ھم نشود. یکند و به طرف آنھا نزدکحفظ .. .رهی، و غیل زنا، دزدیبا از قبیزشت و ناز

مان به طور یا یث، نفیمراد از حد ،س ه بنا به قول ابن عباسکن است کز ممیو ن
ن انجام عمل باشد یار، دزد، چپاولگر، خائن و قاتل در حکموقت از شخص زنا

مان یمتصف به ا ین افرادیبر آن است چون اگر چن ث دالیه متن حدک طور ھمان
فر خواھد کیه خداوند بر آنھا خشم خواھد گرفت وآنھا را کداشتند  ین میقیبودند و  یم
د: منظور یفرما یم س ن جھت ابن عباسیدادند به ھم یار زشت را انجام نمکن یرد، اک

ب عمل زشت زنا، اکھنگام ارت یعنیمان به طور موقت است، یا یث، نفین حدیاز ا
ستد، تا از یا یسرش م یشود و بر باال یمان از او جدا میا ...رهیو غ ی، چپاولگریدزد

 گردد. یاو باز مسوی  به مانیآن عمل فارغ شود، پس از آن ا
در منع  یریگ د و سختیمن باب تھد ج امبریث پین حدیه اکن است کز ممیو ن

شناخت و قباحت اینکه  یبرا ج امبریقتل ناحق باشد و پ و ی، چپاولگری، دزدیارکزنا
ن را در یمنؤم یھا ند و قلبکن یشن مردم ذھن یح را برایزشت و قب یھا ن خصلتیا

د استفاده یظ و تشدید. از تغلیح متنفر و منزجر نمایقب یھا گونه خصلت نیمورد ا
و «شود یال اله اال الله وارد بھشت م ی هندیگو« :هک س ث ابوذریل حدیردند به دلک

شوند. و  یار و دزد وارد بھشت مکه زناکشرح آن گذشت و در آن مشخص شده بود 
ده یامت بخشیدر روز ق یرم الھکبه فضل و  یسانکن یا چنیه قبًال گفته شد کھمانطور 

 شوند. یفر اعمال خود، داخل بھشت مکیدن یا بعد از دیشوند و  یم
ه کامل آن است کمان یه اکدھد  ینشان م یف به خوبیث شرین حدیبه ھر حال، ا

نامشروع و زشت باز دارد و او را به انجام واجبات وادار  یارھاکمن را از ؤشخص م
و غارت  یا چپاولگریند، که زنا بکافت یمان یا یرا با مراتب عال یمنؤتوان م ید و نمینما
 زند.ناحق ب ا دست به قتلیند و کب یا دزدید، ینما
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از  یکیب که مرتکرا ھرکس  هکست یث بر آن نین حدیه اکتوان گفت  ین رو میاز ا
 ند.ک یخارج معرف یو از امت اسالم کافر و مشرکبائر شد ک

 مراجعه شود] ۳۵ث یشتر به شرح حدیب عاطال ی[برا

 و�ن :"مسلم زاد. "ثالث املنافق آية« :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۷[ - ۵۵
 اؤمتن �ذاو ،أخلف وعد �ذاو ،كذب حدث إذا ":اتفقا ثم. "مسلم أنه زعمو وص� صام

 .)١(»خان

 ز است:یمنافق سه چ ی نشانه«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷( -۵۵
 .دیدروغ گو ،در سخن گفتن -۱
 .ندکدھد به آن وفا ن یا ا وعدهیمان بندد و یچون پ -۲
 د.یانت نمایبه او سپرده شود، در آن خ یھرگاه امانت -۳
ز یلمات را نکن یا امام مسلم، یاند، ول ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

امل) که مسلمان(کند کو گمان  دارد یرد و نماز به پایاگرچه روزه گ«افزوده است: 
 .»]است

 فيه �ن من أر�ع« :ج قال رسول اهللا :قال ب عمرو بن اهللا عبد وعن ]۸[ - ۵۶
 :يدعها حىت انلفاق من خصلة فيه اكنت منهن خصلة فيه اكنت ومن ،خالصاً  منافقاً  اكن
 .)٢(متفق عليه »فجر خاصم و�ذا ،غدر اعهد و�ذا ،كذب ثحدّ  و�ذا ،خان اؤتمن إذا

چھار خصلت است چون «فرمود:  ج امبرید: پیگو ب ) عبدالله بن عمرو۸( -۵۶
ھا باشد،  ن خصلتیاز ا یکی یداراھرکس  موجود باشد منافق خالص است، و یسکدر 

ن چھار خصلت ینفاق در او وجود دارد و ا یژگیرده است وکن که آن را ترک یتا زمان
 عبارتند از:

 د.یانت نمایبه او سپرده شود در آن خ یگاه امانتھر -۱
 د.یدر سخن گفتن، دروغ گو -۲
 ند.کند و به آن وفا نکدھد، آن را نقض  یا ا وعدهیمان بندد و یچون عھد و پ -۳

 .۲/۳۵۷مسند احمد  ،۵۰۲۱نسائی ح  ،۲۶۳۱ترمذی ح  ،۵۹ – ۱۰۷مسلم ح  ،۳۳بخاری ح  -١
 .۴۶۸۸ابوداود ح  ،۲۶۳۲ترمذی ح  ،۵۹ – ۱۰۷مسلم ح  ،۳۴بخاری ح  -٢
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(و عدالت را در خصومت  شه سازدیند، راه فسق و فجور را پک یچون دشمن -۴
نادرست  یھا سه و نسبتید و به دروغ و دسیاز حق تجاوز نما ند وکت نیرعا

 .»)ندکمال یگران را پایمتوسل شود و حقوق د
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 نفاق اصغر  -۲ برکنفاق ا -۱ :نفاق بر دو نوع است :رحش

 ده است. ینفاق در عق ،برکنفاق ا
  .اعمال و رفتار استی  نهینفاق در زم ،نفاق اصغر 

ند. کمان یاعمال و رفتار، اظھار ا یبا زبان و بعض یسکه: کده آن است ینفاق در عق
 ۹و  ۸ات یباشد. خداوند درآ ن آن دویرخدا و رسول و اوامر و فرامکاما در باطن، من

 د: یفرما یه مکگونه افراد سخن گفته است آنجا نیاز ا ،بقره ی سوره

ِ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب َّ�  ِ يَُ�ِٰدُعوَن  ٨ِمنِ�َ َوَما ُهم بُِمؤۡ  ِخرِ �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱَو�
َ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  �َّ

َ
ٓ أ  .]۹-۸[البقرة:  ﴾٩َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ

م. یز باور داریند: ما به خدا و روز رستاخیگو یه مکھستند  یا ان مردم دستهیدر م«
نان به نظرشان) خدا و ی(ا .ندیآ یه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمک یدر صورت

 یبند ولیفر یه جز خود را نمک یاند، در صورت مان آوردهیه اکزنند  یرا گول م یسانک
 .»فھمند ینم

 : میخوان یزمین نیمنافق ی ه درآغاز سور

﴿ ٓ ۡ ٱ َءكَ إَِذا َجا ِۗ ٱ لََرُسوُل  إِنََّك  َهدُ قَالُواْ �َشۡ  ُمَ�ٰفُِقونَ ل ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  لَرَُسوُ�ُۥ إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ َّ� 
ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ    .]۱[المنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذبُونَ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل
م یدھ یم یند: ما گواھیگو یخورند و م یند، سوگند میآ یه منافقان نزد تو مک یھنگام«
ـ  یباش یخدا م ی ه تو فرستادهکداند  یخداوند م ـ یخدا ھست ی ه تو حتمًا فرستادهک
ه به کخود دروغگو ھستند(چرا  ی ه منافقان در گفتهکدھد  یم یخدا گواھ یول

  .»)مان ندارندیسخنان خود ا
 د: یفرما یداده و م ینساء به آنان ھشدارسختی  از سوره ۱۴۵ ی هین درآیچن ھم

ۡ ٱإِنَّ ﴿ رۡ ٱِ�  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل  ٱ كِ �َّ
َ
 .]۱۴۵[النساء:  ﴾١٤٥نَِصً�ا َولَن َ�َِد لَُهمۡ  �َّارِ ٱمَِن  ۡسَفلِ ۡ�

 یاوریان آن ھستند و ھرگز کن میتر نییدر اعماق دوزخ و در پاگمان منافقان  یب«
 .»)ادشان رسد و آنان را برھاندیتا به فر( افتی یآنان نخواھ یبرا
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 ی اند، به خاطر داشتن دو چھره ده منافقیه در عقکن گروه منافق یقت ایو درحق
امًال مشخص کرا موضع آنھا یز ،اند نین دشمنان اسالم و مسلمیتر کمختلف، خطرنا

صفوف  یال ه در البهکبل ،نندکتا مردم مسلمان، آنھا را بشناسند و از خود طرد  ،ستین
 حساس نفوذ یھا در پست یگاھ ین و خداجو و حتین و راستیو متد کمردم پا

 زنند.  ین ضربه میو به اسالم و مسلمکنند  می
از اخالق و صفات منافقان را در  یبرخ یسکه: کو نفاق در عمل و رفتار، آن است 

اما در دل به خدا و  ،رفته باشدیآنان پذ ی، خوآورده و در اعمال و رفتار ود جمعخ
ات یث، روایات و احادیروا ی نهی، مؤمن باشد. در گنجنیو روز بازپس یامبران آسمانیپ

مراد، نفاق  ه در ھر دو،کث فوق یمانند دو حد ،اند ردهک گونه نفاق گفتگو نیاز ا یفراوان
 یمانیا یه نفاق به مفھوم خاصش، صفت افراد بک. چرا یاست نه نفاق اعتقاد یعمل

نفاق  یفر و زندقه دارند. ولکاما باطنًا دل در گرو  ،اند ه ظاھرًا در صف مسلمانانکاست 
 ،شود یگفتار و عمل را شامل م ،ظاھرو باطن یگانگ ه ھرگونه دوکدارد  یعیوس یمعن

مسلمًا  ،میبر ینام م» نفاق یھا رگه«ه ما از آن به عنوان کد مؤمن باشد، ھرچند در افرا
از نفاق  ییھا رگه یستند ولیخاص ن یمنافق به معنا ،گونه افراد نیا ،ث فوقیدر دو حد

 نه در اعتقاد.  ،اند ه منافقانیدر وجود آنھا ھست و در عمل شب
فر و زندقه و کدن و اجتناب از یگز یه دورک یفرد مسلمان ھمانطور یک یو برا

رت یاز س ییسویکو  یالزم است، دور یدتیعق یو نفاق و دورنگ یپرست و چندگانه کشر
و  ین دوریتا در پرتو ا ،است یز الزامین ،منافق و دورو یھا آدم یھا و عادات و خصلت

 ابند. یآل آن دست ب دهیامل و اکمان و درجات یا یبتوانند به مراتب عال ییسویک
س متصف به که ھرکرده است کرکرا ذ یژگیسه تا چھار و ج امبریث پین دو حدیدرا

قت گناھان یار منافقان است. و در حقکه یارش شبکآنھا باشد، در عمل، منافق است و 
 شوند.  یصادرنم یقیه از مؤمن حقکھستند  یا رهیبک

 :]اذا ائتمن خان[ انت در امانت استیخ ن خصلت:ینخست
ه انسان کاست  یاز پرداخت حق یخوددار یامانت و دراصل به معناانت، ضد یخ

بسپارد  یا فهیو وظ یارک، یمال یگریبه د یسک یعنیرده است. کپرداخت آن را تعھد 
ح انجام خواھد ین باره به طورصحیت خود را در ایه آن شخص، مسئولکن اعتماد یبا ا

 رد. کدرآن نخواھد  یوتاھکداد و 
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در امانت که  کسی ن گناھان استیتر ن اعمال و از زشتیمنفورتر انت در امانت ازیخ
ن، متصف شده است. یمنافق یاز اعمال و رفتارھا یکیقت به یند. در حقک یانت میخ
مردم نسبت  یاعتماد یانت درامانت، ظلم و ستم در حق صاحب امانت و موجب بیخ

 به شخص خائن است. 
ه خداوند آن کگردد  یز شامل میاسالم را نن یه دک، بلیمال، ناموس و ھرحق :امانت

م و با عمل به آن یاد دھیار ما نھاده است، تاآن را به مردم یدر اخت یرا به عنوان امانت
 م. یوشکدر حفظ و حراست آن ب

در منطق اسالم و  یول شود یگفته م یمال یھا و امانت اگر چه معموًال به امانت
، یو نظام یاسی، سیو اجتماع یفرد یون زندگه تمام شئکدارد  یعیقرآن، مفعھوم وس

 رد. یگ یرا در برم یو اخرو یویو دن یو اعتقاد یفرھنگ
است، اموال،  یاسالم در دست مسلمانان امانت الھ کن جھت، آب و خایا یرو
، یخیتار یھا راثیھا و م ، فرھنگیانسان یھا هیھا، سرما تیھا، مسئول ھا، پست ثروت

شود و ھمه  یه به دست افراد مختلف در اجتماع سپرده مکاست  یالھ یھا ھمه امانت
آن  یردن آن به صاحبان اصلک مین امانت و تسلیاند در حفظ و حراست ا موظف

 انت نشود. یھا خ ن امانتیچ وجه درایوشند و به ھکب
ه دانشمندان کبل،ستیسپارند، ن یگرمیدیکه مردم به ک یامانت منحصردر اموال یآر

نند. فرزندان انسان کتمان نکق را یاند حقا ه موظفکھستند  یداران ، امانتز درجامعهین
انت یشود، خ یوتاھکت درست آنان یم و تربیه اگر در تعلکھستند  یالھ یھا امانت

ه کشود  یماتش، امانت بزرگ پروردگارمحسوب مید و تعلیدرامانت شده است، قرآن مج
د نسبت به یه نباکاند  ز امانتین ج امبرین خدا، سنت پییآ .در دست مسلمانان است

  .ن آنھا را پشت سرگذاشتیرد و اوامر و فرامکانت یآنان خ
ه خدا به او داده است، امانت ک ییروھایخود انسان و تمام ن یوجود و ھست یحت

وشند، در حفظ سالمت جسم، که انسان موظف است در حفظ آنھا بکپروردگارند 
تواند دست  ینند، لذا نمکن یوتاھکشه یر و اندکو ف یانسرشار جو یرویسالمت روح و ن
 شتن بزند. یان به خویا ضرر و زیو  یشکبه انتحارو خود

ھا،  یاوقات و توانمند ،شان ، اعضاء و جوارحیز چشم، گوش، زبان، وجود زندگیو ن
ه کصرف شوند  یید در جایه باکھستند  ھمه امانت یانسان یھا تیاستعدادھا و صالح
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انت در امانت محسوب ینصورت خیرایدرغ .ھمان منظور به انسان عطا شده استبه 
 شود.  یم

مجلس امانت  یھا انت است و حرفیز، خیت نیردن و معصکن جھت گناه یبه ھم
 یدوستانه و خصوص یھا ه در نشستکگران یھا به د دن رازھا و حرفیاست. و رسان

ر و یناجا دوستان، ی اند بدون اجازه هگر گفته شدیاعتماد به ھمد یلفانه در فضاکت یب
 :دیفرما یم یثیدر حد ج امبریپ د.یآ یانت به شمارمیخ

 [طبقات ابن سعد]» املجالس باالمانة« 
  .»شود، امانت است یراد می، ایه درجلسات خصوصک ییوگفتگوھا«

 : دیفرما یز میو ن

 ،یگـرید یبـرا یسـکه ک یھنگام«. »إذا حدث الرجل حبديث، ثم اتلفت فهو أمانه«
ن سخن یا نه) اید یآن را شن یسکا یه آکسپس به اطراف خود بنگرد ( ،ندکنقل  یسخن

 .»امانت است
انت در امانت محسوب ی، خیالمات تلفنکسمع تلفن و شنود م رو، استراق نیاز ا

ما  یاز زندگ یا چ مرحلهیارند و ھیانت در امانت بسیق خیمصاد ،به ھر حال شوند. یم
ن یانت بازداشته نشده باشد و ایم به امانت داده نشده باشد واز خکدرآن، حه کست ین

 د مدنظرداشت. یشه بایث را ھمیحد

 ]: اذاحدث كذب[ ییدروغگو ن خصلت:یدوم
از آنھا موجب  یکه ھرکشود  یم ینظم یو ب ینکش نان، وقتیسبب عدم اطم ،دروغ

دروغ گفتن اساس نفاق و قت، یگردد و درحق یانسان م یدر زندگ ینیخسارت سنگ
به او اعتماد و  یارکچ یه در ھکو ذلت صاحبش بوده  یو موجب خوار ییدورو
 شود.  ینان نمیاطم

 یین دروغگویله و پست، ھمیھا و صفات رذ کیما، منشأ تمام ناپا ینونک ی در جامعه
 سازد و یرا متزلزل م یو انسان یاسالم ی جامعه ی ، اساس و شالودهییدروغگو است.

 اعتبار و یسازد، دروغ انسان را در نظر مردم ب یو اختالل م ینظم یآن را دچار ب
ش مورد اعتماد یھا به سخنانش باورندارد و گفته یسکه ک ید. بطورینما یارزش م یب

ن در معامالت و یخود و ھمچن ی ثرمردم جامعه در شغل و حرفهکست، ایمردم ن
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ن ین اعتماد را از بیا عتماد مردم دارند. دروغ،از به اید و فروش، نیروزانه و خر یزندگ
 دھد.  یرا رشد م ینیبرد و در جامعه حس بدب یم

ان را جزو گمراھان قرار داده و یدروغگو ،أل ه خداوندکن خاطر است یھم به
  :دیفرما یم

َ ٱ إِنَّ ﴿ ارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ� َ�هۡ  �َّ  .]۳[الزمر:  ﴾َكفَّ
 » ندک یت و رھنمود نمیحق، ھدا یسو شه را بهیفرپک یخداوند درغگو«

 :دیفرما یو مکند  می دین تھدی، در روز بازپسکان را به عذاب دردنایز دروغگویو ن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن َ�َ  �َّ ِ ٱَ�ۡفَ�ُ َمَ�ٰٞع قَلِيٞل َولَُهۡم َعَذاٌب  ١١٦َ� ُ�ۡفلُِحونَ  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
ِ�مٞ 

َ
 .]۱۱۷-۱۱۶[النحل:  ﴾١١٧أ

آنان از جھان  ییگردند، و سودجو یبندند رستگارنم یه برخدا دروغ مک یسانک«
  .»دارند کیاست و عذاب دردنا یمک یاالکا با توجه به آخرت، یزاست و تمام دنیناچ

 یزشت ی نهیه در زمکاست  یا دھنده انکت ی هیآ )١(۱۰۵ ی هینحل، آ ی و در سوره
قرار  یات الھیران آکافران و منکان را در سرحدیند و درغگویگو یدروغ سخن م

دروغ  یه، دروغ و افترا برخدا و رسول است به ھر حال زشتیدھد، گرچه مورد آ یم
 ی هیسرما ی نندهکقت دروغ نابود یدر حق ه مجسم شده است.ین آیاجماًال در ا

 ینان عمومیجامعه اعتماد متقابل و اطم ی هین سرمایتر ه مھمکچرا .نان استیاطم
انت و تقلب یشاند، دروغ و خک یم یه را به نابودین سرمایه اک یزین چیتر است، مھم

ان یگاه با دروغگو چیھ ،ت و بافراستیارو بادرای، ھوشکرین جھت افراد زیاست، به ھم
 ستند. ینان و اعتماد نیه آنھا قابل اطمکنند، چرا ک ینم یدوست

انسان را دعوت  ییه راستگوکگناھان است، چرا ی ھمه ی ه سرچشمهکدروغ است 
انسان را دعوت به  ییدعوت به بھشت و درغگو یارکویکو نکند  می یارکویکبه ن
ارھرگز کو گناھان دعوت به جھنم. انسان گنھ یارکو بزھکند  می و گناھان یارکبزھ
پوشاندن  یاو است و برا یی، موجب رسواییه راستگوکتواند، راستگو باشد، چرا  ینم

 متوسل به دروغ شود.  دیآثارگناه، معموًال با
 یه تمام شئون زندگکدارد  یعیدر منطق اسالم، مفھوم وس ییو در واقع دروغگو

، کیدروغ پزش ین جھت، گواھیا یرو ،ردیگ یرا در برم یو اقتصاد ی، فرھنگیاجتماع

ِينَ ٱ َكِذَب لۡ ٱ َ�ِيإِ�ََّما َ�فۡ ﴿ -١ ِۖ ٱ َ�ِٰت � ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
 .]۱۰۵[النحل:  ﴾١٠٥َ�ِٰذبُونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ
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و شھادت  یه دروغ، گواھیدیی، تأی، دروغ به شوخکودکدروغ به  ،شفارش دروغ
اند و  ییق دروغگوی، ھمه جزو مصاد یمبتذل و انحراف یھا تابک یظ برایدروغ، تقر

لمات را به کن یستند، اما ھمراه نام خود ایه پروفسور و موالنا نک یسانکنھا، یفراتر از ا
د، ھمراه یرا، مانند س یه القابک یسانکز یند و نیگو یقت دروغ میبرند، در حق یار مک

شده  ییب دروغگوکقت مرتیدر حق .ندارد ت مطابقتیه با واقعکسند ینو یاسم خود م
 است. 

  :]اذاعاهد غدر[ ینقض وعده و وعده خالف ن خصلت:یسوم
ن صفت و خصلت یگر از اقسام دروغ مذموم و مضراست و اید یکیھم،  یوعده خالف

و محبت  یه با خالف وعده، دوستکاست  یسکت یضعف شخص ی دھنده پست، نشان
آورد. اوقات مردم  یرا به بارم یفراوان یان و ضررھاید، زنک ین افراد را محو میموجود ب

سرانجام،  ید ولینما یدوار میگران را امیگرداند و به دروغ، د یع میرا به ناحق ضا
 سازد.  یسرگردانشان م

بندبودن ی، نسبت به وفادار و پای، به طور قابل توجھیث نبویو احاد یات قرآنیدر آ
 : دیفرما یخداوند م .د شده استکیه و تأیتوص مان،یبه عھد و پ

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ   .]۳۴[اإلسراء:  ﴾وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ�  دَ َعهۡ لۡ ٱإِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ بِٱ فُوا

 ی ه از شما دربارهکد، چراینکد وفا یا ا مردم بستهیه با خدا کمان خود یو به عھد و پ«
 . »شود یده میمان پرسیعھد و پ

  :دیفرما یمان یکھا و ن یکیان نیب یگردر طید ییودرجا

ۡ ٱوَ ﴿ ْ  إَِذا ِدهِمۡ بَِعهۡ  ُموفُونَ ل   .]۱۷۷[البقرة:  ﴾َ�َٰهُدوا
مان یه پک یمان خود بوده ھنگامینندگان به پکه وفا کاند  یسانکرداران ک یکیو ن«

 .»بندند
، یاسیو مسائل س یو خطوط نظام اقتصاد یاز روابط اجتماع یاریقت بسیدر حق

 ی هیدا شود و سرمایدرآنھا پ یه اگر تزلزلک، زنند یدورمھا  مانیبرمحورعھدھا و پ یھمگ
مرج  وزد و ھرج یر یاجتماع فروم ی نظام و شالوده ی. به زودن برودیاعتماد از ب

د فراوان، کیل در شرع مقدس اسالم، تأین دلیبه ھم .شود یم مکبرآن حا کیوحشتنا
ن و یبه عھد از مھمتر یوفا ی ه مسئلهکچرا .به عھد شده است یوفا ی مسئله یرو

 یک ی هین سرمایتر را مھمیثبات و نظام ھر جامعه است، ز یھا برا ن پشتوانهیتر بزرگ
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 یمان و وفایگراست، و عھد و پیدیکجامعه، به اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به 
ه عھد و کو اعتماد متقابل، اما آن روز ین ھمبستگیاست برحفظ ا یدکیبه آن، تأ

، یبزرگ اعتماد عموم ی هین سرمایاز ا یگراثرید ،سته شودکپشت سرھم ش ھا مانیپ
 نخواھد ماند.  یباق

ه کدارد  یعیو امانت، معنا و مفھوم وس ییزمانند دروغگویمان نیو در واقع عھد و پ
و امثال آن را  ییار و زناشوکسب و کو  یاقتصاد ،یاسی، سیاجتماع یتمام شئون زندگ

ھا برقرار  ومتکھا و ح ان ملتیه درمک ییھا مانیامل عھد و پرد و ھم شیگ یدر بر م
ھا و  نسبت به امت یو رھبران آسمان یالھ یھا مانیگردد و از آن باالتر شامل پ یم

 شود.  یز مینسبت به آنھا نھا  امت
ه کچرا .دیآ یخالف وعده به حساب م یو رانندگ ییمخالفت با قانون راھنما یحت

و  یین راھنمایه قوانک، وعده داده است یرانندگ ی نامهیافت گواھیس با درکھر
خالف وعده  یو رانندگ ییردن قانون راھنماکرد و مراعات نکت خواھد یرا رعا یرانندگ

 شود.  یارمک، گنھیخالف ن وعدهید و شخص به خاطرایآ یبه حساب م
[اذاخاصم  یگران در وقت عداوت و دشمنیردن حق دک مالیپا ن خصلت:یچھارم

 ]:فجر
گران را در ھنگام مخاصمه یردن حقوق دکمال یپا ج امبری، پثیرحدیاخ ی درحصه 

اب که انسان را به ارتکمنافقان دانسته است  یدھایلکاز  یکیو نزاع، گناه بزرگ و 
را  یگریرا شخص فاجر در ھنگام خصومت حق دیز ،دیآال یگناھان و مفاسد بزرگ م

ان یز یگریه بتواند به دک یشمارد و از ھر راھ یار و مال و ناموسش را حالل مکان
 رساند.  یم

ه ک» مراء«احسن، فرمان داده، اما از ی اسالم اگرچه مسلمانان را به مجادله
زان یبه منطق و م یبندین و بدون پاکق ممیافتن برخصم به ھر طریمنظوراز آن غلبه 

 یھا شکشمکو  یتوز نهکیفرموده است و از مسلمانان خواسته است، تا از  یاست، نھ
 نند. یگز یدور یلفظ

ح یان را در مجادله، تقبکافران و مشرکار کز در چند موضع، روش یم نیرکقرآن 
 د: یفرما یرده است و مک

ِ ٱَمن يَُ�ِٰدُل ِ�  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  َوَ�  ُهٗدى َوَ�  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  �َّ  ﴾٨مُّ
  .]۸[الحج: 

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ١٧٢

و استدالل درست و  یچ دانش و رھنمودیخدا، بدون ھ ی از مردم درباره یگروھ«
  .»پردازند یبه مجادله م یتاب روشنگرکو  یحیحجت صح

 :دیفرما یز میو ن

ِينَ ٱ َوُ�َ�ِٰدُل ﴿ َّ�  ِ   .]۵۶ھف: ک[ال ﴾َ�ِٰطلِ لۡ ٱَ�َفُرواْ ب
  .»پردازند یبه مجادله و مخاصمه م نادرست یھا افران با باطل و استداللکو «

وھش کش، نکشمکو » مراء«ث از یبارھا در ضمن احاد ج رمکامبراین مبنا، پیبر ھم
  .رده استکاز آن دعوت  یرده و مسلمانان را به دورک

ن یدر طبقات پائ یا ل خانهیفکمن «فرمود:  ج امبریه پکامامه نقل است  یاز اب
در  یا نند، و خانهک کترمحق باشند، ھرچند  را» مراء«ه ک یسانکآن  یبھشت، برا

 یا نند و خانهکو مزاح، رھا  یه دروغ را گرچه از سرشوخکآنان  یبھشت، برا ی انهیم
 [ابوداود] ».اند ه خوشرو و خوش اخالقکآنان  یبھشت برا یدر طبقات باال

ه شخص کن است یگر، ایث دیث و احادین حدیاز گناھان بزرگ، طبق ا یکین یبنابرا
ه بتواند به ک یند و از ھر راھکارکمال و انیگران را پایخصومت، حق دمسلمان در ھنگام 

ش قرار یت او را آماج حمالت خویثیزبان برساند و جان، مال، آبرو، ناموس و ح یگرید
 دھد. 

احزاب و  :ن مخالفان، مانندین حالت را در بیامروزه در جھان اسالم متأسفانه، ما ا
گران را یدانند و د یشه برحق میآنان خود را ھم م،ینیب یم یو مذھب یاسیسھای  گروه

ه با گروه ک یا نهکی.. و .و یدام از آنھا، به خاطر عداوت و دشمنکشه بر باطل و ھر یھم
نار بزند، ک ،یا مذھبی یاسیرقابت س ی خواھد او را از صحنه یماینکه  یگر دارد، و براید

 رساند.  یان میه بتواند به او زک یاز ھر راھ
 د. یش حفظ فرمایبا، درپناه خویزشت و ناز یھا ن خصلتید ما را ازاخداون

 الشاة كمثل منافقـال مثل« :ج قال رسول اهللا :قال ب عمر ابن وعن ]۹[ - ۵۷
 .)١(مسلم رواه »مرة هذه و�ىل مرة هذه إىل تع� الغنم� ب� العائرة

 .۲/۴۷مسند احمد  ،۵۰۳۷ نسائی ح ،۱۷ح  ۲۱۴۶/  ۴مسلم -١
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 دورو،وصف انسان منافق و «: فرمود ج امبریپ :دیگو ب ) ابن عمر۹( -۵۷
ن یاسوی  به یه گاھکران و سرگردان است یان دو گله، حیه مکاست  یبسان گوسفند

 . »گرید ی آن گلهسوی  به یو گاھکند  می گله آمدوشد
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ند. ک یم ین معرفیمنافقان را در قرآن چن یھا از نشانه یکی أل خداوند :شرح

ِينَ ٱ�َذا لَُقواْ ﴿ ْ َءاَمُنواْ قَالُوٓ  �َّ ْ  �َذا َءاَمنَّا ا ْ  َشَ�ِٰطينِِهمۡ  إَِ�ٰ  َخلَۡوا َما َمَعُ�مۡ  إِنَّا قَالُٓوا  إِ�َّ
 .]۱۴[البقرة:  ﴾١٤ُمۡسَتۡهزُِءونَ  َ�ۡنُ 

م. و یا مان آوردهیند: ما ھم ایگو یگردند، م یه (منافقان) با مؤمنان روبرو مک یوقت« 
ند: ما با یگو یم ،نندینش یصفت خود به خلوت م طانیش یه با رؤساک یھنگام
 .»مینمائ یمؤمنانرا) مسخره م( مویشمائ

صدا  با آنھا ھم یتیان ھر جمعیند. و درمیآ یدر م یمنافقان، ھرروز، به رنگ یعنی
م مااز یمان آوردیند: ایگو یمکنند  می مان را مالقاتیه افراد با اک یشوند. ھنگام یم

چ یم و با شما ھیرا گشتیم، از جان و دل اسالم را پذیتبکم یکرو یم و پیشما ھست
 م. یندار یفرق

ند: ما با یگو یروند م یطان صفت خود، به خلوتگاه میه با دوستان شک یاما ھنگام
ن یقت ما با ایم، درحقینک یمان میه ما در برابر مؤمنان اظھار اکد ینیب یم. و اگرمیشمائ

م یخواھ یم، میخند یار و اعمالشان در دل مکما براف .مینک یشان م ارمان، مسخرهک
 د. یس ما شمائک ز و ھمهیدوست ما و محرم اسرار ما و ھمه چ ،میاله بر سرشان بگذارک

از صفات بارز و شاخص  یکیه ککند  می انیه به صراحت بین آیدرا أل خداوند
، یتیھرجمعرند و با یگ یط را میرنگ آن مح ،یطیه در ھر محکن است یمنافقان ھم

، »إنا معكم«ند و با مخالفان یگو یم »امنا«با مؤمنان  ،زنند یمطابق مذاق آنان حرف م
اند، نه  رمشخصیھدف و فاقد برنامه و مس یران و بیسرگردان و ح یافراد ،منافقان یآر

 د:یفرما یچنانچه خداوند متعال م .اند افرانکاند و نه درصف  جزء مؤمنان

َذبۡ ﴿ ُؤَ�ٓءِ  إَِ�ٰ  َ�ٓ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َذ�ِ�َ مُّ �  إَِ�ٰ  َوَ�ٓ  َ�ٰٓ ُؤَ�ٓءِ   .]۱۴۳[النساء:  ﴾...َ�ٰٓ
فر ک یبه مو یروند و گاھ ین مید یبه سو یاند، گاھ رانیمنافقان سرگشته و ح«
 .دھند یم یافران جاکدر صف  یشتن را در صف مؤمنان و زمانیخو یدوند. زمان یم

  .»با آنان ھستندنان و نه یقت نه با ایاما درحق
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ان کان مؤمنان و مشریان دو گله. میگوسفند م یکبسان  ،شیارخوکمنافقان در یآر
آورند و نه صراحتًا به  یخالصانه م یمانیاند، نه ا متردد و دو دل ،مانیفر و اکان یو م

ن یاند و ا تکذاتًا فاقد جھت حر زان،یجسم معلق و آو یکه ھمانند کوندند بلیپ یفرمک
 برند.  یبا خود م ،دھند و به ھر سمت بوزند یت مکه آنھا را به ھرسو حرکبادھا ھستند 

، اشخاص کمتحر یایه به اشکفھماند، چرا  ین امر را میا» مذبذب« ی لمهکچنانچه 
 ند. یگو یم» مذبذب«ر و فاقد برنامه یسرگردان و متح

ن یغلط منافقان را چنشان و یپر یھا شهیصفات و اند ،أل گر خداوندید ییدر جا
 د: یفرما یبازگو م

ِينَ ٱ﴿ �َُّصوَن بُِ�مۡ  �َّ ِ ٱ ّمِنَ  َ�ۡتحٞ  لَُ�مۡ  َ�نَ  فَإِن َ�َ�َ ْ قَالُوٓ  �َّ لَمۡ  ا
َ
َعُ�مۡ  نَُ�ن �  مَّ

ْ  نَِصيبٞ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�نَ  �ن لَمۡ  قَالُٓوا
َ
 ّمِنَ  َوَ�ۡمَنۡعُ�م َعَلۡيُ�مۡ  �َۡسَتۡحوِذۡ  �

ۡ ٱ   .]۱۴۱[النساء:  ﴾ُمۡؤِمنِ�َ ل
خدا  یاز سو یو فتح یروزیند پس اگر پیپا یوسته شما را میه پکاند  یسانکمنافقان «

م؟ یه ما با شما بوده و از جماعت شمائکن است یند: مگرجز ایگو ید میب شما گردینص
م یتوانست یه مکم یند: مگر ما نبودیگو ید میافران گردکب ینص یروزیاز پ یو اگر سھم
م و دست شما را ازسرمؤمنان یره شویم و بر شما چیمؤمنان، با شما بجنگھمراه با 

 ؟»مینکوتاه ک
با  یروزیه غلبه و پککنند  می دایش پیگرا یه به گروھکاند  نیوسته چنیمنافقان پ

ه گروه مغلوب ھمدست یه با آنان علککند  می ن وانمودیباشد، و به گروه غالب چن یو
دزد و  یکشر یاند و گاھ قافله قیرف یه گاھکمنافقان  ی وهین است شیار بودند ایو ھم
 گذرانند.  ی، میباز ن دو دوزهیرا با ا یعمر

سب مال و جاه و ک از روش منافقان در یرویه به پکاز اھل اسالم  )١(یسانکو 
 یو خضوع و فروتن یل ورزند و با آنان از درتملق و دوستیا تمایقدرت، به صاحبان دن

 و بد یو سخت یا ندارند به درشتیاز دن یا ه بھرهک یسانکمقابل با  ند و در جانبیدرآ
 ناپسند، رفتار ی ا آنھا به گونه ر و تمسخر نموده و باینند و آنھا را تحقکرفتار یاخالق

مسلمانان را از  ی ھمه أل ه خداوندکن منافقان ھستند یه ایز [در عمل] شبینند، نک
 ش محفوظ بدارد. یپناه خوردار اھل نفاق در ک اخالق، رفتار و

 .۶۹۵ص  ۱انوارالقرآن ج  -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 .انليب هذا إىل بنا اذهب :لصاحبه يهودي قال«: قال العسّ  بن صفوان عن ]۱۰[ - ۵۸
 فسأاله ،ج اهللا رسول فأتيا .أع� أر�ع هل اكنل سمعك لو إنه ،نيب تقل ال :صاحبههل  فقال
 ،تزنوا وال ،�رسقوا وال ،شيئا باهللا �رش�وا ال"  :ج اهللا رسول فقال ،بينات آيات �سع عن
 وال ،يلقتله سلطان ذي إىل بربيء تمشوا وال ،باحلق إال اهللا حرم اليت انلفس تقتلوا وال

 وعلي�م ،الزحف يوم لفرارل تولوا وال ،�صنة تقذفوا وال ،الر�ا تأ�لوا وال ،�سحروا
 أنك �شهد :قاالو ،هيرجلو هييد فقبال: قال ." السبت يف تعتدوا ال أن ـ ايلهودـ  خاصة

 نيب ذر�ته من يزال ال أن ر�ه داع ÷ داود إن :قاال ؟"تتبعو� أن يمنع�م فما : "قال. نيب
 .)١(والنسائي ،داود وأبو ،الرتمذي رواه .»ايلهود تقتلنا أن تبعناك إن �اف و�نا

نشسته بودند، باھم  یھودیدو فرد  یروز«د: یگو س ) صفوان بن عسان۱۰( -۵۸
م و از او ی] بروج امبر [محمدین پیا نزد ایاز آنھا به دوست خود گفت: ب یکین اثنا یدر ا
ه تو که اگر او بشنود کنگو، چرا  ی] نبج م. دوستش به او گفت: [به محمدینکب یسؤال

، چھار چشم ی، از شدت مسرت و خوشحال ینک یخطاب م خدا، امبریلقب پ او را با
 !م)یخدا قبول دار ی امبر و فرستادهیه ما او را به عنوان پککند  می آورد (و تصور یدرم

ه خدابه کگانه ( نات نهیات بیآ ی شان دربارهیآمده و از ا ج پس آن دو نزد آن حضرت
 ÷ی گانه موس ات نهیپاسخ فرمود: آ در ج امبریردند. پکداد) سؤال  ÷ یموس

 ھا:  ھا و سفارش هین توصیاند از ا عبارت
  د.یاورین یکرا با خدا شر یسکا ی یزیچ -۱
 .دینکن یدزد -۲
  د.ینکزنا ن -۳
  د.یشکشتن آن را حرام ساخته است، جز به حق نکه خدا، کرا  ینفس -۴
 شد. کد، تا او را بینکن ینیچ ، در نزد پادشاه سخنیگناھ یشخص بی  درباره -۵

 .۴/۲۳۹مسند احمد  ،۴۰۷۸ح  ینسائ ،۲۷۳۳ح  یترمذ -١
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 د.یدست به سحر و جادو نزن -۶
  د.یسود و ربا نخور -۷
  د.ینکرا به زنا و فحشا متھم ن یدامنکف و پایزن عف -۸
 د.ینکافران و دشمنان، فرارنکار با یکدر روز جنگ و پ -۹

زائد و مختص  ی دهیگانه، به عنوان فا ام نهکان احیبعد از ب ج امبری(و درآخر، پ 
د (چرا ینکو تجاوز ن یه در روز شنبه، تعدکھود بود ین مختص شما یھود، (فرمود:) و ای
ار منع کسب و کد و یان، در روز شنبه از صیھودیھمان  م،یا بھتر بگوئیل یاسرائ یه بنک

 ج امبرین سخن را از پی، ایھودید: چون آن دو مرد یگو س شده بودند) صفوان
ه کم یدھ یم یدند و گفتند: گواھیرا بوس ج خدا رسول یدند، دو دست و پایشن

دارد؟ آن  یاز من بازم یرویشما را از پ یزیفرمود: پس چه چ ج امبری. پیامبرخدائیپ
ان فرزندان او یه در مکاز پروردگارش خواست  ÷ گفتند: داود یھودیدو مرد 

ھود ما را یم، ینک یرویتو په اگر از کم یترس ین میند، از اکمبعوث  یامبریوسته پیپ
 .»شندکب

 ].اند کرده تیروا ی، ابو داود و نسائیترمذث را ین حدی[ا
 ته قابل توجه است: کث چند نین حدیدرا :شرح

نگو، اگرآن را  ینب ج به محمد« .»انه لوسمعك لاكن هل ار�ع اع� :التقل نيب« -۱
  .»آورد یچشم در م چھار یاز تو بشنود، ازشدت خوشحال

ر در قرآن ین تعبیاست مانند ا یه از شدت مسرت و خوشحالیناک» نیاربع اع«ر یتعب
ش یخو ی ژهیف بندگان خاص و ویزموجود است، به عنوان مثال خداوند در توصیم نیرک
 د: یفرما یم

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب  �َّ
َ
ٰتَِنا أ ةَ  َوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 .]۷۴[الفرقان:  ﴾أ

ه به کبه ما عطاء فرما( یپروردگارا! ھمسران و فرزندانند: یگو یه مکاند  یسانکو «
سرور ما و) باعث  ی هیده، مایپسند یارھاکگر یسبب انجام طاعات و عبادات و د

 .»چشمانمان گردند یروشن

 ی هیماکه  کسی ه ازیناکم و یگوئ یم یه در فارسکمعادل نور چشم است  »قرة اعني« 
 است.  یسرور و خوشحال
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است و  کیو خن یسرد یه به معناکگرفته شده » قر« ی لمهکر در اصل از ین تعبیا
داغ و سوزان  غم و اندوه، کو اش کشوق، ھمواره خن که معروف است، اشکاز آنجا 

ز ین نین چنی، ایاست از سرور و شادمان ییبایز ی هیناک »قرة اعني«است. لذا 

ه عرف و کاست، چرا  یشدت مسرت و خوشحال یبا برایز یا هیناک» اربع اعني«ریتعب
ند: یگو ینند، میب یرا در غم و اندوه م یسکھا  عرب یه وقتکاصطالح برآن است 

مسرت  یرا در انتھا یسک یره و تار شد. وقتیو ت یکا بر او تاریدن» اظلمت عليه الدنيا«

ار روشن یبس ، چشمانشی[ازشدت خوشحال» له اربع اعني«ند: یگو ینند، میبب یو خوش
چھارچشم  ییبه روشنا یدو چشمش از شدت خوشحال ییاست و روشنا و پرفروغ شده

 . یاست از شدت مسرت و خوشحال ییبایز ی هیناکن یل شده است] و ایتبد

ه کگانه [ نات نهیات بیآ ی درباره ج امبریاز پ« »فسأاله عن �سع ايات بينات« -۲
  .»ردندکداد] سؤال  ÷ یخدا به موس

است مورد اول در  بحث شده» تسع ايات بينات«م در دو موضع از یرکدر قرآن 
 د: یفرما یه خداوند متعال مکاست آنجا  ۱۰۱ ی هیاسراء آ ی سوره

 .]۱۰۱[اإلسراء:  ﴾َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءاَ�ٰتِۢ  �ِۡسعَ  ُموَ�ٰ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿
زه با حق یشان نموده شود، به سبب ست یشنھادیپ یھا افران معجزهکن یاگر بد«( 

م(و با وجود یروشن داد ی ُنه تا معجزه یه) ما به موسکگردد چرا  یمان آنان نمیباعث ا
 .»)اوردندیمان نیآن ا

 د: یفرما یه خداوند مکباشد. آنجا  یم ۱۲ ی هینمل آ ی و مورد دوم در سوره

دۡ ﴿
َ
 فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َءاَ�ٍٰت  �ِۡسعِ  ِ�  ُسوٓءٖ�  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  َ�ۡيَضآءَ  َ�ُۡرجۡ  َجۡيبَِك  ِ�  يََدكَ  ِخۡل َوأ

  .]۱۲[النمل:  ﴾َوقَۡوِمهِۦٓ 
 کو سپس آن را از چا( ش فرو ببریبان خوی!) دست خود را به گریموس یو (ا«

د، بدون یآ ید و درخشان(ھمچون ماه تابان) بدر میه سفک )نیار و ببیرن بیبان بیگر
در آن وجود داشته  یبیمبتال شده باشد و) ع یگرید یماریا بیبرس  یماریه (به بکآن

ن دو معجزه) یه اکست، و بلیضاء و عصا نید بیه معجزات تو منحصر به کباشد، (و بدان 
 .»داد یه تو آنھا را به فرعون و قوم او نشان خواھکاست  یا ُنه معجزه ی از جمله

 ، عبارتند از:  به آن اشاره شده  اتین آیه دراکگانه  ات نهیآ
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 عدن ابزار ساحران یم و بلیل شدن عصا به مار عظیدتب -۱
 رد. ک یم ید و پرتوافشانیدرخش یمنبع نورم یکچون  ه ھمکضاء، یدبی -۲
 وبنده.ک یھا طوفان -۳
ان مسلط گشت و محصول یفرعون ھا و درختان فرعون و ه بر زراعتکملخ  -۴

 رد. کشان را نابود و تباه  یشاورزک
 رد. که غالت را نابود ک» قمل«به نام  ینوع آفت نبات یک -۵
ان را یفرعون و فرعون یه زندگکردند کد مثل یه آنقدر تولکھا،  قورباغه یفزون -۶

 رد. کالت کو مش ین بدبختیقر
ل یا به رنگ خون درآمدن رود نیدماغ شدن و  به خون یعموم یا ابتالیخون ( -۷

 ). یشاورزکشرب قابل استفاده بود و نه  یه نه براک یبه طور
 ل توانستند از آن بگذرند. یاسرائ یه بنک یا ا، به گونهیدرشدن  افتهکش -۸
 ھا.  وهیمبود مکو  یسالکخش -۹

ه کجاد شود یپژوھان ا قرآنی  ر ھمهکن سؤال در ذھن و فید اینجا شایدر ا :سؤال
ا یداد و  ÷ یه خدا به حضرت موسکگانه است  معجزات نه» اتیتسع آ«مراد از 

 ؟ گانه است ام نهکاز آن، اح مراد س ث صفوان بن عسانیبراساس حد
ت یبعداز نقل روا ،۱۱۱۶ص  ،۲ر مشھورش، ج یر، درتفسیثک عالمه ابن :پاسخ 

وصايا  فاهنا ،لعله اشتبه عليه التسع االيات بالعرشالكلامتو« :دیگو یم س صفوان بن عسان

حجت  ی اقامهھا، به  ا و سفارشین وصایا »...يف التوراة ال تعلق هلا بقيام احلجة عيل فرعون

راجع  ج خدا از رسول یھودید آن دو مرد یندارد و شا یچ ربطیان ھیه فرعون و فرعونیعل
 یار بر راوکرده بودند. لذا کاند، سؤال  ه در تورات آمدهکگانه  ام نهکلمات و احکبه 
گانه  گانه را، معجزات نه ام نهکمشتبه شده و آن اح )س ث (منظورصفوان بن عسالیحد

 رده است. کت ین روایگران چنید یو برارده کتصور

ات قرآن به آن یه درآک» تسع ايات بينات«ر، مراد از یثک پس بنا به باور حافظ ابن

رد، کت یعنا ÷ یه خدا آنھا را به موسکگانه است  است، ھمان معجزات نه اشاره رفته
 آنھا را ان رود وین سالح معجره، مسلح شود و به سراغ فرعون و فرعونیتر یتا با قو

ه فرعون و قومش یند و با آن معجزات، علکدعوت  یتاپرستیکن حق و یآئسوی  به
 د. یحجت نما ی اقامه
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ه در تورات به کگانه  نه یھا هیام و توصکرا اح »تسع ايات«ه اگر مراد از ک یدر حال
 ی به اقامه یچ ربطیھا، ھ ام و سفارشکن احیقت ایم، در حقیریآنھا اشاره شده است، بگ

ه به بحث معجزات کات قرآن یه درآک یه فرعون و قومش ندارد، در حالیحجت عل
ه فرعون و قومش اشاره یحجت عل ی موضع به اقامهھردو  گانه پرداخته است، در نه

 د:یفرما یاست چنانچه خداوند م رفته

 .]١٢[النمل:  ﴾ۦٓ ِ� �ِۡسِع َءاَ�ٍٰت إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوقَۡوِمهِ ﴿
 د یفرما یاسراء م ی و درسوره 

ٰٓءِيَل إِۡذ َجآَءُهۡم َ�َقاَل َ�ُ  َٔ َنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� َفۡ� َءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  ۥۡل بَِ�ٓ إِۡسَ�
ُظنَُّك َ�ُٰموَ�ٰ َمۡسُحوٗر�

َ
  .]۱۰۱[اإلسراء:  ﴾١٠١فِرَۡعۡوُن إِّ�ِ َ�

زه با حق یشود، به سبب ست شان نموده یشنھادیپ یھا افران معجزهکن یگر بدا«(
م(و با وجود یروشن داد ی ُنه تا معجزه یه) ما به موسکگردد چرا  یمان آنان نمیباعث ا

 ،اند) بپرس رفتهیه اسالم را پذکل (ھم عصر خود یاسرائ یاوردند) از بنیمان نیآن ا
 یان او و فرعون چه گذشت). فرعون به موسیشان آمد (میبه سو یه موسکبدانگاه 
 .»یا وانهیه تو دک! من معتقدم یموس یگفت: ا
ه یحجت عل ی به اقامه یه در تورات آمده است، ربطکگانه  ام نهکه احکو حال آن

 فرعون و قومش ندارد.
 یھودین است آن دو مرد کد: ممیگو یرد و میگ یجه میر، نتیثک رو، حافظ ابن نیاز ا

 یرده باشند و راوکاند، سؤال  ه در تورات آمدهکگانه  ام نهکراجع به اح ،ج خدا از رسول
ام را کمشتبه شده و اح یار بر وکگانه اشتباه گرفته و  ام را با معجزات نهکث آن احیحد

 رده است. کت ین روایگران چنید یرده و براکمعجزات تصور 

ن یاسراء آمده و ب ی ه در سورهک »تسع ايات«ان یه مکان دارد کن وجود، امیو با ا

ه مراد از کن گفته شود ینمل آمده، فرق قائل شد و چن ی ه در سورهک» ع اياتتس«

معجزات  ،نمل ی سوره» تسع ايات«گانه و مراد از  ام نهکاسراء، اح ی سوره» تسع ايات«
 .. باشد. .ضاء وید بی ،عصا ،طوفان :لیگانه از قب نه

  :آمده یه در ترمذکن قول است، چرا ید ایمؤ» یترمذ«ت یو روا

  .»﴾َنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰتَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ ا سأاله عن هذه االية يعنيـهمـان«
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َنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ه: ین آیراجع به ا ج خدا از رسول یھودیآن دو مرد «
 »فرمودند انیگانه را ب ام نهکخ احز در پاسین ج امبریردند و پکسؤال  ﴾...َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰت

، راجح یقار یو مالعل یو تورپشت یبیعالمه ط :لیاز علما از قب ین قول را برخیھم
ه کنمل فرق است چرا ی اسراء و سوره ی سوره ی هیان آیه مکاند  اند و گفته قرار داده

نمل،  ی سوره» اتیتسع ا«گانه و مراد از ام نهکاسراء، اح ی سوره» تسع ايات«مراد از 
  .گانه است. والله اعلم معجزات نه

دو  ج خدا  دن سخن رسولیپس از شن یھودی[آن دو مرد  »رجليهو فقباليديه« -۳
  ].دندیشان را بوسیا یدست و پا

ان و صالحان و یکدن دست علما، نیه بوسکشود  یث ثابت مین حدیدرا
ه منجر به کست، مادام یند، بدعت نیگو یم یه بعضکطور ز است و آنیدادگر جا مانکحا

ن یه در اکشود، نگردد، چرا  یده میه دستش بوسک یطرف یخواھ بر و خودکغرور و ت
ن صورت گناه ید، درایانًا بوسیده نشود و اگر احیه دستش بوسکصورت، مناسب است 

رازعلم و دانش و یرا قصد او احترام و تقدیست، زیده، نیدست او را بوسکه  کسی متوجه
 مان عادل و دادگر بوده است. کحا یر از عدالت و دادگریمندان و تقدعلما و دانش

  »:قاال ان داود دعا ربه ان اليزال من ذريته نبي وانا نخاف تبعناك ان تقتلنااليهود« -۴

ان یه درمکاز پروردگارش خواست  ÷ گفتند: داود یه مکھودی ین ادعایمسلمًا ا
قت یند. باطل و مزخرف و در حقکامبر مبعوث یشه پیھم یوسته و برایفرزندان او پ

ن ادعا در زبور داود یه بر خالف اکچرا  .امبرخداستین پیبزرگ بر ا ییتھمت و افترا
امبر یبر رسالت پ یفات فراوان درآن، ھنوز اشاراتیرات و تحرییپس از آمدن تغ یحت

 مانده است.  یبرجا جی بزرگ اسالم حضرت محمد مصطف

ن آمده یگرچنید ییو درجا» ان ربنا عظم حمموداً « ن آمده:یداود چنچنانچه در زبور 

به  ۱۱۸، ۱۱۱ ،۶۷، ۴۸ر ی[مزام »حممد قد عمّ االرض كلها فرحاً و اهلنا قدوس«است: 
  .]۱۵۳ص  ،یم جوزیابن ق» یاریة الحیھدا» نقل از

ل است، یبه نام تورات و انج یھود و نصاریآنچه امروز در دست  کو بدون ش 
ه کبل ،ستین ÷ی سیو ع یموس یعنیامبران بزرگ خدا، ینازل شده بر پ یھا تابک

ه بعد از آنھا پا به ک یا افرادیاران آنھا، ی ی لهیه به وسک یتبکاست از  یا مجموعه
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ھا  تابکن یدرا یاجمال ی مطالعه یکافته، و یف و نگارش یوجود گذاشتند، تأل ی عرصه
ن ندارند. به یجز ا ییزادعایان نیھودیان و یحین مدعا است. خود مسیبرا یا گواه زنده

 یامبریم و پیعظ ینیبه ظھور د یفراوان یھا موجود، بشارت یھا تابکھر حال در 
 شود.  یده میند، دک یق نمیآن، تطب ی آن جز به اسالم و آورنده یھا ه نشانهکبزرگ 

ه کپس از آن  یو حت ف آن دویپس از تحر یل، حتیدر تورات و انج یما نصوص
ه کم یابی یاد بردند، میادآور شده بودند و از یاز آنچه بدان  یتاب، بخشکن دو یروان ایپ

بشارت  ج امبرخدا، محمدبن عبداللهیح، به آمدن پیروشن و صر یا ا اشارهیماء و یبا ا
 دھد.  یم

ان عرب کش بر مشریتفاخر خو ی لهیرا وس یبعثت محمد یروزگار ،انیھودیخود 
به ظھورآمده،  ج حضرت محمد یه دعوت اسالم با پرچمدارکساخته بودند، اما آن روز 

ان یھودیه کردند چرا کش، با آن برخورد یخو یشگیاز ھمان موضع عناد و لجاجت ھم
امبرموعود در تورات و یھمان پ ج ه محمدکدانستند  یم یکن ج امبریمعاصر زمان پ

ـايعرفون يعرفونه كم«دانستند  یم یمسئله را به خوب نیز ایل اند، و خودآنھا نیانج

است و یحسد و عناد و ترس از دست دادن زعامت و ر یاز رو ،ن وجودیاما با ا »ابناءهم

مان یا ج ، به دعوت حضرت محمدیو بزرگ یھترکو  یا، و منافع شخصیمال وجاه دن
ل و از یاسرائ یموعود، از بنامبر یه پکان نژادپرست، انتظار داشتند یھودیا یاوردند، گوین
ناراحت بودند. آنھا پس از ظھور  یگریبر د یان خودآنھا باشد و از نزول قرآن و وحیم
و  یا منافع شخصیست و یل نیاسرائ یاو از بناینکه  تنھا به خاطر ،ج امبراسالمیپ

 یجه غضب و خشم خدایافرشدند و در نتکاندازند، به او  یش را به خطرمیخو یویدن
 د.یشان گردیسبحان متوجه ا

 عمن الكف :اإليمان أصل من ثالث« :ج اهللا رسول قال :قال أ�س وعن ]۱۱[ - ۵۹
 مذ ماض واجلهاد .بعمل اإلسالم من رجهخت وال ،بذنب �فرهت الو ،اهللا إال � ال :قال

 ،اعدل عدل وال ،جائر جور يبطله ال، ادلجال ةمهذه األ آخر يقاتل أن إىل اهللا بعث�
 .)١(داود أبو رواه. »باألقدار واإليمان

 .۲۵۳۳ابوداود ح  -١
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شگاه خدا و در یه در پکز است یفرمود: سه چ ج امبریپ :دیگو س ) انس۱۱( -۵۹
 شوند.  یمان، شناخته میا ین و محوریادین جھان از اصول بنیا

 ید مواظب باشیرو، با نید (ال اله االالله) از ایدگان به توحیعدم تعرض به گرو  -۱
از  یا گناھان و پاره یاب برخکو مسلمانان را به خاطرارت یفتین دام نیه دراک

اسالم  ی را از دائره یو و یفر و ارتداد، نسبت ندھکبا، به یاعمال زشت و ناز
 . ینکن یخارج معرف

انم با دجال یاز امت یه گروھک یار در راه خدا، از بدو بعثتم تا زمانیکجھاد و پ  -۲
و جور و ستم  یچ عادلیھ یو دادگربجنگند، تداوم خواھد داشت و عدالت 

 ، مانع آن نخواھد شد و آن را بازنخواھد داشت. یچ ظالمیھ
  .ر استیمان و باور به تقدی، این و محوریادین اصل از اصول بنیو سوم  -۳
  ].رده استکت یث را ابو داود رواین حدی[ا

مان یا یمحورن و ینادیب یز را از اصول و مبانیث، سه چین حدیدرا ج امبریپ شرح:
 ه عبارتند از: کرده است ک یمعرف

 ]: الاله االاهللا :الكف عمن قالد [یدگان به توحیعدم تعرض به گرو -۱
صداقت و اخالص و  یاز رو یه ھر انسانکن اعتقاداند یجماعت برا سنت واھل 

را بر زبان آورد، مسلمان  حممد رسول اهللاو ال اله االاهللاند و کن اقراریعمل و اعتقاد، به شھادت

مستحق  أل رد، در نزد خداوندیبا اعتقاد به ال اله االالله بم ین شخصیچن گردد و اگر یم
 شود:  یز میدو چ

 از خلود در دوزخ.  یینجات و رھا الف)
رد و با یر انجام گیاگر با تأخ یاست، حت یبه بھشت قطع یسکن یورود چن ب)

 ی دانه ی س به اندازهکھر د:یفرما یم ج امبریه پکرا ن وارد بھشت نشود. چین اولیسابق

 یند، درآتش دوزخ باقک الاله االاهللامان داشته باشد و اقرار به یگندم در قلبش، ا
 نخواھد ماند. 

امل که به آن اعتقادک ید: الاله االالله و در حالیه بگوک یا ھر بنده«د: یفرما یزمیو ن
د: الاله االالله یبگوکه  کسی یخداوند آتش را برا .. و.شود یرد وارد بھشت میدارد، بم

 خداوند آن را گفته باشد.  یجلب رضا یه براکبه شرط آن حرام نموده است
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ره، مؤمن است و انجام گناه یبکب گناه که مرتکسنت وجماعت معتقدند  زاھلیو ن
ه آن را کنیمگراسازد،  یاسالم خارج نم ی و از دائرهکند  نمی افرکمان و یا یره او را بیبک

و خوارشمارد،  کوچکاز آن را در شرع  یا نھیدھد، حالل بداند  یه انجام مک یدر حال
د، در ینما کوچکر ویرده است، تحقکه شرع مقدس اسالم بدان امر کرا  یا امر واجبی
  .گردد یافر و مرتد مکن صورت یا

ه کاست  یثیاحادگران وجود دارد، یردیفکه بر لزوم تک یلیاز دال یکی یو براست
ن یا ی رده است. ازجملهک ین مسئله نھیدر ضمن آنھا به صراحت از ا ج امبریپ

ه درآن کم، یح آن ھستیه ما در صدد شرح و توضکاست  یثین حدیث، ھمیاحاد
د و آنان را به یه متعرض اھل ال اله االالله نشوکد یفرما یبه صراحت م ج خدا رسول
 د. ینکر نیفکوارج و معتزله) تاب گناه (ھمچون خکارت ی بھانه

 د: یفرما یم ج امبریپ یثیدر حد
از آن دو را در  یکیفر، کن صورت آن یافر، دراک یرد: اکس به برادرش خطاب کھر«

ح است و گر ینده صحیپس سخن گو افر بوده،ک یبرخواھد گرفت، اگر مخاطب براست
  و مسلم] ی[بخار .»نه به قائل آن برخواھد گشت

 د: یفرما یزمیو ن
نطور یو واقعًا ا ،ا او را دشمن خدا، صدا بزندیافر بخواند، کرا  یه مردک یسک«

 و مسلم] ی[بخار» گردد یبرم ،اش ندهین سخن به خودگویا .نباشد
م و مسلمانان را به یفتین دام نیه دراکم ید سخت مواظب باشین اساس بایبرا 

م، چرا یفر و ارتداد نسبت ندھکبا، به یگناھان و اعمال زشت و ناز یاب برخکخاطرارت
ال اله اال الله را بر  ی لمهکه کس که در مقابل ھرکمسلمانان واجب است  ی  ه بر ھمهک

قائالن به  ی هیلکث، ین حدیرا برطبق ایش باشند، زیرد، مواظب زبان خوک یزبان جار
شان محترم است  الرو، خون و م نیمسلمانان قرار دارند و ازا ی د، در زمرهیتوح ی  لمهک

د از یه ما نباکه حساب آنان با خداست، بدان معناست کن یو حساب آنان به خداست، ا
م و تنھا ید برطبق ظواھر امرعمل نمائیه صرفًا باکم، بلینکرآنان جستجوینه ضمک

گاه است و به ما دستور داده شده است  یھا یه از پنھانکخداست   ه به ظاھرکدر دل آ
 .میرا به خداوند واگذار نمائ یاسرار نھانم و ینکم کح

 یرا پس از جار یافرکجنگ  یکه درک» س اسامة بن زید«داستان ن مورد یدرا
 ج امبریاست. پ و روشنگر ایگو اریبس شته بودکزبان،  ال اله االالله بر ی لمهکردن ک
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در پاسخ  ؟ اسامهیشتکاسامه! چرا او را  :ت فرمودیباخبر شد، با عصبان از ماجرا یوقت
 ج امبریساخته بود. پ ید را بر زبان جاریتوح ی لمهکر، یگفت: آخر او از ترس شمش

 ؟ [مسلم] یافته بودکاو را ش ی نهیا سیفرمود: آ
ه از امت کخوارج را  ج امبریاران پیاز  یکچ یه ھکث بود ین احادیو بنا به به ھم

مر به جنگ آنان بستند، کخارج شده بودند و عمًال سازمخالف با آنان زدند و  یاسالم
به خاطر ستم  س یرنشدند و حضرت علیفکردند و ھرگز از طرف آنھا تکر نیفکآنان را ت

افر بداند که آنان را کن ید، نه ایردند، با آنان جنگک یه خوارج بر مسلمانان مک یو ظلم
م آنان نشد، و آنان را یرد، متعرض حرکبا آنان برخورد نافران کن اساس مانند یو برھم

 ت نبرد. یشان را به غنمیھا یبه اسارت نگرفت و دارائ
ز ینند، ما مسلمانان نکنطور برخورد یبا خوارج گمراه، ا ش ه صحابهک یپس موقع

فر و ارتداد کگناھان به  یاب برخکم تا مسلمانان را به خاطرارتیمواظب باش یلید خیبا
شود،  یره میو زنا و غ یل دزدیاز قب یب گناھکمرت یسکانًا یم. و اگراحیت ندھنسب
 ین افرادیم، اگرچه چنینک یخارج معرف یم و از امت اسالمیفر دھکد به او نسبت ینبا
افت یمان یا یرا با مراتب عال یتوان مؤمن یه نمکستند، چرا یامل برخوردار نکمان یاز ا

ب گناه که مرتکتوان گفت:  می رو، نیند، از اک یا دزدیا شراب بنوشد و یند که زنا ک
 گردد.  یخارج نم یو از امت اسالم ،شود یافر نمکره یبک

ه عادت به ک یاز افراد یکیلعنت فرستادن بر  یثیدر حد ج خدا ه رسولکچرا 
ا! او را یگفت: خدا ش از اصحاب یکیرده است چون کمنع  ،ُشرب شراب فراوان داشت

را ین، زکن نیفرمود: او را لعن و نفر ج خدا نوشد، رسول یه شراب فراوان مکن کلعنت 
 ] یاو خدا و رسول او را دوست دارد. [بخار

ن یان فوائد ایدرب ،»یح البخاریشرح صح ،یفتح البار«در  یابن حجرعسقالن
 دارد:  یان مین بیچن نیده را ایث، چند فایحد

ره یبکب گناه کبرند، مرت یه گمان مک یسانکاست بر یث، ردین حدیالف) ا
فرمود و  یخوار، نھ ن آن مردشرابیاز لعن و نفر ج آن حضرتاینکه  لیافراست، بدلک

 ن. یبد و لعن و نفر ینند، نه دعاکریخ یه او را دعاکدستور داد 
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اب امورمنع شده با محبت کان ارتیه مکقت است ین حقیث متضمن این حدیب) ا
ن شخص با یفرمود: ا ج آن حضرتکه  چنان وجود ندارد، یتناقض ،امبریخدا و پ
 اب آن عمل زشت، خدا و رسول را دوست دارد. کوجودارت
ن یشوند، چن یرار آن مکب تکمرت یت و حتیب گناه و معصکه مرتک یسانکج) 

 رون گرداند. یامبر را از دل آنان بیه محبت و عشق خدا و پکشود  یباعث نم یاعمال
مان یا یخوار نف از شراب یگریث دیه اگر در حدکد یآ یان شد بدست میاز آنچه بد) 

مطلق  ینوشد منظور نف یمان ھرگزشراب نمیه شخص با اکن عبارت یشده باشد، با ا
 امل از اوست. کمان یا یه منظور نفکست بلیمان نیا

  :..».اهللاواجلهاد ماض مذ بعثني « ـ۲
 یدیلکو  یمحور یگر از اصول و مبانید یکیث، ین بخش از حدیدرا ج امبریپ

افران و دشمنان و کار در راه خدا با یکد: جھاد و پینما یم ین معرفیمان را چنیا
انم با دجال یاز امت یه گروھکامت یام قیق ن از بدو بعثتم تایبدخواھان اسالم و مسلم

 یچ ظالمیوجور و ستم ھ یچ عادلیھ یبجنگند، تداوم خواھد داشت و عدالت و دادگر
 مانع آن نخواھد شد. 

 ین و برایان اسالم و مسلمکیدفاع از  یه براکن است یث این حدیو مراد از ا
ومت به کرد، چه زمام حید جھاد انجام گی، بایپرست و چندگانه کردن شرکن ک شهیر

 یسکو  ق.ین و ناالیرمتدیق باشد و چه در دست افراد غین و الیدست افراد متد
ق و ظالم یبه دست افراد ناال یومت اسالمکنظام ح یه چنانچه زمانکن نپندارد یچن نیا

 ن پندار را ردیث این حدیدرا ج امبریر، پیشود، خ یباز ھم جھاد ساقط م قرارگرفت،
مقدس جھاد، احترام گذاشته  ی ضهید به فریه در ھر زمان باکدارد  یو اعالن مکند  می

ن افراد یرفرمان اید: ما در زیند و بگوکه اظھارعذرکست ینس درست ک چیھ یشود و برا
 رد. کم یق، ھرگز جھاد نخواھیناال

 یھا، محو و نابود ان بردن فتنهیاز م ید در ھر زمان برایمسلمانان با ی ه ھمهکبل
جلوگیری از ظلم و ستم و برای حمایت از مظلومان و مستضعفان  ،پرستی و بت کشر

 در ھر نقطه جھان بجنگد. 
نه به  ،نه به خاطر فرمانروایی در زمین و کشورگشایی ،از این رو، جھاد اسالمی

بازارھای فروش یا تملک منابع حیاتی  ی آوردن غنائم، نه تھیه منظور به چنگ
ادی بر نژاد دیگر است، بلکه ھدف یکی از این بخشیدن نژ کشورھای دیگر، یا برتری
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ھا که سلب آزادی و امنیت از مردم  ھا و آشوب امور است: خاموش کردن آتش فتنه
پرستی، و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع  کنند، مانند محو آثار شرک و بت می

 در برابر آنان است. 
که شده است، حتی به قیمت جنگ، پرستی به ھر قیمتی  دھد، بت دستور می اسالم
پرستی اگر از طرف  ھا و آثار شوم بت خانه کن گردد، بت بشریت باید ریشه ی از جامعه
آمیز ممکن نشد، باید با زور، ویران و منھدم گردند تا مردم از اسارت و بردگی  مسالمت

 فکری و اجتماعی، آزاد گردند و ندای منادیان حق به گوش آنان برسد. 
جھاد را با اصول صحیح و منطق، ھماھنگ ساخته و ھرگز آن را  اسالمآری! 

غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده و استعمار و  ،جویی، کشورگشایی سلطه ی وسیله
 استثمار قرار نداده است. 

پرستی پاک گردد، تا  زمین از آلودگی به شرک و بت ی گوید: باید صفحه اسالم می
به گوش مردمان جھان فراھم شود. از ظلم و  ،دیان حقدن ندای منایزمینه برای رس

به محرومان و مستضعفان و مظلومان و آوارگان کمک و مساعدت  .ستم جلوگیری شود
شود و این دستور اسالم تا قیام قیامت، تا زمانی که گروھی از امت محمدی، با دجال 

 بجنگند و او را شکست بدھند، ادامه خواھد داشت. 
بلکه با زمامداران الیق و  .گیری کند دارد از این دستوراسالم کنارهکس حق ن و ھیچ

 و مسلمین دفاع کند.  ناالیق باید در صف مسلمانان بپیوندد و از کیان اسالم

مجهور الفقهاء يرصحون بجواز الغزو مع «گوید:  به ھمین جھت عالمه ابن عابدین می

سوف يفضی الی  ،الک الن ترک اجلهاد معهذو لو كان جائراً او ظاملاً او فاسقاً و امري جيش

 .)١(»ظهور الكفار علی املسلمني
جمھور فقھا، بر جواز جھاد و پیکار با ھر زمامداری اگر چه نا الیق، ظالم و فاسق «

اند، چرا که اگر جھاد به خاطر زمامدار ظالم و فاسق رھا شود، امکان  باشد تصریح نموده
شان مسلط  و منابع حیاتی استفاده کنند و بر مسلماناندارد که کفار از این فرصت 

 .»ن نیز به ضرر اسالم و مسلمین استشوند و ای

 گوید:  می »فاجرو و يغزی مع كل بر«تحت عنوان  »املغنی«و عالمه ابن قدامه در 

 .۱/۲۵۱ لیلکجواھر اال -١
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أليس كان قد ذهب  ؟يغزوامن كان  ،ارايتم لو أن الناس كلهم قعدوا كام قعدتم«

ظهور الكفار علی و ترک اجلهاد مع الفاجر يفضی الی قطع اجلهادالن و ...؟االسالم

 .)١(»فيه فساد عظيمو استئصاهلمو منياملسل
و پیکار  و در راه خدا جنگ دانید اگر ھمه مردمان به مانند شما بنشینند آیا می«

ماند که در راه دفاع از اسالم و مسلمین با کفار و  کسی باقی می نکنند. پس چه
آیا در این صورت اسالم از میان نخواھد رفت؟ و براستی به خاطر  گد؟دشمنان بجن

کردن (کار خوبی نیست، چرا که در این صورت) جھاد   زمامدار فاجر، جھاد را ترک
شوند و آنھا نیز  اسالمی از میان خواھد رفت و کفار بر مسلمانان مسلط و چیره می

 .»گردد زرگی ایجاد میتنه و فساد بو فکنند  می مسلمانان را قلع و قمع
فرماید: ھمه پیامبران  می ج . پیامبراست» ودروغگ«به معنای  :»دجال« ـ۳
اند، بدانید که دجال یک چشم است،  چشم، بر حذر داشته شان را از دروغگوی یک امت

و مسلمًا خداوند یک چشم و معیوب و ناقص نیست و بر پیشانی دجال نوشته شده 
 است: ک ف ر یعنی کافر 

سنت در مورد دجال چنین آمده است: دجال در اصل یھودی  در شرح عقاید اھل
کند، سپس که  و در بین مردم ادعای صالح و نیکی میکنند  می است و از مشرق ظھور

که کنند  می و بسیاری از افراد از او پیرویکند  می گیرد، ادعای خدایی کارش باال می
یک چشم و چشم چپش به صورتی بسیار اند. دجال مردی است  بیشتر آنھا یھودی

و اثری از آن در صورت او  .زشت، درشت و برجسته است و اصًال فاقد چشم راست است
و در سراسر  ،شود اند. صاحب فرزند نمی او را مسیح دجال نامیده ،نیست. از این رو

 ؛کافر :اش نوشته شده است شود و بر پیشانی گردد. وارد مکه و مدینه نمی زمین می
تواند آن را بخواند و از جمله اموری که ادعای خدابودن  چنان است که ھر مسلمانی می

آفرینش دیگران را اینکه  مسلمًا قبل از ،بود است که اگر چنین می کند، این او را رد می
اش نوشته شده  کافر را که بر پیشانی ی کرد و کلمه کند، آفرینش خود را نیک می نیک

  :فرمود ج خدا رو، رسول اش قوت یابد. از این تا ادعای خدایی .برد است از بین می

 .۸/۳۵۰المغنی  -١
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است و مسلمًا خداوند یک چشم ھمانا یک چشم «. »ان اهللا ليس باعورو انه اعور«
  .»نیست

شود. در  کشته می» ُلّد «در مکانی به نام  ÷ و نھایتًا دجال بدست حضرت عیسی 
کتب حدیث روایات زیادی راجع به ظھور او آمده است که ما به دو حدیث زیر بسنده 

 کنیم:  می
 :بخاری و مسلم و دیگران الف)

به او گقت: تعریف کن از » عقبه«اند که:  روایت کرده ،س از حضرت حذیفه«
گفت: ھمانا دجال  س ای؟ حضرت حذیفه دجال چه شنیده ی درباره ،ج خدا رسول

بینند، آتشی  کند، و ھمراه با او آبی و آتشی است، آنچه را که مردم آب می ظھور می
بینند، آبی است سرد و گوارا، پس ھر کدام از  سوزاننده و آنچه را که آتش می است

 بیند شما، (اھل ایمان) که به او برخوردید، باید خود را در آنچه که به عنوان آتش می
  .»خوش و گوارا است، که مسلمًا آبی بیاندازد

در حقیقت این حدیث بیانگر تضاد و دوگانگی و نادرستی گفتار و عمل دجال است، 
، در واقع زشت و  بینند بخش و دلپذیر می که مردم آنچه را از او خوب و حیات

  .آور است دھنده و رنجش نابودکننده و عذاب
 ت کرده است:یاینگونه روادجال حدیثی را  ی امام مسلم، درباره ب)

پیچیده و چشمی بسیار درشت  دجال جوانی است دارای موی بسیار مجعد و درھم
اند. پس ھر  تشبیه کرده» الغزی بن قطن«ر او را تشبیه کنم، گویی که به و برجسته؛ اگ

کھف را بخواند، ھمانا او در  ی کدام از شما مؤمنان به او برخوردید، باید آیات اول سوره
! کند. ای بندگان خدا و در راست و چپ فساد میکند  می ھی بین شام وعراق ظھوررا

 . پایدار باشید بر دین و آئین حق
چھل روز، یک  :ماند؟ فرمود ! او چه مدت در زمین میج خدا عرض کردم: ای رسول

روزش چون یک سال است و یک روزش چون یک ماه و یک روزش چون یک ھفته 
! آن ج خدا است و سایر روزھای آن، چون روزھای شماست، عرض کردیم: ای رسول

 روزی که ھمچون یک سال است، آیا نماز یک روز درآن ما را بس است؟ 
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ساعت آن پنج نوبت  ۲۴در ھر  خیر، اندازه و مقدار آن را رعایت کنید (یعنی :فرمود
ر و سرعت او در زمین یس خدا! ای رسول نماز جداگانه بجای آورید) عرض کردیم:

 چگونه است؟ 
مانند سرعت باران که بادی شدید آن را پراکنده کند، پس دجال به نزد  :فرمود

 اجابتآورند و فرمانش را  و آنھا به او ایمان میکند  می آید و آنھا را دعوت گروھی می
باراند و به  کند، آسمان می و او چنان قدرت و توانی دارد که به آسمان امر میکنند  می

خواند،  .. سپس مردی جوان و نیرومند را فرا می.،رویاند دھد، زمین می زمین فرمان می
کند، چون تیری که  شمشیر به دو نیم می ی ضربه پذیرد، پس او را با او دعوتش را نمی

 آورد، و باز او را دعوت ، سریع و دقیق، بعد او را به حال اولش در میبه ھدف بخورد
 .خندد شود و می دجال از خوشحالی شگفته می ی پذیرد، چھره و جوان ھم میکند  می

را مبعوث  ÷ خداوند، مسیح فرزند مریم در این اثنا که وضع و حال او چنین است.
آید در حالی که دو دست  می به زمینبیضاءشرقی، در دمشق  ی کند، و او در مناره می

ھایش را بر بال فرشتگان نھاده است. ھرگاه  و کف دست لباس به رنگ زرد به تن دارد
کند  می د و ھر گاه سرش را بلندکچ یدھد، قطرات آب از آن م که سرش را تکان می

در گردد و  پس به دنبال دجال می شوند. ھای مروارید، سرازیر می قطرات آب مثل دانه
یابد و  ای است از روستاھای بیت المقدس) او را می راه ُلد (کوھی است در شام یا قریه

 .»رساند ل میبه قت
کند، تا امتحان و  انگیز کمک می العاده و شگفت خاوند متعال دجال را با این امور خارق

ت قدم دار و ثابیده و باورش پایبرعقکه  کسی گونه نیباشد و به ا مردمانی برا یشیآزما
 ییگروه، جداھردو  انیو م ده است باز شناخته شودیمتزلزل و سست عقکه  کسی است از

 ھا جدا گردند. ن از منافقان و دوچھرهیواقع گردد ومؤمنان راست یزییو تم

 ،اإليمان منه خرج العبد ز� إذا«: ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۱۲[ - ۶۰ 
 وأبو الرتمذي رواه. »اإليمان إيله رجع العمل ذلك من خرج فإذا ،اكلظلة رأسه فوق فاكن

 .)١(داود

به عمل  یا ه بندهک یھنگام«: فرمود ج امبرید: پیگو س رهی) ابو ھر۱۲( -۶۰
ی بانیرود وچون سا یرون میمان از دل او بینور) ا( دیازی، دست یدامنکع زنا و ناپایشن

 .۲۶۲۵ح  یترمذ ،۴۶۹۰ابوداود ح  -١
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و از آن گناه زشت دست شست دوباره (نور)  )ردکتوبه ( ماند پس اگر یبر سرش م
 .»گردد یمان به دل او باز میا

  .اند] ردهکت یو ابوداود روا یث را ترمذین حدی[ا
باب  مراجعه شود اما از ۵۴ث شماره یبه حد ثین حدیح ایشرح و توضی برا شرح:

ه ک ین فردیه چنکست ین نیث این حدیه مراد از اکم ییگو یباز ھم می ادآوریر و کتذ
افران و کگردد و در گروه  یاسالم خارج م ی شود از دائره یع زنا میب عمل شنکمرت

ن یه چنکن است یه مراد اکشود بل یپرستان داخل م پرستان و بت ان و چندگانهکمشر
ه در قلب کمان یار نخواھد بود و از نور پرفروغ و فروزان ایع امل و تمامک یمؤمن ،یفرد
بود  یمان در قلب او میه اگر نور پرفروغ اکندارد چرا  یا ھرهمسلمان ومؤمن است ب یک
از او سر  ین گناھیشد و ھرگز چن یر نمکو من ح و زشتیع و قبین عمل شنیب اکمرت
ند که زنا کافت یمان یا یعال را با مراتب و درجات یتوان مؤمن یقت نمیزد ودر حق ینم

ف یث شرین حدیتوان گفت: ا یمرو  نیاز ا ن وآن باشد.یو چشمش به دنبال ناموس ا
خارج  یافر و مرتد و از امت اسالمکن گناه شد یب اکه مرتکس را که ھرکست ین برآن
 مانیمان: این، منظور از ایه به ایشب یثیث و در احادین حدیه در اکند. چرا ک یمعرف

باال ث یه اگر در حدک یدرحال.ردیگ یفر قرار مکه در برابر کمان یامل است نه مطلق اک
ب زنا که مرتک یفر قرار دارد آن فردکه در برابر کباشد  »مانیاصل ا«مان، یمراد از ا

م در ینیب یه مک ید مرتد محسوب گردد و به عقوبت ارتداد مجازات شود در حالیشده با
(در  صد ضربه شالق یعنیم مخصوص به خود کع زنا حیعت مقدس اسالم عمل شنیشر

 ج امبری) را دارد و پیار (در صورت محصن بودن زان) و سنگسیصورت مجردبودن زان
ن خصلت یشناعت و قباحت ااینکه  یبرا یارکدر منع زنا یریگ د وسختیمن باب تھد
خصلت  نین را در مورد ایمؤمن یھا ند و قلبکن ینش مردم ذھن یبا را برایزشت و ناز

ه ک یفرموده ھنگامرده و کد استفاده یظ و تشدید از تغلیمتنفر و منزجر نما ح،یقب
ن ین جمله چنیا یاگر به جا یول شود. یمان از او جدا میشود ا یب زنا مکمرت یشخص

ر و یالم تأثکن یقت درایدر حق .»امل نخواھد بودکمانش یآن موقع ا در«فرمود:  یم
د یتھد یعنیث یحد یچه مقصد اصل شد وآن یثابت نم نیشیپ ی ابھت جمله

 رفت.  یبود از دست مد یظ و تشدیوتغل یریگ وسخت
 

 



 

 

 

 

 

 سوم فصل

 باهللا �رشك ال: قال لكمات بعرش ج اهللا رسول أوصا�«: قال معاذ عن ]۱۳[ - ۶۱
 وال ،ومالك أهلك من خترج أن أمراك و�ن وادليك تعق وال ،وحرقت قتلت و�ن شيئاً 

 ،اهللا ذمة منه برئت فقد متعمداً  مكتو�ة صالة ترك من فإن متعمداً  مكتو�ة صالة ترت�ن
 عز اهللا سخط حل باملعصية فإن ،واملعصية و�ياك ،فاحشة لك رأس فإنه مخراً  �رش�ن وال

 ،فيهم أنتو موت انلاس أصاب و�ذا ،انلاس هلك و�ن الزحف من والفرار و�ياك ،وجل
 رواه. »اهللا يف وأخفهم أدباً  عصاك عنهم ترفع وال ،طولك من عيالك ىلع وأنفق ،فاثبت

 .)١(أمحد

ه کز سفارش فرمود یمرا به ده چ ج خدا  رسول«د: یگو س معاذ )۱۳( – ۶۱
  عبارتند:

ن یقرار مده، اگرچه در ا یکرا شر یسکا ی یزیچ أل چ حال با خداوندیدر ھ -۱
 . یا سوزانده شویشته و کراستا 

و اموال  ه از زنکن، اگر چه به تو دستور دھند کم ینافرمان پدر و مادرت را -۲
 . یش بگذریخو

 س به عمدکه ھرکچرا  ن،کم کار تریقصد و اخت ینماز فرض را به عمد و از رو -۳
 رود. یرون میب أل د از ضمانت (و حفاظت) خداوندینما کتر نماز فرض را

 نیھا، ھم یعفت یگناھان و ب ی ھمه ی را سرآغاز و شالودهیز شراب نخور، -۴
 است.  یگسار یم

ت و ین معصیرا بر اثر ھمیز ،یزیت پروردگار بپرھیو معصه از گناه کبرتو باد  -۵
ه خشم وغضب پروردگار بر بندگان کن خداوند است یاوامر و فرام ینافرمان
 د. یآ یفرود م

 .۲۳۸/  ۵مسند احمد  -١
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، اگرچه یزیافران بپرھکار با یکز در روز جنگ و پیه از فرار وگرکبرتو باد  -۶
 . یتنھا بمان و کد شوند و تو تیابان و ھمرزمان تو شھکھمر دوستان، ی ھمه

 ن. کع شد از آنجا فرار میر شایو واگ یوبا و امراض ُمسر ییاگر در جا  -۷
ن (و در کنه یھز ات یبه تناسب استطاعت و توان از دارائ ات بر اھل وخانواده -۸

 ).نکم یچشم ن راستا بخل و تنگیا
 ن.کرا از سر آنھا دور م یگاه چوبدست چیت فرزندانت ھیب و تربیتأد یبرا -۹

 یوتاھکن راستا یبترسان و در ا أل ات را از خداوند فرزندان وخانوادهوسته یپ -۱۰
  .»نکم

 .]رده استکت یروا ث را احمدین حدی[ا

ث یحد شتر دریپ :»وال تعقن والديك وان امراك ان خترج من اهلك ومالك« شرح:
ردن آنھا سخن کن یت حقوق پدر و مادر و عقوق و نافرمانیرامون رعایپ ۵۰شماره 

پدر  ین احترام و بزرگداشت را براین و بزرگتریم: اسالم برترییگو یز مینجا نیا م دریگفت
ه ک یپرست و چندگانه کبودن ودعوت به شر کمشر در صورت یه حتکو مادر قائل است 

رش دعوت آنھا ین پذیباز حفظ احترام آنھا را درع ارھا در نظر اسالم استکن یمنفورتر
ن است کدر مورد پدر و مادر مم یکیه به نیه توصک شمرد و از آنجا ی، واجب مکبه شر

د با آنھا یمان بایفر و اکد ویعقا ی در مسئلهی ه حتکند کجاد یا یبعض ین توھم را برایا
با پدر و مادر  یوند عاطفیه پکند کتصور ن یسکاینکه  یبرا أل رد، خداوندکمماشات 

ح، یصری استثنا یکم گردد، با کمان حایا ی وند انسان با خدا و مسئلهیتواند بر پ یم
 د: یفرما یرده و مکنه روشن ین زمیرا درا مطلب

﴿ ٰٓ ن �ن َ�َٰهَداَك َ�َ
َ
 .]۱۵[لقمان:  ﴾تُِطۡعُهَما فََ�  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  �ُۡ�ِكَ  أ

ن یتر مکه ک یمن قرار دھ یکرا شر یزیه چکنند کوشش کھر گاه آن دو، تالش و «
گاھ شان ی، از ایل بر اثبات آن) سراغ ندارین دلیتر کوچکاز بودن آن و ( یآ

  .»نکم یفرمانبردار
 د: یفرما یگر مید ییو در جا

يۡ ﴿ يۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ ۖ  هِ بَِ�ِٰ�َ  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  لِتُۡ�ِكَ  َ�َٰهَداكَ  �ن ُحۡسٗنا
ٓ  فََ�   .]۸بوت: ک[العن ﴾تُِطۡعُهَما
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انسان!)  یند، و (اما اک یکیامًال نکه به پدر و مادرش کم ینک یه میما به انسان توص«
از آن  ین اظالعیتر مکه کـ  یمن انباز قرار دھ یه براکردند کاگر آن دو تالش 

 .»نکشان اطاعت میست)ـ از ایازگار نبا علم و عقل س ک(و اصًال شریندار
فرزندان خود را  یسعادت وخوشبختاینکه  ! پدران ومادران گاه به گمانیآر

 یشانند ولکخود ب یانحراف ی دهیه او را به عقککنند  می وششکخواھند، تالش و یم
ات، ین آیاست. درا یخرد یاز جھل و ب یرویقت پیدر حق یزین چیاز چن یرویپ

نند پس کاز جھل  یرویه اگر پدر و مادر تو را وادار به پکخواھد  یخداوند از ما م
مان باشد یاگر در مورد ا یحت ورانه غلط استکورکد یتقل ه اصوالً کن چرا کھا ماطاعت آن

 یسکرد تا کان ین مسئله را بیه، این دو آیدرا أل فر، بعد خداوندکو کتا چه رسد به شر
 یل بر بدرفتاریدل ،کپدر و مادر در مورد دعوت به شر ه مخالفت باک ندکن تصور نیچن

 ند. ک ید اسالم درمورد احترام به پدر و مادر را ثابت مکیت تأین نھایبا آنھا است و ا
ن یه ھرگز در برابر اکن است یل مسائل، این قبیدرا فرزندان ی فهیب وظین ترتیبه ا

چ ید را با ھیتوح ی دهیرده و عقک خود را حفظ یرکم نشوند واستقالل فیفشارھا تسل
 نند. کز معاوضه نیچ

 ز ویچ چیه ھکشود  یذھن انسان متبادر مبه ی لکن اصل یه اکنجاست یو از ا
وند با پدر و مادر یبر پ یم گردد، حتکتواند بر ارتباطات انسان با خدا حا ینمکس  ھیچ

 »الطاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«ث: یاست و حد یعاطف یوندھاین پیتر یکه نزدک
 ن مدعا است.یل براین دلیبھتر ست)یان خالق روا نیاطاعت مخلوق در عص(

الزم است اگر از فرزند خواستند  ت حقوق پدر و مادر بر فرزندانین چون رعایبنابرا
نه عذرموجه و ین زمیاز مالش را به آنھا بدھد و در ا یا مقداریه زنش را طالق دھد و ک

 یمت و از روکدر دست دارند و به خاطر مصلحت و ح یو منطق ین عقلیل و براھیدال
ند، بر یگو یش میخو را به فرزند یزین چیچن یزصداقت و اخالص و شفقت و دلسو

 سازد. یند و دستورشان را عملکه به سخن پدر و مادرش پشت نکفرزند مناسب است 
خواھشات  یو از رو یل منطقیاگر پدر و مادر بدون عذرموجه و معقول و دل یول 
ه تا زنش را کش از فرزند خواستند یخو یوامراض فرد یواغراض شخص ینفسان یناروا

 ست.یردن آنھا الزم نکن صورت اطاعت یا تمام درآمدش را به آنھا بدھد درایطالق دھد و 
ند زن خود را ید: اگر پدر و مادر بگویگو یم یتھانو یاالمت موالنا اشر فعل مکیح

تمام درآمد خود را به ما بده،  هکند یبگواینکه  ایبدون عذرموجه و معقول طالق بده 
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ار کنند گنھکار مجبورک نیست واگر آنھا فرزند را بر ایعت ازآنھا الزم ننجا اطایدرا
آنان  ی فرزند اضافه از قدرضرورت بردارند برذمه ی شوند. اگر پدر و مادر بدون اجازه یم

امت ید در قیھند باا ندیقابل مطالبه است و اگر در دن ایه در دنکقرض خواھد بود 
 .)١(باشند جوابگو

 ین وجود وقتین بر فرزندان الزم است با ایت حقوق والدیرعا هک یبا وجود یآر
ار ک یز از نظر شرعیاز ھمسرش است و ھمسرش ن کیوچکفرزندان  یدارا یمرد

ن ین صورت اگر والدیا است در یا ستهیو شا یکب نشده است و زن نکرا مرت یخالف
به سخن آنھا  ره اگک یه ھمسرش را طالق دھد در حالکمرد از او مصرانه بخواھند  آن

پاشد، فرزندانش  یاش از ھم م ین صورت زندگیند و زنش را طالق دھد در اکگوش 
ت درست و یو عدم ترب یشوند و دچار سردرگم یسرپرست م یران وسرگردان و بیح

ن مطلقًا واجب یه عمل به دستور والدکد دانست ین صورت بایشوند درا یح میصح
 یسکه خالف شرع نباشد وحق کشود  یعمل من یبه دستور والد ییه جاکبل ست،ین

 ع نگردد. یضا
انون کدن یپاش ن، عواقب وتبعات از ھمین صورت، عمل به دستور والدین درایبنابرا 

به دنبال دارد لذا  شدن آنھا را عیشدن فرزندان و ضا سرپرست یو ب یمیتیگرم خانواده و 
ن وجود پدر ومادر را با یابا  د انسان مؤمن، زنش را طالق ندھد ویخصوص با نیدرا

 و خرسند نگاه دارد.  یت حقوق آنھا راضیاحسان و خدمت و رعا

 »:واذا اصاب الناس موت وانت فيهم فاثبت«

ه خود را از کدھد  یبه مسلمانان دستور م ج امبریث پین بخش از حدیا در
ر طاعون و ینظ یریفراگ یھا ی ماریردار دور دارند و از خود در برابر بیواگ یھا یماریب

 ند. ینما یریشگینه و پیسکوا وبا و امثال آن دو،
 آمدهج  امبریعت خدمت پیب یه براکف (یدر وفد ثق«د:یگو س جابر بن عبدالله

عت با ینده، جھت مالقات و بیخواست به عنوان نما یم یبود. و یمرد جذام یکبودند) 
د، یه به او بگوکاو فرستاد سوی  به را یسک ج امبرید. پیایشان بیبه نزد ا ،ج خدا رسول

 [مسلم، ابن ماجه]  .»میردکعت یه ما با او بکچرا  برگردد
 د: یفرما یم ج امبریز پیون

 .۴۸۵ص  ۴امداد الفتاوی ج  -١
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  .»دینکاد نگاه نیز یبه اشخاص جذام. «[ابن ماجه] .»التديمواانلظرايل املجذوم�«
 د:یفرما یز میو ن

 یک ی شان به اندازهیو اان شما یم ی ، فاصلهیھنگام سخن گفتن با فرد جذام« 
 د: یفرما یز میو ن» زه باشدیا دو نیزه ین

ر درنـده یه از شـکـن کرچنان فـرا یاز فرد جذام« .»فرمن املجذوم فرارك من االسد«
 وسلم] یبخار[ .»ینک یفرار م

ت ینه، روایت آنھا و لزوم قرنطیز از سرایو پرھ یردار و مسریدرمورد امراض واگ
اوضاع مردم در ماه  یبررس به منظورس  گفت: عمربن خطاب س ه ابن عباسکشده 

به نام  یینمود تا به روستا تکشام حرسوی  به یقمر یھجر ۱۸در سال  یع الثانیرب
به  ده بن جراح و ھمراھانشیر و ابوعبکد فرماندھان لشیرس شام یکیدر نزد» سرغ«

دا شده یشام پن یه وبا در سرزمکدند و به او خبر دادند یرس س حضور حضرت عمر
 است.

سوی  به ن راین اولیبه من دستور داد مھاجر س حضرت عمر د:یگو س ابن عباس 
رد وگفت: کشان مشورت یآمدند با ا س ن به نزد عمریه مھاجرک یوقت نم.کاو دعوت 

دا ینظر پ ن اختالفیست؟ مھاجریف چیلکدا شده است حال تیه طاعون در شام پک
ه قبل از انجام آن کست یم سزاوار نیا آمده یارک یگفتند: ما برا یا عده ردند.ک

ز یم جاینک یر نمکھمراه شما ھستند ف س امبریگر گفتند: اصحاب پید ی عده م.یبرگرد
 س د. عمریه مردم شام مبتال به طاعون ھستند آنان را به آنجا ببرک یباشد در حال

  د.یندارم شما برو یارکگر یگفت: د
انصار را به نزد  ن.کم دعوت یانصار را برا گفت:س  رفتند. عمر ش نیمھاجر یوقت

ن رفتار نمودند و یشان ھم مانند مھاجریا رد.کشان مشورت یردم و با اکعمر دعوت 
با شما ندارم،  یارکگر یشان ھم گفت: دیبه ا س نظر داشتند. عمر شان اختالفیمانند ا

 د. یبرو
نه یه به مدکال فتح مه در سک یسانکش یرمردان قریگاه به من گفت: از پ آن

و مردم  ینه برگردیه به مدکم ین.آنان گفتند: ما معتقدکم دعوت یاند برا ردهکمھاجرت 
  .ییوبا زده ننما ی ن منطقهیا را داخل
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 ی لهیبرگشت، صبح سوار وس یه من براک رد:کبلند اعالم  یبا صدا س حضرت عمر
گفت: مگر از  س جراحده بن ید. ابوعبیشوم شما ھم سوار شو یخود م یسوار
ن یا یگریس دکده! اگر یابوعب یگفت: ا س ؟ حضرت عمرینک یرخدا فرار میتقد

مقدر و سنت  یکمقدر و سنت خدا به  یکاز  ،یردم، بلک یخش میگفت توب یسخن را م
ن شتر یوا یرا داشته باش یه شما شترک یوقت ینیب یم. مگر نمینک یگر او فرار مید

آب وعلف فراوان باشد  یاز آنھا دارا یکیه کباشد  دو گوشه یداراه کشود  یا وارد دره
، مگر از یاگر آن را در قسمت صاحب علف بچران آب و علف نداشته باشد. یگریو د

ر و با یه شتر سک ن استین حال ای؟ (و سنت مقدر خدا درایا ردهکن یرویمقّدر خدا پ
 یروی، باز از مقدر خدا پیرانآب وعلف آن را بچ ینشاط و چاق شود) واگر در قسمت ب

 ).ف والغر و ناتوان گرددیه شتر ضعکن است ین حالت ایسنت خدا درا ی(ول یا ردهک
از مجلس  یارکانجام  یه براک س ن بحث وگفتگو، عبدالرحمن بن عوفیبعد از ا

 ین مورد علمیدرا ان باخبر شد گفت:یاز جر یوقت خارج شده و غائب بود، بازگشت،
د یدیھرگاه شن«فرمود:  یم ج امبریه پکدم یگفت: شن س عبدالرحمن نزد من است.

دا ید وبا و طاعون پیه شما ھستک یید و ھرگاه در جایوبا ھست به آنجا نرو ییه در جاک
 .»دیفرار از آن، از آنجا خارج نشو شد به خاطر ترس و

سپس به  به جا آورد. ش خدا رایسپاس و ستا س د: حضرت عمریگو س عباس ابن 
 و مسلم] ینه برگشت. [بخاریمد

ن جھت بر علم و یرد و از اکنه را وضع یقانون قرنط بار، نیه اولک! اسالم بود یآر
نه یاگر اروپا از قانون قرنط گرفته است یشید پیعصر جد ینولوژکو ت یدانش و فناور

گاه م ه طاعون مردم اروپا را به طور ک یالدیبود در اواسط قرن چھاردھم م یآ
ه از شدت فاجعه کآورد  یفرستاد آن را به مرحله اجرا درم یام مرگ مکبه  یمعج دسته

 .)١(دیرس یون نمیلیم ۲۵گان طاعون به شد شتهکشد و آمار  یاسته مک
ن مورد یفراتر از آن، چنان در ا یرد و حتکنه را وضع ی! اسالم مقررات قرطیآر

ه ک یرد به طوریگ یبر مان را ھم در یه چھارپاکرا وسعت داده  یریشگیپ ی رهیدا
 د: یفرما یم ج امبریپ

 .۷۶۸ص  روح الدین االسالمی -١
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مار وگَـرگ با شتر یدادن شتر ب ھنگام آب« .]ی[بخار» اليوردن مرض يلع مصح«
  .»ض نشوندیسالم ھم مر یدد تا شترھاسالم وتندرست مخلوط نگر

از  یکیه اگر کاست  یبر مسلمانان ضرور ج امبریم پین و تعالین فرامیپس طبق ا
مبتال  یریبه مرض واگ یو انسان یاز مناطق جوامع اسالم یا ا منطقهیافراد جامعه و 

ن را آلوده نسازد یریند و ساکدا نیانتشار پ یمارینند تا بکر افراد جدایشدند آنھا را از سا
رده است وارد آن کدا یوع پیش ینیطاعون درسرزم یماریه بکدند یو ھرگاه شن

ه طاعون آنجا را گرفته بود به خاطر فرار، از کبودند  ینیسرزمن نشوند واگر در یسرزم
 ز آلوده نسازند. ین را نیرین خارج نشوند تا سایآن سرزم

ت یرا به ترب یانیت شایه عناک ینبو ین رھنمودھایمانه است اکیچه ارزشمند و ح
 بدن دارد. یوحفظ سالمت یجسم

 »:عيالك من طولكوانفق يلع «

ات به تناسب توان  د: بر اھل وخانوادهیفرما یه مین توصیھمچن ج امبریپ
ن بخش ین. اکم یچشم  تنگ ن راستا بخل وین و دراکنه یات ھز ییواستطاعت از دارا

در اصطالح  ند.ک ین مخارج زن و فرزند بر مرد، داللت میث بر وجوب تأمیاز حد
ان یک، نزدخانواده، ھمسر یه انسان براکاست  یزیجماعت، نفقه چ سنت و اھل یفقھا

 یه عادتًا بقاک یزین و ھر چکو مس کو پوشا کو شامل خوراکند  می خرج و بردگانش
 یزندگ یھا یازمندیه در نکاده یات انسان بدان منوط است، ـ بدون اسراف و زیح

ت نفقه، عرف یفکیگر در مقدار و یر دیگردد. و به تعب یشود ـ را شامل م یمصرف م
ار قرار یمع یطیچ افراط وتفریھ یب ز حد اوسط را،ینعت یباشد و شر یشرع معتبر م

 أل الم مقدس خداوندکز براساس ین مخارج زن و فرزند نیدھد و وجوب نفقه و تأم یم
 د: یفرما یخداوند م است ج خدا رسول کات تابنایو روا

ِ  ۥَ�ُ  لَۡمۡولُودِ ٱَوَ�َ ﴿   .]۲۳۳[البقرة:  ﴾لَۡمۡعُروِف ٱرِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ ب
 کو پوشا کپدر) الزم است خورا یعنیاو متولد شده ( یه فرزند براکس ک و بر آن«

  .»سته بپردازدیشا ی مادران را به گونه
دھد،  یر میا آورده و شیه بچه را به دنکه وجوب انفاق پدر بر فرزند و زن ین آیاز ا 

 شود. یدانسته م
  د:یفرما یم یثیدر حد ج امبریو پ
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 ینکیا به مسی یدھ یم یا ردن بردهکا در آزادیو  یبخش یدر راه خدا مه ک ینارید«
در نزد خداوند  ینک یات خرج م خانواده ین معاش و زندگیتأم یا برایو  یدھ یصدقه م
ات  خانواده ین معاش و زندگیه در تأمکن پاداش مربوط به آن است یشتریمتعال ب

 [مسلم]  .»یا ردهکخرج 
مخارج زن  یھا نهین ھزیافراد خانواده و تأم یمعاش و زندگن یه تأمکطور  و ھمان

ن امر و یدر ا یوتاھکمتعال پاداش و اجر دارد به ھمان اندازه قصور و یو فرزند نزد خدا
ت یدارد، موجب گناه و معص یمال ییه مرد تواناک یبر زن و فرزند در حال یریگ سخت
 بود. خواھد
را  یبر زن خود سخت گرفته و زندگه ک یسانکخطاب به  ج امبرین رو پیازا

نده از کاتشان را آیوحکنند  می بر آنان تنگ از،یاز پرداخت وجوه مورد ن یباخوددار
 د: یفرما یند مینما یرنج ومشقت م

 [ابوداود] .»كفي با ملرء اثام ان يضيع من يقوت«
 و فرزند و افراد تحت ه نسبت به زنکاست  یافکن گناه یمرد مسلمان ھم یبرا« 

افراد تحت  یھا نهیحتاج ومخارج و ھزیتنگ باشد و از دادن ما س و دستیلفش، خسکت
 .»ندک یلفش خوددارکت

 :»عنهم عصاك ادباوالترفع «
ن در ارتباط با یوالد یھا تیدر باب مسئول ج امبریث، پین بخش از حدیدرا

پدر ومادر گذاشته است و به  ی ھا را به عھده ت بچهیار مھم تربیف بسیلکفرزندان، ت
سته وتوانا یشا ییه انسانھاکنند کت یترب یه فرزندان خود را طورک آنان امر نموده است

و  یتوجھ یصورت به علت ب نیر ایش باشند، در غیخو ی ندهیآ یف زندگیانجام وظا یبرا
  :دیفرما یشان را خواھد گرفت خداوند متعال م ، آتش دوزخ دامنیارکر یتقص

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنواْ قُوٓ  �َّ نُفَسُ�مۡ  ا

َ
ۡهلِيُ�مۡ  أ

َ
  .]۶م: ی[التحر ﴾نَاٗر� َوأ

 .»دینار دارکش را از آتش دوزخ بر یمؤمنان! خود و خانواده خو«
دارد  یتر نیت سنگیش مسئولیقت انسان در مقابل ھمسر و فرزند خویدرحق

وشد و آنھا را از گناه باز دارد کت آنھا بیم وتربیتواند در تعل یه مکوموظف است تا آنجا 
 ج خدا ند. رسولکجسم آنھا قناعت  ی هیتنھا به تغذاینکه  د نهیھا دعوت نما یکیو به ن
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ن را به توجه و انجام یاند و والد ردهکه یت فرزندان توصیررًا در رابطه با تربکز مین
 اند. ق نمودهیشان، تشویھا تیح مسئولیصح

 :خدا آمده است جامع و جالب از رسول یثیدر حد 

االلك�م راع و��م مسئول عن رعيته... والرجل راع يف اهله ومسئول عن رعيته «

 ] ی[بخار .»واملراة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها
د یآنھا ھست یه مامور نگھبانک یسانکد و ھمه در برابر ید ھمه شما نگھبانیبدان«

شوھرش  ی ز در خانهیزن و فرزند را بعھده دارد زن ن ی و اداره ید مرد سرپرستیمسئول
امت یروز ق در یتعال یباشد و در رابطه با آنان خدا یسرپرست و مسئول امور فرزندان م

 .»ردکاز او سؤال خواھد 
ه کشود  یل مکیتش یومحدود کوچک یقت اجتماع بزرگ از واحدھایدر حق 

به آن آسانتر است اصالح  یدگیه رسک کوچک یواحدھان یخانواده نام دارد و ھرگاه ا
اول بر دوش پدران  ی ت در درجهین مسئولیشود وا یگردد تمام جامعه اصالح م

رون یدر ب یبندوبار یفساد و ب ی وبندهکه امواج کومادران است مخصوصًا در عصر ما 
ت یم وتربیق تعلیردن آنھا از طرک یخنث یاست برا کوخطرنا یار قویھا بس خانواده
 رد.یتر انجام گ قیتر و دق یاساس یزیر د برنامهیبا یخانوادگ

 د:یفرما یم ج امبریپ
 یجا یسالگ د و در دهینکتان را به نمازخواندن امر  فرزندان یدر ھفت سالگ« 

 م و ابوداود] ک[حا .»دینکشان را جدا  خواب
شان  ه از فرزندانک یح برخورد در مواقعیه راه صحکد پدر و مادر بدانند یالبته با 

را  کودکه کشوند آن است  یمی  و قصور یوتاھکا دچار یو  زند یسر م یخطا واشتباھ
ل قاطع و تناسب با یند و با دالیش بنمایا خطایمت متوجه اشتباه و یو مال یبه نرم

ده یه انجام داده است از انسان فھمک یه عملکاش او را قانع سازند  یرکف ییتوانا
 زند. یفرد دانا سر نما یوعاقل و 

اند در  دهید به مقصود رسیمورد نظر اصالح گرد ین روش قانع شد و از خطایاگر با ا
ه ومجازات، یت با استفاده از تنبیگر به نام تربید یا وهین صورت، راه درمان، شیر ایغ

ه راه اصالح کد پدران و مادران بدانند یعت است. البته بایالبته در چھار چوب شر
 یبه جا کودکدر روان  یرا نه تنھا آثار نامطلوبیست زیخشم وخشونت ن کودک
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ج یه خشن و فحاش خواھد بود و به تدرککند  می لیتبد یه او را به انسانکگذارد بل یم
ه در صورت کن است یرد. پس بھتر اک  دا خواھدیار را پکن وافراد تبھیمنحرف یخو
 ییرا قانع سازند و راھنما کودکل، یان دلیمت و بیو مال یا اشتباه با نرمیاب خطا کارت
ند یخ نمایا توبیرده و که یراتنب کودکه کدانستند  ین الزم وضرورینند. واگر والدک

احساس خود  یارکن یه چنکنند چرا کن عمل یگران اقدام به اید در حضور دینبا
 یو روح یو از عوامل مھم انحراف اخالقکند  می تیتثب کودکو حقارت را در  ینیب مک

 شود.  یفرزندان محسوب م

 »:و اخفهم باهللا«

وسته فرزندان و یه پکن است یا س به حضرت معاذ ج امبریپ ی هین توصیآخر
  .بترسان أل ات را از خداوند خانواده

 یحاالت وافعال و مراحل زندگ یه در تمامکاموزند یب کودکد به ی! پدر و مادر بایآر
اسرار  یدانا وتوانا تمامی ه خداکابد یخود، پروردگار متعال را ناظر و حاضر بداند و در

ھا در خود  نهیه سک ییرازھا یو بر تمام ندیب یھا را م انت چشمیداند، خ یاو را م ینھان
گاه است.  دارند آ

ماندم و نماز  یدار میھا ب د: سه ساله بودم. شبیگو یم یسھل بن عبدالله تستر
 یخواھ یا نمیبه من گفت: آ یردم. روزک یام (محمد بن سوار) را نگاه م ییخواندن دا

ه ک یت وقتیگفتم: چگونه؟ گفت: در جا ؟ینکادیرده، که تو را خلق ک ییاز خدا
خدا  ،نه به زبان سه بار بگو: خدا با من است ،در دلی ه بخواب روکقبل از آن یخواب یم

به  یردم. پس از مدتک یار را مکن یشبھا ا شاھد است.خدا برمن  ند،ک یمرا نگاه م
ھر شب ھفت بار بگو. و پس از  :پس گفت ام. ردهکاجرا  یا ه گفتهکاوگفتم: ھر آنچه 

پس از  ازده بار بگو.یھر شب  ام. گفت: ردهکامرش را اجرا  ه:که خبر دادم ک یمدت
ام گفت:  ییال داس یکبعد از  ردم.کاز آن در قلب خود احساس  یاریلذت بس یمدت

 ی، براستیشو یه وارد قبر مک ین وآن را ادامه بده تا زمانکادت دادم حفظ یآنچه را 
د: تا چند سال یگو یم یعبدالله بن تستر ت سودمند است.یا و آخرت برایه در دنک

 ردم.ک یاحساس م یآن را در خلوت، به خوب ینیریھمانطور ادامه دادم و حالوت و ش
و به او نگاه  خدا با اوست و بر او نظارت داردکه  کسی سھل! یگفت: اام  ییدا یروز

 ز. یشود؟ پس از گناه بپرھ یب گناه مکا مرتیند، آک یم
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 ی ل شد و به واسطهیخ اسالم تبدیتار ین عرفایتر از بزرگ یکیبعدھا به  یتستر 
 .)١(ردکدایپ یین مقام واالین چنید، اخو ییت ارزشمند دایترب

ان و کودکن باشد تا ید ایبا کودک یتیر تربیپدران و مادران در مس یپس مقصد اصل
ل یزگار تحویدامن وپرھکوپا یکن گرا، صالح، حق خدا جو، زاھد، ، پارسا،یفرزندان متق

 دھند. یو انسان یاسالم ی جامعه

 فإنما ،ايلوم فأما ج رسول اهللا عهد ىلع انلفاق اكن إنما :قال حذيفة وعن ]۱۴[ - ۶۲
 .)٢(البخاري رواه .اإليمان أو ال�فر هو

وجود  ج رمکامبر اینفاق در دوران پ د:ی) گوس مانیفه (پسری) حذ۱۴( -۶۲
 مان. یا ایفر است و کا ی یداشت اما نفاق امروز

 رده است]کت یروا یث را بخارین حدی[ا
 است  ن مضمون آمدهیگر بدید یتیث در رواین حدیا :شرح 

نفاق در « .»ايلوم فانما هواال�فر بعدااليمانفاما  ج عهدانليبانما اكن انلفاق يلع «
شدن بعد از  افرک یبه معنا یامروز وجود داشت، اما نفاقج  رمکا یدوران نب

  .»آوردن است مانیا
ه در عھد رسالت مردمان سه گروه بودند کن است یث این حدیمنظور ا به ھر حال،

آنھا بسان  مسلمانان بودند و با چون منافقان ھم، یو در زمان نبو افر و منافق.کمؤمن،
فتنه و فساد،  از یریھا و جلوگ ت مصلحتیشد و به خاطر رعا یمسلمانان برخورد م

گران برمال ید یشان را برا پوشاند و نفاق یآنھا را م یو باطن یحاالت درون ج امبریپ
ه به صاحب کمان یفه بن یارانش مانند حذیاز  یتعداد مخصوص یرد (به جز براک ینم

د و به آنھا یجنگ یبا منافقان نم ج امبرین رو پیز مشھوربود) از این ج سّر رسول الله
ھا  یاز بروز پروپاگندھا و جوساز یریف قلوب و جلوگیمصلحت تأل ینداشت و برا یارک
 رد،ک ید، به آنھا تعرض نمیگرد یم یھا از دعوت اسالم ت اسباب نفرت دلیه در نھاک

 اشاره نموده و فرموده:  ین معنیبه ا یثیدر حد ج آن حضرتکه  چنان

 .۱۶۴ص  ۱نیم؟ ج کچگونه فرزندان خود را تربیت  -١
 .۷۱۱۴بخاری ح  -٢
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ارانش ی ج ه محمدکند یان بردارم مردم بگویشم و از مکترسم، اگرمنافقان را ب یم«
  .»شدک یرا م

 ن بابیز از ھمیآنان ن یبا علم به بداعتقاد ،مؤلفة القلوب یات براکپرداخت ز

 ،رامون منافقان بودیپ ،ج خدا رسوله در زمان ک یمکآن ح ،باشد اما در عصر ما می
افران و کبا  یبه طورپنھان یسکه کثابت شود  ،و اگر باالفرض ،نمانده است یباق

، رنگ آن یطیند، و در ھر محک یاسالم م یو در ظاھرادعا .بدخواھان اسالم است
و با کند  می رفتارزند و  یمطابق مذاق آنان حرف م یتیرد و با ھر جمعیگ یط را میمح

کند  می د و حساب خود را از مردم جدایگو یم» مکإنا مع«و با مخالفان » آمّنا«مؤمنان 
ن یدھد، ا یل مکین تشیه اسالم و مسلمیعل ،و مرموز یسر یھا خود انجمن یو برا

ه در ک یفرد مسلمان، در حال یکجانب و به نام  حق به ی افهیه با قک ین فردیچن
ن است، اگر نفاقش ثابت شود، یمسلم ی قسم خوردهباطن، سد راه اسالم و از دشمنان 

ه مطابق قول کم، چرا یرسان یرا به قتل م یم و وینک یم یجار یفر را بر وکام کاح
ا یافر است و ک یا آدمی یبه خاطر انقطاع وح ج امبریبعدازپ ،س مانیقه بن یحذ

 ست. یمسلمان ن ین فردین چنیمسلمان و مسلمًا ا
ردن ک ، پس از مطرح»معارف القرآن«ر یدر تفس یعثمانع یمحمد شف یعالمه مفت

ز وجود ینون نکا ا ھمیوده و عھد نبوت ب ی ژهیفر و نفاق وکا یآ«ن مضمون یبد یسؤال
ه کن است ینفاق و منافق ا ییه در مورد شناساین نظریتر حیصح«د: یگو ی؟ م»دارد

 گردد: یانسان از دو راه، موفق به شناخت آنھا م
ه فالن شخص منافق کبه رسول خود اطالع دھد  یخداوند توسط وحاینکه  نخست:

 است 
ه عمل ک یزمان یعنیبرد  یبودن او پ توان به منافق یاعمال فرد م یاز رواینکه  :دوم

بر خالف آنھا  یب عملکارا مرتکه آشکباشد  یبر خالف اصول اعتقادات اسالم یسک
 شود.  یمنافق گفته م .گردد

افراد به  یی، شناخت و شناسایبه علت انقطاع وح ج رمکامبر ایپس از رحلت پ
 یاست اگر فرد یھیبد ماند. یشد. اما صورت دوم ھمچنان باق یاول منتف ی وهیش
اسالم باشد و آنھا را مورد  ید قطعیبر خالف عقا یه حرف و عمل وکافت شود ی

 شود.  یف قرار دھد به او منافق گفته میاستھزاء و تحر

 



 ٢٠٣ های نفاق) ) گناهان کبیره و نشانه۱کتاب االیمان (باب (

 ۴۰ ی هیدر آکه  چنان ز گفته شده استین» ملحد« ین افرادیبه چنم یرکدر قرآن 
  :دیفرما یم» حم سجده« ی سوره

ِينَ ٱإِنَّ ﴿  .]۴۰[فصلت:  ﴾َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ
) آن یف (حقائق و معانیدھند و به تحر یات ما را مورد طعن قرار میه آک یسانک«

  .»ازندی یدست م
ل و یشان با دلیفر اکق داده شده است چون یمنافق، لقب زندث، به مرد یو در حد

م کفار است و حکم کم صادره در مورد آنھا ھمانند حکبرھان قابل اثبات است، لذا ح
 ندارند.  یا جداگانه

ان یپا ج ن بعد ازآن حضرتیمنافق ی هیاند: چون قض امت فرموده یمضافًا علما
به نام نفاق وجود  یزیشود [و چ یم افرگفتهکمؤمن نباشد که  کسی نونکافت ای

 .)١(ندارد]
 س فهیمنظورحضرت حذاینکه  ر د ھم و آنکرا تذ یا تهکنجا نیو البته الزم است درا

امبر نبوده ینفاق و منافق مخصوص عھد پ کش ه بدونکست چرا یوقوع نفاق ن ینف
 یارھایمع د براساسین برنامه و گروه وجود دارد، منتھا بایا یا است و در ھر جامعه

شوند تا نتوانند  ییدھد شناسا یآنھا به دست م یه قرآن براک یقیحساب شده و دق
 نند. کجاد ین ایاسالم و مسلم یبرا یا خطریان و یز

با منافق بعد از  یم منافق عھد نبوکث، اختالف حین حدیاز ا ج فهیه منظور حذکبل
و به جھت  یمصالحت یبه خاطر رعا ج خدا در زمان رسول یعنیاست  یعھد نبو

موجب  یھا را از دعوت اسالم ت اسباب نفرت دلیه در نھاکاز فتنه و فساد  یریجلوگ
د و یجنگ یبا آنھا نم ج خدا خود رسول یار نداشت و حتکبه منافقان  یسکشد، یم

مسلمان با آنھا  یکداد و ھمچون  یگران نمیقلع و قمع نمودن آنھا را به د ی اجازه
 ج امبریه به پک یوقت ینمود حت یم یرا بر آنھا جار یام اسالمکحرد و اک یبرخورد م

د؟ یدار یان بر نمید و آنھا را از میجنگ ین منافقان نمیچرا با ا خدا! رسول یگفته شد: ا
ارانش را ی ج ند محمدیه مردم بگوکترسم  یشم مکفرمود: اگر منافقان را ب ج امبریپ
ن بود، اما در عصر ین چنیا ج خدا رسول م منافقان در زمانکن رو حیشد. از اک یم

 .۱۵۵ص  ۱ج  ،معارف القرآن -١
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 یسکه کل و برھان ثابت گردد یثابت شود و با دل یا گروھیو  یسکما، اگر نفاق  ینونک
خواھد با  یافران و بدخواھان و دشمنان و مخالفان اسالم است و مکبا  یبه طور پنھان

ج حمالت ن را آمایلباس مسلمان، از پشت به مسلمان خنجر بزند و اسالم و مسلم
کند  می م فرقکن صورت، حیش قرار بدھد در ایخو یو نظام یاسیو س یدتیو عق یرکف

اسالم  ی از دائره یسانکن یه چنکشود، بل یبا آنھا برخورد نم ج یو بسان عصر نبو
م و آنھا را از سر راه بر ینک یم یفار را برآنھا جارکام کشوند و اح یم یخارج معرف

 م. یدار یم
ه کست بلیوقوع نفاق ن ینف ،س فهیه مراد حضرت حذکم یح دانستیتوضن یپس با ا

بود و در عصر ما  یزیچ ج امبرین در عصر پیام منافقکه احکم است کمراد تفاوت ح
ن موضوع یبه ا» یفتح البار«در  یگر است. چنانچه عالمه ابن حجرعسقالنید یزیچ

 د: یگو یو مکند  می اشاره

انما اراد نيف اتفاق احل�م الن انلفاق و واذلي يظهرأن حذيفة لم يرد نيف الوقوع«

انما اختلف احل�م الن و وجود ذالك م�ن يف لك عرصو اخفاء ال�فرو اظهارااليمان
اما و لو ظهرمنهم احتمال خالفهو �قبل ما اظهروه من االسالمو اكن يتألفهم ج انليب
فمن اظهرشيئاً فانه يؤاخذ به واليرتك ملصلحة اتلأيلف لعدم االحتياج ايل  ج بعده
.)١(»ذالك

 .۷۱۱۴حدیث شماره  ،تاب الفتنک ،۵۸۱ص  ۱۴ج  ،فتح الباری -١
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 مانیان وسوسه در ایدر ب



 

 

 

 

 

 اول فصل

خوردن  ھم ه از بهکاست  یا آھسته یدر اصل صدا ،»وسواس«و » وسوسه«

اهلمس و و هوصوت احليل« :دیگو یم یچنانچه راغب اصفھانزد. یخ یآالت بر م نتیز

 ».اخلفي
دا یه در دل و جان انسان پک یار بد و نامطلوب و زشتکز به خطورات و افیو ن

نفس و  ث،یگردد و در حّد حد یه بر انسان عارض مک ییھا ھا و خطره شود و وسوسه یم
در دل انسان بدون قصد ه ک یاریراختیاالت غیدرون است و به وساوس و خ ی وسوسه

 د:یفرما یم أل گردد، چنانچه خداوند ی، اطالق م نندک یو اراده ظھورم

يْطَانُ «  يْهِ الشَّ سَ إِلَ وَ سْ اسِ «و  »فَوَ وَ سْ وَ ِّ الْ نْ رشَ   .»مِ
ن امت عفو فرموده یرا خداوند در حق ا یاریر اختیاالت و وساوس غین خیو چن

طان در یا القاء شیق نفس و یو وساوس از طراالت یه اگر خکر است کاست. الزم به تذ
القاء  أل ال و قصد از جانب خداوندیو اگرخ» وسوسه«د به آن ید آیدل و جان انسان پد

 ند. یگو یم» الھام«گردد، به آن 

 ما أميت عن جتاوز تعاىل اهللا إن"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب عن ]۱[ - ۶۳
  .)١(متفق عليه " تتلكم أو به تعمل لم ما صدورها به وسوست

چه  بر امت من از آن خداوند« فرمود: ج امبرید: پیگو س رهی) ابو ھر۱۱( -۶۳
اورند آنھا را یزبان و عمل ن ی ه به مرحلهکگاه  ھا بگذرد تا آن شان از وسوسهیھا بردل

 ند. ک ینظر م نمودن صرف  دھد و از مؤاخذه یمورد عفو و بخشش قرار م
  ].اند ردهکت یو مسلم روا یبخارث را ین حدی[ا

در دل و جان انسان  یه گاھکن است کم ممینک یم یه ما زندگک ییایدر دن :شرح
ند و سؤاالت و کخطور یار بد و نامطلوبکاالت و خطرات و افیمسلمان وساوس و خ

ابن  ،۱۱۸۳ح  ترمذی ،۳۴۳۴نسائی ح  ،۲۲۰۹ ابو داود ح، ۱۲۷-۲۰۲مسلم  ،۲۵۲۸ج  ،بخاری -١
 .۲/۳۹۳مسند احمد  ،۲۰۴۰ماجه ح 
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قلب و مغز  ،کن حال وحشتنایو درع کز و خطرنایآم کاعتراضات ملحدانه و شر
خدا را به وجود  یسکه: چه کنیل ایاز قب یمشغول سازد. سؤاالت مسلمان را به خود

 ...ست؟ وکیدگار خداوند یز است اما آفریدگار ھمه چیخداوند آفر ا:یآورده است؟ 
لرزد و  یار بد و نامطلوب، برخود مکن افیه انسان مسلمان براثر اکنجاست یدر ا

ه کدارد  یوحشت برمشود و تمام وجودش را ترس و  یشان و مضطرب میسخت پر
مؤاخذه  یاریاخت ریغ یھا االت و خطرهین وساوس و خیمرا بر اثر ا أل ند خداوندکن
ه به ک یسانکبه تمام مسلمانان و  ج امبرین خاطر، پیند و سخت عذابم دھد. به ھمک

در تار و پود  أل یخداوند، معترفند و عشق و محبت خدا یگانگیت و یوحدان
 یھا ن وسوسهیه براثر اکدھد  ینان خاطر میاطمن شده است، یوجودشان، عج

ه انسان ک ی، تا زمانأل ه خداوندکشان نباشند، چرا ی، نگران و پریاریاخت ریغ یطانیش
اورد، یزبان و عمل ن ی را به مرحله یطانیش یھا و وسوسه یمسلمان، آن خطورات قلب

ن ین چنیدچار ا هکرا  یگذرد و انسان یدھد و از آنھا م یمورد عفو و بخشش قرار م
 رد.کھا شده است، مؤاخذه نخواھد  وسوسه

ار به یدا شود و با اراده و اختیپ یسکدر جان و دل  یه چنان وساوسک یاما در صورت
از او نخواھد گذشت  أل عمل درآورد، در آن صورت خداوند ی ا به مرحلهیزبان آورد و 

 رد.کخواھد  یرا مؤاخذه و بازپرس یو و
 د: یفرما یمس  رهیحضرت ابوھر

ِ َما ِ� ﴿ ی هیچون آ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ه ین آینازل شد، ا ج خدا بر رسول ﴾ۡ�

 یس از ما، عارک چین آمد و ترسان شدند و گفتند: ھیسنگ ش امبریاران پیاز  یبر گروھ
 ست، و اگر قرار باشد بر آنچه در دل ازین یو خطورات قلب یباطن یھا از وسوسه

 یشدگان واقع کقت ما ھالیم، در حقینکار کا آشیم و یوساوس و خطورات، پنھان دار
 ی! قبًال به اعمالخدا رسول یا آمده و گفتند: ج امبریرو، به خدمت پ نیاز ا.میھست

ل: نماز، روزه، جھاد و یم از قبیه تاب و طاقت آنھا را داشتکم یلف ساخته شده بودکم

ِ َما ِ� ﴿     :هین آیا با نزول أل یو اما خدا .صدقه َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
�ن ُ�ۡبُدواْ  ۡ�

ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ُ ٱَما ِ�ٓ أ سخت ما را مضطرب و  .]٢٨٤[البقرة:  ﴾�َّ

و  یطانیش یھا االت و وسوسهیردن خک نترلکه ما تاب و توان کرد، چرا کشان یپر
د، یخواھ یا میفرمود:آ ج امبریم. پیرا ندار یاریر اختیغ یو خطرھا یخطورات قلب
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دم ی(شن» عصيناو سمعنا« یعنیتاب گفت:کقبل از شما اھل  هکد یرا بگوئ یزیھمان چ
 د: ین بگوئین چنید ایه شما باکد، بلینکن نیم)، نه چنیردک یو نافرمان

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ﴿
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾لَۡمِص�ُ ٱَسِمۡعَنا َوأ

شان بدان نرم شد،  ن جمالت را خواندند و زبانیا ش سپس چون آن عده از صحابه
 ه را نازل فرمود: ین آیبه دنبال آن، ا أل یخدا

ٓ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِۦ ِمن إَِ�ۡهِ  أ ۡ ٱوَ  رَّ ِ  ُمۡؤِمُنونَۚ ل ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  �َِكتِهِۦَوَمَ�ٰٓ  �َّ

َحدٖ  َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
ۖ  َناَوقَالُواْ َسِمعۡ  رُُّسلِهِۦۚ  ّمِن أ َطۡعَنا

َ
 َر�ََّنا ُ�ۡفَرانََك  َوأ

ۡ ٱ �َ�َۡك   .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥َمِص�ُ ل
پروردگارش بر او نازل شده  یاست بدانچه از سومعتقد )محمد ،(خدا ی فرستادهِ « 

 یز) بدان باور دارند. ھمگیو مؤمنان (ن )خود ندارد یدر رسالت آسمان کیاست(و ش
ان یند:) میگو یمان داشته (و میغمبرانش ایو پ یو یتابھاکو فرشتگان او و  به خدا

 یکی شان رایرسالت ا ی م (و سرچشمهیگدار یغمبران او فرق نمیاز پ یکچ یھ
م و اطاعت یدیرا توسط محمد)شن یربان یند: (اوامر و نواحیگو یم). و میدان یم
 .»تو است یم، و بازگشت به سویم. پروردگارا! آمرزش تو را خواھانیردک

با  أل یو اطاعت درآمدند، خدا یریپذ ن از در فرمانیچن نیا ش و چون صحابه

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ ی هیانزال آ از آن  ش آنچه را اصحاب .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ُوۡسَعَها إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
 [مسلم. احمد]  .شان دور ساختینگران و مضطرب بودند، از ا

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿د یبا نو ج امبریث، پین حدیدر ا   ش به صحابه ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها �َّ
ه در دل انسان ک یاریراختیغ االت و وساوسیبر خ أل ه خداوندکنان خاطر داد یاطم

ه آنھا را مورد عفو و بخشش کرد، بلکند، مؤاخذه نخواھد ک یبدون قصد و اراده خطور م
 گذرد. یدھد و از آنھا م یقرار م

ه به ک یه اعمال ظاھرکگونه  ھمان د:یگو یم یع عثمانیمحمد شف یعالمه مفت
  :رند بر دو قسم اندیگ یجوارح دست و پا و چشم انجام م ی لهیوس

  .، مانند:گفتن و زدنیاریاخت
ه موجب کت و رعشه کا حریبه خطا و اشتباه و  یا گفتن جمله:، مانندیاریر اختیوغ

تاب و جزا و که حساب و کدانند  یل اعمال، ھمه مین قبیباشد. در ا یسکت و آزار یاذ

 



 ٢٠٩ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

لف ک، نه میاریاخت ریاست و انسان نسبت به افعال غ یاریسزا، وابسته به افعال اخت
 گردد.  یمرتب م یاست و نه بر آنھا ثواب و عقاب

 اند: ز به دو قسمیدارند ن یدل بستگ یعنیه به باطن، کن افعال یچن ھم
ار در دل یه آن را به قصد و اختک کفر و شرک ی دهیعق :است، مانند یاریاخت یکی

بر کت ه به آنک، خود را بزرگ قرار بدھد  ر و ارادهکا به فیند و کن بیگزیجا یسکخود 
 نوشم. یه شراب مکرد یم بگیا تصمیشود  یگفته م

ند. در کخطور  یسکدر دل  یال بدی، مثال بدون قصد و اراده، خیاریر اختیغ:دوم
. و از یاریراختیرد نه از غیگ یانجام م یارینجا ھم محاسبه، تنھا از افعال اختیا

مرتب  یمؤاخذه و محاسبه نخواھد شد و برآنھا ثواب و عقاب یاریراختیاالت غیخ
 گردد. ینم

ان فرمود: ین مطلب را در پایا .شتریح بیتوض یبرا)أل ن جھت خداوندی(به ھم

آورد  یثواب بدست م ییارھاکانسان از « یعنی ﴾ۡ�تََسَبۡت ٱلََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ﴿
ه آنھا را با کگردد  یمرتب م ییارھاکز عقاب بر یباشد و نه آنھا را با اراده انجام داده ک

ه با کشود  یمرتب م یمًا بر اعمالیا عقاب، مستقیثواب اینکه  مقصود »اراده انجام بدھد
م و یرمستقیه ِمن غک یا عذاب بر اعمالیشدن ثواب  رند. و مرتبیقصد و اراده انجام گ

 .)١(ستیبا آن ن یرند منافیه انجام گبدون اراد
دھد و  یرا جز به آنچه قدرت دفع آن را دارد، عذاب نم یسکگاه  چیھ أل ، خداوندیآر

ه او ھمه را مورد کگرداند و درست است  یلف نمکرا فوق توان و طاقتش، م یسکگاه  چیھ
فر کیرا جز به آنچه توان دفع آن را دارد، یسکن یکدھد، ل یقرار م یمحاسبه و بازپرس

 یھا نفس و ھواه ی ل: وسوسهیست، از قبیدفع آن ن کانسان ماله کچه  دھد و اما آن ینم
 شود.  یگردد و درمقابل آن مؤاخذه نم یلف نمکآن، پس انسان به آن م

 :دیفرما یم ج امبریپ

اذا هم و اذا هم عبدي �سيئة فال ت�تبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة:قال اهللا«
ـ كتبها اهللا  � روايةو عملها فاكتبوها عرشا ـحبسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فان 

 و مسلم] ی[بخار »عنده عرش حسنات ايل سبعمأة ضعف ايل اضعاف كث�ة

 .۴۸۷ص  ۲ج،معارف القران -١
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نمود، به فرشتگان دستور  یمن قصد گناھ ی چون بنده«د:یفرما یم أل خداوند
ساخت، بر او  یاگر قصد خود را عمل ید، ولیسیاعمالش ننو ی دھم تا آن را در نامه یم

ثواب  یو یرد، براکن یقصد نمود اما آن را عمل یکیار نکد و چون به یسیگناه بنو یک
 یلبر خلق است) و اگر آن را عم یو رأفت و یالطاف الھ یھا ن از نشانهید(و ایسیبنو

 یکار نکخداوند آن «آمده است: یگریت دیو در روا .»دیسیده ثواب بنو یو یرد، براک
 .»سدینو یم یشتریار بیتا مراتب بس ھفتصد برابر و تا یکیرا در نزد خود. از ده ن

 ی هیبا آ »ان اهللا جتاوز عن امتي ما...«ث یه حدکشود  یگاه تصور م :شبھه یکدفع 

ِ َما ِ� ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ  مخالفت دارد. ﴾...َوَما لسَّ
ث متعلق به ین حدیه: اکن داده است یچن ،ین اعتراض را امام قرطبیپاسخ ا یول

شوند تا  یدل منعقد نم ی ع و ھبه، تنھا به ارادهیه طالق و عتاق و بکا است یدنام کاح
ام کر شده است وابسته به احکه ذیرند. و آنچه در آیه به زبان و عمل انجام نگک یزمان

 .)١(ستین یچ تعارضیه، ھیث و آین حدیاان ین میآخرت است، بنابرا
ث، بحث از یه در حدکاند:  ن دادهینن شبھه را چیز جواب ایگر از علماء نید یو برخ

 یاریراختیاالت غیدلھا است، مانند: وساوس و خ ی دهیو پوش یمخف یزھایآمرزش چ
خالف آنھا  ی ه با وجود ارادهکنند، بلک یه در دل انسان، بدون قصد و اراده خطور مک

ن امت یرا خداوند در حق ا یاریراختیاالت و وساوس غین خیشوند و چن یھم وارد م
ه ک یاتیھا و ن ه آمده، آن ارادهیه در آکعفو و بخشش فرموده است و مراد از محاسبه 

دادن آنھا،  انجام یدھد و برا یم یش در دل خود، جایار خویانسان آنھا را با قصد و اخت
امت یگردد در روز ق ی، بر انجام آنھا موفق نمیوشد اما بر حسب وقوع موانع اتفاقک یم

ه بخواھد با فضل و کرا  یسکھا، محاسبه خواھد شد. باز خداوند ھر  ارادهگونه  نیاز ا
  .)٢(دھد یرا بخواھد عذاب مھرکس  د وبخش یش میرم خوک

 ،ج انليب إىل ج اهللا رسول أصحاب من ناس جاء :قال س هر�رة أيب وعن ]۲[ - ۶۴
 :قالوا"  ؟وجدتموه قد أو"  :قال .!به يتلكم أن أحدنا يتعاظم ما أنفسنا يف �د إنا :فسألوه

 .)٣(مسلم رواه ."اإليمان رص�ح ذاك"  :قال .نعم

 .۴۷۸ص ۲ج ،معارف القران -١
 ۴۷۸ص ۲ج ،معارف القران -٢
 .۱۳۲ – ۲۰۹ح  مسلم -٣
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آمده و  ج خدا به نزد رسول ش چند از صحابه یتن :دیگو س رهی) ابوھر۲( -۶۴
ر قابل تحمل و ینامطلوب و غ یھا االت و وسوسهیدر دل و جان ما خ یگفتند: گاھ

م و ترس از یاز ما (از ب یکچ یه ھککند  می خطور یا سؤاالت و اعتراضات ملحدانه
ف ما در قبال یلکت ه:کدی(حال شما بفرمائ.عذاب خدا) جرأت به زبان آوردن آنھا را ندارد

 ).ستیار بد و نامطلوب چکطورات و افن خیا
ن ی! (دچار چنیگفتند: بل ؟دھد ین به شما دست میچن یا براستیآ:فرمود ج امبریپ

 یھا وسوسهه از کن یفرمود: (ھم ج امبریپ).میشو یم یاریراختیاالت غیھا و خ وسوسه
ه اظھار نمودن آن را بر زبان، بد و زشت و کد یم و ترس دارین اندازه بیتا ا یاریراختیغ

 مان است.یح و روشن ای) صریھا د، خودش از نشانهیدان یت میگناه و معص
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

 یھا االت و وسوسهیخ ،ش در دل و جان صحابه یز،گاھیدر عھد رسالت ن :شرح
ر قابل تحمل و سؤاالت واعتراضات یار بد و غکو خطورات و اف یاریراختینامطلوب و غ

شقراوالن یداران و پ هیآن طال،ش امبریاران پیرو،  نیرد، از اک یخطور م یا ملحدانه
زھد و تقوا، سخت نگران و  ی شتاز عرصهیشگامان پین و آن پیقیمان و یا ی عرصه

ن حال از توان و یو در ع رد،ک یه در نھادشان خطور مک ییھا قرار شدند، و از وسوسه یب
ن موضوع را با ین جھت ایشان شدند. از ایارشان خارج بود، سخت مضطرب و پریاخت

 نان خاطر داد و فرمود: بریز به آنھا اطمین ج خدا ان گذاشتند. رسولیدر م ج خدا رسول
 ،أل ه خداوندکد، چرا یقرار نباش ی، نگران و بیاریراختیو غ یطانیش یھا ن وسوسهیاثر ا

زبان و عمل  ی را به مرحله یطانیش یھا و وسوسه یه انسان،آن خطورات قلبک یتا زمان
خاطر نشان  ش ث به صحابهین حدیز در ایدھد. و ن یاورد، مورد عفو و بخشش قرار مین
رون یارتان بیه از توان و اختک یاریراختیغ یھا ن وسوسهیبرابر اه شما در کن یرد ھمک

ه آن را با زبان کد یدھ یبه خود جرأت نم یه حتکد،یم و ھراس دارین اندازه بیاست ا
د، یمتنفر و منزجر ھست یارکن خطورات و افید و در قلب از چنینکگران بازگو ید یبرا

ح و روشن یصر یھا ھا، از نشانه هن وسوسیت و بد دانستن شما از ایراھکن یخود ا
از  یه حتکن است ین چنیا یقیو حق ین ومؤمن واقعی! مسلمان راستیمان است.آریا

ارش یقدرت و توان و اخت ی طهیه در حکار بد و نامطلوب کاعمال و رفتار و گفتار و اف
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مان ناب و یت و حالت ایفکیقت یزار است. و در حقیست باز ھم متنفر و قلبًا از آن بین
 ن است.یامل ھمکخالص و تمام و 

 :فيقول أحد�م الشيطان يأيت"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۳[ - ۶۵
 باهللا فليستعذ ؛بلغه فإذا ر�ك؟ خلق من :يقول حىت ؟كذا خلق من ؟كذا خلق من

 .)١(متفق عليه " ويلنته

از شما  یکیش یپ طانیش:فرمود ج امبرید: پیگو یم س رهی) ابوھر۳( -۶۵
به وجود آورده است؟و  یسکز را چه ید: فالن چیگو یند) و مک ید(او را وسوسه میآ یم

ھا را  ن سلسله پرسشیطان ایگر را به وجود آورده است؟ (و شیز دیفالن چ یسکچه 
پروردگار شما را به وجود  یسکد: چه یگو یه مکرسد به آنجا  یماینکه  دھد) تا یادامه م

ن یشخص مسلمان در قبال ا ی فهید وظین سؤال رسیه به اک یآورده است، پس وقت
د ید)و نبایم بگویطان الرجیه:به خدا پناه ببرد (و اعوذ بالله من الشکن است یوسوسه ا

 .ادامه دھد )یار (بد و نامطلوبکن افیبه چن
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

االت یو خطورات و خ یطانیش یھا به عالج وسوسه ج امبریث، پین حدیدر ا :شرح
و کند  می شود، اشاره یطان به قلب انسان القا میش یه از سوک یاریراختیغ
 أل طان به خداوندید، از شر شیشد یاالتین وساوس و خیگاه دچار چنھر«د:یفرما یم

 یاست، برا یارآمدکار مؤثر و یراه عالج بسد، پناه بردن به خدا ید و بدون تردیپناه ببر
 :دیفرما یم أل خداوند .یطانیش یھا دفع تمام وسوسه

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ﴿ يۡ ٱ�مَّ ِ  َتِعذۡ سۡ فَٱ غٞ نَزۡ  َ�ٰنِ لشَّ ِۚ ٱب [األعراف:  ﴾٢٠٠َسِميٌع َعلِيمٌ  ۥإِنَّهُ  �َّ
۲۰۰[.  

ر منحرف و از ھدف یاز مسد، و خواست تو را یطان به تو رسیاز ش یا و اگر وسوسه«
 .»دانا است یشتن را به او بسپار، او شنوایبه خدا پناه ببر و خو.باز دارد

متوجه  یطانیش یھا اگر وسوسه«:دیفرما یه، خداوند به تمام مسلمانان مین آیدر ا
االت باطن و یشتن را از شر وساوس وخید و خویبه خدا پناه ببر .شما شده

نجات از  یبرا ین راھیه شما جز اکد، چرا یقرار دھ یاوتعال ننده فقط در پناهک منحرف

 .۱۳۴ – ۲۱۴مسلم ح  ،۳۲۷۶بخاری ح  -١
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ن یان و خداترسان را چنیمتق ی صفات بارز و برجسته ،أل زخداوندیو ن .»دیآنھا ندار
  :ندک یان میب

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َقوۡ ٱ �َّ َّ� ْ ُهمۡ  ا يۡ ٱ ّمِنَ  َ�ٰٓ�ِٞف  إَِذا َمسَّ بۡ  َ�ٰنِ لشَّ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا ونَ تََذكَّ ُ�ِ٢٠١﴾ 
 .]۲۰۱[األعراف: 

رنگ یاد (عداوت و نیشوند به  یطان میاز ش یا ه گرفتار وسوسهک یزگاران ھنگامیپرھ«
به خاطرآوردن  اد خدا ویافتند، و (در پرتو  ی) مزدانیطان، و عقاب و ثواب یش

گاه م( گردند ینا میب )منیو اھر یدشمنانگ اند و از راه حق  ردهکه اشتباه کشوند  یو آ
 ».گردند) یم حق بر یاند، و لذا شتابان به سو شدهمنحرف 

ر و روح کرامون فیوسته پی، پیطانیش یھا ه وسوسهکان شده است یب ه،ین آیدر ا
اد خدا و ین ھنگام به یابند، اگر انسان در اینفوذ، ب یبرا یتا راھکنند  می انسان گردش

ابد و گر نه سرانجام در ی یم ییفتد، آنھا را از خود دور ساخته و رھایعواقب شوم گناه ب
 گردد. یم میات، تسلیکھا و تحر ن وسوسهیبرابر ا

نخست در تقوا و  ،أل را خداوند یطانیش یھا ه، تنھا راه نجات از وسوسهین آیدر ا 
بردن به خدا  شتن و پناهیو سپس در مراقبت و سرانجام در توجه به خو یخداترس

و  ینائیه به انسان، بکن پناه بردن به خدا است یقت ایند. و در حقک یم یمعرف
 دھد. یھا را به او م تیبخشد و قدرت شناخت واقع یم ییروشنا

ار بد و نامطلوب کاالت و افیوخ یطانیش یھا اش، نجات از چنگال وسوسه جهیو نت
اد خدا یر و کتوانند در پرتو ذ یه مکاند  زگاران و خداترسانین پرھیت ایقیاست. و در حق

ن خداوند در یابند. و ھمچنی ییرھا یطانیش یھا پناه بردن به او، از چنگال وسوسه و
 :دیفرما یگر مید یا هیآ

ُعوُذ بَِك ِمنۡ ﴿
َ
َ�ِٰط�ِ ٱ َهَمَ�ٰتِ  َوقُل رَّّبِ أ ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ

َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
 ﴾٩٨َوأ

 .]۹۸-۹۷[المؤمنون: 
 یھا شتن را از وسوسهیپروردگارا! خو بگو: ن حال خود را به خدا بسپار) ویدر ع«(
شتن را در یو خو .دارم یشان به انجام گناھان)در پناه تو میات ایکمنان (و تحریاھر

و مرا از تو ( ندیر احوال) گرد آیه با من (در اعمال و اقوال و ساکنیدارم از ا یپناه تو م
 .»)ندیغافل نما

ھا و  تا به طور مداوم از وسوسه خواھد یات خداوند متعال از مؤمنان مین آیدر ا 
قرار دھند.  ین نظر در پناه او تعالیوسته خود را از ایبرحذر باشند و پ یطانیالقائات ش
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 ین امریامبرش را با داشتن مقام عصمت، به چنیه خداوند متعال، پک یچون: زمان
 یتمام مسلمانان الزم و ضرور یف ما چه خواھد بود. پس برایلکدھد، ت یدستور م

 یا ه لحظهکشتن را در پناه خدا قرار دھند و از خداوند بخواھند یوسته خویه پکاست 
قرار  یطانیاالت شیھا و خ ر وسوسهیآنھا را به حال خودشان وا مگذارد تا تحت تأث

 رند.ینگ
 د:یفرما یگر خداوند متعال مید ییو در جا

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ  لۡوَۡسَواِس ٱمِن َ�ّ

ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ نَّةِ ٱمَِن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  .]۶-۱[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
به معبود  .) مردمانیواقع( مکو حا کبه مال .برم به پروردگار مردمان یبگو: پناه م«

از  ،شدن بر او رهیچ یرود (اگر برا یواپس مه ک یگر (به حق) مردمان. از شر وسوسه
ه در کاست  یگر ). وسوسهیشتن را در پناھش داریو خو یبخواھ کمکخدا 

 کو گناه و تر یزشت یشان را به سویپردازد(و ا یمردمان به وسوسه م یھا نهیس
 .»ھا و انسانھا ی) از جنّ یمردمان یھا نهیخواند). (در س یھا و واجبات م یخوب

ه از ھرگونه کج  امبریاز پ یاز تمام مسلمانان و مؤمنان حت أل ات، خداوندین آیدر ا
ه از شر کخواھد  یمه شده است و مقام عصمت را داراست، میانحراف و وسوسه، ب

فتند. البته در یگر ن طان وسوسهیگر به خدا پناه برند، تا در دام ش طان وسوسهیش

لشيطان اعوذ باهللا من ا«را در گفتن  ینطایش یھا عالج وسوسه ج امبریگر، پید یثیاحاد

و خواندن » الكريس آية«ن(فلق وناس) و خواندن یمعوذت ی و خواندن دو سوره »الرجيم
ات و ین آیخواھد تا با خواندن ا یداند و از مسلمانان م یم بقره ی ات آخر سورهیآ

قرار بدھند تا از چنگال  یشتن را در پناه و حفظ او تعالیھا به خدا پناه ببرند و خو سوره
 من بمانند.یطان وخطورات نفس، ایش یھا وسوسه

 حىت يتساءلون انلاس يزال ال"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۴[ - ۶۶
 باهللا آمنت :فليقل ؛شيئا ذلك من وجد فمن ؟اهللا خلق فمن ،اخللق اهللا خلق هذا :يقال

 .)١(متفق عليه " ورسله

با الفاظ و  یول ،یت شده استروا ۷۲۹۶ث شماره یحد››  یبخار‹‹ن مضمون در یبه ھم -١
 .۲/۲۸۲، مسند احمد ۴۷۲۱ح ،ابو داود ،۱۳۴ -۲۱۲مسلم ح.ت نشده استیجمالت باال روا

 

                                           



 ٢١٥ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

وسته یستند و پیبردار ن فرمود: مردم دست ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۴( -۶۶
 ییجا ار بدانکاینکه  دھند، تا یش ادامه میمورد و بد و نامطلوب) خو ی(ب یھا به سؤال

س است.اما کز و ھمه یدگار ھمه چیه آفرکن خدا است یند: ایگو یه مکرسد  یم
مورد و بد و  یب یھا ن سؤالیاز شما چن یکی یست؟ پس ھرگاه براکیدگار خداوند یآفر

ه (به خدا پناه ببرد و) کن است یھا ا ن سؤالیاش در قبال ا فهیجاد شد، وظیا ینامطلوب
اعتقاد و عمل به خداوند متعال و  یدل و از رو صداقت و اخالص و از ته ید: از رویبگو

 ام.  مان آوردهیامبرانش ایپ
 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ه منظور ازکد ینما رکنند و فکب یث برداشت اشتباھین حدید از ایشا یبرخ شرح:

ن یه دچار چنک ین شخصیه چنکن باشد یا »رسلهو باهللا آمنت« ج امبریپ ی فرموده
ن بر یده باشد، بنابرایفر گردکشده است، دچار  یار بد و نامطلوبکاالت و افیوساوس، خ

ن جمالت یاالت ملحدانه، دوباره با این وساوس و خیچنه در قبال کاو الزم است 

ست یچ عنوان درست نین برداشت به ھیا یند. ولکمان ید ایتجد »رسلهو امنت باهللا«
 ن،یه شخص مؤمن و متدکن است یث گذشته) ایث (بسان حدین حدیه مراد از اکچرا 

خدا و به  ییتایکت و یصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل به وحدان یاز روکه  کسی
و از  یاریراختین حاالت غیوسته در چنیمان آورده است، پیامبران، ایرسالت تمام پ

ه کداند  یم یه او به خوبکبرد، چرا  یپناه م أل ار بد و نامطلوب، به خداوندکن افیچن
 .یطانیش یھا دفع تمام وسوسه یاست برا یدینافع و مف یپناه بردن به خدا، تنھا دارو

ن وساوس بد و یدر برخورد با چن یار مؤثریه راه عالج بسکا است ر خدکاد و ذیو 
مان به خدا و ین ای! شخص مؤمن و مسلمان، در پرتو ھمیباشد. آر یملحدانه م

ار بد و کو سؤاالت ملحدانه و اف ین وساوس قلبیوسته در مقابل ایه پکامبران است یپ
 ه: مرا به حال خودمکد یگو ید میطان ملعون و پلیستد و صراحتًا به شیا ینامطلوب م

ن یام، تو با ا وستهیبه او پ ام و مان آوردهیبه او ا ام و ه من به خدا پناه بردهکچرا  واگذار،
و  ینکمرا منحرف  یتوان یار زشت و ملحدانه، ھرگز نمکو اف یاالت قلبیوساوس و خ

 .ییراھم نمایب
 ی فهیه وظکاست  نیث گذشته ایث، مانند حدین حدیه منظور اکپس دانسته شد 

 ه به خدا پناه ببرد وکن است یا یطانیش یھا ن وسوسهیشخص مسلمان در قبال ا
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 أل ش را به خداوندید و خویبگو »رسلهو امنت باهللا«و »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«
 ار است.کن یھم یطانیش یھا ن وسوسهیه تنھا راه عالج اکند. چرا کحواله ب

ه انسان کست ین نیا» رسلهو امنت باهللا«بردن به خدا، و گفتن  البته منظور از پناه
ز خود را در پناه خدا یده و عمل نیر، عقکد با فیه باکد، بلین جمله را بگویتنھا با زبان ا

، مجالس یطانیغات شیار و تبلکو اف یطانیش یھا ، برنامهیطانیش یھا قرار دھد، از راه
 ییو خدا یغات رحمانیار و تبلکر افیشد و در مسکنار ک، عمًال خود را یطانیو محافل ش

ھا عمًال قرار داده  ن وسوسهیه خود را در معرض طوفان اک یدھد و گر نه، انسان یجا
 رسد. ینم یین الفاظ به جایلمه و گفتن اکن یتنھا با خواندن ا

 و� وقد إال أحد من من�م ما"  :ج اهللا رسول قال :قال مسعود ابن وعن ]۵[ - ۶۷
 ول�ن ،و�ياي" :قال ؟اهللا رسول يا و�ياك :قالوا ." املالئ�ة من وقر�نه اجلن من قر�نه به

 .)١(مسلم رواه ." خب� إال يأمر� فال ،فأسلم عليه أاعن� اهللا

از  ینیاز شما با خود ھمنشھریک  فرمود: ج امبرید: پیگو س ) ابن مسعود۵( -۶۷
ن یو شر و ھمنش یرا به بد ی، وین جنیه ھمنشکاز فرشتگان دارد ( ینیجن و ھمنش

 یشما، ا یگفتند: حت ش صحابه ).ندک یامرم یکیون یرا به خوب یفرشته، و
ز ھست) ی(با من ن یفرمود: بل ؟)از جن است ینیز ھمنشیبا شما ن ینعیخدا؟ ( رسول

رد کمسلط  یو مرا بر و من نمودیمقام عصمت) مرا از شر او ا ی(با اعطا أل اما خداوند
 ند. ک یمرا امر نم یکیر و نین من از جن، مسلمان شد و به جز خیپس ھمنش

 رده است]کت یرا مسلم روا ثین حدی[ا 
 یه فرشتگانکطور  ، ھمانیه ھر انسانککند  می انیب ج امبریث، پین حدیدر ا :شرح

مسلمان با خود، دو باشند و ھر شخص  یز ھمراه او مین نیاطیھمراه او ھستند، ش
ن فرشته، یان. ھمنشین از جنیھمنش یکاز فرشتگان و  ینین دارد، ھمنشیھمنش

ن جھت او را یند، از اک یارم اخالق امر مکھا و م یو به خوب یکیر و نیار خکانسان را به 

 است. یکیر و نیخ یارھاک ی نندهک الھام یه وکنامند. چرا  یم» ملهم«
ھا و مفاسد و  یھا و پلشت یار بد و شر و به زشتک ، انسان را بهین جنیھمنش

ن جھت، او را یند. از اک یح و زشت، فرا خوانده و امر میقب یارھاکرات و فحشاء وکمن

 .۱/۳۸۵مسند احمد  ،۲۷۳۴ح  ی، دارم۶۹ح  ۲۱۶۷/  ۴مسلم  -١

 

                                           



 ٢١٧ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

ھا  این ل مقام، مال، شھرت و امثالکوسته در شیپ یه وکنامند چرا  یم »وسواس«
رشان منحرف سازد و یق از مسین طریھا را از ا وشد تا انسانک یو مکند  می ییخودنما

سوی  به د. و آنھا رایدعوت نما یارکگناه و بزھسوی  به شان باز دارد و از ھدف
 و الحاد و زندقه فرا خواند. یو بولھوس یگذران و خوش یاشیو ع یبندوبار یب

گران  ن وسوسهیه در مقابل اکد شود، چرا یوس و ناامید مأیانسان مسلمان نبا 
 ند.یآ یبندگان مؤمن و رھروان راه حق م یاریبه  یمخّرب، فرشتگان آسمان

و  یاریز با آنھا ھستند، و آنھا را ین یه فرشتگان الھکستند، بلی! مؤمنان تنھا نیآر
م ک ش را دستیخو ین جنید مغرور شوند و ھمنشین وجود نبایبا ا ینند، ولک یم کمک

شه ید ھمیه باکبدانند، بل یھال یر و امدادھاکاز از موعظه، پند، تذین یرند و خود را بیبگ
عمل بپوشانند  ی جامه ،أل ین خدایبه خدا پناه برند و به سخن فرشته و اوامر و فرام

و  یمخف یھا و از شر نقشه یگر جن ار باشند، تا از شر وسوسهیدار و ھوشیشه بیو ھم
 در امان بمانند. یپنھان و

 ».واياي ول�ن اهللا ااعن� عليه فاسلم«
ھمچون شما ھستم،  یز بشریه من نکدارد  یان میب ج امبریث، پیحدن بخش از یدر ا

فرق من با شما  یان است ولیاز جن ینیاز فرشته و ھمنش ینیو به ھمراه من نبز، ھمنش
مصون و  ین جنیمقام عصمت مرا از شر ھمنش یبا اعطا ،أل ه خداوندکن است یدر ا

شوند تا مردم را  یانتخاب و فرستاده مه از جانب خدا ک یامبرانیرا پیمحفوظ داشته است، ز
نجات دھند وآنان را از  یطانیش یھا و وسوسه ینفسان یھوا یو بندگ یاز جھل و نادان

ه خود، کباز دارند، الزم است  یطانیش یھا وسوسه یرویناپسند و از پ یارھاکاب کارت
توانند  یند نماخالق ناپسند باش یده باشند، چون اگر دارایمتصف به صفات و اخالق پسند

 یاوامر آنان، عار نند و دستورات وکمنان، رھنمود یسعادت و نجات از اھرسوی  به مردم را
ن یه خداوند مرا از شر اکن جھت است یز خواھد شد، بدین یر و باعث گمراھیده و تأثیاز فا

ه از ک ییاالت و خطورات و خطرھایھا و خ ن بد حفظ نموده و در مقابل وسوسهیھمنش
 شود، مرا مصون داشته است ھرکس می سوی به یو جانب
 شود: ین واژه به دو صورت خوانده میا» فاسلم«

مقام عصمت از شر  یمن با اعطا یعنیلم، کمت ی غهی(فاسلُم) ص» میم«به ضم   -۱
 ن در امان ماندم.یطان و ھمنشیآن ش
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 نین صورت، ای، و درایغائب معلوم فعل ماض ی غهی(فاسلَم) ص» میم«به فتح   -۲
 :شود می خوانده یواژه به دو معن

ن یه ھمنشک ین معنیبه ا.میریبگ »استسلم«را از ›› اسلَم ‹‹که این یکی الف)
ره یمرا بر او مسلط و چ أل ع و منقاد و فرمانبردار من شد، و خداوندیامًال مطک،یجن

 ند.ک یمرا امر نم یکیر و نیگرداند و جز به خ
ام،  ین جنیھمنش یعنیم. یریبگ »اسالم«را از » اسلَم «ه: کنیدوم ا یمعنا ب)

ست، چنانچه یز دور از ذھن نین معنا نیتب اسالم گردن نھاد. واکمسلمان شد و به م

اهللا قادر عيل كل يشء، فال يستبعد من فضله أن خيصّ نبيه هبذه «د: یگو یم یعالمه تورپشت

 .)١(»اعني اسالم قرينه،الكرامة

 �رى اإل�سان من �ري الشيطان إن"  :ج اهللا رسول قال :قال أ�س وعن ]۶[ - ۶۸
 .)٢(متفق عليه ." ادلم

ھا  ان خون در رگیرطان بسان جیش«فرمود:  ج امبریپ د:یگو س ) انس۶( -۶۸
  .»ابدی یان میجر

 ].اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
  گفت: أل رانده شد به خداوند أل طان از درگاه خداوندیش یوقت :شرح

﴿ ٓ ۡغَوۡ�تَِ�  قَاَل فَبَِما
َ
ۡ�ُعَدنَّ  أ

َ
ۡ ٱ ِصَ�َٰطَك  لَُهمۡ  َ� ُ�مَّ �تِيَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ  ١٦ُمۡسَتقِيمَ ل

ۡ�َ�َُهۡم 
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد أ

َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََ�ۡن �

َ
�

  .]۱۷-۱۶[األعراف:  ﴾١٧َ�ِٰكرِ�نَ 
ن یمکم تو در ی، من بر سر راه مستقیه مرا گمراه ساختکطان گفت: بدان سبب یش«

ش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ به ینم سپس از پینش یآنان م
شتر آنان را سپاسگذار یه بکسازم، تا بدانجا  یروم و گمراھشان م یشان میسراغ ا
 .»افتی ینخواھ

 .۲۳۵ص  ۱وة ج کبر مش یشرح عالمه تورپشت -١
/مسند احمد  ،۱۷۷۹ابن ماجه ح  ،۲۴۷۰ابو داود ح  ،۲۳ح ۱۷۱۲/  ۴مسلم  ،۳۲۸۱ ح یبخار -٢

۳/۱۵۶. 
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به  ز دستش ساخته باشد، و با وسائل گوناگوناھرچه  آدم، یبن یطان برایش یآر
رود تا  ین به سراغ آنھا مکو از ھر جھت مم یزد و در ھر محلیخ یآدم بر م یبن یاغوا

تا کند  می وششکطان ید.شیقت منحرفشان نمایآنان را گمراه سازد و از راه حق و حق
ردار زشت، ترس از فقر ک، تصور باطل،یند، امر به بدکله گمراه ین وسیھا را بد انسان

 ا ملت،یدر خانواده، جامعه و  یجاد دشمنین، ایدروغ یار بردن سوگندھاکشنده، به ک
از ھوا و  یرویچشمان طرفدارانش، پ یاد خدا،آراستن باطل جلویر و کمانع شدن از ذ

ھا و خود  یخودخواھ ی ھا به واسطه یھا و دوبھم زن نامشروع، بروز فتنه یھا ھوس
 ...ھا و یبرتر

وسته با انسان است و او را به یطان پیه شکن است یز ھمین ج امبری! منظور پیآر
تا پرده بر قلب و کند  می یوسته سعیو پکند  می بد و نامطلوب امر یھا و وسوسه یبد

انسان را  یطانیار بد و شکند و چنان افکگانه یند، او را از خدا بکفیگوش انسان ب
 یند و مانعکاف یبر سر راه او م یند، سنگکبازگشت  ی ارادهه ھر وقت ککند  می یکتحر

ان خون یطان بسان جریش یم باز نگردد براستیتا ھرگز به صراط مستقکند  می جادیا
نمودن آانھا ھست. اما با  ر اغواء و گمراهکوسته به فیان دارد و پیھا جر در وجود انسان

وسته به یان دارد و پیھا جر انان خون در وجود انسیطان بسان جریه شکن وجود یھم
مان استوار و یطان در ایه شکاز بندگان خدا ھستند  یاو است، باز ھم گروھ یر اغواکف

وار یش با آن عظمت و شدت، در برابر دیھا گردد و نقشه یر میمضبوط آنان، ُخرد و تحق
است  یزین ھمان چیماند و ا یف و ناتوان میمان آنان، ضعیا ی  دهیشکسر به آسمان 

 شگاه خداوند گفت: یطان در پیه شک
 »االعبادك منهم املخلصني«

ل بر پروردگار متعال ھستند و کمان و تویا یه داراک ییھا ! بندگان و انسانیبراست
بر خدا، نه  کیز و متیده، تنھا خدا پرستند و از نظر عمل مستقل از ھمه چیاز نظر عق

ھا و  ھا و تعصب بر ھوا و ھوس یکا متیف و وابسته و یضع یھا بر انسان کیمت
 طان اند.یرون از سلطه و نفوذ شیھااند، آنھا ب لجاجت

ه دشمن کاست  یا دهیل و اخالص و عقکمان و توین ایقت بر اساس چنیو درحق
ره شود و به خود جذب یتواند بر آنان چ ین، ھرگز نمیطان لعیش یعنیخدا و خلق خدا، 

قت یحق و حق یایه در درک یھستند، بندگانن خدا ینان بندگان راستید و اینما
ده و یو ضاللت نخواھند شد، پس در واقع ھمان عق یشناورند و ھرگز غرق گمراھ
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 یھا ورشیاست در برابر  یرین سپر نفوذناپذیتر مک، محأل مانشان به خداوندیا
 . ان استیه در رگ و خون آنھا در جرک یطانیش

 من دارد.یننده اک جو و گمراه گر و فتنه همن وسوسیما را از شر اھر ی خداوند ھمه

 يمسه إال مولود آدم ب� من ما"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۷[ - ۶۹
 .)١(متفق عليه" .وابنها مر�م غ� الشيطان مّس  من صارخاً  فيستهل ،يودل ح� الشيطان

از  ینوزاددر ھنگام تولد ھر «فرمود:  ج امبرید: پیگوس  رهی) ابوھر۷( -۶۹
از  ییاد و صدایه در اثر آن، به ھنگام والدت، فرککند  می طان او را لمسیآدم، ش یبن

محفوظ و  یطانین لمس شیه از اک ÷ی سیم و پسرش عیبه جز مر شود ینوزاد بلند م
 .»مصون بودند

 ].اند ردهکت یومسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 من نزغة يقع ح� املولود صياح" :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۸[ - ۷۰
 .)٢(متفق عليه. " الشيطان

ه از نوزاد در ک ییاد و صدایفر«فرمود:  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۸( -۷۰
  .»طان استیلمس ش شود بر اثر یند مھنگام تولد بل

 ].اند ردهکو سلم  یث را بخارین حدی[ا
طان یه شک یارکن یه نخستکان شده است یث به صراحت بین دو حدیدر ا شرح:

ا آمده یار و جنگ با آن موجود تازه به دنیکاز ھمان اوان تولد انسان به عنوان شروع پ
طان، ھمان آغاز تسلط بر یزدن ش ن ضربهیزدن به اوست. و ا دھد، ضربه یانجام م

آن را از آن محفوظ داشت.  ÷ یسیم و پسرش عیزادگان است، اما خداوند، مر یآدم

 :گفت یه در بارگاه حق تعالکم بود، آنجا ی) مادر مرحنةزن عمران( یھم به خاطر دعا

﴿ ٓ ِ�يُذَها إِّ�ِ
ُ
يۡ ٱ ِمنَ  َوُذّرِ�ََّتَها بَِك  أ  .]۳۶[آل عمران:  ﴾لرَِّجيمِ ٱ نِ َ�ٰ لشَّ

من مطرود (از درگاه فضل و ی) اھریساز و او و فرزندانش را از (وسوسه و گمراه «
 .»دارم یسپارم و) در پناه تو م یرمت، به تو مک

 .۲/۲۳۳مسند احمد  ،۱۴۶ح ۱۸۳۸/  ۴مسلم  ،۳۴۳۱ح یبخار -١
 .۱۴۸ح  ۱۸۳۸/  ۴مسلم -٢

 

                                           



 ٢٢١ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

 کیشود بر فطرت و پا یه متولد مک یھر انسان«د: یگو یم ید باللیتر عبدالحمکد
او را  یا مجوسیو  ی، نصرانیھودین یه بر آئکن پدر و مادر او است یابد و اما ای یتولد م

 ت فقط با خداست.یه ھداکن است یست ایدر آن ن کیه شکچه  آورند و آن یبار م
ار ی، دو عامل بسکودکو رشد  کسلو یه پدر و مادر براکرد کد فراموش ینبا یول

ند باشد مسلما فرزند یآ آنان خوش یطان برایش ی باشند، پس اگر ضربه یبزرگ و مؤثر م
  فروشند یطان میبه ش یزیناچ یبھا خود را به

وۡ ﴿ ْ  َمۡعُدوَدةٖ  َدَ�ٰهِمَ  َ�ٖۡس  بَِثَم� هُ َوَ�َ ٰهِِدينَ ٱ ِمنَ  �ِيهِ  َوَ�نُوا  .]۲۰وسف: ی[ ﴾٢٠ل�َّ
و (نسبت به دو چندان  ،، تنھا به چند درھم فروختندیزیو او را به پول ناچ«

 .»ز داشتندی) او پرھیاز(نگھدار )وسفی ی ه از ترس خانوادهکردند، چرا کن یریسختگ
ه کد یگو یرا م یزیقطعًا ھمان چ دیطان بر پدر و مادر گران آیش ی اما اگز ضربه

م، به درگاه خداوند دست مناجات برداشت و یھمسر عمران، ھنگام وضع حمل مر
ن یپس در ا .»دھم یطان رانده شده به پناه تو میمن او و فرزندانش را از شر ش«گفت: 

ام یه در اکابد ی یپرورش م یارکویکنار پدر و مادر صالح و نکدر  کودکصورت،آن 
اد و مصون طان، آزیش یعنیت یدشمن بشر ی از ضربه یو ھم در دوران بزرگ کیودک
 .)١(باشد یم

را از اغواء  ÷ یسیرفت و عیزن عمران را پذ ی، دعاأل ه خداوندکم یپس دانست
ا یآ ه:کجاد شود ین سؤال ایا یسک ید برایشا طان، محافظت فرمود.یو تشبثات ش

 اند؟  طان در وقت تولد محفوظ نبودهیامبران از مساس شیگر پیو د ج رمکامبر ایپ
آنھا  ی فل شده و ھمهکامبران را متیعصمت تمام پ أل د گفت: خداوندیدر پاسخ با

طان بر آنھا مصون و محفوظ داشته است و یطان وتسلط و نفوذ شیش یھا را از وسوسه
 ند.کت یش، آنان را دچار گناه و معصیخو یتواند با انواع اغواھا یطان ھرگز نمیش
آنھا را از گزند  ،ج رمکامبرایامبران باألخص به پیمقام عصمت به پ یبا اعطا أل داوندخ
 د: یفرما یطان محفوظ و معصوم نگاه داشته است چنانچه خود خداوند متعال میش

 .]۴۲[الحجر:  ﴾َ�ٰنٌ لۡ سُ  َعلَۡيِهمۡ  لََك  َس إِنَّ ِعَبادِي لَيۡ ﴿
 .»یبر بندگان من ندار یسلط و قدرتچگونه تیگمان تو ھ یب« 

 د: یگو یم أل یطان در محضر خدایش ز خودیو ن

 .۹۰ص  طانینفوذ شھای  راه -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٢٢٢

ۡ ٱ ُهمُ إِ�َّ ِعَباَدَك ِمنۡ ﴿  .]۴۰[الحجر:  ﴾٤٠ُمۡخلَِص�َ ل
اد تو آباد یشان به یه چون دلھاک( .شانیتو از ا ی زهکیده و پایمگر بندگان گز«

  .»است،تالش من در حق آنان بر باد است)
تر و  مخلص یسکتوانم گمراه سازم و چه  یتو را نم ی زهکیده و پایبندگان برگز 

 امبران. یتر از پ دهیتر و برگز زهکیپا
 فرمود:  ۶۷ث شماره یدر حد ج امبریز خود پیو ن

  .»ولك� ااعن� اهللا عليه فاسلم فال يأمر� االخب�«
طان یه شکن است کن مدعا است و ممیصادق بر ا یز گواھیو موضوع شق صدر ن

امبران را یگر پیرده باشد و دکھرگز او را لمس ن ،÷ یسیموقع تولد حضرت عدر 
طان متأثر یز از مساس شیامبران نیه پکشود  ین امر موجب نمیرده باشد اما اکمساس 

دارد  یان بر مین اثر را از میا أل خداوند یرند ولیالشعاع مساس او قرار بگ شوند و تحت
 دارد.  یطان مصون میگرش رانیو یھا سوسهش از ویامبران را در پناه خویو پ

ست ین امر ضرور نیا‹‹ :دیگو یم یابلکر ی، در تفسیوبندیموالنا محمود الحسن د
د ینما یرفتن دوام مین اثر بعد از پذیا ایرد و یپذ یمھرکس  طان رایش ه اثر مّس ک

غمبران یطان به پیفل شده، بالفرض ھنگام والدت، شکامبران را خدا متیعصمت تمام پ
نباشند،  یه) مستثنین قضیه (از ایلّ کن یم از ایح و مریرده باشد و آنھا چون مسکمس 

طان یت شکن حریند، از ایه بندگان معصوم ومقدس خداکباز ھم بدون شبھه برآنھا 
ح و یه به مسکن قدر فرق دارد یه مضر باشد، تنھا ھمکشود  ید نمیپد یچ گونه اثریھ

ر یچ تأثیگران حادث شده، اما ھیو به د حادثه واقع نشدهن یا یم، بنابر مصلحتیمر
 شود. ینم یلکلت یفض ی هی، مایاز جزئین امتیرده است. اکن

از آن  ج غمبریخواندند حضرت پ یدو دختر شعر م یوقت«ف است: یث شریدر حد 
آمد دختران ھمچون مصروف خواندن بودند چون  س قیر صدکاعراض فرمود. ابوب

ه عمر ک یبه راھ«فرمود:  ج امبریختند. حضرت پیرخاستند و گرآمد آنان ب سعمر
ه کن واقعه چنان نپندارد یاز ا یسکپس  .»زدیگر یگذارد و م یطان آن را میشرود  یم
 » ده استیش ثابت گردانیخو ی را بر ذات فرخنده س ت عمریفضل ج غمبریپ

 ثم املاء ىلع عرشه يضع إبليس إن " :ج اهللا رسول قال: قال ،جابر وعن ]۹[ - ۷۱
 :فيقول أحدهم ييجء .فتنة أعظمهم زلةـمن منه فأدناهم ،،يفتنون انلاسرساياه يبعث

 



 ٢٢٣ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

 حىت تر�ته ما :فيقول أحدهم ييجء ثم :قال .شيئا صنعت ما :فيقول .و�ذا كذا فعلت
"  :قال أراه :األعمش قال ."أنت نعم :و�قول منه فيدنيه :قال .امرأته و�� بينه فرقت

 .)١(مسلم رواه ." فيلزتمه

ش را بر یخو یطان تخت فرماندھیش«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) جابر۹( – ۷۱ 
ن سو و یان مردم به ایدر م یزیانگ فتنه یاش را برا گاه دار و دسته نھد آن یآب م یرو

ن یزتریانگ گاه، فتنهین آ نھا به او از لحاظ منزلت و جایتریکفرستد و نزد یآن سو م
 یارکد: تو یگو یس میردم. ابلکن و چنان ید: من چنیگو یاز آنھا م یکیآنھاست. 

اختالف  یا ان خانوادهید: (در میگو ید و میآ یگر از آنھا مید یکیسپس  .یا ردهکن
 ییطالق) جدا ی لهیان مرد و ھمسرش (به وسیردم تا مکانداختم) و آنان را رھا ن

 یلیتو در نظر من خ د: َبه!َبه!یگو یساخته م یکطان او را به خود نزدیندم. شکاف
 .»)یردک یار مھمکن بر تو (عجب ی،آفریخوب

فرمود:  ج امبرید: به گمانم پیگو یث است) مین حدیان ایاز راو یکیه ک» (اعمش«
  .»پردازد یدش مین و تمجید و به تحسریگ یطان او را درآغوش میش«

 رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا 
ندازد وآنان یفاصله ب یان ھر اجتماعیه در مکن است یشه ایھمطان یار شک :شرح

به جامعه  ییقدرت و توانا ،یداند اتحاد و ھمبستگ یه او مکند چرا کرا از ھم جدا 
آورد. لذا از او  یآنان ببار م یرا برا ی، ضعف و ناتوانیدگیپاش و ھم ییبخشد و جدا یم
ه آن در کابد یدست  یه ھدف بزرگترند و بکاستفاده  یندگکن پرایخواھد تا از ا یم

چال دوزخ  اهیآنان را به س ی ھمهاینکه  تمام مردم است تا یدست گرفتن رھبر
ردن کت دارد جدا یاو اھم یشتر برایاول، آنچه ب ی در وھله پس رھنمون سازد.

ن یچنکند  می یار، سعکویکصالح و ن یھا ھم خانواده از ھم است، آنھا  خانواده
ه اتحاد کرا یساختمان جامعه ھستند، در ھم بپاشد ز یه خشت بناکرا  ییھا خانواده
باطل و شومش را  ی و نقشهکند  می دیطان را تھدیه شکاست  یزیھا تنھا چ خانواده

ش، مؤمن و یه در پناه اتحاد خوک ییھا ژه، خانوادهیسازد و به و یاثر م یو ب یخنث
 ار ھم باشند.کویکن

 .۳۱۴/ ۳مسند احمد ، ۶۷ح  ۲۱۶۷/  ۴مسلم  -١
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ه به کان اھل خانواده است یخانواده و م یستگن اتحاد و ھمبیھم یو براست
نار که آجرھا اگر در کطور  د ھمانیافزا یرومندان میبخشد و بر توان ن یفان توان میضع

 ییام باالکاز استح ییار نروند گرچه به تنھاکم به کمح ییھم، درساختمان و بنا
اند و مقاومت  فیھا عدد بالغ شوند ھمچنان ضع ونیلیاگر به م یبرخوردار باشند حت

ه به کابند ی یم ییرویار روند قوت و نکبه  یواریندارند اما چون در ساخت د یچندان
اند  وند قرار گرفتهیگر آجرھا در ارتباط و پیرا با دیوفت زکتوان آنھا را در ھم  ینم یآسان
 د:یفرما یم ج امبریاند. پ افتهی یمیعظ یروینسان نیو بد

ام کاستح گر رایه ھمدکساختمان ھستند  ینند اجزاگر مایدیکمؤمنان نسبت به «
 .»بخشد یم

ت و فنا گردد، کقادر است مانع ھال یه اتحاد به خوبکگردد  ینسان روشن میبد
ن یاطیه دور از جماعت قرار دارند، توسط شک ین ھست افرادیشه احتمال ایچون ھم

ن افراد یگاه ھم نند، اما ھرکت سقوط کجن و انس، در پرتگاه ھال ی ن نشستهیمکدر 
رد، و یقرار بگ یا گله ی انهیه در مک ین جمع و جماعت واقع شوند، چون گوسفندیدر ب

رد و از یگ یت ھمنوعان قرار میدر حما ھا در امان بمانده له از حمله گرگین وسیبد
 شان به دور خواھند ماند.یاشرار و بد اند یھا گزند توطئه

 ث یحد
 ]ی[ترمذ »من شذ شذ يف انلارو مع اجلماعة علي�م باجلماعة فان يدا�«
از راه ھرکس  خدا با جماعت است. و یارید، دست یریم بگکجماعت را مح« 

 .»ش گرفته استیند راه آتش را در پک یچیجماعت سرپ
طان یش«ز وجود دارد. ین یگریث دینه احادین زمیقت است. در این حقیگواه ھم

ه مثل گوسفندان از گله کرا  یه تنھا،آنانکان نشسته ین آدمیمکاست در  یمانند گرگ
 د:یفرما یز میو ن .»درد یند و آنان را مکاف یم یراھاند به گم جدا شده

است و از جمع و جماعت دورتر  یین تنھایطان قریه شکد،ینکن یاز جماعت تخط« 
 .»است

خته یدرھم رسته و کخانواده، ش کپا یھا طین محیه ھرگاه اکن جھت است یو به ھم
ه به وضوح در کاست  یزین چیپاشد و ا یسته و درھم مکز شیشود به طور حتم، جامعه ن

ھا از ھم جدا شده و درھم  خانواده یاریه بسک یشود، به نحو یما، مشاھده م ینونکعصر 
ان افراد جامعه شده است و یجاد فاصله در میو ا یندگکز موجب پراین امر نیاند و ا دهیپاش
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در  یو خودبرتر ینیند و حس خودبکه فتنه و فساد در وحدت آنھا نفوذ کموجب شده 
ردن در کشخند یو ر ییجو بیگر، و حس عید یدر بعض ینیو حس حسد و بدب یبعض
ھا را به  ه انسانک یدوست محبت و حس اتحاد و نوع ی ند تا رشتهک جاد یگر را اید یبعض

 رند. یخته بود پاره گردد و از ھم فاصله بگھم متصل سا
 یلید خیجامعه ھستند، با یساختمان یه خشت بناکھا  ن خانوادهیپس بنابرا 

ند و زن و شوھر رفتار و معاشرت خوب کان آنھا رخنه نیطان در میمواظب باشند، تا ش
خود عمل  یھا تیاز آن دو به مسؤلھریک  نند وکقلمداد  یواجب واساس یتیرا مسؤل

ن خاطر الزم ینند، به ھمکسته مراعات یشا یگر را به صورتیند و حقوق طرف دینما
 آشنا گردند. یارکزیو تقوا و پرھ ینیام دکه مردم با التزام به حدود و احکاست 

در مورد  یالیو خ ینگر باشد و چندان آرمان واقع یخانوادگ ید در زندگیز بایو مرد ن
ھا و محاسن او و  یه دارد، به خوبک یبیمبودھا و معاکنار ک ند و درکر نکھمسر خود ف

 د.یز توجه نمایخود ن یمبودھاک
 یه ھرگاه نسبت به ھمسر خود دچار نگرانکن موضوع مھم باشد ید متوجه ایو با

ار قرار دھد و چنانچه سخن و برخورد یو مع یمت و مصلحت را قاضکشد، عقل و ح
س العمل کع در مقابلش عیبر اساس احساسات و عاطفه از او سر بزند، سر ینادرست

 قرار دھد. یپوش د و اساس را بر گذشت و چشمینشان ندھد و با او مدارا نما
 د:یفرما یخداوند م

وُهنَّ ﴿ ۡ بِٱ وََ�ِ�ُ ن َ�َعَ�ٰٓ  ُتُموُهنَّ فَإِن َكرِهۡ  ُروِف� َمعۡ ل
َ
ْ تَ�ۡ  أ ُ ٱ َعَل َوَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َرُهوا َّ� 

 .]۱۹[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  ��ِيهِ َخۡ�ٗ 
د و اگر ھم از آنان به ینکردار معاشرت کسته درگفتار و یزنان خود به طور شابا «

ه چه بسا کرا ید، زیرینگ ییم به جداید و زود تصمینکد، شتاب نیراھت داشتنک یجھات
 .»قرار بدھد یفراوان یر و خوبید و خداوند درآن خیایبدتان ب یزیاز چ
و بدون  ینگر ندهیمت و آکح یش بر مبناید با ھمسر نااھل و نافرمان خویومرد با

ند. کز ید، از خشونت پرھینما یریگ و سخت ید و اگر با او تندیضعف برخورد نما
 د:یفرما یخداوند م

ِٰ� ٱوَ ﴿ ۡ ٱِ�  ُجُروُهنَّ هۡ ٱَ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ َفعُِظوُهنَّ وَ  �َّ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل  فَإِنۡ  ُ�وُهنَّ
َطعۡ 

َ
ْ َ�بۡ  فََ�  َنُ�مۡ أ  .]۳۴[النساء:  ﴾َسبِيً�  ِهنَّ َعلَيۡ  ُغوا
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د و اگر مؤثر ید، پند و اندرزشان دھیم داریشان بیا یچیو سرپ یشکه از سرک یو زنان«
شان یبا ا د وینکش را جدا یخو د و بسترینک یبا آنان خودار یواقع نشد.از ھمبستر

ه یجز شدت عمل نبود،آنان را تنب ید و اگر باز ھم مؤثر واقع نشد و راھینگوئسخن 
گانه را  ه سهیب تنبیردند، ترتکد. پس اگر از شما اطاعت یبزن یمناسب کتکد و ینک

 .»دیشان نجوئیه ایتنب یبرا ین راھید. و جز اید و از اخف به اشد نرویمراعات دار
ان بردارد و آب در یاجتماع را از م یخشت بنان یخواھد به دروغ ا ی! اسالم نمیآر

ان و یکان زن و شوھر، نزدیآمده م شیه در برابر اختالف پکبل زدیطان بریاب شیآس
 یا دادگاه خانوادگی یل مجلس آشتکیوآنان را به تش .داند یدوستان آنان را مسئول م

 .دینما یق میحل اختالفشان تشو ین برایاز طرف اشخاص مورد اعتماد طرف

ْ �ۡ فَٱ بَيۡنِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفتُمۡ  �نۡ ﴿ ۡهلِهِۦ ّمِنۡ  اَحَكمٗ  َعثُوا
َ
ٓ  ّمِنۡ  اوََحَكمٗ  أ ۡهلَِها

َ
 .]۳۵[النساء:  ﴾أ

ان یم ییار باعث) جداکن یه اکد (یدیافتاد و)ترس یان زن و شوھر اختالفیو اگر (م«
د و ینکھمسر(انتخاب  ی از خانواده یشوھر، و داور ی از خانواده یآنان شود، داور

 .»دیرفع و رجوع اختالف) بفرست یبرا
چه  ھستند و چنان یم اسالم در ارتباط با روابط خانوادگین امور، رھنمودھا و تعالیا

طان ید و شین خواھد رسکطالق به حداقل مم ی دهین مراعات شوند، پدیاز جانب طرف
مسلمان خواھد  یھا ز خانوادهد خواھد شد و دندان طمع ایز درمانده و ناتوان و نامین
 ند.ک

 أنمن  أ�س قد الشيطان إن"  :يقول ج انليب سمعت :قال جابر وعن ]۱۰[ - ۷۲

 .)١(مسلم رواه ." بينهم اتلحر�ش يف ول�ن ،العرب جز�رة يف املصلون يعبده

العرب  ةریدر جزاینکه  طان ازیش«فرمود:  ج امبرید: پیگو س ) جابر۱۰( -۷۲ 
آنان به عداوت و  یکرد، اما از تحرکد یمعبود مؤمنان و نمازگزاران واقع شود، قطع ام

 .»وس نشدید و مأیتالف و تفرقه ناامو اخ یدشمن
 ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا

ھمواره بر لزوم وحدت و  ج خدا گر، رسولیات دیت و رواین روایبر اساس ا شرح:
امت  یافراد مؤمن و مسلمان را در بنا ی اند و ھمه فرموده هید و توصکیتأ یبرادر

ن دارند به عناصر و یه در رنگ، نژاد و سرزمک یھا و اختالفات تفاوت ی واحده با ھمه

 .۳۱۳/ ۳مسند احمد، ۱۹۳۷ح  یترمذ ،۶۵ح  ۲۱۶۶/  ۴ مسلم -١
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ز یبخشند و ن یام مکو استح یگر را استواریدیکه کاند  ه فرمودهیتشب یساختمان یاجزا
ه اگر کاند  ه فرمودهیتشب یر واحدیکگر، به پیدیکبه  یو مھربان یمؤمنان را در دوست

ه او را در کرند، بلیگ یگر اعضاء آرام نمیمار گردد، دید و بیاز آن به درد آ یعضو
ن اسالم به یمانند د ینیچ دیھ یند. و براستینما یم ی، ھمدردیدار و تب یخواب یب

و  یگاتحاد و ھمبست یزیر یو اخوت فرا نخوانده و به پ یو برادر یپارچگیکوحدت و 
 یفرمان نداده و بالطبع به شدت از دشمن یپارچگیکو  یارکو ھم یرکو ھمف یاریھم

ن جھت یش برحذر نداشته است. به ھمکشمکزه و یو عداوت و اختالف و تفرقه و ست

العرب  ةریمردم جز یطان از بت پرستیگر شی: د دیفرما یث مین حدیدر ا ج رمکامبرایپ
جاد تفرقه و اختالف و ید شده و فقط دل به ایرد، ناامیمعبود آنھا قرار بگ یواینکه  و از

ن موضوع یز ای، نیگریث دیھمواره در احاد ج امبریبسته است. لذا پ یعداوت و دشمن
 و مردم ھشدار داده و بارھا فرموده: ش را به صحابه

 »من شّذ ُشّذ يف انلارو اجلماعة علي�م باجلماعة فإّن يدا� مع« 
 : دیفرما یز میو ن 
ه مثل کرا  ییه تنھا آنھاکان نشسته ین آدمیمکدر  یطان مانند گرگیش« 

 ». درد یند و آنان را مکاف یم یاند، به گمراھ گوسفندان از گله جدا شده
 : دیفرما یز میو ن

است و از جمع و جماعت دورتر  یین تنھایطان قریه شکد ینکن یاز جماعت تخط« 
 ».باشد یم

عمل  ی را سرلوحه یپارچگیکد وحدت و یھمگان با ،ج ین ارشادات نبویطبق ا 
ن یالع را نصب یزند، اخّوت و دوستیبپرھ ییو خودرأ یندگکشتن قرار دھند و از پرایخو

نند و با کھا اجتناب  یتوز نهکیو ھا  یش قرار دھند و از دشمنیگوش خو ی زهیو آو
او  یزند و راه را برایطان نریاب شی، آب در آسیاختالف و تفرقه و عداوت و دشمن

 ند.کفین یت و نابودکنند، تا آنھا را در پرتگاه ھالکھموار ن
 یاست و سّر ذلت و خوار یاختالف و تفرقه، ذلت و خوار یفور ی جهیه نتکچرا 

ه اساس قدرت و ک یا رد. جامعهکد جستجو یآنان با ی ھر ملت را در اختالف و تفرقه
 ین آنان برایده شود، سرزمیوبکتفرقه درھم  یھا شهیآن با ت یھا یان ھمبستگکار
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خواھد بود و  یو انس یومت استعمارگران جنکگانگان و قلمرو حیشه جوالنگاه بیھم
 نگاه خواھند داشت.  یوسته آنان را در ذلت و خواریپ

 یز برایطان صفتان) نیاش (ش طان و دار و دستهیز، شیما ن ینونکو در عصر 
 استفاده» نکومت کو ح زاندایتفرقه ب«، از اصل یاسالم یشورھاکلط بر ف و تسیتضع
ن اصل تجربه شده، یوسته از اید خود، پیبه اغراض و اھداف پل یابیدست یو براکنند  می

 شوند.  یز میرند و موفق نیگ یبھره م
نده کپرا ییشورھاکرا به  ین قاعده، امت اسالمیصفتان با ھم طانیطان و شی! شیآر

و  ی، اقتصادیاسی، سیدتی، عقیرکرد و استقالل فکم یف و ناتوان تقسیضع یھا ملتو 
 یشاند. و مسلمانان امروزکمذلت  کان برد و آنھا را به خایآنھا را از م یت ارضیتمام

منان ین اھریشوم ا یھا ستند و در مقابل توطئهیخود با یخواھند دوباره سرپا یاگر م
ن یآفر بخش و سعادت ین تعالیمقتدرانه به اوامر و فرامد صادقانه و یستند، بایبا

ش قرار دھند، تا وحدت یار خوک ی را سرلوحه یم ویند و تعالیعمل نما ،ج خدا رسول
از دست ندھند و قادر به دفاع از خود در  یطیخود را تحت ھر شرا یلمه و ھمبستگک

ه سنت کش باشند، چرا ا طان و دار ودستهیش ی مذبوحانه یھا و ترفندھا مقابل توطئه
، یداریو صبر و پا یا و خانواده یاسالم یه اتحاد و ھمبستگکن است یھم أل خداوند

ست ک، موجب شیپرور و تن یاطلبیاست و اختالف و تفرقه، دن یروزیت و پیرمز موفق
 باشد.  یم یو ذلت و انحطاط و عقب ماندگ

انال کن یوسته از ھمیدانند و پ یم ین امر را به خوبیز، ایطان صفتان نیطان و شیش
 ج خدا ه رسولکن جھت است یشوند و به ھم یوارد م یشاندن امت اسالمکبه ذلت  یبرا
ما را به اتحاد و  یات متعددیدر روا یدگیچیان روشن و به دور از ھرگونه ابھام و پیبا ب

خواند و از نزاع و تفرقه  یفرا م ین الھیو حبل مت یالوثق ةو اعتصام به عرو یھمبستگ
است، با صراحت تمام و به طور  یت امت اسالمکان رفتن مھابت و شویه عامل از مک

ش یخو یھا خواھد تا در رفع اختالفات و تنازع ید و از مسلمانان میفرما یم یمطلق نھ
رند و یرا مدنظر بگ یپارچگیکوسته، حفظ وحدت و یند و پیبه قرآن و سنت مراجعه نما

چه در خانواده و چه در جامعه، موجب عزت، اقتدار و  یه وحدت و ھمبستگکند بدان
 آنان است.  یو اصل اعتقاد یآزاد

د یاز خود ناام یلکطان را به طور یتواند ش یه مکار است کن یبا ا یو امت اسالم
 زند. یبر یو یھا بر وسوسه یند و آب سردک

 



 ٢٢٩ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

 ییت بسزایاز اھم ییایو جغراف یعیت طبیث موقعیالعرب از ح ةریجز :العرب ةریجز

صحراھا و شنزارھا است و به  ی در محاصره یبرخوردار است. در اندرون از ھر سو
درآمده  یمکعربستان در آن زمان به صورت دژ مح ی رهیت، شبه جزین وضعیخاطر ھم

ردن در آن را کافتن بر آن و نفوذ یطره یگانگان توان اشغال و فتح آن، سیه بکبود 

نه یریار دیبس یھا العرب از دوران ةرینان جزکه ساکم ینیب ین جھت مید. به ھمنداشتن
ردند، ک یم یبزرگ زندگ یه در مجاورت دو امپراطورکاند و با آن امور آزاد بوده ی در ھمه
وسته و دمادم آنھا یپ ی توانستند ھجوم و حمله ین سد برافراشته نبود، ھرگز نمیو اگر ا
 .)١(نندکرا دفع 

ه جنوب یال  یو منتھ یشرق ی رهکمین ،یشمال ی رهکمیعربستان در ن ی رهیجزشبه 
ا متصل است. از یقا و از شرق و شمال شرق به آسیا واقع شده و از مغرب به آفریآس یغرب

ا محاصره شده و تنھا یدر ی لهیه از سه سو به وسکاند  خوانده» رهیشبه جز«آن را  ن رویا
 :اند عبارتند از ردهکره را محاصره یه جزین شیه اک ییاھایدر .است کیسمت شمال آن خش

 .ا قلزم (بحر احمر) در مغربیسرخ  یایدر -۱
 .احمر در جنوب یایدر -۲
 .ج عدن در جنوبیخل -۳
 .در عمان در شرق -۴
 .ج فارس در شرقیخل -۵
 .ترانه در شمال غربیمد یایدر -۶

به خود  ،یبا اضالع نامتساو ،لیمربع مستط یلکره، شیشبه جز ،فین توصیبا ا
رسد. امروزه  یلومتر مربع مکی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ش ازیگرفته و مجموع مساحت آن، به ب

 ،تیوک ،عمان ،نیبحر ،یعرب ی من، قطر، امارات متحدهی ،یعربستان سعود یشورھاک
 دھند. یل مکیره را تشیه جزیش ،در مجموع ،نیه، لبنان و فلسطیاردن، سور
ن بر یکاند، ل دچار اختالف شده ،رهیشبه جز» یمرز شمال«ن ییدانان در تع یجغراف

مرز  ،رود فرات ی نارهکترانه تا یمد یایممتد از ساحل در یه خطکاند  ن مطلب متفقیا
 یھا ج به نامیدو خل ،سرخ یایدر یه شمالیال یدھد. در منتھ یل مکیآن را تش یبیتقر

 .۳۱ق المختوم. صیرح -١
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و سپس  »نایس یصحرا«ره را به یشبه جز ،در غرب» سیالسو«در شرق و » عقبه«
لومتر و کی ۲۵۰۰ا یدرجه  ۲۳ره یثر طول شبه جزکسازد. حدا یمتصل م» قایآفر«

 لومتر است.کیج فارس) ھزار یسرخ و خل یایان دریم( ثر عرض آنکحدا
 اند: ردهکم یره را به شش بخش تقسیشبه جز ،دانان عرب یجغراف
  ِتھاَمه

ره به موازات یجزه از شمال به جنوب شبه ک ،»رساة« یھا وهک یقسمت غرب به
سرخ را  یایتا سواحل در ،آن ی ه از دامنهکند یگو یم» تھامه«ده شده یشکسرخ  یایدر

ه حرارت و کاند  دهینام» تھامه«است. از آن رو » غور«گر آن یرد. نام دیگ یدر بر م
 ،جده .است ین پست و ساحلیه سرزمکگر آن یم است. و دکاد و باد آن یآن ز یگرما

 اند. نه را جزو تھامه دانستهیاز مد یمیه و نکم
 حجاز

ان ارتفاعات نجد و شرق تھامه، یو حد فاصل م رساة یھا وهک یبه قسمت شرق
حاِجز و  یبه معنا» َحَجز«شود. حجاز از  یم یمن منتھیه به شمال کاند  گفته» حجاز«

 رده است، آن را حجازکجاد یان تھامه و نجد فاصله و مانع ایمانع است و چون م
 ن بخش واقع است.ینه در ایاز مد یمیاند.شھر طائف و ن خوانده
 نجد

عروض  ،سماوه یصحرا ،منیان یه پس از حجاز و مکاست مرتفع  یا هینجد، ناح
ن یاند. ا خوانده» نجد«تر است، آن را  مرتفع یگر نواحیعراق واقع شده و چون از د

محدود است و لذا قسمت  »منی«و از جنوب به » بادية الساموه«قسمت از شمال به 
 ه قرار دارد.ین ناحیدر ا ،تخت عربستانیاض پایدھد. ر می لکیعربستان را تش یزکمر

 منی
ره یشبه جز یه جنوب غربیال یدر منتھ یعنیمن در جنوب حجاز و نجد؛ یشور ک

من از مجاورت نجد یرود.  یره به شمار مین نقاط شبه جزیزتریخ واقع است و از حاصل
عمان  یایو در» حضرموت«ه دارد و از طرف مشرق با عرب ادام یایعدن و درج یتا خل

 ه است.یھمسا
 عروض

» عروض«ن رو، یاز ا .ن و احساء استیعمان، بحر ،مامهیعروض، شامل  ی هیناح
 رده است. کجاد یمن و عراق فاصله ای ،ان نجدیه مکاند  دهینام

 



 ٢٣١ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

 حضرموت و المھره
ه کا با نام حضرموت، یدر ی نارهکاست در شرق عدن و در  یعیوس ی هیناح
 کن منطقه به خایند حضرت ھود در ایدر مجاورت آن بوده است. گو» احقاف«یصحرا

 اند. دانسته» حضرموت بن قحطان«آن را منتسب به  یسپرده شده است. بعض
 است. اد شده ین، کن ساینخست یعنی، »تیحاضر م«با نام  ،ن منطقه در توراتیاز ا

 .نار عمان و عدن دانسته اندکع در یوس یا ن حضرموت و المھره را منطقهیھمچن

 .)١(بوده است یا لهیز نام قبیشده و نگرفته » مهرة بن حيدان«المھره از 

 ردند؟ کر کالعرب را ذ ةریفقط جز ج امبریه چرا پکند کنجا سؤال بیدر ا یسکد یشا

عت یان نمودند، ھنوز شریث را بین حدیا ج امبریه پک ی: در زمان د گفتیدر پاسخ با

العرب فراتر نرفته بود و فقط محدود به ھمان منطقه  ةریمقدس اسالم، از مرز جز

 العرب پرداختند.  ةریر جزکفقط به ذ ج امبرین جھت پیشد. به ھم یم

ر جزء کبه ذ ج رمکامبر ایالعرب، پ ةریت جزیه به خاطر اھمکن است کز ممیو ن

العرب، خواستگاه و  ةریه جزکباشد. چرا یّل مناطق مکتفا نموده باشند و مرادشان کا

و  یتاپرستیکانون کع و یو تشر یو جوالنگاه وح ج حضرت محمد یط نشو و نمایمح

 العرب پرداختند.  ةریر جزکبه ذ ج امبرین جھت پیبود. به ھم یخواھ عدالت

ن یدر ا ج امبریه پکجاد گردد ین پرسش ایا یسکن است در ذھن کز ممیو ن

العرب معبود مؤمنان و نمازگزاران  ةریه در جزکن یطان از ایش«د: یفرما یث میحد

 ج امبریم پس از وفات پیخوان یخ میه ما در تارک ی، در حال»ردهکد یگردد، قطع ام
ذاب را خوردند و به نبوت و کلمه یب مسیفر یا ھا، مرتد شدند و عده از عرب یا عده

واجب،  یات و حقوق مالکز از پرداخت زین یا مان آوردند و عدهیا ین ویدروغ یامبریپ
طان چگونه محقق یوس شدن شین وجود مأیات شدند، با اکر زکدند و منیاف ورزکاستن

 شده است؟ 
ن است یطان، ایوس شدن شیاز مأ ج امبرید گفت: منظور پین سؤال بایدر پاسخ به ا

ن قدرت و اقتدار خود را به دست کیه مشرک یآن حالت قبل ه با آمدن اسالم، دومرتبهک

 .۲۳ـ  ۲۱تر اصغر قائدان صص کد ،نه منورهیرمه و مدکه مکم یخ و آثار اسالمیتار -١
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ده قرار دھند و کخدا را بسان گذشته بت ی بپردازند و خانه ییابند و به قدرت نمایب

العرب  ةریفر و الحاد و انحراف بگردانند، دوباره در جزکو  یپرست و چندگانه کانون شرک

مان یذاب اک ی لمهیبه مس یا عده ج امبریپس از وفات پاینکه  ش نخواھد آمد ویپ
ه کست ین معنا نیشدند، به ا یام اسالمکاز اح یمکات و حکر زکمن یا آوردند و عده

ن موضوع به اثبات یخ ایه در تارکپرداخته باشند، چرا یپرست آنھا به پرستش بت و بت
ام کاز اح یمکر حکمان آوردند و منیلمه ایه به مسکن یه آن عده، با وجود اکده یرس

 دند.یات شدند، ھرگز بت نپرستکاسالم به نام ز

 مانيع الز�ةو وال يرد يلع ذلك ارتداد اصحاب مسيلمه«د: یگو یم یقار یمالعل

ه ھرگز کن است یا مراد ایو  .)١(»ألنهم لم يعبدوا الّصنم ج غ�هم من ارتّدوا بعدانليبو
ه کان ندارد که امکچرا طان نخواھند پرداخت،یمؤمنان نمازگزار به عبادت طاغوت و ش

 نند. کطان جمع یان نماز و عبادت و پرستش شیمؤمنان نمازگزار م

فااالو� أن يقال: «د: یگو یم یقار یردند. مالعلک یھود و نصاریار را کن یچنانچه ا

.)٢(»انلصاريو عبادة الشيطان كما فعلته ايلهودو املراد أن املصلّ� ال�معون ب� الصلوة

 .۲۵۰ص ۱ح. جیمرقاه المفات -١
 .۲۵۰ص ۱ج .انھم -٢

 

                                           



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 باليشء نفيس أحدث إ� :فقال رجل جاءه ج انليب أن ،عباس ابن عن ]۱۱[ - ۷۳
 ." الوسوسة إىل أمره رد اذلي هللا احلمد"  :قال .به أت�لم أن من إيل أحب محمةً  أ�ون ألن
  .)١(داود أبو رواه

 ی: گاھ آمد و گفت ج رمکامبر ایبه نزد پ ید: فردیگو یم س ) ابن عباس۱۱( -۷۳
رقابل تحمل و سؤاالت و ینامطلوب و غ یھا االت و وسوسهیدر دل و جان من خ

م و ترس از عذاب و خشم خدا، حالت من ی(و از بکند  می خطور یا اعتراضات ملحدانه
ه) دوست دارم کنگونه است یبد و نامطلوب ا االتیگونه وساوس و خ نیدر قبال ا

ف من در یلکه تکد ییاورم. (حال شما بفرمایزبان ن ی سوزانده شوم، اما آنھا را به مرحله
  ؟)ستیچ یاریراختیاالت غیوساوس و خ نگونهیقبال ا

طان را منحصر به یار شکه کرا سزاست  ییش خدایفرمود: حمد و ستا ج امبریپ
 رده است. کوسوسه 

 رده است].کت یث را ابوداود رواین حدی[ا
ن ینان خاطر داد تا بر اثر این مرد اطمیث به این حدیدر ا ج خدا رسول شرح:

ه یکتا زمان أل یه خداکقرار نباشد، چراینگران و ب یاریراختیغ یطانیش یھا وسوسه
اورد، یزبان و عمل ن ی را به مرحله یطانیش یھا و وسوسه یانسان، آن خطورات قلب

ه شخص کن یه ھمکن را ھم فرموده یز ایمورد عفو و بخشش قرار داده است و ن
رون است، اما یارش بیه از توان و اختک یاریراختیغ یھا ن وسوسهیمسلمان در برابر ا

اورد و یه آن را بر زبان بکدھد  یبه خود جرأت نم یم و ھراس دارد و حتین اندازه بیا
ه کزار است و دوست دارد یحدانه، متنفر و بار و خطورات ملکن افیدر قلب از چن

ل آنھا یه و تحلیش به تجزیر و قلب خوکد و در فیسوزانده شود، اما آنھا را به زبان نگو

 .۳۴۰/ ۱مسند احمد  ،۵۱۱۲ابوداود ح  -١
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ح و یصر یھا ھا از نشانه ن وسوسهیاز ا یت و بد دانستن ویراھکن یبپردازد. و خود ھم
 رفته است. ن موضوع اشاره یبه ا ۶۴ث یمان است. چنانچه در شرح حدیروشن ا

 »:احلمد هللا اذلي رّد امره ايل الوسوسة«
ه یطان قدرت اجبار و قھریه شکدارد  یان میث، به صراحت بین بخش از حدیا

 ارش وسوسه است و بس. که فقط کندارد، بل

 : دیفرما یم أل خداوند

يۡ ٱَوقَاَل ﴿ ا قُِ�َ  َ�ٰنُ لشَّ  ٱلَمَّ
َ
َ ٱإِنَّ  ۡمرُ ۡ�  َووََعدتُُّ�مۡ  قِّ �َۡ ٱ وَۡعدَ  وََعَدُ�مۡ  �َّ

ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ 
َ
ٓ  ُسۡلَ�ٰنٍ  ّمِن َعلَۡيُ�م ِ�َ  َ�نَ  َوَما فَأ ن إِ�َّ

َ
 ِ��  َتَجۡبُتمۡ سۡ فَٱ َدَعۡوتُُ�مۡ  أ

ْ  تَلُوُموِ�  فََ�  نُفَسُ�م�  َولُوُمٓوا
َ
ٓ  أ ا ۠  مَّ نَا

َ
ٓ  ِخُ�مۡ بُِمۡ�ِ  � نُتم َوَما

َ
 َ�َفۡرُت  إِّ�ِ  بُِمۡ�ِِ�َّ  أ

 ٓ �ۡ  بَِما َ�ۡ
َ
ۗ  ِمن ُتُمونِ أ ٰلِِم�َ ٱ إِنَّ  َ�ۡبُل ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  ل�َّ

َ
 .]۲۲م: ی[إبراھ ﴾٢٢أ

روان خود ید، خطاب به پیان رسیتاب به پاکار حساب و که ک یطان ھنگامیو ش«
داد و من به شما وعده دادم و با شما خالف  ینیراست ی د: خداوند به شما وعدهیگو یم

ه کنیردم، جز اکن یارکنداشتم و  یچ تسلطیبر شما ھ ردم و دروغ گفتم. و منکوعده 
د و دعوتم یمرا خورد ی نمودم و شما ھم گول وسوسه یشما را دعوت به گناه و گمراھ

د. امروز نه من به ینکشتن را سرزنش بیه خوکد و بلینکد. پس مرا سرزنش میرفتیرا پذ
ا یه مرا قبًال در دنکنیاز اد. من امروز یرس یاد من میرسم و نه شما به فر یاد شما میفر
افران عذاب کگمان  بی نم.ک یار مکم و آن را انیجو یم ید، تبّر یرده اکخدا انباز  یبرا

  .»دارند کیدردنا
 یار و آزادیطان ھرگز اختیش یھا ه وسوسهکشود  یدانسته م یه به خوبین آیاز ا

ھا  ن انسانیو است یش نیننده بکدعوت  یکه او کرد، بلیگ یاراده را از انسان نم
 رند.یپذ یخودشان دعوت او را م ی ه با ارادهکھستند 

 یھا ن انسانیه اکند، بلکتواند مردم را گمراه  یه مکست یطان نین شیو در واقع ا
رده و پشت سر او کش دعوت او را اجابت یخو ی ل و ارادهیه با مکاند   منحرف و گمراه

را به اجبار به  یسکتوانند  یاش ھرگز نم تهطان و دارودسیش یدارند و براست یگام بر م
گفته و  یکه دعوت او را لبکھا ھستند  ن خود انسانیه اکشانند، بلکراه فساد ب

دھند. پس در  یند و به او اذن دخول میگشا یاو م یش را به رویقلب خو یھا چهیدر

 



 ٢٣٥ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

اجبار  ی رو است، نه رابطهیشوا و پیپ ی طان و گمراھان، رابطهیش ی قت رابطهیحق
 ننده و اجبار شونده.ک

انسان را  یش آزاد گذاشته، ولیھا طان را در انجام وسوسهیاگرچه ش أل و خداوند
 را:یدفاع قرار نداده است، ز یدر برابر او ب

در مقابل  یرومندیتواند سّد ن یه مکده یعقل و خرد به او بخش یروین : اوالً  
 طان به وجود آورد. یش یھا وسوسه

عامل  یکامل را در درون وجود انسان به عنوان کو عشق به ت کرت پافط : اً یثان
 سعادت قرار داده است 

گر  رانیو یھا ھا و وسوسه ش آنھا را از توطئهیالم خوکو  یبا وح أل خداوند : ثالثاً  
 گرداند.  یطان باخبر میش

خواھند از  یه مک ییھا انسان کمکھستند، به  یکیبخش ن ه الھامک یفرشتگان : رابعاً 
 د: یفرما یه خداوند مکفرستد. آنچنان  ینار بمانند، مکطان بریش یھا وسوسه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ َر�َُّنا  �َّ ُ ٱقَالُوا ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَيۡ  َتَ�ُٰموا ۡ ٱ ِهمُ تَتََ�َّ ْ َوَ�  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل �َّ َ�َافُوا
َ
�

 ۡ�َ ْ ْ  َزنُوا وا ُ�ِۡ�
َ
 .]۳۰[فصلت:  ﴾٣٠تُوَعُدونَ  نُتمۡ كُ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ بِٱ َو�

ه کخود  ی ن گفتهیند: پروردگار ما تنھا خدا است، و سپس (بر ایگو یه مک یسانک«
عت عمًال نشان ین شریستند، و آن را با انجام قوانیا یت است میاقرار به وحدان

ھنگام مانند(در  یاند) پابرجا و ماندگار م تا زنده یخداپرست ین راستایدھند، و بر ا یم
ه کدھند)  یند (و بدانان مژده میآ یشان میش ایفرشتگان به پ )ین لحظات زندگیآخر

غمبران) به شما یه (توسط پک ید و شما را بشارت باد به بھشتین نباشید و غمگینترس
  .»شود ی(مؤمنان) وعده داده م

ّ�ِ َمَعُ�ۡم َ�َثّبُِتواْ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱإِۡذ يُوِ� َر�َُّك إَِ� ﴿ و
َ
ِينَ ٱ� َّ�  ْ  .]١٢[األنفال:  ﴾َءاَمُنوا

ه من با کرد ک یه پروردگار تو به فرشتگان وحکرا  ید) زمانیاد آوریمومنان! ب یا«(
ت و ی)مؤمنان را تقویوز و بھر یروزیشما با الھام پ .مینما یتان میاریو  کمکم(و یشما
  .»دیقدم بدار ثابت

با  ییم نھایتصم یطان، گرچه مؤثر است، ولیش یھا ه وسوسهکم یدانستن رو یاز ا
او  یھا تواند در برابر وسوسه یه انسان مکھاست، چرا ست، با خود انسانیطان نیش
در  یطانیش یھا ه نفوذ وسوسهکد دانست یاو بگذارد و با ی نهیستد و دست رّد بر سیبا

گاه و اجبار یکانسان  ش یل خویه به مکم ین ما ھستیه اکست، بلین ینفوذ ناآ
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 یھا ه بر انسانکداند  یطان میخود ش یم، وگر نه حتیدھ یاو را به دل راه م ی وسوسه
 مخلص ھرگز راه ندارد. 

 ،آدم بابن ملةً  للشيطان إن"  :ج اهللا رسول قال :قال مسعود بنا وعن ]۱۲[ - ۷۴
 باخل� فإيعاد امللك ملة وأما .باحلق وت�ذيب بالرش فإيعاد الشيطان ملة فأما :ملةً  وللملك

 ؛األخرى وجد ومن ،اهللا فليحمد ،اهللا من أنه فليعلم ؛ذلك وجد فمن .باحلق وتصديق
ۡيَ�ٰنُ ٱ﴿ قرأ ثم. " الرجيم الشيطان من باهللا فليتعوذ ُمرُُ�م  ۡلَفۡقرَ ٱيَعُِدُ�ُم  لشَّ

ۡ
َوَ�أ

 ِ  .)١(غريب حديث هذا :وقال الرتمذي رواه .]٢٦٨[البقرة:  ﴾ۡلَفۡحَشآءِ ٱب

 یطان برایگمان ش یفرمود: ب ج امبرید: پیگو یم س مسعودبن  ) عبدالله۱۲( -۷۴
رھنمود  یز برایخدا ن ی دارد و فرشته ییھا ھا و تله فرزند آدم، دام یبر راھهیوسوسه و ب

 دارد.  یو سعادت، الھامات یردن فرزند آدم به راه رستگارک
و دروغ انگاشتن حق و  یبدرفتارسوی  به انسان ی وسوسه یطان برایاما راه ش

حق و عدالت  یو گواھ یکینسوی  به زش انسانیانگ یعدالت است و اما راه فرشته، برا
خداست و سپاس  یه از سوکافت، بداند یدر خود  ین حالیچنکه  کسی باشد. پس یم

 ی وسوسهه از کد بداند یگر در خود احساس نمود، باید یه حالک یسکاو را بگذارد و ھر
ه ین آیا ج امبرین پیپناه ببرد. پس از ا أل د از آن به خداوندیطان مطرود است و بایش

 را تالوت نمود: 

يۡ ٱ﴿   َفۡقرَ لۡ ٱيَعُِدُ�ُم  َ�ٰنُ لشَّ
ۡ
  .]۲۶۸[البقرة:  ﴾َفۡحَشآءِ لۡ بِٱ ُمرُُ�مَوَ�أ

انجام دھد و به  یم یدستیتھ ی ترساند و وعده یطان شما را به ھنگام انفاق میش«
 ». دھد یگناه شما را دستور م

 .ب است]یغر یثیث، حدین حدیرده و گفته اکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ه در کاست  یا است و مراد از آن ھمان خطره یا خطره ک: مساس و اند »ملّة« شرح:
 ی لّمه«ن جھت به یشود. از ا یا الھام فرشته واقع میطان و یش ی قلب بر اثر وسوسه

 ند. یگو یالھام م» فرشته ی لّمه«وسوسه، و به » طانیش
آدم  یردن بنک وسته وسوسهیطان پیار شکه ککند  می انیب ج امبریث، پین حدیدر ا

 :  ه گفتکانسان است و اوست  ی طان دشمن قسم خوردهیه شکاست، چرا 

 .۲۹۸۸، ح یترمذ -١

 

                                           



 ٢٣٧ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

غۡ ﴿
ُ
تَِك َ� ۡ�َِع�َ  وَِ�نَُّهمۡ قَاَل فَبِعِزَّ

َ
 .]۸۲[ص:  ﴾٨٢أ

 ». سازم یھا را گمراه م انسان ی ه ھمهکسوگند به عزت تو «
ند و آنھا را اگر چنانچه صدقه دھند و در راه کاف یه مردم را در وسوسه مکو اوست 

د: یگو یشان میترساند و به ا یدھد و م یم میب یدست یند، از فقر و تھیخدا انفاق نما
ھا آنھا را بر  ن گونه وسوسهید، و با ایازمند شویر و نیه فقکن است یسرانجام انفاق شما ا

 ند. ک یق میو تشو یکتحر کبخل و امسا
ھا را به انواع  وسته انسانیندارد و پ یو شقاوت انسان ھدف یطان جز بدبختی! شیآر

ه به خدا افترا ببندد و ککند  می دھد و انسان را وادار یھا دستور م یھا و زشت یبد
 داند به او نسبت دھد.  یه نمکرا  ییزھایچ

انسان  یش آزاد گذاشته، ولیھا طان را در انجام وسوسهیاگر چه ش أل خداوند یول
دفاع قرار  یبر شّر و فحشاء، ب یاو و دستوردادن و یھا ات و وسوسهیکرا در برابر تحر
سوی  به رھنمود انسان یز براین أل ، خداوندیھست یرا فرمانرواینداده است، ز

ه ک یاز فرشتگان دارد. فرشتگان یھا، گروھ یو خوب یکیادت و نو سع یرستگار
ه ک ییھا انسان کمکن فرشتگان را به یھا ھستند، خداوند متعال ا یکیبخش ن الھام

در مقابل  یرومندیفرستد تا سّد ن ینار بمانند، مکطان بر یش یھا خواھند از وسوسه یم
 د: یفرما یطان باشند. چنانچه میش یھا وسوسه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ُ ٱقَالُواْ َر�َُّنا  �َّ ْ سۡ ٱُ�مَّ  �َّ ُل َعلَيۡ  َتَ�ُٰموا ۡ ٱ ِهمُ تَتََ�َّ  .]۳۰[فصلت:  ﴾َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل
ه کخود  ی ن گفتهیند: پروردگار ما تنھا خدا است، و سپس (بر ایگو یه مک یسانک«

نشان عت عمًال ین شریستند، و آن را با انجام قوانیا یت است میاقرار به وحدان
مانند(در ھنگام  یاند) باپرجا و ماندگار م تا زنده یخداپرست ین راستایدھند،و بر ا یم

 .»ندیآ یش آنان می) فرشتگان به پین لحظات زندگیآخر
 :  دیفرما یز میو ن

ۡ ٱ إَِ�  َر�َُّك  يُوِ�  إِذۡ ﴿ �ِ ل ّ�ِ َمَعُ�مۡ  َكةِ َمَ�ٰٓ
َ
�  ْ ِينَ ٱ َ�َثّبُِتوا َّ�  ْ  .]۱۲[األنفال:  ﴾...َءاَمُنوا

ه من با کرد ک یه پروردگار تو به فرشتگان وحکرا  ید) زمانیاد آوریمومنان! به  یا«(
ت ی)، مؤمنان را تقویو بھروز یروزیم. شما با الھام پینما یتان میاریو  کمکم(و یشما

 .»دیقدم بدار و ثابت

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٢٣٨

ص یتشخ» یطانیش یھا وسوسه«را از » یالھامات الھ«تواند  یم یو انسان به خوب
 ی: الھامات الھ ن استیص آن وجود دارد و آن ایتشخ یبرا یرا عالمت روشنیدھد. ز

و ساختمان جسم و روح او آشنا  یانسان و عقل و خرد سالم و کچون با فطرت پا
دھد،  یحالت انبساط و نشاط به او دست م یکشود،  یدا میه در قلب پک یاست. ھنگام

ست، به یون ھماھنگ با فطرت و ساختمان او نطان، چیش یھا ه وسوسهک یدر حال
و اگر کند  می در خود ینیو سنگ ی، ناراحتیکیجاد در قلبش، احساس تاریھنگام ا

دا یاو پ ین احساس برایه در ھنگام انجام گناه، اکگردد  یکتحر یالت او طوریتما
و  یطانین الھامات شین است فرق بیدھد و ا یاو دست م ینشود، بعد از انجام عمل برا

 .یالھامات الھ
ه آنھا را از جانب خدا بداند و کن است یا یانسان در مقابل الھامات الھ ی فهیو وظ

در قبال  یو ی فهیآورد و وظ یافت آنھا به جایش او را به خاطر دریحمد و ستا
د بداند و از شّر یطان ملعون و پلیه آنھا را از جانب شکن است یا یطانیش یھا وسوسه

 ینائیه به انسان بکن پناه بردن به خداست یقت ایه در حقکدا پناه ببرد، چرا آنھا به خ
ه ک یدھد. شناخت یھا را به او م تیبخشد و قدرت شناخت واقع یم ییو روشنا

ار بد و نامطلوب است کاالت و افی، و خیطانیش یھا اش نجات از چنگال وسوسه جهینت
ادخدا و یر و کتوانند در پرتو ذ یه مکاند  زگاران و خداترسانین پرھیو در واقع، ا

 ابند. ی ییطان رھایش یھا بردن به او از چنگال وسوسه پناه

 حىت ،يتساءلون انلاس يزال ال: " قال ج اهللا رسولعن  هر�رة أيب عن ]۱۳[ - ۷۵
 لم ،الصمد اهللا، أحد اهللا :فقولوا ذلك قالوا فإذا ؟اهللا خلق فمن، اخللق اهللا خلق هذا :يقال

 منباهللا  وليستعذ ثالثا �ساره عن يلتفل ثم ،أحد كفوا هل ي�ن ولم ،يودل ولم ي�
سنذكر حديث عمرو بن االحوص يف باب خطبة يوم و .داود أبو رواه ."الرجيم  الشيطان

 .)١(النحر ان شاء اهللا تعايل

وسته یستند و پیفرمود: مردم دست بردار ن ج امبری: پ دیگو س رهی) ابوھر۱۳( -۷۵
ار بدانجا کاینکه  دھند تا یش) ادامه میمورد و بد و نامطلوب خو ی(ب یھا سؤالبه 

س است، اما کز و ھمه یدگار ھمه چیه آفرکن خداوند است یند: ایگو یه مکرسد  یم

 .۴۷۲۲ابوداود، ح  -١

 

                                           



 ٢٣٩ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

مورد و بد و  یب یھا ن سؤالیشما چن یست؟ پس ھرگاه براکیدگار خداوند یآفر
د و یه (به خدا پناه ببرکن است یھا ا سؤال نیتان در قبال ا ی فهیجاد شد، وظینامطلوب ا

تا یکگانه و ی ید: خداوند ذاتییاعتقاد و عمل) بگو یصداقت و اخالص و از رو یاز رو
نند، ھرگز نزاد و زاده نشد و ک یازمندان قصد او مین ی ه ھمهکاست  یاست، خداوند

ھمگون و ھمسنگ و ھمبر او  یسکنبوده است و  یه و مانندیچ گاه شبیاو ھ یبرا
 ست. ین

خوانده » أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«طان به خدا پناه برد و یش یآنگاه از شّر و بد
 ند. کو سه بار به سمت چپ فوت 

بن  ث عمرویحد یالله به زود شاء رده است و انکت یث را ابوداود رواین حدی[ا
 رد].کم یخواھ رکذ» د قربانیروز ع ی خطبه«االحوص را در باب 

 





 

 

 

 

 

 سوم فصل

 ،يتساءلون انلاس يربح لن" :ج اهللا رسول قال :قال ،مالك بن أ�س عن ]۱۴[ - ۷۶
 :قال"  :وملسلم .ابلخاري رواه ."؟أل اهللا خلق فمن ،يشء لك قلخ اهللا هذا :يقولوا حىت
 خلق اهللا هذا :يقولوا حىت ؟كذا ما كذا؟ ما :يقولون يزالون ال أمتك إن :وجل عز اهللا قال

 .)١("؟أل اهللا خلق فمن ،اخللق
مورد)  یبه سؤاالت (ب یا : مردم به اندازه فرمود ج امبریپ«د: یگو س ) انس۱۴( -۷۶

ده است، پس یز را آفریھمه چه کن خداست یند: ایگو یه مک ییدھند تا جا یخود ادامه م
مان دارم و به ید: به خدا و رسولش اید بگوین صورت بایده است؟ (در ایخدا را آفر یسکچه 

  .»ش فراتر نگذارد)یم خویخدا پناه ببرد و جلوتر نرود و پا را از گل
 رده است]. کت یروا یث را بخارین حدی[ا

 أل فرمود: خداوند ج امبریپ« رده است:کت ین روایح خود) چنیو امام مسلم (در صح
مورد)  یوسته به سؤاالت (بیستند و پیامت تو دست بردار ن )ج محمد ید: (ایفرما یم

ز را به وجود آورده است یفالن چ یسکند: چه یگو یه مکدھند تا بدانجا  یخود ادامه م
ھمه دگار یه آفرکن خداوند است یند: ایگو یماینکه  گر را. تایز دیفالن چ یسکو چه 

 »ست؟کیدگار خداوند یز است، اما آفریچ

 حال قد الشيطان إن !اهللا رسول يا :قلت :، قالالعاص أيب بن عثمان عن ]۱۵[ - ۷۷
 هل يقال شيطان ذاك" :ج اهللا رسول فقال .يلع يلبسها قراءيت�� و صاليت و�� بي�

 اهللا فأذهبه ذلك ففعلت ".ثالثا �سارك ىلع واتفل ،منه باهللا فتعوذ أحسسته فإذا ،زبـخن
 .)٢(مسلم رواه. ع�

 یا گفتم: ج رمکامبر اید: به پیگو یم س العاص یاببن  ) عثمان۱۵( -۷۷
د یو ترد کاندازد و مرا دچار ش یان نماز و قرائتم وسوسه میطان در می! شجخدا رسول

 .۱۳۶-۲۱۷مسلم ح  ،۷۲۹۶ح  یبخار -١
 .۴/۲۱۶مسند احمد  ،۶۸ح ۱۷۲۸/  ۴مسلم  -٢
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 یھا ه وسوسهگون نیمن در قبال ا ی فهیف و وظیلکد تییسازد. (حال شما بفرما یم
» ِخنَزب«ه به آن کاست  یطانیفرمود: آن ش ج امبریپ ؟)ستیدر نماز چ یطانیش

ش از وارد شدن در نماز) از شّر آن به ی، (پیردکند. پس ھرگاه احساس وجود آن را یگو

بگو و سه مرتبه از طرف چپ خود تف » أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«خدا پناه ببر و 
 ». ندازیب

گوش  ی زهین و آویالع را نصب ج خدا د: فرمان رسولیگو س العاص یاببن  عثمان
مرا از  أل خداوند یردم. پس از چند مدتکش قرار دادم و مطابق دستورشان عمل یخو

 رد. کش نجات داد و او را از من دور یھا و وسوسه» خنَزب«چنگال 
 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا

خواھد  یم یکیا به امر نیو کند  می یریخ ارکه انسان قصد انجام ک یھنگام شرح:
انواع  ی لهیبه وس یار باز دارد، وکه او را از آن کوشد ک یطان سخت میشود، ش یکنزد

او را از خشوع و خضوع اینکه  سازد، تا یخود شخص نمازگزار را مشغول م یھا وسوسه
خوانند باز دارد  یم ه در نمازک یارکات و اذیم آیو مفاھ ینماز و از تدبر و تفھم در معان

گاھ د. از یش خواسته است دور نمایایه خداوند از نماز و نکبه آنچه  یو از شناخت و آ
ان قلب فرد نمازگزار و یتا در مکند  می وشش خود تالشکو  یطان با تمام سعیرو ش نیا

 ه ھرکامل را نبرد. چراک ی الزم و بھره ی دهیند تا فاکجاد یا یمقصود و ھدف نماز مانع
رد، یت و پسند خدا قرار گیشخص مسلمان سودمند باشد و مورد رضا یبرا یارکوقت 

وسته در سر راه یطان پیشود. لذا ش یشتر میاز آن ب یریجلوگ یطان برایحضور ش
ن گرفته است، مخصوصًا ھنگام نماز یمک یریار خکاز ھر  یریجلوگ یانسان برا

 خواندن و قرائت قرآن. 
ن او یمکه در ک یدھد، با دشمن یفرد مسلمان نمازگزار دستور م به ج امبریرو پ نیاز ا

طان به خدا پناه ببرد و یار از شر شکر را بر او ببندد، بجنگد و در آغاز ینشسته تا راه امر خ
است  ین راه عالجین و مؤثرتریه پناه بردن به خدا، بھترکند. چراکارش را شروع کسپس 

اجر و پاداش آن را اینکه  تاکند  می جادیدل نمازگزار اطان در یه شک ییھا دفع وسوسه یبرا
ه کمسلمان  یھا یژگیاز و یکیله ین وسیرا از او دور سازد و بد یاھد و خشوع و فروتنکب

 رود.  ین میشگاه پروردگار خود باشد، از بیھمان خشوع و خضوع در پ

 



 ٢٤٣ ) در بیان وسوسه در ایمان)۲کتاب االیمان (باب (

 دیو ترد که در نماز دچار وسوسه و شکشخص مسلمان نمازگزار  یپس برا
نگونه وساوس و یه دچار اک یا بعد از نمازیش از نماز و یه پکشود، مناسب است  یم

د و سه مرتبه یبگو »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«شود به خدا پناه ببرد و  یم یخطورات

و » ِخنَزب«او را از شّر  أل ار، خداوندکن یندازد، تا در پرتو ایاز طرف چپ خود تف ب
 ش محفوظ و مصون بدارد. یوسوسه ھا

 شود:  یلمه به پنج صورت خوانده مکن ی: ا »خنَزب«
 »زاء«و فتح » خاء«سر ک. به ۲ » زاء«سر کو » خاء«سر ک. به ۱
 »زاء«و فتح » خاء«. به ضم ۴  »زاء«و فتح » خاء«. به فتح ۳
 »زاء«و ضم » خاء«. به فتح ۵

بر انجام که  کسی یعنیباشد.  یم» اجلري عيل الفجور« یدر لغت به معنا» خنزب«و 
 و متھور باشد.  یفسق و فجور جر

اش به وسوسه انداختن نمازگزاران  فهیه وظکن است یاطیاز ش یطانی، ش»خنزب«و 
د یو ترد کندازد و آنھا را دچار شیشان وسوسه ب ان آنھا و نماز و قرائتیباشد، تا م یم

وراد نماز، نمازگزاران را غافل سازد و ار و اکو اذ یات قرآنیبسازد و از تدبر و تعقل آ
ند تا کجاد یا یان قلب فرد نمازگزار و مقصود و ھدف نماز مانعیوشد تا در مک یم
 امل را از نماز نبرد. ک ی الزم و بھره ی دهیفا

 فيكرث صاليت يف أهم إ�"  :فقال سأهل رجال أن ،�مد بن القاسم وعن ]۱۶[ - ۷۸
 :تقول وأنت تنرصف حىت عنكذلك  يذهب لن فإنه ،صالتك يف امض :هل فقال ،يلع ذلك

 .)١(مالك رواه ." صاليت أتممت ما

 یاز فقھا یکیو  س قیر صدکحضرت ابوب ی محمد (نوهبن  ) از قاسم۱۶( -۷۸
و  ک: در نمازم دچار وھم و ش دیپرس یاز و یه مردکت است ینه) روایمد ی ھفتگانه

ام.  امل نخواندهکرا جا انداختم و نماز را  یعتکه رکنم ک یشوم (و گمان م ید میترد
 ست)؟ین وھم چیف من در قبال ایلکد تییحال شما بفرما

ن (و بر ک: به نمازت ادامه بده و آن را قطع م به آن مرد گفت س محمدبن  قاسم
 ین) چرا تا وقتکن ییطان اعتنایش ی ن و به وسوسهکش عمل میخو کاساس وھم و ش

 .»تاب السھوک« ۳ح  کمؤطا مال -١
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ن وسوسه با تو خواھد بود و از تو جدا نخواھد شد و ین وھم و ایا یه از نماز فارغ شوک
تو) من نمازم  ی (به گفته ی: آرییگو یگر) م طان وسوسهیه (به شکا یارت گوکن یتو با ا

دھم و نمازم را  ینم یتیتو، اھم ی ن وجود به سخن و وسوسهیام (و با ا امل نخواندهکرا 
 رد). کاعاده نخواھم 

 رده است]. کت ی(در مؤطا) روا کم مالث را اماین حدی[ا
ھا و وساوس پست و زشت  ه تنھا راه عالج خطرهکان شده یت بین روایدر ا شرح:

ت ندھد و ذھنش را با آنھا مشغول نسازد. و یه انسان به آنھا اھمکن است یھم یطانیش
ن حال بزرگ در دفع وساوس و قلع و قمع یمھم و در ع یت اصل و اساسین روایا

 ز ھست. یر عبادات نیه در ساک، نه تنھا در نماز، بلیطانیش ھواجس
د بنا به یند، باکدا ینجات پ یطانیش یھا ھا و خطره خواھد از وسوسه یم یسکو اگر 

طان یردن به آنھا، دماغ شکت ندھد و با عمل نیبه آنھا اھم س محمدبن  قاسم ی گفته
 یار مؤثر و داروین خود راه عالج بسید بگرداند. ایرا از خود ناام یبمالد و و کرا به خا

 . یطانیش یھا دفع تمام وسوسه یاست برا ینافع
طان و ین، انسان مسلمان و فرد نمازگزار، از شینار اکه در کالبته الزم است 

ن یا یھا شتن را در پرتو او از چنگال وسوسهیش به خدا پناه ببرد و خویھا وسوسه
 ث و ملعون نجات دھد.یمن خبیاھر
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 مان به قضا و قدریان ایدر ب
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 مان داشتن بهیا یعنیعلم خداوند به وقوع شئ از ازل است.  یبه معنا» قضاء«
داند و  یاست، م یه وابسته به مخلوقات جھان ھستکتمام آنچه را  أل خداونداینکه 

ه از ازل خداوند به آن علم کجاد آن شئ مطابق با آن چه یا یبه معنا» َقْدر«ا ی» َقَدر«
ن امور، مطابق با علم یجاد تمام ایااینکه  مان داشتن بهیا یعنیباشد.  یداشته است، م

 مان به قضاء و قدر واجب است. بهیخداوند است، پس بر ھر شخص مسلمان، ا یازل
 یھا ن ھا در زما ه انسانکه خداوند متعال تمام آنچه را کمان داشته باشد یااینکه 

ه وابسته به مخلوقات کدھند و تمام آنچه را  یگوناگون انجام م یھا انکمختلف و در م
 ین امور مطابق با علم ازلیجاد تمام ایااینکه  مان داشته باشد بهیداند و ا یاست، م

نجام خداوند انسان را بر ااینکه  ن قضا و قدر با جبر ویب یا چ رابطهیخداوند است و ھ
اشف، کاست  ی، نوریه علم خداوندکند، وجود ندارد. چرا کمجبور  یا عدم انجام فعلی

و سابق خداوند بدانچه  ین علم ازلیچ وجه ایننده و اجبارآور. و به ھکمجبور  یا نه قوه
ه کھا ھستند  ن انسانیو اکند  نمی جادیا یدھند، جبر ینده انجام میانسانھا در آ

ه کآورند یم یرو یزیش به چیوشش خوکسب و تالش و کار و یختخودشان با اراده و ا
ا بد) به یآنان است و خداوند مرادشان را (ھر چه باشد، خوب  یاریو اخت یاھداف اراد

 بخشد.  یرساند و تحقق م یاتمام م
اینکه  ن قضا و قدر با جبر ویب یا چ گونه رابطهیقضا و قدر ھ ی پس در مسئله

 ند وجود ندارد. کن مجبور یمع یا عدم انجام فعلیخداوند انسان را بر انجام 
ند: انسان در یگو ی] میصفوان راسببن  روان جعدبن درھم و جھمی[پ» هیجبر«

در  یاریچ اختی.. مجبور است و ھ.ل برخاستن، نشستن، راه رفتن ویاعمال خود از قب
 خداوند است.  ی انسان وابسته به ارادهتمام اعمال  یعنیجاد و انجام آنھا ندارد، یا

را  یف شرعیالکار تمام تکو ان یھودگیده و باورشان، موجبات بین عقین گروه با ایا
 هکدارد  ین اظھار میو چنکند  می یف را نفیلکه تین نظریه اکفراھم آوردند، چرا 

 یفیلکتشود، چون  یلف نمکض آن میا نقیمجبور باشد، به ضد  یارکبر انجام که  کسی
 محال خواھد شد. 

ر بار، یا به خاطر فرار از زیه معتقد شدند، یجبر ی هیه به نظرکاز افراد  یاریبس
ھا و  ستکش یبرا یده را پوششین عقیا ایرفتند و یف آن را پذیالکھا و ت تیمسئول

 یا پوششیاند و  حاصل شده، قرار داده یانگار و سھل یوتاھکه بر اثر کخود  یھا یامکنا
 :هکش یش خوکسر یھا ھوس یبرا
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ه علم خداوند کم یخور یم  می نیا یدانسته، و ما برا یخوردن ما را حق ز ازل م ی(م
 جھل نشود). 

 ی شود و گناه ھمه یاران موّجه مکتیجنا ی تب اعمال ھمهکن میبا قبول ا یآر
 نخواھد ماند.  یع و مجرم باقیان مطیم یابد و فرقی یم یه منطقیاران توجکگناھ

اند،  در جھت مقابل افتاده یط و تندرویبه تفر یون، گروھیاما در مقابل افراط جبر
ند: اعمال ما به دست خود ماست و یگو یحًا مینامند. آنھا صر یم» ونیقدر«ه آنھا را ک

را محدود  یومت الھکب، قلمرو حین ترتیست و به این یارکخدا را مطلقًا به اعمال ما 
 ند. یپو ی) میرا (البته به نوع کداشته و راه شرساخته و خود را مستقل پن

و امعان نظر  ینیب یکاز به دقت و ظرافت و باریقت موضوع قضا و قدر نیدر حق
 یاعمال ما خداست، به طور یز حتیم خالق ھمه چییه اگر ما بگوکدارد. چرا  یخاص

ه کم. چرایا ردهکار کخدا را ان یم، عدل و دادگریندار یا ار و ارادهیچ اختیه ما ھک
 ند. ک یو گناھان ساخته و سپس آنھا را مجازات م یاران را مجبور بر معاصکگنھ

در اعمال ما ندارد، او را  یچ دخالتیه خدا ھکم ینکر ین تفسیو اگر عدل خدا را چن
 م. یا ردهکسقوط  کشر ی م و در دّرهیا ومتش خارج ساختهکاز ح

، نه راه افراط را یم و نه قدریا یه جبره ما نکن باورند یسنت وجماعت بر ا اھل
 یت الھیر و مشیم اگر چه اعمال ما به تقدییگو یه مکط را، بلیم و نه راه تفریپوئ یم

ه ما کاو مقدر ساخته  یست، ولیاو ن ی قدرت و اراده ی است و ھرگز خارج از محدوده
ه کت قائل شده یف و مسئولیلکما ت یم و لذا برایاسب باشکدر اعمال خود مختار و 

ن، اگر ما در یبود. بنابرا یمعن یت نامفھوم و بیف و مسئولیلکم، تیار نداشتیاگر اخت
 است.  یر الھین بر خالف تقدیم، ایاعمال خود فاقد اراده و مجبور باش

ات و اعمال موجودات از کبر حر یحق تعال ی ه علم و ارادهکسنت معتقدند  ! اھلیآر
م از کن حییر و تعیست. خلق و تقدیرون نیاز علم او ب یزیچ ازل تا ابد، تسلط دارد و

خود مختار  یسبک یارھاکه ما در افعال و کست ین ین بدان معنیآن اوست. اما ا
عذاب  یافتن ثواب و گرفتاریه موجب کسب اعمال است کار ما در یم، چه اختینباش

 گردد.  یم
توب و ثبت شده کگذرد، ھمه م ین جھان میه ھرچه در اکسنت معتقدند  ز اھلیو ن

خداوند  یلکم، به طور یاطالع باش یت آن بینوشتن و ماھ یاست. اگر چه ما از چگونگ
ر ی.. را مطابق با تقد.وانات وین و آسمان و جمادات و حیاز زم ین جھان ھستیمتعال، ا
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مخلوقات و موجودات احاطه دارد و حساب و  ی رده و علم او بر ھمهکخود خلق  یازل
ن جھان ین ھر آنچه در ایمخلوقات و موجودات در دست اوست، بنابرا ی تاب ھمهک

 د: یفرما یباشد. خداوند م یاو م ی وندد، مطابق با علم و ارادهیپھناور به وقوع بپ

﴿ 
ۡ
ْ  َوَما نٖ َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ  ُكنَّا إِ�َّ  َ�َملٍ  ِمنۡ  َ�ۡعَمُلونَ  َوَ�  ُقۡرَءانٖ  ِمن ِمۡنهُ  َ�ۡتلُوا

ّ�َِك  َعن َ�ۡعُزُب  َوَما �ِيهِ�  تُفِيُضونَ  إِذۡ  ُشُهوًدا َعلَۡيُ�مۡ  �ٖ  ّمِۡثَقالِ  ِمن رَّ  ٱ ِ�  َذرَّ
َ
 �ِض ۡ�

ٓ ٱَوَ� ِ�  َما ۡصَغرَ  َوَ�ٓ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  ِمن أ ۡ�َ�َ  لَِك َوَ�ٓ َ�

َ
بِ�ٍ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ ونس: ی[ ﴾٦١مُّ

۶۱[.  
د ینک ینم یارکچ یو ھ یخوان یاز قرآن نم یزیو چ یپرداز ینم یارکچ یو تو به ھ«

د و سرگرم یازی یه شما بدان دست مکم. در ھمان حال یه ما ناظر بر شما ھستکنیمگر ا
ماند،  ین و در آسمان از پروردگار تو پنھان نمیز در زمیچ چید و ھیباش یانجام آن م

تاب واضح و کھا در  نیا ی تر از آن. ھمه تر و چه بزرگ کوچکباشد و چه  یا چه ذره
 ».گردد یبه نام لوح محفوظ ثبت و ضبط م یروشن

ٓ َ� َ�عۡ  بِ َغيۡ لۡ ٱَمَفاتُِح  ۥوَِعنَدهُ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها  ُقُط َوَما �َسۡ  ِر� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
 ٱ ُظلَُ�ٰتِ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  لَُمَهاَ�عۡ  إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن

َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ َوَ� َرطۡ  ِض �ۡ�

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ   .]۵۹[األنعام:  ﴾٥٩مُّ
ست. و یجز او از آنھا اگاه ن یسکد آنھا در دست خدا است و یلکب و یغ یھا نهیگنج«

گاه است. و ھیو در در کیخداوند از آنچه در خش و  یاھی(از گیچ برگیا است آ
در  یا چ دانهیخبردار است. و ھه از آن کنیافتد مگر ا ی) فرو نمیدرخت

 هکنیه فرو افتد، مگر اکست ین کیا خشیز تر و یچ چین، و ھی(درون) زمیھا یکیتار
گاه(   .»دا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت استیو در علم خدا پ ،خدا از آن آ

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  َوَ� ِ�ٓ  �ِض ۡ�

َ
ن َ�ۡبلِ  ّمِن كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
 أ

 َ�َّۡ� ۚٓ َها
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  أ  .]۲۲د: ی[الحد ﴾٢٢�َِس�ٞ  �َّ

ه کنیمگر ا ،دھد یا به شما دست نمیوندد، یپ ین به وقوع نمیدر زم یچ رخدادیھ«
(به نام لوح محفوظ،ثبت و یتاب بزرگ و مھمکن و خود شما، در ینش زمیش از آفریپ

 .»خدا ساده و آسان است یار براکن یضبط) بوده است، و ا

 



 ٢٤٩ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

تاب کر خداوند و حساب و یه علم و دانش فراگکسنت معتقدند  ن اھلیو ھمچن
و  یاء و حوادث، قبل از وقوع با سعیاش ی او نسبت به ھمه یلکق و ثبت و ضبط یدق
 ل منافات ندارد. یاسباب و وسا یریارگکارھا و بکوشش در ک

توب و مقرر کتوب فرموده، اسباب را ھم مکرا مه مسببات کطور  خداوند ھمان
ز مقدر فرموده یج امور را مقدر فرموده، مقدمات آنھا را نیه نتاکداشته است، و ھمانطور 

ت تنھا را اراده نفرموده یدانشجو، موفق یو ثبت نموده است. خداوند متعال مثًال برا
ل و یت او را ھمراه با وسایو موفق یروزیه پکد. بلیل آیله بدان نایاست، تا به ھر وس

گر یو صبر و عوامل و اسباب د یاریو ھوش کیریار و زکوشش و پشتک یعنیاسباب آن، 
توب و مقرر ھستند، اسباب ھم که مسببات مکطور  ھمان یعنیدر نظر گرفته است، 

 توب و مقررند. کم
 ی جمله ز ازیل نیه اسباب و وساکل با قدر منافات ندارد، بلیاسباب و وسا یریارگکب

ل یداروھا و اسباب و وسا ی درباره ج امبریاز پ یند. وقتیآ یمقدرات به حساب م
گذارد؟  یخداوند اثر م ی قدر و اراده یروھا  این ایه آکو بھداشت سؤال شد  یریشگیپ

 »هي من قدر اهللا«:  هکن بود یشان ایجواب قاطع ا
[احمد، ابن  .»باشند یم ق قدر خداوندیز از مصادیل نیآن داروھا و اسباب و وسا«

 ]یماجه، ترمذ
ت که در آن مملکد یار شام بود، شنیاز اصحاب عازم د یا با عده س خطاببن  عمر

ه از وارد شدن کم گرفت یرده است. با مشورت اصحاب تصمکدا یوع پیش» وبا« یماریب
 یا ه ھمراه او بودند، بازگردد. به او گفتند:ک یبه شام منصرف شود و به مسلمانان

از « »؛نفرّ من قدر اهللا ايل قدر اهللا« ی؟ گفت: آرینک ین! از قدر خدا فرار میرالمؤمنیام
 ». میزیگر یقدر خدا مسوی  به قدر خدا

 یزیه چک یده است و تا زمانیاست و از ما پوش یبیامر غ یکقدر  ی هیبه عالوه قض
از وقوع آن مأمور و  م. البته قبلیبر یبه مقدربودن آن نم یواقع نشود، پ یا ا حادثهی
ا و یر دنیم تا خیینما یرویپ یمات شرعیو تعل ینیوکت یھا ه از سنتکم یلف ھستکم

 سازد به یعت ما را ملزم میعت و شریدر طب یم. سنن الھیآخرت خود را به دست آور
ن یرومندتریه نکم. ھمانطور یریار گکل را به یدر امورات خود، اسباب و وسااینکه 

در غزوات و  ج خدا رسول یعنیاعتقاد به خدا و قضا و قدر او،  انسان از لحاظ
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پرداخت.  یر مکرو و لشین یساز ز سپاه و آمادهیرد و به تجھک یاط میھا احت مسافرت
فرستاد، زره و  یسب اطالع به مناطق مختلف مکقراوالن را جھت  شیجاسوسان و پ

نه، خندق یگماشت و اطراف مد یوه مکراندازان را بر گذرگاه ید و تیپوش یاله خود مک
 ج داد و خود آن حضرت ینه میھجرت به حبشه و مد ی اران خود اجازهیساخت و به  یم
ه کت نمود. از جمله آنیز در ھجرت رعایاط را نیاحت یھا ز مھاجرت فرمود و انواع راهین

داد و  رییر راه را تغیرد و راھنما ھمراه خود برد و مسکآماده  یسوار ی، برایشتران قو
 یاقدام نمود و برا کخورد و خورا ی هیرد، نسبت به تھک یدر غار ثور خود را مخف

او  یه روزکن نبود ید و در انتظار اید کسال آذوقه تدار یکت یفاکاش به قدر  خانواده
ا با ید: شترش را ببندد و یه از حضرتش پرسک ید و در جواب سؤالیاز آسمان فرود آ

 :  ند؟ فرمودکل به خدا آن را رھا کتو

 » توكلو ها اعقل«
 [ابن حّبان]  ».اشتر ببند یل زانوکبا تو«

 »فرّ من املجذوم فرارك من االسد«:  و فرمود
 ]ی[بخار» نکز فرار ین ی، از شخص جذامینک یر درنده فرار میه از شکھمانطور «

ح«د: یفرما یو م  » ال يوردنّ ممرض عيل مصحّ
مار را با شتران ید شتران بی، نبایماریت بیاز سرا یریشگیبه خاطر پشترداران «

 ]. ی[بخار» زش دھندیسالم آم
به  یابیوشش در جھت دستکار و کچ وجه با یمان به قضا و قدر به ھین ایبنابرا

الت کن مشیار، بار سنگک ید اشخاص تنبل و بیمصالح و رفع مفاسد منافات ندارد و نبا
و فرار از  یل بر ناتوانیدل یارکن یه چنکبر دوش قضا و قدر نھند و اشتباھات خود را 

 ت است. یمسئول

حسبي «:  افت، شخص مغلوب گفتیغلبه  یگریبر د یمرد ج خدا در محضر رسول

مان است، اما یانگر اید ظاھر عبارت او بیه دک یھنگام ج امبریخدا مرا بس است. پ »اهللا
 د و فرمود:ین گردیاوست، خشمگ یانگر عجز و ناتوانیقت بیدر حق

 



 ٢٥١ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ارھا کو در  یباش کرید زیمورد سرزنش و مالمت پروردگار است، تو با یعجز و ناتوان 
». الله یحسب«، بگو یست خوردکش یارک، آنگاه اگر در ینک یشیچاره اند
 .)١([ابوداود]

به وجود  یه در جھان ھستک یه اعمال و افعالکسنت وجماعت معتقدند  البته اھل
 اند:  ند، دو نوعیآ یم

جاد آنھا ندارد و یدر ا یا دخالتی یگونه سھم چیه انسان ھکھستند  یاعمال : نوع اول
ت کزش باران، حریشوند. مانند: ر یار واقع میو بدون اخت یارھا به طور جبرکن نوع یا

و فقر،  یو سالمت یماریره شدن خواب، به وجود آمدن بیاھان، چیدن گییستارگان، رو
در  ی..، آر.و سفاھت و یزھوشیت جھاز ھاضمه، تکدست لرزان، ضربان قلب، حر تکحر

ت و یه به محض قدرت برتر خدا و تنھا برابر مشکوجود دارد  ییارھاکن جھان یا
مردم به اجرا گذاشته  ی ه آنھا دربارهکابند ی یمال مکدھند و  یم یرو یخواست الھ

چه بدانند و چه ندانند، با آنھا روبرو شوند و مردم چه بخواھند و چه نخواھند،  یم
 گردند.  یم

شود،  یعه نھاده میه در آنھا به ودک یندفھمکو  یودنکا یاوت، کخردھا و ھوش و ذ
ا ی یھا و حاالت بلند خته است، اندامیه با آنھا آمک یا عدم آرامشیھا و آرامش  مزاج

ند، یآ یه بدان بار مک یھا و صفات سرشت تیه دارند، شخصک یا زشتی ییبای، زیوتاھک
 ی هیه در ساک یطینند، محک یم یه در آن زندگک یشوند، محل یه در آن زاده مک یزمان

ه از ک یالتیز و تمایگردند، غرا یه از آنان متولد مک یابند، پدر و مادری یآن پرورش م
ه کھستند  ییزھاینھا، چیو امثال اھا  این شوند، یبه انسان منتقل م ق ارث و وراثتیطر

ن یه اکنداشته، بل یاریش آنھا اختیدایندارد و انسان در پ یدست بشر در آنھا نقش
آورد و  یت و گردش در مکه ظاھر و باطن آنھا را به حرکاست » قدر«انگشت مقتدر 

 رند.یدست تقد ی چهیباز
 یالھ ی ارھا محل بازخواست و محاسبهکن یاز ا یکچ یه ھکان ندارد یبه ب یازین

را ھا  این حساب یسکشود و  یمؤاخذه نم یسکھا  این از یکچ یرد و به ھیگ یقرار نم
 دھد.  یباز پس نم

 .۲۳۲-۲۲۹ص  ۱ج .معاصر یفقھھای  دگاهی: دکر. -١
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باشد و  یار و فراوان مکبر آن آش یو نقل یل عقلین نوع قدر، واجب و دالیمان به ایا
ھا  ایناینکه  داشته باشد به ین و باوریقیه از اعماق قلبش کبر مؤمن واجب است 

ب و جوھر قلم کده و مریم گردیشده و بر صاحبانش در ازل تقسه تمام کاست  ییارھاک
تواند آنھا را برگرداند  ینم یزیچ چیو ھکس  ھیچ شده و که آنھا را نوشته، خشکر یتقد

ار در آنھا دخالت و یو بس که ما اندکاست  ییارھاکزھا و یچ  ھمهھا  این ر دھد.ییا تغی
 .)١(میندار ینقش

دارد.  یاریاخت یسب و تالشکجاد آنھا یانسان در اه کھستند  یاعمال نوع دوم:
ف یر وظایسب معاش و ساکستادن و نشستن، راه رفتن و یدن و ایمانند: خوردن و نوش

ن نوع اعمال از نظر ذات فعل مخلوق خداوند ھستند نه از نظر صفات یو واجبات. ا
عقل را به عنوان  ده ویل به آن را در انسان آفریفعل، اما از نظر ذات فعل خداوند تما

ده است. یجاد آن اعمال را در او آفریت ایرده است و قدرت و قابلکراھنما به او اعطا 
ش آنھا به وجود آورده یدایپ یرا برا یو معنو یل مادیه تمام مقدمات و وساکھمانطور 

رد، آن را در او کانسان، انجام فعل را قصد اینکه  خداوند متعال بعد از یاست، منتھ
 ند. یفرآ یم

ا شر باشد یر یده، خیا پسندیروه کا زشت، می یکه نکاما از نظر صفات آن فعل 
لم، کت ی تساب اوست. [مثًال دستگاه و قوهکسب و اکار انسان و اراده و یوابسته به اخت

ه که مخلوق خداست و دروغ و تھمت ھمان صفت فعل است کھمان ذات فعل است 
ه صفت آن ک، مخلوق خداست و زنا یشھوت جنس ایانسان است.  ی وابسته به اراده

ه مستحق کن خاطر است یھذا] و انسان به ھم یتساب انسان است و قس علکاست، ا
 شود.  یفر مکیا یپاداش 

ه در خور و مناسب انجام کده است یل و استعداد را خداوند در انسان آفریپس م
ا بد ـ یاز دو فعل ـ خوب  کییفراند و انتخاب انجام کیا یثواب  یه داراکاست  یاعمال

 :  رو خداوند فرمود نیانسان است. از ا ی وابسته به اراده

 .]۲۸۶[البقرة:  ﴾ۡ�تََسَبۡت ٱ َما وََعلَۡيَها لََها َما َكَسَبۡت ﴿
ان یند به زکه) بک یار (بدکخود انجام داده و ھر  یانجام دھد برا )هک یکیار (نکھر «

 .»رده استکخود 

 .۱۱۳ـ شرح عقاید اھل سنت ص  ۱۲۲-۱۲۱.ک: باور راستین اسالمی، محمد غزالی مصری، صصر -١

 

                                           



 ٢٥٣ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

شوند  یواقع م ین الھکیه با قدرت و تمکآن یکین نوع اعمال دو جھت دارند، یپس ا
ا یسب کاست و آن را انسان  ی ه به ارادهکند و دوم آنیگو یو آن را مخلوق خداوند م

 .)١(تساب نامندکا
د، ینما یانسان ثابت م یار را براکانجام  ی ار و ارادهیه اسالم اختکد دانست یالبته با

ه ھمراه با اراده و خواست خدا کمؤثر است  یار وقتکار او در انجام یاراده و اخت یول
ت خدا باشد. یه مخالف خواست و مشکانجام دھد  یارکتواند  یباشد، وگر نه انسان نم

 د: یفرما یم أل خداوند

﴿ ٓ ن ِمنُ�مۡ  ءَ لَِمن َشا
َ
ن �ََشآَء  ٢٨�َۡسَتقِيمَ  أ

َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ َربُّ  �َّ

 .]۲۹-۲۸ر: یوک[الت ﴾٢٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
 یو ط یو درست یه خواستار راستکاز شما است  یسانک ین قرآن پند و اندرز برایا«

 هکنیرند و حال ایش گیراه را در پ یم باشند و بخواھند راستایمستق ی ق جادهیطر
 ». ان بخواھدیه خداوند جھانکرا  ییزھاید، جز چید بخواھیتوان نمی

﴿ ٰ ۖ ٱ ۡ�َۡومُ ٱ لَِك َ� َذَ ٱَ�َمن َشآَء  ۡ�َقُّ   .]۳۹[النبأ:  ﴾٣٩ابًا َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  �َّ
ال و داستان و افسانه). یاست؛ نه پندار و خ یو قطع یت دارد(و حتمیآن روز واقع«

خدا و  یپروردگارش برگردد و(راه رضا یتواند به سو یه بخواھد مکھرکس  پس
 .»)ردیش گیرا در پ یخوشبخت

بِيَل ٱ َ�ٰهُ إِنَّا َهَديۡ ﴿ ا َشاكِرٗ  لسَّ ا �إِمَّ   .]۳[اإلنسان:  ﴾٣َكُفوًرا �مَّ
 .»ار ناسپاسیا بسیم، چه ا سپاسگذار باشد یما راه را بدو نموده ا«

ّ�ُِ�ۡمۖ  قُّ �َۡ ٱَوقُِل ﴿ ۚ  َشآءَ  َوَمن فَۡلُيۡؤِمن َشآءَ  َ�َمن ِمن رَّ ٓ  فَۡلَيۡ�ُفۡر ا ۡ�َتۡدنَا إِ�َّ
َ
 أ

ٰلِِم�َ  َحاَط  نَاًرا لِل�َّ
َ
ۚ  بِِهمۡ  أ ادُِ�َها ْ  �ن ُ�َ ْ  �َۡسَتِغيُثوا ۡ َكٱ بَِمآءٖ  ُ�َغاثُوا  وِي�َشۡ  ُمۡهلِ ل

ۡ ٱ ۚ ل اُب ٱ َس بِئۡ  وُُجوهَ َ ٓ  ل�َّ  .]۲۹ھف: ک[ال ﴾٢٩َفًقاُمۡر�َ  َءۡت وََسا
پروردگارتان (آمده)است (و من آن را با  یه) از سوکاست  یزیبگو: حق (ھمان چ«

خواھد (بدان)  یه مکس کمؤمنان است) پس ھر ی من و ھمه ی ام و برنامه خود آورده
را آماده  یستمگرن آتش یافر شود. ما براکخواھد(بدان)  یس مکاورد وھریمان بیا

 آن، آنان را در ی ند) و سراپردهک یشان را احاطه میطرف ا ه از ھرکم(یا ردهک

 .۱۱۴-۱۱۳صص .د اھل سنتی: شرح عقاک.ر -١
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ھمچون فلز گداخته به  یه آب)، با آبکاد برآورند(یرد، و اگر (در آن آتش سوزان) فریگ یبرم
 !.»ی! و چه زشت منزلیا ند، چه بد نوشابهک یان میھا را بر ه چھرهکادشان رسند یفر

﴿ ِ ٞۖ تَذۡ  ۦإِنَّ َ�ِٰذه َذَ ٱ َشآءَ  َ�َمن كَِرة  .]۲۹[اإلنسان:  ﴾٢٩َسبِيٗ�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  �َّ
تواند با  یه بخواھد(مکھرکس  ان)است، ویجھان ی(برایادآوریھا) اندرز و  هین(آیا«

ه او را به آمرزش و بھشت ک یند.(راھیپروردگارش برگز یبه سو یراھ)استفاده از آن
 .»)رساند یخدا م
ه خدا ک یست تا وقتیساخته ن یزیه از خواست شما چکن است یات این آیمراد از ا

انسان است و در برابرش سزا و جزا  ی فهیردن و خواستن وظک: اراده یعنینخواسته باشد، 
 دن در دست خداست و خدا قادر مطلق است. یجه بخشیق دادن و نتیند و توفیب یم

ت کگر: حریا به عبارت دیت خداست. یت و خواست بندگان در گرو مشیخالصه: مش
ار انسان و ک، نان خوردن یزدان است. مثًال به ھنگام گرسنگیار کت، کار بندگان و برک
ار کدگان و شفا دادن یار آفرک، داروخوردن یماریار خداست. در وقت بکردن کر یس

ه بنده کد یآ یاز قوه به فعل در م یردار بنده، وقتکسبحان است. و رفتار و  یخدا
اعمال  یعنینوا شود.  بخواھد و خدا ھم بخواھد و خواست بنده با خواست خدا ھم

خواست انسان  یه زمانکباشد، بل ینحصر و موقوف به خواست خودش نم، فقط میآدم
ار کم یگر: تصمیصدور آن را بدھد. به عبارت د ی ه خدا اجازهکگردد  یل میبه عمل تبد
 اسب بنده. کار خدا و خالق خداست و کق یانسان و توف

 جه:ینت
 ی است و ھرگز خارج از محدوده یت الھیر و مشین گرچه اعمال ما به تقدیبنابرا

م و لذا یه ما در اعمال خود مختار باشکاو مقدر ساخته  یست ولیاو ن ی قدرت و اراده
ت یف و مسئولیلکم، تیار نداشتیه اگر اختکت قائل شده یف و مسئولیلکما ت یبرا

 یه اصل آزادکن مباحث، مشخص شده ین از مجموع ایمعنا بود. بنابرا ینامفھوم و ب
د یایش نیمختلف پ یھا وسوسه یانسانھا است و اگر پا ی ھمه یار فطریده و اختارا

 اند.  اراده یھمه طرفدار اصل آزاد
خود قائل  یبرا یاریدانست و اخت یخود را در اعمالش مجبور م )١(را اگر انسانیز

 : نبود، پس چرا

 .۷۸ص۲۶ر نمونه، ج ی: تفسکر. -١
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نداده، ه انجام ک یا به خاطر اعمالیه انجام داده و ک یگاه به خاطر اعمال -۱
ن یند. اکنده از تجربه گذشته استفاده یرد در آیگ یم میشود و تصم یمان میپش

ار کدر  یاریجبر، فراوان است، اگر اخت ی دهیطرفداران عق یحالت ندامت برا
 ست، ندامت چرا؟ ین

 نند، اگر جبر است، سرزنش چرا؟ک یاران را ھمه مالمت و سرزنش مکبد -۲
 ند. ینما یش میاد و ستیاران را مدح و تمجکویکن -۳
وشند تا آنھا سعادتمند شوند، و اگر ھمه ک یم فرزندان میت و تعلیدر ترب -۴

 دارد؟  یم چه مفھومیمجبورند تعل
دانشمندان بدون استثنا تالش  ی باال بردن سطح اخالق جامعه، ھمه یبرا -۵

 نند. ک یم
 ندارد.  یند، با قبول اصل جبر توبه معنک یخود توبه م یانسان از خطاھا -۶
 خورد، چرا؟ یرده، حسرت مکه ک ییھا یوتاھکانسان بر  -۷
 یو آنھا را تحت بازپرسکنند  می مهکاران و مجرمان را محاکا، بدیدر تمام دن -۸

مه کو محا یرون است، بازپرسیار بیه از اختک یارکدھند،  ید قرار میشد
 ندارد؟

مجرمان،  ین، براییان تمام اقوام، اعم از خداپرستان و مادیا، میدن ی در ھمه -۹
 ه مجبور بوده، چرا؟ک یارکاند، مجازات بر  مجازات قائل

 ت آنھا تجاوزیثیبه منافع و ح یسکه ک یتب جبر، ھنگامکطرفداران م یحت -۱۰
 شانند. ک یشمارند، و به دادگاه م یشند و او را مقصر مک یاد میفرکند  می

دارد؟ مالمت  یچه معن یمانیندارد، پش یاریانسان از خود اخت یاگر براست خالصه:
ار مرتعش و لرزان یاخت یه دستش بکرا  یسکشود  یا میست؟ آیچ یو سرزنش برا
 یارینند، مگر از خود اختک یق میاران را مدح و تشوکویکرد؟ چرا نکاست، مالمت 

 ادامه دھند؟! یکار نکق به یه با تشوکاند  داشته
ن یاز دست خواھد داد و از ات، جبر مفھوم خود را یم و تربیر تعلیرش تأثیاصوًال با پذ

ارھا کندارد، اگر ما در  یاراده، ابدًا مفھوم یبدون قبول آزاد یگذشته، مسائل اخالق
ردن شخص مجبور از کمه کچه؟ حسرت خوردن چرا؟ محا یعنیم، توبه یمجبور

 اش بدتر؟! مهکارھا است و مجازات او از محاکن یتر ظالمانه
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ه کست، بلیخالق افعال و اعمالش ن یت، ولآزاد اس یه انسان فردکم یپس دانست
است. به  أل و خالق، خود خداوندکند  می اریسب و اختکاسب آن است و آن را ک

 اسب بنده. کخالق خداست و  ،ار خداکق یار انسان و توفکم یگر، تصمیعبارت د

 مان به قضاء و قدریا ی دهیفا
و تالش  یانسان را به سعمان به قدر، یا«د: یگو یف طباره میتر عبدالفتاح عفکد

ن ید: اگر ایگو یند و با خود میب یوشش مکد. چون نفع خود را در تالش و ینما یوادار م
 یریاو خ یه براکشه انتظار دارد یگر موفق خواھم شد و ھمیبار موفق نشدم، بار د

داند،  یوشش خود مکر را تالش و ین خیدن به ایرس یمقدر شده باشد و تنھا عامل برا
 یمھم یھا گر از فلسفهید یکیشه فعال و پرتالش است. یانسان معتقد به قدر، ھم لذا
ه ھنگام دچارشدن به بال کن است یرده اکمان به قدر دعوت یه خداوند انسان را به اک

ه ک ین بخشد و صبور و بردبار باشد. زمانکی، خود را با آن تسیو ناراحت یو گرفتار
رود،  یم یزیاد به دنبال چید و انتظار زیفراوان و ام یو تالش و خستگ یانسان با سع

مان به قدر، به یا کیت خطرناین موقعیشود، در چن یروبرو م یدیأس و نومیبا  یول
ادش یل و اعتماد به قدرت خدا را به کدھد و تو یم یرسد و او را دلدار یادش میفر
درست  یھا حل به راه یابیو دست یشیو چاره اند یآورد و او را به صبر و بردبار یم

 ند. ک یق میتشو
بر انسان کو غرور و ت یاز خودخواھ یروزیق و پیه به ھنگام توفکگونه  ھمان

به حساب  یو قدر خداوند یالھ یھا را جزو نعمت یروزین پید و اینما یم یریجلوگ
پروردگار  یو سپاسگزار یبه تواضع و فروتن ین حالیآورد و انسان را در چن یم

 د: یفرما یو مکند  می قت اشارهین حقیدارد، قرآن به صراحت به ا یوام

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  َوَ� ِ�ٓ  �ِض ۡ�

َ
ن َ�ۡبلِ  ّمِن كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
 أ

 ۚٓ َها
َ
أ ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  �َّۡ�َ ٰ َما  ٢٢�َِس�ٞ  �َّ َ�َ ْ َسۡوا

ۡ
ْ بَِمآ ّلَِكۡيَ� تَأ فَاتَُ�ۡم َوَ� َ�ۡفرَُحوا

ُ ٱَءاتَٮُٰ�ۡمۗ وَ    .]۲۳-۲۲د: ی[الحد ﴾٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٍ  �َّ
 

ه کنیدھد مگر ا نمی ا به شما دستیوندد، یپ نمی ن به وقوعیدر زم یچ رخدادیھ«
ثبت و (به نام لوح محفوظ، یتاب بزرگ و مھمکن و خود شما در ینش زمیش از آفریپ

ه کن بدان خاطر است یخدا آسان و ساده است. ا یار براکن یضبط) بوده است و ا
ه از دستتان بدر رفته است و نه شادمان کد یغم بخور یزیشما نه بر از دست دادن چ
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 یبر و فخرفروشکچ شخص متید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است. خداوند ھیبشو
 .)١(»دارد نمی را دوست

 یدیأس و ناامیه شخص کن است یمان به قضا و قدر ایج ایاز جمله ثمرات و نتا یآر
مت و ھنگام خطر، شجاعت و در مواقع نزول یدان نبرد، عزیرا به خود راه ندھد و در م

سب حالل کا به یاز متاع دن یو استقامت و در بھره بردار یبت، بردباریحوادث و مص
 :  دیه بگوکسته است یوشش شاکو  یعبه ھنگام س یعنیت داشته باشد، یرضا

﴿ ٓ ُ ٱ َكَتَب  َما إِ�َّ  قُل لَّن يُِصيبََنا   .]۵۱[التوبة:  ﴾َ�َا �َّ
ما مقدر  یه خدا براک یزیرسد، مگر چ یر و شر) به ما نمی(از خ یزیبگو: ھرگز چ«
م و نه در برابر شّر به جزع و یشو یر مغرور میه نه در برابر خکن است یرده باشد.(اک

 .»،)میساز یار و بار خود را به خدا حواله مکه کم، بلیپرداز یفزع م
 : دیافران و دشمنان بگوکو در موقع قتال با 

زَ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  ِ�  ُكنُتمۡ  لَّوۡ  قُل﴿ ِينَ ٱ َلَ�َ  ﴾...ِهمۡ إَِ�ٰ َمَضاِجعِ  َقۡتُل لۡ ٱ ِهمُ ُكتَِب َعلَيۡ  �َّ
  .]۱۵۴[آل عمران: 

شته که کد، آنان یخود ھم بود یھا د و)در خانهیآمد ینمرون یجنگ ب یبگو: اگر(برا«
شته کآمدند و (در مسلخ مرگ  یشان بود، به قتلگاه خود م شدن در سرنوشت

دانست ـ در جنگ ُاُحد  می ه خودک یشدند. آنچه خدا خواست ـ بنا به مصلحت یم
 .»)شد

و ھرچه را خدا بخواھد انجام  ی: قضا و قدر الھ دیبت بگویو در ھنگام نزول بال و مص
از  یتوان نمی و یندازیاجل مرا جلو ب یتوان ی: تو نم دیم ظالم بگوکدھد و در برابر حا یم

 .یمن مقرر شده است، مرا محروم ساز یه براک یرزق و روز
توان از  یم گردد، میم و تعلیح تفھین، ھرگاه اعتقاد به قضا و قدر به طور صحیبنابرا

 یه براکامت جھادگر و مجاھد و مقاوم، چنان بھره برد  یکتن آن در جھت ساخ
 ق است. یسته و الیت شایخ بشریتار یرھبر

ھا  ا مقالهیھا،  تابکنه ین زمیاست و در ا یار طوالنیقضا و قدر بس ی سخن درباره
 ن مسئله بود. یگذرا و مختصر به ا ینوشته شده، آنچه در باال گفته شد، تنھا نگاھ

 .۲۶۵. ص ین االسالمیروح الد -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 اول فصل

 اخلالئق مقادير اهللا كتب"  :ج اهللا رسول قال: قال عمرو بن اهللا عبد عن ]۱[ - ۷۹
 رواه ."املاء ىلع عرشه و�ن" :قال"  سنة ألف خبمس� واألرض السموات �لق أن قبل

 .)١(مسلم

ر و یتقد أل فرمود: خداوند ج امبریپ: « دیگوس  عمروبن  ) عبدالله۱( -۷۹
ه کش از آنیموجودات و مخلوقات را پنجاه ھزار سال پ ی دگان و ھمهیسرنوشت تمام آفر

 ». ن و مقرر داشتید آورد و عرش او بر آب بود، معین را پدیھا و زم آسمان
 رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

ر یثکت یبرا» پنجاه ھزار سال«ر یه تعبک: احتمال دارد  »مخسني الف سنة« شرح:
و کنند  می ش استعمالینگونه در محاورات و ُعرف خویھا ا ه عربکباشد نه تعداد، چرا 

 أل ه خداوندکن است یند. پس منظور ایگو ین مید چنیو مد یار طوالنیزمان بس یبرا
ن و مقرر یر تمام موجودات را معین، تقدیزم ھا و نش آسمانیجلوتر از آفر یلیخ یلیخ

 فرموده است. 

سقف  یه داراکاست  یزیچ یدر لغت به معنا» عرش« : »و كان عرشه عيل املاء«
 :  شود، مانند یز عرش گفته میبه خود سقف ن یبوده باشد و گاھ

وۡ ﴿
َ
ِيَكٱ أ ٰ ُعُروِشَها �َّ ٰ قَۡرَ�ةٖ َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ  .]۲۵۹[البقرة:  ﴾َمرَّ َ�َ
گاھیا(آی« ه سقف ک یرد در حالکگذر  یا دهکنار دھکاز که  کسی از) ھمچون یا آ

 »...ده بود ویھا فرو تپ خانه
ه کز آمده است، چنان ین نیبلند ھمانند تخت سالط یھا تخت یبه معنا یو گاھ 

أْتِينِي «:  دیفرما یه مکم یخوان یمان میدر داستان سل مْ يَ كُ اأَيُّ هَ شِ رْ ز به یو ن »بِعَ
شود،  یزنند، عرش گفته م یاز درختان م یبرپا نگاه داشتن بعض یه براک ییھا داربست

 :  میخوان یه در قرآن مکھمانطور 

 .رده استکت یروا» انک«ر واژه ک، بدون ذ۱۶ح ۲۰۴۴/  ۴مسلم  -١
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ِيٓ ٱوَُهَو ﴿ ۡعُروَ�ٰٖت وََ�ۡ�َ َمۡعُروَ�ٰٖت  �َّ ٰٖت مَّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
 .]١٤١[األنعام:  ﴾...أ

گردند(و درختانش با  یه استوار میه بر پاکرا  ییھا ده است باغیه آفرکخدا است «
ھا  داربست یو روکنند  می مر راستکچسبند و  یاء اطراف میژه به اشیو یھا قالب
دن به یچیه و داربست و پیبه پا یازیستند و(نین نیه چنکرا  ییھا رند) و باغیگ یقرار م

 )»...افرازند یستند و گردن میا یخود م یاطراف ندارند و بر سر پا

، »عرش خدا«شود  یرود و گفته م یار مکه در مورد خداوند به ک یھنگام یول 
ومت پروردگار کقت تخت حیه در حقکاست  یجھان ھست ی منظور از آن مجموعه

ھا  ر امور آسمانیامل پروردگار و تسلط او بر تدبک ی ه از احاطهیناکشود و  یمحسوب م

امل کتخت سلطنت و تصرف و قدرت  مراد» عرش«ن بعد از خلقت آنھا است. پس یو زم
 ی ط بر ھمهیه تخت قدرت خدا محک، چرا یجھان ھست ی ا مراد مجموعهیخدا است و 
 جھان است. 

ه در آغاز جھان، به کباشد  یا د مراد از آب، مواد مذاب و آبگونهی(آب): شا »املاء«
، یه گاھکنده بوده است. چرا کائنات پراک ی فوق العاده فشرده در پھنه یصورت گازھا

 ع و امثال آن. ی: فلزات ما شود، مانند یع گفته میآب به ھر شئ ما
تخت قدرت  ی هیو پا یه جھان ھستکن باشد یث این حدین است مراد اکپس مم

العاده  فوق یه در آغاز جھان، به صورت گازھاکم آبگونه یعظ ی ن مادهیخدا، نخست بر ا
 نده بوده است قرار داشت. کپرا ائناتک ی فشرده در پھنه

 ی ن از تودهیھا و زم نش آسمانیه آغاز آفرکشود  یث ثابت مین حدیز از ایو ن
در مورد آغاز  یقات علمین تحقین با آخریبوده است و ا یمیگسترده و عظ یگازھا

 امًال ھماھنگ است.کنش یآفر

 العجز حىت بقدر يشء لك"  :ج اهللا رسول قال :قال عمر ابن وعن ]۲[ - ۸۰ 
 .)١(مسلم رواه ." والكيس

نش بر اساس یدر آفر یزی: ھرچ فرمود ج امبریپ: « دیگوس  ) ابن عمر۲( -۸۰
 ». انسان یو ھوشمند کیریو ز یضعف و ناتوان یر است، حتیتقد

  .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

 .۱۱۰/ ۲مسند احمد ، »تاب القدرک« ۴ح  کمؤطا مال ،۱۸ح ۲۰۴۵/  ۴مسلم  -١
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ند، یآ یبه وجود م یه در جھان ھستک یم، اعمال و افعالیشتر گفتیچنانچه پ شرح:
جاد یدر ا یا دخالتی یچ گونه سھمیه انسان ھکدو نوع ھستند و نوع اولش آن است 

ه در کشوند، چرا  یار واقع میو بدون اخت یارھا به طور جبرکن نوع یآنھا ندارد و ا
ه به محض قدرت برتر خدا و تنھا برابر خواست و کوجود دارند  ییارھاک یجھان ھست

مردم به مورد اجرا  ی ه آنھا دربارهکابند ی یمال مکدھند و  یم یرو یت الھیمش
شوند، مردم چه بخواھند و چه نخواھند، چه بدانند و چه ندانند با آنھا  یگذاشته م

ا مانند یو  یندفھمکو  یودنکا یاوت و ک: خردھا و ھوش و ذ گردند. مانند یروبرو م
ن یندارد و ا یبشر در آنھا نقشه دست کھستند  ییزھایچھا  این ..،.و یضعف جسمان

ت و گردش در که ظاھر و باطن آنھا را به حرکاست » قدر«تنھا انگشتان مقتدر 
 آورد.  یم

چ یرد و بر ھیگ یقرار نم یالھ ی ارھا محل بازخواست و محاسبهکن یاز ا یکچ یو ھ
 دھد.  یرا باز پس نمھا  این حساب یسکشود و  یمؤاخذه نم یسکھا،  نیاز ا یک

ندفھم کودن و که فطرتًا و خلقتًا ک یسانکد مواظب باشند و ین جھت مردمان بایبد
د عار بدھند و آنھا را مورد اھانت قرار یف الجسم ھستند، نبایا ناقص الخلقه و ضعیو 

 است. أل آنھا بر حسب قضا و قدر خداوند ی ه ھمهکدھند، چرا 
  د:یگو یم» مظھر«به نقل از  یقار یمّال عل

اتلمي� او ناقص اخللقة، ال تع�ه، فإن و ضعيفاً يف اجلثة او الرأيو ن اعجزاً اّن من اك«

من اكن اكمل العقل، بص� باألمور، و خلقه ايّاه يلع هذه الصفةو ذالك بتقدير اهللا تعايل
ال قوة اال و قدرته، فإنه ال حولو تاّم اجلثة، فهو ايضاً بتقدير اهللا تعايل، وليس ذالك بقوته

 .»باهللا
ند و بار یث سوءاستفاده نماین حدیار، از ایکد اشخاص تنبل و بین رو، نبایاز ا

مان به قضا و یه اکالت و اشتباھات خود را بر دوش قضا و قدر نھند، چرا کن مشیسنگ
به مصالح و رفع مفاسد منافات  یابیوشش در جھت دستکار و کچ وجه با یقدر به ھ

خود استدالل به قضا و  یارھاکه در کھستند ف و ناتوان یندارد و فقط مسلمانان ضع
ن، یرومند و متدیمسلمان ن یند. ولینما یه میو ضعف خود را با آن توجکنند  می قدر

ست که شکه بازگشت ندارد و َقَدر اوست کاست  یالھ یه خود او قضاکمعتقد است 
 ر است. یناپذ
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:  افت. شخص مغلوب گفتیغلبه  یگریبر مرد د یمرد ج خدا در محضر رسول

انگر ید ظاھر عبارت او بیه دک یھنگام ج امبری(خدا مرا بس است). پ »حسبي اهللا«
 : د و فرمودین گردیاوست، خشمگ یانگر عجز و ناتوانیقت بیمان است، اما در حقیا

 یار باشیو ھوش کرید زیمورد سرزنش و مالمت پروردگار است، تو با یعجز و ناتوان 
». الله یحسب«بگو:  یست خوردکش یارک. آنگاه اگر در ینک یشیاره اندارھا چکو در 

 [ابوداود]
گونه منافات و  چیھ یل، با قدر الھیاسباب و وسا یریارگکه به کد دانست یو با

 ند. یآ یمقدرات به حساب م ی ز از جملهیل نیه اسباب و وساکندارد، بل یتضاد

 السالم عليهما وموىس آدم احتج"  :ج اهللا رسول قال قال هر�رة أيب عن ]۳[ - ۸۱
 من فيك ونفخ ،بيده اهللا خلقك اذلي آدم أنت :موىس قال ،موىس آدم فحج ،ر�هما عند

 إىل خبطيئتك انلاس أهبطت ثم ،جنته يف وأسكنك ،مالئ�ته لك وأسجد ،روحه
 فيها األلواح وأعطاك ،و��المه برساتله اهللا اصطفاك اذلي موىس أنت :آدم قال ؟األرض

 :موىس قال ؟أخلق أن قبل اتلوراة كتب اهللا وجدت فب�م ،�يا وقر�ك ،يشء لك تبيان
  ؟)فغوى ر�ه آدم وعىص( فيها وجدت فهل :آدم قال .اعماً  بأر�ع�

 أن قبل أعمله أن يلع اهللا كتبهقد  عمالً  عملت أن ىلع أفتلوم� :قال .نعم :قال 
 .)١(مسلم رواه ." موىس آدم فحج"  :ج اهللا رسول قال ؟ "سنة بأر�ع� �لق�

در نزد پروردگار  ÷ یفرمود: آدم و موس ج امبریپ«د: یگوس  رهی) ابوھر۳( -۸۱
 ÷ جه حضرت آدمیگر به محاّجه و خصومت پرداختند. در نتیدیکدگارشان با یو آفر
 افت. یغلبه  ÷ی ل و برھان بر موسیبا دل

ه ک یھست یھمان فرد : تو گفت÷ ی ه:) موسکن قرار است یه از ای(و اصل قض
د و از روح متعلق به خود در تو یش آفریتو را (بدون پدر و مادر) با قدرت خو أل خداوند

عبادت و پرستش) به فرشتگان دستور داد  یاحترام و بزرگداشت، نه برا ید (و برایدم
ن وجود یتو با ا یان داد، ولکش اسیتا در برابرت به سجده افتند و تو را در بھشت خو

 .۸۰حابن ماجه ، ۲۱۳۴ح یترمذ ،۴۷۰۱ح ابوداود ،۱۵ح ۲۰۴۳/  ۴مسلم ، ۶۶۱۴ح  یبخار -١
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را به  یو ھمگ ینکرون یتا مردم را از بھشت ب یش، باعث شدیلغزش خو ی عهیذربه 
 .!ینکن افین پائیزم

ه ک یھست ی! تو ھمان فردیموس یا :گفت ÷ی به موس ÷ حضرت آدم
حجاب و  یش و با سخن گفتنش (با تو از فراسویخو یھا تو را با رسالت ألخداوند

بدانان، به تو  یام آسمانکغ احیت تبلیه مأمورک یبدون واسطه) بر مردمان (ھم عصر
 ه در آن ازکرد کت یرد و به تو الواح تورات را عناکد و انتخاب یداده شده بود) برگز

ام و حالل و حرام است) و کم و احکل از نصائح و حیاسرائ یاز بنیه مورد نک(ھرچیز 
است. و  د شدهیشان بود) قیا یف شرعیو وظا ینیف دیالکز (در امر تیروشنگر ھمه چ

رد(البته مراد قرب و منزلت ک یکسخن گفتن به خود نزد یخداوند متعال تو را برا
ده شوم، به چه مقدار از یه من آفرکش از آنیاست). پس به نظر تو، پ یدن معنویبخش

؟ نش من، تورات نوشته شد)یچند سال جلوتر از آفر یعنیزمان، تورات نوشته شده بود (
را ھا  ن جمالت و واژهیا در تورات ای: آ گفت ÷ آدم: چھل سال.  گفت÷  یموس

: « یافتی وَ هُ فَغَ بَّ مُ رَ ىصَ آدَ عَ رد و به ک یچیو آدم از فرمان پروردگارش سرپ» ؛وَ
 ؟»دیمقصودش نرس

نش تو یش از آفریه چھل سال، پک ین جمالت را در توراتی(ا ی: آر گفت ÷ی موس
مورد مالمت و  یارکا تو مرا به انجام ی: آ گفت ÷ ام). آنگاه آدم افتهینوشته شده 

نش و یش از آفریآن را به مدت چھل سال، پأل ه خداوندک یدھ یسرزنش قرار م
 ن و مقرر فرموده است؟ یخلقتم مع
÷  گونه، آدم نیفرمود: بد ج امبرین داستان) پیان ای: بعد از ب دیگوس  رهی(ابوھر

 ». افتیغلبه  ÷ یل و برھان بر موسیبا دل
  .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

 است:  یته الزمکث، دانستن چند نیح حدیقبل از توض شرح:
در عالم اسباب و عالم شھود ÷ ی محاجه و خصومت حضرت آدم و موس -۱

 ه در عالم ارواح بوده است. کنبوده، بل
اب لغزش و پس از برداشته کبعد از ارت ÷ یمحاجه و خصومت آدم و موس -۲

 ت بوده است. یف و مسئولیلکشدن ت
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و  ÷ ردن آدمکبعد از وقوع لغزش و پس از توبه  ÷ یآدم و موس ی محاجه -۳
 یه پس از ماجراکده شدن لغزش، اتفاق افتاده است. چرایپس از بخش

ه به کمتوجه شد  ÷ س و دستور خروج آدم از بھشت، آدمیابل ی وسوسه
ب یاثر فرط آرام و پرنعمت، بر یرده و از آن محکشتن ستم یبر خو یراست

قرار خواھد  نیبار زم ط پرزحمت و مشقتیرون رانده شده و در محیطان بیش
ش افتاد و با تمام یخو یر جبران خطاکبه ف ÷ نجا حضرت آدمیگرفت. در ا

از ندامت و حسرت.  یوھکخته با یآم یجان و دل متوجه پروردگار شد. توجھ

ٰٓ َءاَدُم ﴿ بازگشت؛پروردگارش سوی  به او به سرعت متوجه وضع خود شد و َ�َتلَ�َّ
ّ�ِهِ  را  یلمات و سخنانک أل ؛ و خداوند]٣٧[البقرة:  ﴾َ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ  ۦِمن رَّ

نُفَسَنا �ن لَّۡم ﴿:    دیوسته بگویم داد تا پیتعل ÷ توبه، به آدم یبرا
َ
َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

 .]٢٣[األعراف:  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَۡرَ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
از  یخدا برداشتند و)گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمان یآدم و ھمسرش، دست دعا به سو«(

م یاران خواھکان یاز ز ینکو بر ما رحم ن یم و اگر ما را نبخشیا ردهکشتن ستم یتو) بر خو
 .»بود

ه توبه کشود، چرا  یم ان عالم اسباب و عالم ارواح دانستهیه فرق مکنجاست یو از ا
ف بود و محاجه و یلکو حسرت و ندامتش از خطا در عالم ت ÷ و برگشت آدم

 ت بود. یف و مسئولیلکدر عالم ارواح و رفع ت ÷ی خصومتش با موس
شد، دوران  یمحسوب م ÷ آدم یبرا یماتیدوران تعل یکدوران بھشت،  -۱

ختن دوست از دشمن و دوران پروردگار. دوران شنا یف و امر و نھیالکبا ت ییآشنا
 طان. یش یھا ان و مخالفت فرمان خدا و قبول وسوسهیعص ی جهیدن نتید

مان به قضا و قدر را یا یسکد ی: نبا مییگو یوتاه، مکار یبس ی ن مقدمهیپس از ا
حاصل  یانگار و سھل یوتاھکه بر اثر کخود  یھا یامکھا و نا ستکش یبرا یپوشش

د اشخاص یش بگرداند و نبایش خوکسر یھا ھوس یبرا یپوششا یشده، قرار داده و 
ه کالت و اشتباھات خود را بر دوش قضا و قدر نھند، کن مشیار، بار سنگیکتنبل و ب

ه که است ین نظریت است. و با قبول ایو فرار از مسئول یل بر ناتوانیدل یارکن یچن
ابد ی یم یه منطقیان توجارکگنھ ی شود و گناه ھمه یاران موجه مکانتیخ ی اعمال ھمه

ا و در ین دنیدر ا ین اگر فردینخواھد ماند. بنابرا یع و مجرم باقیان مطیم یو فرق
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ت، به یاب معصکت، در موقع ارتیف و مسئولیلکت یایل و در دنیعالم اسباب و وسا
ان و یند و خطا و جرم خود را به قضا و قدر نسبت دھد، و عذر عصکر اعتماد یتقد

ن ید، ایگونه تبرئه نما نیشتن را بدید، و خویان نمایر بیتقد ی عهیرا به ذر اش ینافرمان
ست، اما اگر بعد از وقوع حادثه و با وجود حسرت و ندامت و توبه و یارش درست نک

ردن ک تیل و رعایاسباب و وسا یریارگکھا و به  یوتاھکبازگشت و حسرت بر خطاھا و 
 ه:ککند  می تیندارد. چنانچه ابوداود روا یالکرد اشکر یتقد ی حواله یسکاط، یاحت

: خدا مرا  افت. شخص مغلوب گفتیغلبه  یگریبر د یمرد ج خدا در محضر رسول 
مان یانگر ایظاھر عبارت او ب دیه دک یھنگام ج امبریردم. پکل کبس است و به او تو

 : ن شد و فرمودیاوست، خشمگ یانگر عجز و ناتوانیقت بیدر حق یاست، ول
ارھا کو در  یباش کرید زیمورد مالمت و سرزنش پروردگار است، تو با یو ناتوانعجز  

خدا مرا » الله یحسب«، بگو: یست خوردکش یارک، آنگاه اگر در ینک یشیچاره اند
 دھد.  یاست و ھرچه را خدا بخواھد انجام م یبس است. و بگو قضا و قدر الھ

وشش در جھت کار و کچ وجه با یمان به قضا و قدر به ھیه اکد دانست یو با
ار، بار یکابد اشخاص تنبل و بیبه مصالح و رفع مفاسد، منافات ندارد و ن یابیدست
 خود را بر دوش قضا و قدر بگذارند.  یھا یوتاھکالت و اشتباھات و کن مشیسنگ

÷  بعد از وفات آدم÷ ی ن داستان محاجه و خصومت حضرت آدم و موسیاما ا
اب لغزش و توبه کب و عالم ارواح و بعد از ارتیف و در عالم غیلکدن تش و بعد از برداشته

ده شدن لغزش از طرف خداوند صورت گرفته است. یو پس از بخش ÷ و بازگشت آدم
ب خوردن از درخت ممنوعه شد و که مرتک یوقت ،÷ ه خود حضرت آدمکچرا 

ن سال یه چندکرد، بلکان نیر بیتقد ی لهیلف بود، عذر لغزش خود را به وسکه مک یوقت

نُفَسَنا �ن لَّۡم ﴿لمات کد و باینال أل ش به درگاه خداوندین لغزش خویبر ا
َ
َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

خداوند،  ییایبرک ی به آستانه .]٢٣[األعراف:  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَۡرَ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
خداوند بازگشت و سوی  به و تضرع نمود و با حسرت و ندامت و توبه و بازگشت، یزار

ش را بر دوش قضا و قدر نگذاشت و یخو یوتاھکچ وقت بار اشتباه و یدر آن موقع ھ
ت و در عالم یه در موقع معصکن مدعا است یم بر اکمح یل و برھانیارش دلکن یھم

رد. و محاجه کان یر بیتقد ی لهیرا به وست یتوان عذر گناه و معص یل نمیاسباب و وسا
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ه عالم رفع کن مسائل و در عالم ارواح یز پس از این ÷ یآدم و موس ی و مخاصمه
 باشد، رخ داده است.  یف میلکت

رد و در کل استفاده یاز اسباب و وسااینکه  ه انسان پس ازکرو، درست است  نیاز ا
.. پس از .جلو رفت و کیریو ز یشیانداط را مدنظر گرفت و با چاره یامورات خود احت

د و ھمه را از جانب خدا یبگو »حسبي اهللا«ست خورد کش یارکاگر در ھا  این ی ھمه
دھد. چنانچه  یرا خدا بخواھد انجام مھرچه  است و ید: قضا و قدر الھیبداند و بگو
 ÷ یم بر حضرت موسکمح یل و برھانیرد و با دلکار را کن یز ھمین ÷ حضرت آدم

 افت. یغلبه 
د: یگو یم ÷ی رامون محاجه و مخاصمه حضرت آدم و موسیپ یمصر یمحمد غزال

 ÷یموس ÷ ه آدمکند، بلک یار نمیاز جبر و سلب اخت یبحث ÷ی ث آدم و موسیحد«
اینکه  ه قبل ازک یدان ید: تو خود میگو یمکه  چنان سازد، یمتوجه م یرا به سنت الھ

 :  ده شوم خداوند به فرشتگان گفتیآفر

 ٱ ِ�  َجاِعلٞ  إِّ�ِ ﴿
َ
 .]۳۰[البقرة:  ﴾َخلِيَفةٗ  �ِض ۡ�

 .»نمیافریب ینین جانشیمن در زم«
ن شده است و یین تعیمن در زم یه قبل از به وجود آمدنم، جاکپس معلوم است  

آماده طان به عنوان دشمن خود را یاند و ش فرشتگان در صف دوستان قرار گرفته
 رده است تا مستحق لوم و طعن باشم. کرا عوض ن یساخته است. لذا عمل من سرنوشت

 ی خواست ھمه یم ÷ یه حضرت موسککند  می ث بدان اشارهین حدیا یبراست
ن را بر دوش او ین بار سنگیند و اکل یتحم ÷ ت را بر حضرت آدمیانسان یھا رنج

خوردن شوم او از آن درخت  وهیآن م ی جهیفرزندانش را نت یھا یبدبخت ی اندازد و ھمه
را بدون یشتن دفاع نمود. زیت صداقت از خویدر نھا ÷ ند و محققًا آدمکقلمداد 

 ی جهیبود و نه نت ÷ آدم ین گناه و خطایا یعیطب ی جهی، نه نتیبشر یزندگ کش
 ی رابطه÷  ار آدمکن ین، با ایزم یبر رو یبشر یعتًا و عقًال زندگیطب یعنیآن.  یعقل

خورد،  یآن درخت نم ی وهیه اگر آدم از مکست ین نیت ندارد و چنیعلت و معلول
 ین خطایا یبرا ÷ ه آدمکن است کماندند. البته مم یفرزندان او در بھشت م

خ و ین واقع شود. مانند توبیر از ایغ یگرید یفر الھکیش، مورد ھر نوع عقاب و یخو
ن جھان سرشار از یااینکه  ر آن. امایا غیت موقت از بھشت یا محرومیعقاب و مالمت، 
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فرزندان  فرآن،کیت آدم باشد و به عنوان ین معصیا ی جهیھا و آرزوھا، نت آالم و آمال و اندوه
 یما در رو یه زندگکست، بلین نیشده باشند، چن کیخا یاین جھان، دنیگرفتار ا یو
 ÷ اصًال به دل آدمه کو قدر اوست  یر الھیمحض تقد ی جهیخود نت کیخا ی رهک

بر آن مورد عتاب قرار  ÷ ه آدمکست یرده است و اصًال جائز نکنگذشته و خطور ن
د یروز شد و حجتش بر او تمام گردیپ ÷ی بر موس ÷ ه آدمکنجاست یرد و از ایگ
ز آن را ین ÷ یست و حضرت موسین نیه چنکد یفھمان یه به فرض صحت، به وک

ه از آن کش یخو یدر قبال خطا ÷ ت آدمیست، اما مسئولین نیه چنکرفت یپذ
 ث ندارد. ین حدیبد یو ارتباط یوندیچ وجه پیاستغفار نمود به ھ

و  کین جھان خایوجود ا یو علت عقل یآدم، سبب و عامل شرع یمحققًا خطا
ه در آنھا گرفتار شقاوت شوند و کست، یجھان ن یھا ھا در قاره انتشار و گسترش انسان

ن یچن ÷ یه حضرت موسک یموجب آن نبود، وقت ÷ ل آدمرنج ببرند، ھرگز عم
ن جھان یه اکاو را مورد عتاب قرار داد و او را بدان برگشت داد  ÷ رد، آدمکتصور 

ه گناه کست یروا نکس  ھیچ یاست، پس برا یتوب و سرنوشت مقدر الھکقضا و م
ت آن را به یمسئولند و کل ین تحمیدادھا را بر دوش پدر نخستیارھا و روکن یا ی ھمه

 .)١(گردن او اندازد

 .]۱۲۱[طه:  ﴾َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿ 
 .»رد و گمراه شدک یچین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیبد«

امبران واجب یپ ی ھمه ی، داشتن مقام عصمت را برایعلماء و دانشوران اسالم
امبران چه قبل از بعثت و یاز پفر کن بودن وقوع کرممیآنھا بر غ ی اند و ھمه دانسته

ز از یاء بعد از بعثت نیه انبکن متفق القولند یچن چه بعد از بعثت اتفاق نظر دارند و ھم
ره از آنھا یه گناه صغکاند  گفته یبعضاینکه  ره) معصوم ھستند ویبکره و یھر گناه (صغ

 .)٢(ستیح نیزند، نزد جمھور امت صح یمسر 
ه مخّل به مرّوت کسر بزند  یاء گناھیاز انب یکیه از کست یق نیچ وجه الیپس به ھ

 ند. کآنان باشد و آنان را از محل اعتبار ساقط  یو آبرو

 .۱۳۴-۱۳۳ده المسلم، ص یقع -١
 .۲۴۷ص  ۱ج .، به نقل از معارف القرآنیر قرطبیستف -٢
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ه موجب کپست  یارھاکاند و اگر از آنھا  تیامبران الگو و سرمشق بشریه پکچرا 
ردارشان کبر گفتار و  ینانیخدا باشد، اطم ینفرت مردم است سر بزند و خالف رضا

نان یامبران مورد اعتماد و اطمیو اگر پکنند  نمی ماند و مردم به آنھا اعتماد ینم یباق
و پند و  یآسمان یتابھاکو  ین الھین و آئیرش دیپذ یبرا ییرند، جایگران قرار نگید

امبران آمده یه راجع به پک ین تمام اخبارینخواھد ماند. بنابرا یباق یرحمان یاندرزھا
دھند  یگران انجام میه دکست ین ینند، مقصود گناھک یه ماست و ظاھرًا داللت بر گنا

ه کنبوده است  ییزھاینبوده و چ یو اخالق ین خطاھا مربوط به امور اعتقادیو ھرگز ا
امم  ییایدن یھا استیو س یویدن یارھاکه مربوط به کد، بلیح به شمار آیزشت و قب
 در آن متفاوت است.  یابین و ارزیر و تخمیھا و تقد دگاهیه عادتًا و معموًال دکبوده است 

آورند، چون آنان  یامبران خود را نسبت به حق خداوند مقصر به حساب میپ یو گاھ
اند و  ن مردم به جالل ذات و عظمت خداوند بر بندگانش بودهیتر و داناتر عارف

 ی ستهیبه حق خدا و بدانچه شا ینند از وفاکھا ھر اندازه تالش  ه امتکدانستند  یم
  اند. ردهکش اعتراف یاست، عاجز و ناتوانند و لذا به قصور خو یو

 » ؛ما عبدناك حق عبادتكو ما عرفناك حق معرفتك«
 ی ستهیه شاکم و آنگونه یمعرفت توست، ترا نشناخت ی ستهیه شاکما آنگونه «

 ». میردکپرستش تو است، ترا پرستش ن
حساب آورده باشند، آن را ت به ین اندازه را در حق خود گناه و معصیو ھرگاه ا

اند. پس استغفار  شگاه خداوند به استغفار پرداختهیاند و در پ مستلزم استغفار دانسته
ه خالف آن را کم و آنچه یشو یب آن مکه ما مرتکست ین یامبران از خطاھا و گناھانیپ

اوھام  قت آن برتر از افھام ویرا حقیت داد، زید بدان اھمیند، نباک یبه وھم ما القاء م
 .)١(گر جستید ید از جایموضوع را با نیل ایمردم است و تفص ی توده

ن یمطابق ا ÷ ا حضرت آدمیه آکجاد شود ین سؤال ایا یسکد در ذھن یحال شا
 ر؟یا خیشد  یتیب معصکث مرتیحد

 توان چند جواب داد: ین سؤال میدر پاسخ به ا
بود، » یگناه نسب«گر یا به عبارت دیو » یاول کتر« ب شدکمرت ÷ آنچه آدم  -۱

 ». گناه مطلق«نه 

 .۲۳۴، صیمصر یدة المسلم، غزالیعق -١
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:  سرزند، گناه است و در خور مجازات (مانندھرکس  ه ازکاست  یگناھ گناه مطلق:
 .)..فر، ظلم و ستم وک، کشر

مستحب در خور افراد  یا حتیاعمال مباح و  یبعض یه گاھکآن است  یگناه نسب 
ن یر ایتر پردازند. در غ ار مھمکن اعمال چشم بپوشند و به ید از ایست، آنھا بایبزرگ ن
 اند.  ردهک» یاول کتر«صورت 

شود، شخص  یم کمک یمارستان از مردم تقاضایب یکساختن  یالمثل برا یف
ن عمل نسبت یدھد. ا یست، میشتر نیه گاه چند تومان بکروزش را  یکمزد  یارگرک

ند، نه ک کمکن مقدار یثروتمند ا یکامًال مطلوب. اما اگر کثار و حسنه است و یبه او ا
ز یوھش نکه گاه در خور مالمت، مذمت و نکست یده نین عمل نسبت به او پسندیتنھا ا

ز ین کیمکه ظاھرًا مختصر کرده، بلکن یار حرامکنه تنھا  یه از نظر اصولکن یھست. با ا
 ر نموده است. یار خکبه 

حسنات  »حسنات االبرار سيئات املقربني«م ییگو یه مکاست  یزین ھمان چیا
» یاول کتر«ه به عنوان کاست  یزین ھمان چیز ایان، گناھان مقربان است. و نیکن

ه نه گناه است و نه کم ینک یاد می» یگناه نسب«معروف شده است و ما آن را به عنوان 
زند، با  یه از بزرگان درگاه پروردگار سر مک یه اعمالکمخالف مقام عصمت. چرا 

و » انیعص«لمه کسه به آن، یبا مقا یشود و گاھ یمده یت ممتازشان سنجیموقع
 گردد.  ی[گناه] بر آن اطالق م» ذنب«

اء یاول یباشد، برا ی، نماز ممتازیفرد عاد یکن است از که ممک یالمثل: نماز یف
سته یآنھا شا یلحظه غفلت در حال عبادت، برا یکرا یحق، گناه محسوب شود. ز

شان به ھنگام عبادت، غرق در صفات  تیتقوا و موقع د با توجه به علم ویه باکست. بلین
ن است و با توجه به یز چنیر از عبادات نیر اعمال آنھا غیجالل و جمال خدا باشند. سا

از آنھا سر زند، » یاول کتر« یکل، اگر ین دلیشود. به ھم یده میت آنھا سنجیموقع
 رند. یگ یقرار م رمورد عتاب و سرزنش پروردگا

 کاز تر یه نھکنبود، بل یمیتحر ینھ یکز یاز درخت ممنوعه، ن ÷ آدم یو نھ
ن یاب مخالفت با اکشد و ارت یت تلقیبا اھم ÷ ت آدمیبا توجه به موقع یبود، ول یاول
 .)١(دیاز طرف خدا گرد یجازاتبود) موجب چنان مؤاخذه و م یراھتک ی(ھرچند نھ ینھ

 .۱۵۴ص  ۶ج  ،۳۵۴ص  ۱۳ج ،۲۳۰ ص ۱ر نمونه جیتفس -١
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رساند و  ÷ اطالع آدم طان منافع آن درخت را بهیه شک ین است ھنگامکمم -۱
خواھد  یشه در بھشت باقیھم یه با خوردن آن درخت براکرد کنان حاصل یآدم اطم

ه شده بود از یتوص ینش از خوردن آن درخت به ویه در بدو آفرکرا  یتیماند، ممنوع

ماً « ی هید در آیاد برد. قرآن مجی زْ هُ عَ دْ لَ ْ نَجِ ملَ َ وَ
نَيسِ د کیتأن احتمال را یا ]۱۱۵ :[طه»فَ

 .)١(ندک یم
در لغت  ید، ولیآ یگناه م ی، معموًال به معنایان در عرف امروزیگرچه عص  -۱

 یکن فرمان، یااینکه  خارج شدن از اطالعت و فرمان است(اعم از یبه معنا
ان لزومًا به یعص ی لمهکاررفتن کن به یا مستحب) بنابرایباشد  یفرمان وجوب

امر مستحب  یک کتواند تر یه مکبلست. یاب جرم نکا ارتیواجب  کتر یمعن
 روه باشد. کاب مکا ارتی

ه کب یطب یدارد، ھمانند امر و نھ یارشاد ی جنبه یامر و نھ ین گذشته گاھیاز ا
ن. کز یمناسب پرھ یو از فالن غذا یشو یض میه مرکد: فالن غذا را نخور یگو یم

از  یه اگر بخورکدرخت ممنوع نخور  ی وهیفرموده بود؛ از م ÷ ز به آدمیخداوند ن
شد. او مخالف  ین گرفتار درد و رنج فراوان خواھیرفت و در زم یرون خواھیبھشت ب

ارشاد بود، نه  یکد. پس فرمان خدا یز دیاش را ن جهیرد و نتک ین فرمان ارشادیا
ان و گناه یرد، نه عصک یارشاد یتنھا مخالفت نھ ÷ ب آدمین ترتیفرمان. و به ا

در بھشت دوران  ÷ ه دوران توقف آدمکن ین سخن مخصوصًا با توجه به ای. ایعواق
 .)٢(ردیگ یبه خود م یتر ف، مفھوم روشنیلکش بود، نه دوران تیآزما

ن واقعه یه اکه خداوند خواسته است کن باشد ینجا ایدر ا یچیا مراد از سرپیو  -۱
اد یخداوند را بعد از گناه سوی  به و رجوع هد، تا فرزندان آدم راه توبیش آیپ

رد تا که پدرشان از گناه برگشت و توبه نمود و طلب بخشش کطور  رند. ھمانیبگ
رد و بر ک یچیند، اما سرپکسجده  ÷ ه به او فرمان داد به آدمکطان یاو را از ش

و  ÷ ن آدمیسه بیمقا یبرا یا لهیز و جدا سازد تا وسید، متمایگناھش اصرار ورز

 .۲۴۹ص  ۱ج ر معارف القرآنی: تفسکر. -١
 .۱۵۵ص۶، ج۳۵۴ص۱۳ر نمونه جی: تفسکر. -٢
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ن دو را به عنوان سرمشق ن آیم و برتریریاز آن دو عبرت بگس باشد و یابل
 .)١(مینیبرگز

"  :املصدوق الصادق وهو ج اهللا رسول حدثنا :قال مسعود بن اهللا عبد عن ]۴[ - ۸۲
 ثم ،ذلك مثل علقة ي�ون ثم ،نطفة يوماً  أر�ع� أمه بطن يف �مع خلق أحد�م إن

 يبعث اهللا ايله  ثم ،ذلك مثل مضغة ي�ون
ً
 وأجله ،عمله كتبفي :لكمات بأر�ع ملاك

 بعمل يلعمل أحد�م إن غ�ه � ال فواذلي ،، ثم ينفخ فيه الروحسعيد أو وشيق ،رزقهو
 أهل بعمل فيعمل ،الكتاب عليه فيسبق ،ذراع إال و�ينها بينه ي�ون ما حىت اجلنة أهل
 ،ذراع إال و�ينها بينه ي�ون ما حىت انلار أهل بعمل يلعمل أحد�م و�ن .فيدخلها انلار

 .)٢(متفق عليه. " فيدخلها اجلنة أهل بعمل فيعمل ،الكتاب عليه فيسبق

ش بر یھا ه تمام گفتهک ج  رمکامبر ایپ«د: یگو یم س ) عبدالله بن مسعود۴( -۸۲
 یاست، فرمود: براست أل ق خداوندید و تصدییت و مورد تأیصداقت و واقع یمبنا

گاه ھمان مدت به صورت  است، آن یا چھل روز نطفهم مادر خود کاز شما در شھریک 
آن  یگردد، از پ یم ید، سپس ھمان مدت به صورت پاره گوشتیآ یبسته در م یخون

د: یگو یدھد و م یزد و او را به چھار سخن فرمان میانگ یاو بر مسوی  به یا خدا، فرشته
او را رقم بزن و پس از  یا بدبختی یبخت یکمرگ و ن ی ، ھنگامهیرد، رزق و روزکارک
 شود.  یده میر او دمیکه روح بر پکن مرحله است یا

از  یکیه کشود  ین میچن یست، گاھیجز او ن یچ معبودیه ھک ییسوگند به خدا
ان او و بھشت فقط به یه مکرود  یش میدھد و چنان پ یان را انجام میشما عمل بھشت

او  یم مادرش براکر و آنچه در شیتقد ی ناگاه نوشته یاست، ول یذراع باق یک ی اندازه
دھد و  یانجام م أل خالف امر خداوند یارکدر آخر عمر  یرسد و و ینوشته شده فرا م

 شود.  یه بر اثر آن وارد دوزخ مکازد ی یان دست میبه عمل دوزخ
دھد و چنان  یان را انجام میاز شما عمل دوزخ یکیه کشود  ین میز چنین یو گاھ

 ی  نوشته یذراع فاصله است، ول یک ی ان او و دوزخ فقط به اندازهیمه کرود  یش میپ

 .۲۲۷د اھل سنت، صیشرح عقا یپاورق -١
 .۷۶ابن ماجه ح ،۲۱۳۷ح یترمذ ،۴۷۰۸ابوداود، ح، ۱ح ۲۰۳۶/  ۴مسلم ، ۳۲۰۸ح  یبخار -٢
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در آخر عمر عمل  یرسد و و  یاو نوشته شده، فرا م یم مادرش براکر و آنچه در شیتقد
 . » شود  یدھد و داخل بھشت م  یخداست انجام م یه موجب رضاکان را یبھشت
 ]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 :  »إن أحدكم جيمع خلقه...« شرح:

نش انسان از آغاز تا نفخ روح یمراحل مختلف آفرج  امبریث، پین بخش از حدیدر ا
ن جا در بحث از مراحل تطور یقت ھمیرده است. و در حقکان یدر رحم مادر را ب

 ج گر از صاحب رسالتید یعلم ی معجزه یک، با یه ھر فرد عاقلکانسان است  ینیجن
ن مراحل مختلف یاز ا ج امبریه سخن گفتن پکداند  یم یو به خوبشود  یروبرو م

بوجود آمده بود و نه مردم اطالع قابل  ین شناسیه نه علم جنکن، در آن روز یجن
ه کن یاست بر ا یا انسان داشتند، خود گواه زنده ینیدوران جن ی درباره یا مالحظه

ج  ان است و محمدیبرحق پروردگار جھان و جھان ی امبر و فرستادهیپ ج محمد
 رد. یگ یعت سرچشمه میو ماوراء طب یش از جھان وحیھا ه گفتهکاست  یتیشخص

د و یگو ینش انسان سخن میاز مراحل مختلف آفر ج امبریث، پین حدیدر ا
 د: یفرما یم

 ی زنده ه از موجوداتک یا د. نطفهیآ یرون میبه نام نطفه ب یا انسان از آب جھنده«
ده ینام» اوول«و در زن» اسپرم«ه در مرد کافته یل کیتش یزیاسرارانگ ینیذره ب

ن کمرد مم ی ه در نطفهکاند  کوچک یشناور، به قدر ینیب ن موجودات ذرهیشود. ا یم
 اسپرم وجود داشته باشد. ھا  ونیلیاست م

 د: یفرما ین میگر از مراحل تطور، چنید ی ف مرحلهیدر توص ج امبریپ
ا یخون بسته ش به یر تطور خویه نطفه در رحم زن قرار گرفت، در مسکن یھم«

 .»شود یل می(علقه) تبد
ن دانشمندان جھان در علم یاز مشھورتر یکیه خود ک» ت مورکی«پروفسور 

انادا است، کا و یکشناس آمر نیدانشمندان جن ی هیس اتحادیو رئ یشناس نیجن
ه یل آن شبکند، شک یبه رشد و نمو آغاز مم مادرش کن در شیجن یوقت«د: یگو یم

ن با اشعه یش جنیداین پیآغاز ی ه از مرحلهک یرا ھنگامیرم است، زکا یعلقه 
د یقرار دادند، مشخص گرد» علقه«س کع یس را در پھلوکن عیردند و اک یسبردارکع
» علقه«ه کت مور، گفته شد کیشباھت دارند و چون به پروفسور باھم  اراکآشھردو  هک
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رت و ید و در اوج حیمدھوش گرد یخون بسته است، و یبه معنا یدر زبان عرب
ن مرحله از تطور ین را در ایجن یر خارجیل و تصوکم نه فقط شیرکدھشت گفت: قرآن 

 .)١(ده استیز مشخص گردانیآن را ن یخلساختار دا یه حتکان نموده، بلیآن ب
ن یم جنک مک«د: یگو ین مین مرحله از تطور جنیف چھارمیدر توص ج امبریسپس پ

مختلف بدن در  یه اعضاک آن بی رد،یگ یده شده به خود میقطعه گوشت جو یکل کش
ت یم و حقانیرکقرآن  یگر از معجزات علمید یکیز ین خود نیو ا». آن مشخص باشد

 است.  یعلم و فناور یکترونکال یھا نیر دوربیدر ز ج رمکامبر ایپ
 ی از سالله یالھ ی نفخه یکش در رحم با یخو املکن مرحله تیو انسان در آخر

ن یمقدس، جن ی ن نفخهید و سپس بر اثر اینما یعروج م یانسان ی به سالله کیخا
 شود.  یآراسته م یدیجد یھا یژگید و با ویجد یبه خلقت یانسان
مضغه)  ی علقه، مرحله ی نطفه، مرحله ی ر، با مراحل قبل (مرحلهیاخ ی مرحله یآر

 یات انسانیح ی ن وارد مرحلهیه جنکاست  یا ن ھمان مرحلهیاوت است، اامًال متفک
ه انسان با کجاست  نید. در ایآ یو به جنبش در مکند  می دایت پکشود، حس و حر یم

وانات و یرا پشت سر گذاشته و گام به جھان ح یاھیو گ ینبات یجھش بزرگ، زندگ یک
کند  می دایپ یا ژهینجا انسان ساختمان ویگذارد و در ا یھا م از آن برتر به جھان انسان

دھد  ین میخالفت خدا در زم یستگیسازد. به او شا یجھان ممتاز م ی ه او را از ھمهک
 .)٢(زنند ید به نام او میشکنتوانست ھا بار آنھا را  و آسمانھا  وهکه کرا  یامانت ی و قرعه

ت کی«تر کجھان، د ین شناسین سخن پروفسور، پدر جنینم ایب یدر آخر الزم م
ن است کا ممیه آکت مور گفته شد کیتر کد یه براک ینم، وقتکنجا بازگو یرا در ا» مور

تطورات  ی ل را دربارهین ھمه تفاصیھزار و چھارصد سال قبل، ا یک ،ج خدا رسول
ه نموده باشد؟ او در ش آن را ارائیخو ین دانسته باشد و بنابر معلومات شخصیجن

ن قدر ھم یا یا ابدًا حتیرا در آن عصر، دنیاست، محال! زمحال «پاسخ گفت: 
گذارد،  ین مرحله از تطورات را پشت سر میم مادرش چندکن در شیه جنکدانست  ینم

ز ین تطور را نیا در عصر رسالت مراحل ایه دنکرد کتصور  یبشود حتاینکه  چه رسد به
ه انجام ک ییھا شرفتیم پامروز ھم با تما یه علم حتک یارکشناخته است.  یبه دقت م

 .۱۱۸عبدالرئوف مخلص  ی:قرآن، گردآور یاعجاز علم -١
 .۱۴قرآن ص یاعجاز علم .۲۳۳ص  ۱۳ر نمونه ج ی: تفسکر. -٢
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نون کعلم تا ھم ا یه حتکد. بلیف نمایتواند آن را تمامًا توص ینم یگرفته، به سادگ
 ». ندک ین را نامگذارینتوانسته اطوار و مراحل جن

م ھمچون آفتاب مبرھن یقت براین حقینون اکھم ا«ند: ک یت مور اضافه مکیتر کد
ن یآمده است و ھم ج محمدسوی  به خداوندات از بارگاه ین آیه به طور حتم اکاست 

 ج ه محمدککند  می قت روشن و قاطع را اثباتین حقیمن ع یخود برا
 امبرخداست. یپ

ن اسالم یا شما به دین صورت آیه در اکت مور گفته شد کیتر کد یبرا یو وقت
ن یش به ایخو یھا تابک یام تا در چاپ بعد : من آماده د؟ او گفتیشو یمشرف نم

 دھم. ین گواھین مبین دیت اینم و به حقانکقت اعتراف یحق
ن مراحل یسال قبل، از ا یھزار و چھارصد و اندیکدر  ج امبریه سخن پک یو براست
به وجود آمده بود و نه مردم اطالع  یشناس نیه در آن روز نه علم جنکن یمختلف جن

ان داشتند، خود انس ینیمراحل مختلف تطور و دوران جن ی درباره یا قابل مالحظه
 ی امبر و فرستادهیپ ج ه حضرت محمدکن مسئله است یزنده بر ا یگواه و شاھد

عت از یو از ماوراء طب یه سخنش از جھان وحکاست  یتیبرحق خداست و شخص
 رد. یگ یسرچشمه م أل یخدا

 »:ليعمل بعمل اهل النار«
ه علم و که است ین قضیباشد و روشنگر ا یعلم خداوند م ی انگر احاطهیث بین حدیا

اینکه  باشد. قبل از یھا م انکھا و م ط به ازل و ابد و تمام زمانیدانش خداوند مح
ل ین انسان به میا بد. این انسان خوب است یه اکداند  ید، خداوند میایانسان به وجود ب

و  یا راه بدبختید ینما یرا انتخاب م یار خود راه سعادت و خوشبختیو اراده و اخت
ار از انسان و یحمل بر سلب اخت گریث دیث و احادین حدید ایو نبا ا.شقاوت ر

 کیننده. مثًال پزشکاشفه است، نه مجبور کشود. چون علم خدا صفت  یمجبوربودن و
گاھیا یض سرطان دارد. ولید: فالن مریگو یم در به  یریچ تأثیاو ھ ین علم و آ

 ی: وقت مییه بگوکن است یمانند ان گفته یز ایض ندارد و نیوجودآوردن سرطان در مر
 یمساوباھم  ایه قطعًا کم یدان یدھند، چون از قبل م یمسابقه مباھم  ه دو نفرک
ن است یعلم ما ا ی شود، پس الزمه یبرنده م یگریبازد و د یاز آنھا م یکیا یشوند  یم
 یزیم علم به چیدان یه مک یا برد و باخت شوند، در حالی یه آن دو مجبور به تساوک

 شود. یآن نم یباعث تحقق جبر
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چ گاه به صرف یشنده، ھک» انوریس«ا یسوزاننده است » دیاس«اینکه  مثًال علم به
گاھیا انگر ین علم خداوند بینخواھد ُمرد. بنابرا یسکنخواھد سوخت و  ی، پوستین آ

داند فالن شخص در  یخداوند م یعنیآن.  ی نندهکوضع و حال انسان است نه مجبور
ش، فالن عمل را انجام یسب و تالش خوکار و یان، به اراده و اختکزمان و فالن مفالن 

د ید و باینما یعلم و دانش خدا، شخص را مجبور به انجام آن عمل نم یدھد، ول یم
شف و اراده باعث که علم موجب کم، چرا یخدا تفاوت قائل شو ی ان علم و ارادهیم
 جاد شئ است. یا

 انلار أهل عمل يلعمل العبد إن"  :ج اهللا رسول قال :قال سعد بن سهل وعن ]۵[ - ۸۳
 ."باخلواتيم عمالاأل و�نما ،انلار أهل من و�نه اجلنة أهل عمل و�عمل ،اجلنة أهل من و�نه

 .)١(متفق عليه

را انجام  یارکبنده  یگاھ«فرمود:  ج امبرید: پیگو س سعدبن  ) سھل۵( -۸۳
قت آن یدانند و در حق یار اھل دوزخ مکه مردم آن را به حسب ظاھر) از کدھد ( یم

ه به کدھد ( یرا انجام م یارکانسان  یس گاھکشخص از اھل بھشت است و به ع
ن یآن انسان در واقع از اھل دوزخ است و جز ا یاھل بھشت است، ول یارھاکظاھر) از 

 ».تانسان وابسته به فرجام آنھاس یارھاکه ارزش کست ین
 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ه نه آن چنان از کتوان گرفت  یام را مین پیا ۸۳و  ۸۲ ی ث شمارهیاز حد شرح:
 یدر زندگ یاھیو س یکتار ی چ نقطهیه ھکد ینکه گمان کد یباش یاعمال خود راض

است و نه آن  یگرد و سقوط و انحطاط و فروپاش ن خود عامل عقبیه اکست یشما ن
ن یه اکد یعفو خدا و اجابت دعا ندان ی ستهیه خود را شاکد ید باشیوس و ناامیچنان مأ

ه با دو بال کھا است، بل وششکھا و  تالش ی ھمه ی نندهکز خاموش ین یدیأس و نومی
ھا و لغزش و  تیم از مسئولید به رحمتش و بید، امینکاو پرواز سوی  به »دیام«و » میب«

 رشدن. یخعاقبت به 
مان یوند دھد و ایه نخست دل را به خدا پکانسان مسلمان مناسب است  یپس برا

مان درآورد و در یرا به رنگ ا یند و سپس تمام زندگکدا یم و مضبوط به او پکمح
و  ینیب دچار آفت خود بزرگ یکر و نید از انجام اعمال خیرد و نبایمحور آن قرار گ

 .رده استکت یروا» میإنما االعمال بالخوات«بدون  ۱۱۲-۱۷۹مسلم ح ،۶۶۰۷، حیبخار -١
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ه انسان کشود  یه عجب و غرور باعث مکرا و عجب و غرور شود، چ یخودمحور
از گناھان  یه بعضک ییتوجه شود، تا جا یند و نسبت به آنھا بکگناھان خود را فراموش 

برد از  یپردازد، چون گمان م ینم یآنھا به بررس ی آورد و درباره یاد نمیخود را به 
به  یلکرا به  جه آنھایاز است و در نتین یو اظھار ندامت نسبت به آنھا ب یبررس

ارزش  یو ب کوچکآورد، آنھا را  یاد میه به کاز گناھان را  یسپارد. برخ یم یفراموش
و توبه و  یکیجبران آنھا با عبادات و ن ین برایآورد. بنابرا یند و مھم به حساب نمیب یم

آنھا  ی ھمهکند  می پردازد و گمان نمی وششکخدا به تالش و سوی  به بازگشت
 شوند.  یبخشوده م

شمارد و به  یار بزرگ و مھم میدھد، بس یه انجام مکرا  یریخ یارھاکاما عبادت و 
 نھد.  یگردد و با آنھا بر خداوند متعال منت م یآنھا شاد و مغرور م

ر خود مغرور است، از کشه به نظر و فین و مغرور، ھمیب ! انسان خود بزرگیآر
ه کنھد  یبر خداوند منت م یند. حتیب یمعذاب و خشم خداوند متعال خود را در امان 

سازد  یرا وادار م ی، وینیب خودبزرگ یماری، بین انسانین چنیدھد. ا یعبادت انجام م
ند ک یمعرف یبیاز ھر ع که و پاکیش از نفس خود بپردازد و آن را تزیف و ستایتا به تعر
و به  یسار و نگون ی، اسباب بدبختینیب با حس خودبزرگ ین فردیجه چنیو در نت

 ند. ک یش را فراھم میھدر رفتن اعمال خو
 ه:کدھد  یام را مین پیث به تمام مسلمانان و مؤمنان این دو حدیا
 أل ین خداید و نسبت به اوامر و فرامیبندیش پایدر اعمال خوھرچند  !مؤمنان یا 

نسبت به فرجام ن وجود باز ھم یمواظبت نموده، با ا ج خدا م و دستورات رسولیو تعال
ر، شما را مغرور نسازد، ین اعمال خید و ایخاطر نباش خود خاطرجمع و آسوده ی ندهیو آ

ر و یرفتن اعمال خ انیت و سقوط و از مک، خطر ھالین زندگیآخر ا ی ه تا لحظهکچرا 
و مرتدشدن است. پس شما مواظب  یمانیا یرده بکنا یو خدا یکن یارھاکشدن  عیضا
 تان را فراھم سازد.  تکند و اسباب ھالکر شما را مغرور یاعمال خ هکند کد و نیباش

ھرچند  هکدھد  ید را مین نویار، اکار و بدکار، بزھکث به افراد گنھین دو حدیز ایو ن
اند، باز  را در راه خالف قدم برداشته یادیاند، و مدت ز عت انجام دادهیاعمال خالف شر

 یغفران و رحمت را به رو یدرھا أل ه خداوندکد از رحمت خدا نشوند، چرا یھم ناام
اب گناه به خود کبعد از ارتاینکه  بندگان، بدون استثنا گشوده است. مشروط بر ی ھمه
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م باشند و یدرگاه خدا آورند، در برابر فرمانش تسلسوی  به ر دھند. رویر مسییند و تغیآ
 ن توبه و انابه نشان دھند. یبا عمل، صداقت خود را در ا

ره، چنان ناراحت و یبکه بعد از انجام گناھان کھستند  ییھا ز، انسانیما ن یایندر د
آنھا باز باشد و آنچنان خود را  یبه رو یراه بازگشتکنند  نمی ه باورکشوند  یمان میپش

 یا به راستیپرسند: آ یوسته میدانند و پ یقابل شستشو نم یچ آبیه با ھکدانند  یآلوده م
در پشت  یا پلیما باز است؟ آ یخدا براسوی  به یا راھیگناھان ما قابل بخشش است؟ آ

 ران نشده باشد؟یه وکسر ما وجود دارد 
ه از رحمت خدا کد دادند ینان خاطر و امیث باال، اطمین دو حدیدر ا ج امبریپ

 خدا باز گردند. سوی  به وس نشوند و تا جان در بدن دارندیمأ
ه مسلمانان را به خاطر ک یسانکتمام  یاست برا یث، درسیحدن دو یز ایو ن 

اسالم خارج  ی رهیدھند و آنھا را از دا یفر و زندقه نسبت مکگناھان به  یاب برخکارت
ه: اگر کن است یا ین افرادیث به چنین دو حدیدر ا ج امبریام پینند. پک یم یمعرف
د و یشو ید فورًا مفتیست است، نبایردار بد و ناشاکه گرفتار اعمال و کد یدیرا د یفرد

را از اھل  ید و ویان اعالن داریجھان و جھان یرا برا یبودن و یدوزخ یبه طور قطع
چه  ین فردیه فرجام و عاقبت چنکست یه مشخص نکد. چرا یینما یدوزخ معرف

شود  ین خداوند سپریطبق اوامر و فرام یو یزندگ یه باقکن است کخواھد شد و مم
ز اگر یبه بھشت شود. و ن یه موجب واردشدن وکرا در آخر عمر انجام دھد  ییارھاکو 
سته و اخالق یشا یو رفتارھا یکر و اعمال نیخ یارھاکافت تا دست به یق یتوف یسک
 یند و بھشتکگران تصور ید به خود مغرور شود و خود را برتر از دیسته زند، نبایبا

ر حسن خاتمه و کوسته در فیه پکاست  مناسب یو یه براکشمارد، بل یبودنش را قطع
د داشته باشد و از عذاب و یوسته به رحمت خدا امیش باشد و پیفرجام و عاقبت خو

 خشمش ھمواره ترسان و لرزان. 

 :فقلت ،األنصار من صيب جنازة إىل ج اهللا رسول ديع"  :قالت اع�شة عن]۶[ - ۸۴
 أو قال .يدر�ه ولم السوء يعمل لم ،اجلنة عصاف� من عصفور ،هلذا طو� !اهللا رسول يا

 وخلق ،آبائهم أصالب يف وهم هلا خلقهم ،أهالً  للجنة خلق اهللا إن !اع�شة يا ذلك غ�
 .)١(مسلم رواه". آبائهم أصالب يف وهم هلا خلقهم ،أهالً  للنار

 .۶/۲۰۸مسند احمد ، ۸۲ابن ماجه ح، ۱۹۴۷ح ینسائ ،۲۶۶۲-۳۱مسلم ح -١
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از  یا پسربچه ی ع جنازهییبه تش ج خدا رسول«د: یـ گو ل شه ـی) عا۶( -۸۴
ن پسربچه ی! خوشا به حال اج خدا رسول یا گفتم: ج امبریانصار فراخوانده شد. به پ

خوشا به حال  یعنیبھشت است. ( یھا (معصوم) از پرندهیا بسان) پرنده یو ی(براست
ر و گناه کار زشت و منکو  یگونه بد چیب ھکاست) و مرت یبھشت یه وکن بچه، چرا یا

مسئله چنان باشد  یبر یا گمان میشه! آیعا یا :فرمود ج امبرینشده است. پ یانیو عص
 ی. براستییگو یه تو مکباشد  یزین نباشد و برخالف چید چنی. شایانگار یه تو مک

شان  ن  ه در پشت و صلب پدراک ید در حالیرا آفر یبھشت مردمان یبرا أل خداوند
 ». شان بودند ه در پشت پدرانک ید در حالیرا آفر یز گروھیدوزخ ن یبودند و برا

 رده است] کت یث را مسلم رواین حدی[ا
ان مسلمانان و کودکه کن است یبر ا یاجماع علماء و دانشوران اسالم شرح:

و  کان اھل شرکودکرامون یخواھند بود. و پ یرند، بھشتیبم کیودکمؤمنان اگر در 
 ه وجود دارد: یفر سه قول و نظرک

رد و علمش را به خدا کوت کد سیه باین قضی. در ا۳اند  ی. بھشت۲ اند ی. دوزخ۱
 حواله نمود. 

 یز بھشتیافران نکان کودکه کن است یز این مسئله نیح و درست در ایاما قول صح
 اند. مان مردهیه بر فطرت اکھستند، چرا 

  .»كل مولود يولد عيل الفطرة« 
 اند:  ن دادهیث فوق را چنیو علما جواب حد

گر یان دکودکو  کودکن یه اکست ین نین سخن ایراد ایاز ا ج رمکا امبریمنظور پ
فراتر  یزیچ ج امبریه ھدف پکاند، بل شوند و از نعمت بھشت محروم یداخل بھشت نم

 ھا است.  ن سخنیو برتر از ا
چ وقت از یـ و امثال او بود، تا ھ ل شه ـیم عایب و تعلیھدفش تأد ج امبریپ

گاھ ، آن ھم به یو نبو ین الھیو اوامر و فرام یاز مسائل شرع یطرف خود و بدون آ
وم نگردانند و در کرا مح یگریم و دکرا حا یسکنند و کم نکن، حیقیطور جزم و 

ه کنند، چرا کاست، اظھار نظر ن یده و مخفیار ما پوشکه از اذھان و افک یبیمسائل غ
  ده است.یاست و از ما پوش یبیامر غ یکان یان و دوزخ و دوزخیبھشت و بھشت ی مسئله
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لعلّه هناها عن املسارعة ايل القطع من «د: یگو ین ادعا مید اییدر تأ یچنانچه عالمه نوو

 ».غري أن يكون عندها دليل قاطع

شناخت در  یه الگوکث به تمام مسلمانان فھماندند ین حدیدر ا ج امبرین رو پیاز ا
و  ین الھیاسالم و اوامر و فرام ن، آن ھم در پرتو شرع مقدسیقیز علم و یھمه چ

ا یر آن، خواه ظن و گمان باشد یاست و غ یبخش نبو یو تعال کتابنا یھا م و آموزهیتعال
از  یرویه پکست. چرا یدام قابل اعتماد نکچ یو احتمال، ھ کا شین و یحدس و تخم

د در مور یفور یھا عجوالنه و انتخاب یھا ن، سرچشمه و منبع قضاوتیقیر علم و یغ
 ھا است.  یمانیھا و پش یامکانواع نا ی هین خود مایه اکز است یس و ھمه چکھمه 

را از  یاوکنجکق و یتحق ی هین، روحیقیر علم و یردن از غک یرویه پک یو براست
 آورد.  یش بار میاند زودباور و ساده یانسان گرفته و او را فرد

و علم و  یق و بررسیتحق ه بدونکسازد  یھمه روشن م یبرا ج امبریرو پ نیاز ا
ند، خصوصًا در مسائل ینما ینند و نه داورکمعتقد شوند نه عمل  یزین، نه به چیقی
ن یبنده و مناسب است تا در ایھمه ز یه براکاست. بل یده و مخفیه از ما پوشک یبیغ

گاھکعت مراجعه یمسائل، نخست به شر از اوامر و  ینند و از طرف خود و بدون آ
م کن حیقی، آن ھم به طور جزم و یو برھان شرع یانیل وحی، و دلیو نبو ین الھیفرام

 نند. کن

 كتبقد و إال أحد من من�م ما ":ج : قال رسول اهللاقال س يلع عنو ]۷[ - ۸۵
؟ العمل وندع كتابنا ىلع نتلك أفال !اهللا رسول يا وا:قال ."اجلنة منمقعده و قعده من انلارم

أما من اكن من أهل السعادة فسييرس لعمل أهل  ؛خلق هلقال: "أعملوا فلك ميرس ملا 
 من فأما( :قرأ ثم ،أما من اكن من أهل الشقاوة فسييرس لعمل أهل الشقاوةو ،السعادة

 .)١(متفق عليه".  اآلية )باحلس� وصدق واتىق أعطى

شما مطلع است و  ی ندهیفرمود: خداوند از آ ج امبریپ«د: یگو سی ) عل۷( -۸۵
از شما  یسکه چه کداند  یا دوزخ نوشته است (و میاز شما را در بھشت ھریک  گاهیجا

ا با توجه به یآ !ج خدا رسول یا گفتند: ش است). صحابه یبھشت یسکو چه  یدوزخ

ث را ین حدیاز ا یبرخ ۳۱ابن ماجه ح ،۲۱۳۵ح یترمذ ،۲۶۴۷-۶ح مسلم ،۱۳۶۲ح یبخار -١
 .اند ردهکت یروا

 

                                           



 ٢٧٩ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ه کحاال  یعنیم؟ (یردن را رھا نسازکم و عمل ینکه نکیتوب خود بر آن تکسرنوشت م
م و چرا زحمت عبادت ینکرا رھا نش مشخص شده است، چرا عمل یگاه ما از پیجا

 ؟)میم و خودمان را به سرنوشت نسپاریشکب
د و از تالش و یو صالح چنگ بزن یکد و به اعمال نینکار ک یفرمود: ھمگ ج امبریپ

ش یه براکزند  یسر م یاز و یارکو کند  می را یارکھرکس  د، چونیستیوشش باز ناک
اعمال سعادتمندان سوی  به سعادت باشند،ه از اھل ک یسانکده شده است. اما یآفر
توب، به که آنان را برابر سرنوشت مکدھند  یرا انجام م یو اعمالکنند  می دایش پیگرا

اعمال سوی  به باشند، یه از اھل شقاوت و بدبختک یسانکرساند و اما  یبھشت م
ه آنان کد دھن یرا انجام م یو اعمالکنند  می دایش پیبختان گرا شگان و نگونیپ شقاوت

آن مطرح  ی نجا دانش خدا و احاطهیرساند (ا یتوب، به دوزخ مکرا برابر سرنوشت م
نده یرا در آ یار خودشان چه اعمالیبندگانش با اراده و اخت ی داند ھمه یه مکاست 

ه آنان بر کداند  یشان را رقم زده است، چون م دھند. برابر آن سرنوشت یانجام م
و علم کنند  می دام سمت را انتخابکسب و تالش خودشان، کار و یحسب اراده و اخت
 ات را تالوت فرمود: ین آیا ج امبریزند)، سپس پ یخدا برابر آن رقم م

ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
ۡ�َطيٰ  فَأ

َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ َوٱ أ َق ب هُ  ٦ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَصدَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ ا َمۢن  ٧لِۡليُۡ�َ مَّ

َ
َوأ

ِ  ٨ۡسَتۡغَ�ٰ ٱَ�َِل وَ  َب ب هُ  ٩ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَ�ذَّ ُ ىٰ  ۥفََسُنَيّ�ِ  .]۱۰-۵ل: ی[الل ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ
شه سازد، و یپ یارکزیند و پرھکخود را بذل و بخشش  ییه در راه خدا داراک یسک« 

تر خدا در آن سرا،  ن سرا و خوبیدگارش بھراسد و به پاداش خوب خدا در ایاز آفر
ر یار خکم و در یساز یاو آسان م یالت و موانع را براکمان و باور داشته باشد، مشیا

 یچشم تنگکه  کسی م. و امایینما یش میرفاه و آسا ی م و او را آمادهیدھ یقش میتوف
بداند، و به پاداش  یالھ یو اخرو یویق و پاداش دنیاز از خدا و توفین یند و خود را بک

بس  یو مشقت و زندگ یسخت یمان و باور نداشته باشد، او را آماده برایخوب خدا ا
  .»میساز یل و ناگوار دوزخ مکمش

 ]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
 ی ھا و ھمه ط به ازل و ابد و تمام زمانیان شد، علم خدا محیچنانچه قبًال ب شرح:

ن انسان، یه اکاند  دیاورد، خداوند میانسان را به وجود باینکه  باشد و قبل از یھا م انکم
ن انسان است یه اکداند  یم أل ا بد و شرور. و خود خداوندیو خوب است  یکن یفرد

ا راه شقاوت و یکند  می را انتخاب یار خود راه سعادت و خوشبختیل و اختیه به مک
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ار یان با اراده و اختکه فالن شخص در فالن زمان و فالن مکداند  ی. و خدا میبدبخت
علم خدا،  یگردد. ول یا پاداش میدھد و مستحق عذاب و  یار را انجام مکخود، فالن 

اشفه است، نه که علم خدا صفت کد، چرا ینما نمی شخص را مجبور به انجام آن عمل
 ننده و اجبارآور. کمجبور  ی قوه

ه کن انسان است یار از انسان شود، چون اید حمل بر سلب اختیز نبایث نین حدیو ا
زند و علم خدا در به وجود  یخود را رقم م یت و بدبختخود، سعاد ی ل و خواستهیبه م

 اسب بنده. که خالق الله است و کندارد. بل یریآوردن اعمال انسان تاث
ا یه مردم بعدًا در دنکداند  یمحققًا خداوند ماینکه  اما«د: یگو یم یمصر یمحمد غزال

ن یو پادافره و عقوبت بد خواھند داشت. ا یکرد و در آخرت ثواب و پاداش نکچه خواھند 
جھان ھردو  ز دریست و علم خداوند به ھمه چین یا و شبھه کیه در آن شکاست  یزیچ

ه مردم در کخداوند بدانچه  یعلم ازل ی سابقهاینکه  است و اما یاحاطه دارد و علم او ازل
است باطل و  یزین چیمجبور خواھد ساخت. ا یتوب ازلکنند، آنان را بر انجام مک ینده میآ

مجبور  یا اشف، نه قوهکاست  یمعنا است. چون علم خداوند نور یپوچ و ب یزین چیچن
نده انجام یه ما در آک) خداوند بدانچه ین علم سابق (و ازلیچ وجه ایننده و اجبارآور. به ھک
 یرو یزیخودشان به چ ی ھا خودشان با اراده ند. انسانک یجاد نمیا یم، جبریدھ یم
ا بد) به یآنان است و خداوند مرادشان را (ھر چه باشد، خوب  یه اھداف ارادکآورند  یم

 ی وهیارد، خداوند مکب بیدرخت سھرکس  بخشد. پس یرساند و تحقق م یاتمام م
ات فوق از یند، و آیچ یارد، ناچار خار مکدرخت خار بھرکس  دھد و یم یبخش به و لذت

ن مطلب داللت یبر ا یارکبدان استشھاد نمود، به طور آش ج امبریه پک» لیوالل« ی سوره
و  یل عطا و بخشش و تقویرا از قب یکیر و نیاسباب خھرکس  دارد، چون به موجب آن

داشته باشد، خداوند مراد و ھدف  یکبه پاداش ن یق و باوریانجام دھد و تصد یزگاریپرھ
 یدھد و برا یقرار م یر آسانیبخشد و او را در مس یمرساند و تحقق  یمال مکرا به  یو

تعلق خاطر داشته باشد و آنھا را  یبه اسباب شر و بدھرکس  وکند  می اش بھشت آماده
، خداوند مقصود و مراد او یب پاداش اخرویذکل: بخل و فسق و فجور و تیاز قب انجام دھد،

 یر دشواریگذارد و در مس یاش م یگمراھبخشد و او را در  یرساند و تحقق م یرا به اتمام م
 .)١(سازد یا میدوزخ مھ یو او را برادھد  یقرارش م

 .۱۴۱-۱۴۰دة المسلم، ص یعق -١

 

                                           



 ٢٨١ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

 من حظه آدم ابن ىلع كتب اهللا إن"  :ج قال رسول اهللا :قال هر�رة أيب عنو ]۸[ - ۸۶
 ،و�شت� تم� وانلفس ،املنطق اللسان وزنا ،انلظر الع� فزنا ،�الة ال ذلك أدرك ،الزنا

 آدم ابن ىلع كتب"  :قال ملسلم رواية و� .. متفق عليه" ��ذبهو ذلك يصدق والفرج
 ،االستماع زناهما واألذنان ،انلظر زناهما العينان ،�الة ال ذلك دركي ،الزنا من نصيبه

 ،و�تم� يهوى والقلب ،اخلطا زناها والرجل ،ابلطش زناها وايلد ،الالكم زناه واللسان
 .)١(" ��ذبهو الفرج ذلك و�صدق
بھره و سھم ھر  أل خداوند یفرمود: براست ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۸( -۸۶

خوش آن  ر دستیه به ناگزکرده و آن را نوشته است کن و مشخص یرا از زنا مع یسک
زبان گفتار بد و ظالمانه، و نفس  یچشم نگاه نارواست و زنا ین رو زنایگردد. از ا یم

خواھد و آلت  یو مکند  می ه آرزوکالت فراوان است و اوست یآرزو و تما یانسان دارا
ه ک یھا و اعضاء تا زمان ن اندامیاعمال ا یعنیسازد( یا دروغ می، آن را راست و یتناسل

ره یو گناھان صغ یمجاز یبا آنھا ھماھنگ نشده است، در حد زنا یآلت تناسل
صورت  یواقع یگرفت، زنا با آنھا صورت یآلت تناسل یه ھماھنگک یوقت یباشند، ول یم
افات و عقوبت آن کھا در م اندام یزند و ھمگ یره از ھمه سر میبکرد و گناه یپذ یم

ن یا یواقع یه به زناکاست  یآلت تناسل ین ھماھنگیم ھستند، چون ایو سھ یکشر
 ند). ک یب میذکا آن را تیبخشد  یت و تحقق میھا واقع اندام
 ]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ند: ک یت مین روایگر امام مسلم چنید ییو در روا
ه به طور قطع و حتم کاز زنا دارد  یا به طور قطع، بھره یر زندگیانسان در مس«

ھا و جوارح بدن  شود اندام یرا نمیست. (زین نکز از آن ممیگردد و پرھ یبدان دچار م
خاص به  یاب زناکدر معرض ارت یرد و از آنھا استفاده ننمود و ھر اندامکل یرا تعط

دگاه به نامحرم یچشمان، نظر و د یشود، از جمله:) زنا یخود قرار دارد و بدان دچار م
رد) و یبا نامحرم قرار گ ی، مجامعت جنسیقیحق یزنا ی ن است مقدمهکه ممکاست(

 یقیحق ین است منشأ زناکه ممکحرام و نارواست ( یزھایدن چیھا، شن گوش یزنا
منجر  یقیحق ین است به زناکه ممکناروا و حرام است( یزبان گفتارھا یزنا گردد) و

رد یبا صورت گیست و نازیارھا و اعمال ناشاکھا  ه بدانکھا آن است  دست یگردد) و زنا

 .۲۱۵۲ابوداود، ح، ۲۰ح ۴/۲۰۴۶، مسلم ۶۳۴۳ح یبخار -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٢٨٢

ه کن فساد گام بردارد (کا امایارھا کسوی  به آنھا ی لهیه به وسکپاھا آن است  یو زنا
ھا و  و ھوس یه ھوکن است یز ایدل ن یانجامد) و زنایب یقیحق یاحتمال دارد به زنا

ن است به که ممکشد (یاندیآنھا ب ی ست و حرام به خود راه دھد و دربارهیناشا یآرزوھا
ه آلت ک یھا تا زمان ن اندامیه اعمال اکد دانست یبا یده شود، ولیشک یقیحق یزنا

باشند،  یره میھان صغو گنا یمجاز یبا آنھا ھماھنگ نشده است، در حد زنا یتناسل
رد یگ یصورت م یواقع یبا آنھا صورت گرفت، زنا یآلت تناسل یه ھماھنگک یوقت یول

 یه به زناکاست  یآلت تناسل ین ھماھنگیزند). چون ا یره از ھمه سر میبکو گناه 
 ند. ک یب میذکا آن را تیبخشد  یت و تحقق میواقع یواقع

ت یاز لغزش و گناه و معص امبران)یھا(به جز پ انسانم تمام یدان یچنانچه م شرح:
 یح و زشتیقطعًا دچار گناھان و اعمال قب یسرشت انسان یستند و به مقتضایمعصوم ن

… ردن به نامحرم و کحرام، نگاه  یزھای: گفتن سخن بد، گوش دادن به چ لیاز قب
 د: یفرما یم ج امبریخواھند شد، چنانچه پ

   .»خ�اخلطاءين اتلواب�و لّك ب� آدم خّطاء«
 ».نندگان خواھند بودکاران، توبه کن خطایارند و بھترکھمه فرزندان آدم لغزش «

است و قطعًا دچار  یره، در سرشت و فطرت انسانیب شدن به گناھان صغکو مرت
حرام  یزھاینگاه به نامحرم، گوش دادن به چ ؛مانند کوچکو  یجزئ یھا گناه و لغزش

 زھا مبرا و معصوم نخواھد بود. ین چیخواھد شد و از ا

إن اهللا كتب يلع ابن آدم حظة من «ث یدر بخش نخست حد ج امبرین رو، پیاز ا

ن یو مراد از اکند  می ن موضوع اشارهیبه ا» … الّزنا ادرك ذالك ال �الة فزنا الع� انلظر

تَبَ «ر و یه به تقدکث یحد  یا را به گونهه خداوند انسان کن است یر شده است، ایتعب» كَ
اب کان ارتکام یه سرشت وکب گناه نشود، بلکه معصوم باشد و مرتکده است یافرین

 ار باشد. کار انسان در یجبر و سلب اختاینکه  دھد، نه یم یگناه به و
ن یاب اکه از ارتکن است یھا ا به انسان ج امبریام پیث، پین بخش از حدیو در ا

ه آنچه کد شوند، بلیوس و ناامیو بخشش خداوند مأ د از رحمت و عفویره نبایگناھان صغ
 . است یواقع یره و زنایبکد انسان از آن بر حذر باشد، گناھان یاست و با یمھم و اساس

 اند:  ردهکبه دو موضوع اشاره  ج امبریم، پینکث به دقت توجه یاگر به متن حد
 

 



 ٢٨٣ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

 ، رهیاب گناھان صغکارت .۱

 یچ انسانین ھیبنابرا» و زنا اللسان املنطق«تا » إن اهللا كتب عيل ابن آدم«با عبارت 
ھا و گناھان  ن لغزشیا یمبرا و معصوم باشد، ول یجزئ یھا ن لغزشیه از اکست ین

د یدادن به حرام، نبا : نظر حرام و گفتن سخن بد و گوش لیاز قب یره و جزئیصغ
 ی هروزمر یھا در زندگ ه انسانکشوند، چرا  یو سرخوردگ یدیأس و ناامیموجب 

امًال که کست یآنھا مقدور ن یو براکنند  می ش با تعداد و انواع فراوان آنھا برخوردیخو
لمات و جمالت کدھند و با  یث گوش فرا مین حدیند و چون بدینما یاز آنھا دور

 ابند. ی ین مکیشوند و تس یآرام م دھند،  یبخش آن گوش فرا م بخش و آرامش تیتسل
 یه بارھا و بارھا در تنگناکھا  انسان ی رهیو صغ یجزئ یھا عالج لغزش یما برا

بد  یھا بد و ناروا و گفتن سخن یھا ان و نگاهیند و دچار عصیآ یگرفتار م یز جنسیغرا
وس یم تا مأیازمندیمانه و گذشت و عفو بزرگوارانه نیرکه ین توجیشوند، بد یو نادرست م

گناھان ھا  این است و یه ھنوز باقه فرصت برگشتن و توجکم یم و بدانیو سرخورده نشو
 ن خواھد رفت. یر از بیخ یارھاک ی لهیباشند و آثار آنھا به وس یره میصغ

ه کست یمقدور نکس  ھیچ یه براکره یث در مورد گناھان صغین حدین، ایبنابرا
ه خواه کره) دارد یاز گناه (صغ یسھم ی: ھر انسان دیفرما یند، مک یامًال از آنھا دورک

 ب آن خواھد شد. کمرت ناخواه
  ره:یبکاب گناھان کارت .۲

الفرج و �شت�و وانلفس تمّ� «:  دیفرما یث میدر بخش دوم حدج  خدا رسول

: چون انسان  دیفرما یم ج امبریث پیاز حد ی ن حصهی.در ا»��ذبهو يصّدق ذالك
ره یاز گناھان صغ یش با تعداد و انواع فراوانیخو ی روزمره یست و در زندگیمعصوم ن
ب کند و خواه ناخواه مرتک یامًال از آنھا دورکست تا یش مقدور نیشود، و برا یمواجه م

ش از آنھا یتواند با اراده و خواست خو یم یره ویبکشود، اما در مورد گناھان  یآنھا م
 ب آنھا شود. کار خود مرتیا به اختیند و یگز یدور

 یرد و از زنایرا مدنظر گن خدا یه اوامر و فرامکانسان مناسب است  یپس برا
 یره، گناھانیبکه گناھان کره است، برحذر باشد، چرایبکقت گناه یه در حقک یواقع

 ه قابل اجتناب نباشند و انسان حتمًا مجبور به انجام آنھا باشد. کستند ین
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ق ذالك«:  دیفرما یم ج امبرین پیبنابرا ھا  از انسان یبعض» يكذبهو والفرج يصدّ
 شوند.  یب آنھا مکار خود مرتیبه اخت یشوند و برخ یم یعواق یب زناکمرت

 ما أرأيت !اهللا رسول يا :قاال مز�نة من رجل� إن :�صح بن عمران وعن ]۹[ - ۸۷
 فيما أو، سبق قدر من فيهم ومىض عليهم قيض أيشء ؟فيه و��دحون ايلوم انلاس يعمل

 عليهم قيض يشء بل ،ال :"فقال ؟عليهم احلجة وثبتت نبيهم به أتاهم ما به �ستقبلون
ٮَٰها﴿ :أل اهللا كتاب يف ذلك وتصديق ،فيهم ومىض لَۡهَمَها فُُجورََها  ٧َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ

َ
َف�

 .)١(مسلم رواه ."]٨-٧[الشمس:  ﴾٨َوَ�ۡقَوٮَٰها

 ج خدا نه (به نزد رسولیمز ی لهیدو مرد از قب«د: یگو س نیحصبن  ) عمران۹( -۸۷
از اعمال  ینونک یایبه ما بگو؛ آنچه مردمان در دن !ج خدا رسول یا آمدند و) گفتند:

ا بر یبرند، آ یامان و رنج فراوان م یآن تالش ب یدھند و در راستا یا شر) انجام میر ی(خ
سب خود کار و یا بر حسب اراده و اختیاست و  یتوب ازلکر و سرنوشت میاساس تقد

ه با کامبران یپ یھا دستاوردھا و ارمغان ار بهیآن اراده و اخت یه بر مبناکھا  انسان
 زنند؟ یده است، سرنوشتشان را رقم میبه ثبوت رس ین شرعیو براھ یانیل وحیدال

ر و سرنوشت ین اعمال بر حسب تقدیا ی ه ھمهکر، بلیدر پاسخ فرمود: خ ج امبریپ
ه کن مطلب است. آنجا ید ای، مؤأل یخدا ی ن فرمودهیاست و ا یتوب ازلکم
 :  دیفرما یم

ٮَٰها َوَما ٖس َوَ�فۡ ﴿ لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها ٧َسوَّ
َ
 .]۸-۷[الشمس:  ﴾٨فَ�

 یروح یرده است و قواکه او را ساخته و پرداخته کو به آن  یسوگند به نفس آدم« 
را  یم نموده است، پس بدو گناه و تقویاو را تنظ یجسم یھا ل و دستگاهیرا تعد یو

به او نشان داده  یچاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحرده است و کالھام 
 ». است

 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

امان و رنج فراوان به اعمال و رفتار دست  ی: با تالش ب »يكدحون فيه« شرح:
 ازند. ی یم

 .۱۰ح ۴/۲۰۴۱مسلم  -١

 

                                           



 ٢٨٥ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

انگر ین دست، ھمه بیگر از ایث دیث و احادین حدیز گفته شد، ایچنانچه قبًال ن
ط به یه علم خداوند محکه ھستند ین قضیباشند و روشنگر ا یعلم خداوند م ی احاطه

ند، یایھا به وجود ب انساناینکه  باشد و قبل از یھا م انکھا و م ازل و ابد و تمام زمان
ز خوب یا مصلح. و نیا بد، مفسداند و یھا خوب ھستند  ن انسانیه اکداند  یخداوند م

ا یو کند  می ار خود راه سعادت را انتخابیل و اختیه به مکست ن انسان ایه اکداند  یم
 را.  یراه بدبخت
رد، چون علم خدا صفت کار از انسان یث را حمل بر سلب اختین حدید ایو نبا

داند فالن شخص به اراده و  یخداوند م یعنیار و فعل. کجاد یاشفه است نه باعث اک
علم خدا  یدھد، ول یفالن عمل را انجام مار خود در فالن روز و در فالن ساعت، یاخت

ل و یه با مکه خود انسان است کد، بلینما نمی شخص را مجبور به انجام آن عمل
 زند.  یخود را رقم م یا بدبختیخود سعادت و  ی اراده

لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها ﴿ی هیچنانچه آ
َ
ل بر اصل مختار بودن انسان یخود دل ﴾٨فَ�

را به او  یت نفس آدمیو طاعت و معص ییتقوا یو ب یخداوند حال تقو یعنیاست. 
 ۱۰ ی هیه در آکگونه  تر، راه و چاه را به او نشان داد. ھمان ر سادهیا به تعبیشناساند و 

 :  بلد آمده است ی سوره

 .]۱۰[البلد:  ﴾١٠َديۡنِ �َّجۡ ٱ َ�ٰهُ وََهَديۡ ﴿
 ؟»میر و شر را بدو ننموده ایو راه خ«

ه فجور و کدار به انسان داده یص و عقل و وجدان بیخداوند آنچنان قدرت تشخو 
ن خود به یابد و ای یدار در می، عقل، فطرت سالم و وجدان بیق وحیتقوا را از طر

 ل بر اصل مختار بودن انسان است. یتمام، دل یروشن

 أخاف وأنا ،شاب رجل إ� !اهللا رسول يا :قلت :قال س هر�رة أيب وعن ]۱۰[ - ۸۸
 فسكت :قال ،االختصاء يف �ستأذنه كأنه ،النساء به أتزوج ما أجد وال ،العنت نفيس ىلع

 مثل قلت ثم ،ع� فسكت ؛ذلك مثل :قلت ثم ،ع� فسكت ؛ذلك مثل :قلت ثم ،ع�
 ."هذر أو ذلك ىلع فاختص ،الق أنت بما القلم جف !هر�رة أبا يا"  :ج انليب فقال ؛ذلك
 .)١(البخاري رواه

 .۳۲۱۵ح ی، نسائ۵۰۷۶ی حبخار -١
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(شما خود  !ج خدا رسول یا :گفتم ج امبریبه پ«د: یگو س رهی) ابوھر۱۰( -۸۸
ه بر اثر کترسم  ی) ھستم و مید جنسیز شدیجوان (و با غرا یه من مردکد) یدان یم

ه با آن ازدواج کز ندارم ین یا هیب زنا و گناه بشوم و مال و سرماکام مرت یز جنسیغرا
ه کد یین بخشم، حال شما بفرماکیمشروع تسق حالل و یزم را از طرینم (و غراک
 ج امبرین سخنش از پیبا ا س رهیه ابوھرکا ید) گویث گویحد یست؟ راویفم چیلکت
 یآلت تناسل یعنیند (کو َاخته  یش را خصیاجازه دھد تا خو یخواست تا به و یم

نموده و  کا را تریرھا شود و شھوات دن یز جنسیند و از دست غراکش را قطع یخو
 مشغول شود).  یش حق تعالیایھمانند راھبان فقط به عبادت و ن

نداد. دوباره سخنانم را  یرد و به من پاسخکوت کس ج امبرید: پیگو س رهیابوھر
رار کگر سخنانم را تینداد. بار د یرد و جوابکوت کس ج امبریردم، باز ھم پکرار کت
وت را در برابر کشان سیدم و اینشن یپاسخ ج امبریباز ھم از طرف پ یردم، ولک

 ج امبریرار نمودم. آنگاه پکن بار سخنانم را تیچھارم یح دادند. برایسخنانم ترج
شده  کز خشیر و سرنوشت رقم خورده و دواتش نیه) تقدکره! (بدان یابوھر یا فرمود:

 یشتن) را خصیخو یخواھ یش، اگر میخو یر و سرنوشت ازلیاست(حال بر اساس تقد
 ».نکار را نکن یا یخواھ یا اگر مین و کو اخته 

 رده است] کت یروا یث را بخارین حدی[ا

وارد نشده است.  یت بخاریدر روا» كأنه يستأذنه يف االختصاء« ی جمله شرح:

شده  کره! سرنوشت قلم خورده و دواتش خشیابوھر ی: [ا »فاختص عيل ذالك او ذر«
خواه «ه کن جمله یقت ایرد]. در حقکنخواھد  یفرق ینکا نی ینکاست، خواه اخته 

است و مراد  س رهیحضرت ابوھر یه برایدیتھد ی در واقع جمله» ینکا نی ینکاخته 
ردن ک از اخته یادیث زیدر احاد ج امبریه پکست. چرا یردن نکاجازه دادن به اخته 

 د:یفرما یم س وقاص یاند. چنانچه سعدبن اب فرموده ینھ

 »لو اجاز له التبتل الختصيناو مظعون التبتلبن  عثامن) عيل جلقد ردّ النّبي (« 

ند، کخدا را عبادت اینکه  مظعون را به خاطربن  ردن عثمانکازدواج ن ج امبریپ« 
 ]ی[بخار». میردک یداد ما خود را اخته م یم یا ن اجازهیرفت و اگر به او چنینپذ

 



 ٢٨٧ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ز یممنوع و ناجا ردن در شرع مقدس اسالمک ه اختهکت دانسته شد ین روایپس از ا
 د وارد شده است نه محل جواز و اباحت. یباال در محل تھد ی است و جمله

 ب� قلوب إن"  :ج اهللا رسول قال :قال العاص بن عمرو بن اهللا عبد وعن ]۱۱[ - ۸۹
 رسول قال ثم "�شاء كيف يرصفه ،واحد كقلب الرمحن أصابع من إصبع� ب� لكها آدم
 .)١(مسلم رواه ." طاعتك ىلع قلو�نا رصف ،القلوب مرصف ا� " :ج اهللا

 ی گمان ھمه یب فرمود: ج امبریپ«د: یگو ب عمروعاصبن  ) عبدالله۱۱( -۸۹
ان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال یدل، م یکفرزندان آدم، بسان  یھا دل

 د. ینما یه بخواھد دگرگون مکاست و آنھا را ھر طور 
ه ک یا : پروردگارا! فرمود ج امبریسپس پ :)دیگو ب عمروبن  (عبدالله

 ».خودت دگرگون بفرما یطاعت و بندگسوی  به ما را یھا ، دلییھا دل ی گرداننده
 رده است].کت یث را مسلم رواین حدی[ا

  : »إن قلوب ب� آدم لكها ب� اصبع� من اصابع الرمحن« شرح:
ات و یبه آ ،میاندازیب یث نبویو احاد یات قرآنیبه آ یاجمال یاگر نگاھ یلکبه طور 

 یاز آنھا، وجود دست و چشم و برخ یه بعضکم خورد یبر خواھ یشمار یث بیاحاد
 یبرا یانکگر بر وجود مید یگر وجود مشت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضید

ا بر یا و یگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنید یرد و بعضیگ یه در آن قرار مکخدا 
 نند. ک یاو داللت م یو دور یکینزد

اثبات آن،  ی ن است، چون الزمهکرممیث بر ظاھرشان غیات و احادین آیحمل تمام ا
ل و ین امر اعتقاد دارند و با دالیمسلمانان بر ا ی ه ھمهکخداوند است. حال آن یجسم برا

 . جسم باشد یدارا أل ه خداوندکه محال است کز ثابت شده است ین ین عقلیبراھ
 م: یخوان یه مید نسفیچنانچه در شرح عقا

 الواحد، القديم، اليّح، القادر، العليم، السميع، ابلص�، الشايئ، املر�د، لـيس بعـرض«
ال و ال متجـّزيءو ال متـبعضو ال معـدودو ال �ـدودو ال مصـورو ال جوهرو ال جسمو

ال �ري عليـه و ماكنال يتم�ن يف و ال بالكيفيةو ال يوصف باملاهيةو ال متناهو مرت�ب
 ».قدرته شئو ال �رج عن علمهو ال �شبه شئو زمان

 .۲/۱۶۸مسند احمد ، ۱۷ح ۴/۲۰۴۵مسلم  -١
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نا، با یع، بیم، سمی، زنده، قادر، علیو ابد یتا، ازلیکگانه و یاست  یذات ،أل خداوند«
ت، مساحت، یل، حد و نھاکه از عرض، جسم، جوھر، صورت و شکاست  یاراده و ذات

و  کشوند پا یموجودات با آن وصف مر مخلوقات و یه ساکب کیم، و تریه و تقسیتجز
ر یچ عنوان بسان سایشود و به ھ یت وصف نمیفکیت و یمنزه است و ھرگز با ماھ

 یرد و زمان بر او جاریگ یھا جا نم انکاز م یانکاز جھات و م یموجودات در جھت
 ی خارج از احاطهکس  ھیچ ز ویچ چیست و ھیه و ھمسنگ او نیشب یزیشود و چ ینم
  .»ستیط و نفوذ و قدرت او نو تسل یمعل

ت یه به ظاھر جسمک یثیات و احادیدر حل آ ین اساس علما و دانشوران اسالمیبر ا
 .)١(اند: ند، دو دسته شدهک یخداوند ثابت م یو حلول را برا

ان و ینیشیه مذھب سلف و پکامر به خداوند)  یض (واگذاریگروه اول: مذھب تفو
حسن، سعدبن بن  ، محمدی، احمد، شافعکفه، مالیابوحن: امام  صدر اسالم است [مانند

ه، محمدبن یراھوبن  مان، اسحاقیسلبن  ، ابومعاذ، خالدکمباربن  ، عبداللهیمعاذ مروز
ه کل اوصاف ین قبیه ما به اکن اعتقادند ین دسته بر ایا ].و.. ی، ترمذیل بخاریاسماع

ر آنھا یرسول اوست و در تفسالم خدا و که کم یمان داریدر قرآن و سنت آمده است ا
: خدا داناتر است به  ردند و گفتندک یل خودداریم. لذا از تأوینک یتعمق و غور نم

 ردند. کبودن او را رد  یه و جسمانیه تشبک یقت آنھا، در حالیحق

َ�َ  ۡستََوىٰ ٱ�ُمَّ ﴿» استوا« یه معناکانس سؤال شد بن  کاز امام مال ین خاطر وقتیبه ا
ت و یفکی یاستوا در لغت روشن است، ول ی: معنا ست؟ گفتیچ .]٥٤[األعراف:  ﴾لَۡعۡرِش ٱ

 مان به آن واجب است. یردن از آن بدعت است و اکآن بر ما مجھول است. سؤال  یچگونگ
 ندگان است. بعد ازیه مذھب خلف و آکر) یل (شرح و تفسیگروه دوم: مذھب تأو

د یو عقا یفلسف یه متأثر از آراکھا  از ملت یاریافت و بسیقلمرو اسالم توسعه اینکه 
بودن او داشتند، وارد اسالم  یاء) و جسمانیه اعتقاد به حلول خداوند (در اشک یرانیا

ن حال یدند و در عین شبھات نسبت به خداوند متعال گردیختن ایشدند و سبب برانگ
ردند. به کرد استناد ک ید مییدشان را تأیه عقاک یاتیو ظواھر آ یه در زبان عربکبه آنچه 

ث را به خدا یات و احادینگونه آیا یقیحق یه معانکه بر خالف سلف کناچار خلف [
اند پرداختند  ت و حلولیه دال بر جسمانک یل الفاظیردند] به تأوک یض میواگذار و تفو

 .۷۳-۷۱د اھل سنت، صی: شرح عقاک.ر -١
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ه ک یمادام یبا مقام الھ یردند. به حسب آن معانکحمل  یمجاز یو آنھا را بر معان
ار که در قرآن و سنت به ک یمجاز یرا معانیرا داشت، ز یلغت احتمال آن معانزبان و 

 ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ ی هیدر آ» استوا«است. لذا  یقیحق یشتر از معانیرفته، ب
 ردند. کل یال و اقتدار تأویرا به است .]٥[طه:  ﴾٥ۡسَتَوىٰ ٱ

اعتنا و توجه  یمجازًا به معناشود و  یاطالق م یقین بر چشم حقیز گفتند: عیو ن
شود و مجازًا بر قدرت و  یاطالق م یقیبر بازو و انگشتان حق» دی«رود و  یار مکبه 

ن آمدن دستور ییگردد و مجازًا بر پا یاطالق م یبر فرود آمدن جسمان» نزول«تسلط، و 
:  ندیوگ یشود. مثًال م یار برده مکردن به کتواضع و محبت  یز به معنایا فرشته و نی

 رد. کتواضع  یعنی» نزل فالن«

ِ ٱيَُد ﴿ ی هین اساس خلف آیبر ا يِۡديِهمۡ  �َّ
َ
 ی طرهیرا به قدرت و س .]١٠[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

ۡ�ُينَِنا﴿ ی هیردند و آکل یاو تأو
َ
 یرا به تحت نظر و توجه ما معن .]١٤[القمر:  ﴾َ�ِۡري بِأ

 .)١(..ردند وک
ر دست، چشم، انگشت، سمت یه تعبکد دانست یز باین مطلب را نینجا ایالبته در ا

د، واّال یفرما یھا صحبت م ه خدا با آن با ما انسانکاست  یی.. ھمه و ھمه الفبا.راست، و
ت کیمت تاّمه و مالکخدا و ح ی ھا در برابر قدرت نامحدود و شامله ھا و مطلب ن واژهیا
 معنا است.  یو بمصداق  یر او بیر و جھانگیت و علم فراگیحد و نھا یب

با یار زیبس یا  ییناکر یان عظمت و قدرت خدا از تعبیب یث براین حدیدر ا ج امبریپ
 د: یفرما یو مکند  می استفاده

ان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال یفرزندان آدم م یھا دل ی ھمه«
 ». دینما یه بخواھد دگرگون مکاست و آنھا را ھر طور 

 یزیامل بر چک ی ه از قدرت مطلقه و سلطهیناک یھا و جمالت ن واژهیو معموًال چن
م؛ فالن شھر در ییگو یش میرات روزمره خویھا در تعب ه ما انسانکگونه  است. ھمان

 باشد.  یدر قبضه و مشت من م کا فالن ملیدست من است و 
 ی مطلقه ی ه از سلطهیناکرات، یھات و تعبین تشبیا ی ھمهاینکه  وتاه سخنک

است تا ھمگان  یو آسمان ینیو تمام موجودات و مخلوقات زم یپروردگار بر عالم ھست

 .۷۴د اھل سنت، صیشرح عقا -١
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ف قدرت خداوند است، چرا کالت در کد نجات و حل مشیلکا و آخرت، یه در دنکبدانند 
خود ھر لحظه به  یدر بقا یاو است و حت ی هیموجودات از ناح ی نش ھمهیه آفرک
 ی الت و ھمهکو گشودن گره تمام مش یھست عالمر یازمنداند و تدبیض وجود او نیف

 ارزاق به دست با قدرت اوست. 
الفاظ و  ییو نارسا یوتاھکدارند و به خاطر  ییناک ی رات، جنبهین تعبیا یو ھمگ

خدا و  ی بلند از قدرت نامحدود شامله یم آن معانیروزمره، ناچار یما در زندگ یالفبا
.. را در قالب .و یر او تعالیر و جھانگیو علم فراگت یحد و نھا یت بکیمت تامه و مالکح
ان مقام یه در خور بک یھا و جمالت ه ما الفاظ و واژهکم، چرا یزیبر کوچکن الفاظ یا

ن الفاظ و با یم، پس به ناچار از ھمیار نداریعظمت و قدرت پروردگار باشد در اخت
وه و جالل کقدرت و ش ان عظمت وی، در بییناکرات یھات و تعبین تشبیاستفاده از ھم

 یسکه کماند  ین درست به آن میم. و اینک یاستفاده م یتعال یو عزت و اقتدار ذات بار
ح ین جھان را تشریند، مسائل اک یم ین زندگیه در عالم جنک کیودک یبخواھد برا

د، ناچار است مطالب را به صورت یرده و اگر ھم بگوک یوتاھکد ینگو یند، اگر سخنک
 ن را ندارد. یشتر از ایو استعداد ب ییط توانایرا شنونده در آن شرایند، زک سربسته ادا

ه ک یاحتمال تجسم و حلول پروردگار را بدھد و براستھا  این از یسکد ین رو نبایاز ا
مان یاال فیت و ضعیظرف مکر و کف وتهکن و یب وتهکخرد،  یار ساده لوح، بیجز انسان بس

 اش نقش نخواھد بست.  لهیه و مخکمدر ی در قوه یرکن فیچن یسکگر ید
خود  یھا شهیز اندیو ناچ کوچک یھا اسیار و مقیھا با مع گمان اگر انسان یو ب
ردند، ھرگز به ک یب و نقص خدا، قضاوت نمیع یو ب کذات و صفات پا ی درباره

و ضاللت و  ی، گمراھیبندوبار یفر و زندقه، الحاد و بک یھا چاله اهیھا و س راھهیب
 افتادند. ینم یشقاوت و بدبخت

 ىلع يودل إال مولود من ما"  :ج رسول اهللا قال :قال س هر�رة أيب عنو ]۱۲[ - ۹۰
 حتسون هل .مجعاء بهيمة ابلهيمة تنتج كما،يمجسانه أو ينرصانه أو يهودانه فأبواه ،الفطرة

ِ ٱفِۡطَرَت ﴿ :يقول ثم ؟جداعء من فيها ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱَعلَۡيَها َّ� 
 .)١(. متفق عليه"]٣٠[الروم:  ﴾ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك 

 .۲/۳۵۱مسند احمد  ،۲۲ح ۴/۲۰۴۷، مسلم ۱۳۵۸ح یبخار -١
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وجود  ی پا به عرصه یچ نوزادی: ھ فرمود ج امبری: پ دیگو س رهی) ابوھر۱۲( -۹۰
و  کگناه و بدور از ھرگونه شر یو ب کاسالم، پا کبر فطرت پااینکه  گذارد. جز ینم

 د. یآ یا میبه دن یبندوبار یفر و زندقه و الحاد و بکو  یپرست چندگانه
ش کیه او را به کرد و آنھا ھستند یگ یپدر و مادر قرار م یسپس تحت سرپرست

وان، یه حکطور  آورند. ھمان یدر م یپرست ن آتشیا آئیو  یحین مسیا دی، یھودی
د؟، چرا ینک یم یب و نقصیآن احساس عا در موقع تولد در یآورد، آ یا میبه دن یا بچه

ه پس از کند (بلیآ یا نمیا داغ شده به دنیده یوانات با گوش بریح ی از بچه یکچ یه ھک
وانات یگر حیز آنھا از دییو تم ییه به منظور شناساکوانات ھستند یتولد، صاحبان آن ح

و  کنسان، پاا کودکن طور یند. ھمینما یا داغ میو کنند  می آنھا را قطع یھا گوش
ه پدر و کپس از تولد است  ید، ولیآ یا میفر به دنکو  کگناه و بدور از ھرگونه شر یب

 نند).ک یم یا مجوسی یحی، مسیھودیمادر، او را 
 رد.که را تالوت ین آین سخن، اید اییدر تأ س رهین حضرت ابوھریپس از ا

ِ ٱ َرَت فِطۡ ﴿ ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱَعلَۡيَها  ﴾ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
 .]۳۰[الروم: 

ه خداوند مردمان را بر آن سرشته کاست  یفطرت و سرشت یو خداشناس یخداباور«
 ینداریو از د ییفرگراکبه  ییر داد (و آن را از خداگرایید سرشت خدا را تغیاست، نبا

ه ک یو خداباور ین فطرت خداشناسیشاند) اک یجروکبه  یوو از راستر ینید یبه ب
م و استوار و راست و درست کن محیین و آیھا نھفته است، د انسان یھا در اعماق دل

 ». است
 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ست؟یمراد از فطرت چ شرح:
ه دو مورد کنقل شده است  ی، اقوال متعددیباره از علما و دانشوران اسالم نیدر ا
 شتر قابل توجه است: یاز آن، ب
را  یھر انسان أل خداوند یعنین اسالم است، ین مبیه مراد از فطرت، دکن یا .۱

 یخارج یه اگر عارض و مانعکده است یمطابق سرشت و فطرتش، مسلمان آفر
ه متولد شود بر فطرت اسالم و ک یا ند، ھر بچهکطش فاسد نیاو را در مح

ن یز بر ھمیحنبل و حافظ ابن عبدالبّر نبن  باشد. و امام احمد یم مسلمان
 باورند.
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نمودن  رفتن و قبولیت و استعداد پذیو صالح یستگیه مراد از فطرت، شاکنیا .۲
عه یبه ود یتینش انسان، چنان خاصیخداوند متعال در آفر یعنیاسالم است. 

رابر او وجود دارد م در بیت شناخت خدا و تسلیه در انسان صالحکنھاده است 
سته باشد و در یو شا یکن یا ت شود و در خانوادهیو اگر انسان درست ترب

تواند از  یم یند، به راحتکآل رشد  دهیط ایمناسب و در شرا یط اجتماعیمح
ن اسالم گردن بنھد و آن را ین مبیرد و به دیار بگک یستگین استعداد و شایا

 رد. یبپذ
خ عبدالحق محدث ی، شی، تورپشتیبی، طینیجمھور از جمله عالمه ع کو مسل

ه خداوند کن باورند یز بر ایه آنھا نکن است. چرا یز ھمین یالله دھلو ی، شاه ولیدھلو
رش اسالم را ھم یت پذیند، در وجودش استعداد و صالحیآفر یه مک یرا وقت یھر انسان

ط یو مح یند و عوامل خارجک یب زندگط آزاد و مناسیه اگر در محککند  می ز خلقین
وجدان  ی رهیاو را دعوت به اسالم دھد، با خم یسکاینکه  آلوده مانع او نشود، بدون

تواند راه را از چاه و  یش میت ناب خویو خالص خودش و با استعداد و صالح کپا
 رد. یوندد و آن را بپذین اسالم بپیص دھد و به دیفر تشخکمان را از یا

م بر کقاطع و مح یل و برھانی، دلیقرآن ی هیو آ یث نبوین حدیحال، ابه ھر 
آن  أل ه خداوندکاست  یو خداشناس یو باور خداباور یدیتوح ی دهیبودن عق یفطر

 ن نموده است. یھا عج ھا و در تاروپود وجود انسان را در اعماق دل
در درون  یالھ ن نوریگذارد، ا یم یه انسان قدم به عالم ھستک ین روزیو از نخست
فطرت و سرشت  یکبه صورت  یو خداپرست ییه خداگراکور است، چرا  جان او شعله

 ھا قرار دارد.  انسان ی در درون جان ھمه
از ھرگونه  کن به صورت خالص و پایه دککند  می دکیث تأین حدیدر ا ج امبریپ

وجود دارد و  یفر و زندقه، در درون جان آدمکو خرافه و  کو ھرگونه شر یآلودگ
 ی فهین وظیاست، بنابرا یامر عارض یک یو خانوادگ یو اجتماع یطیانحرافات مح

نند و به کل یرا زا ین امور عارضیه اکن است یا یآسمان یھا تابکو  یامبران الھیپ
 و رشد و نمّو دھند.  ییوفاکان شکانسان، ام یفطرت اصل

و  ینظران امور روانشناس صاحب ز از نقطه نظر دانشمندان ویما ن ینونک یایدر دن
 یو برائت نفسان یمان الھیو ا یدیه انسان بر اساس فطرت توحکت، مسلم است یترب

ح یت صحیه با تربکاست  یخام و مستعد ی ت طفل مانند مادهیشود، شخص یمتولد م

 



 ٢٩٣ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

سته یشا یمانیا ی نهیدر زم یط آموزشیمناسب و شرا یو مصاحبت اجتماع یخانوادگ
 یتیفاضل و ترب یراسخ و استوار و اخالق یمانیا یدارا ک، بدون شردیگ یل مکش
 آل خواھد شد.  دهیا

 ينشأ ناشئ الفتيان منّاو
 

 

ده ابوه  عيل ما كان عوّ
 

 لكنو ما دان الفتي بحجيً و

 

 

ده التدين اقربوه  )١(يعوّ
 

ن جوانان ما به سبب عقل ینند، تدک یت پدرانشان رشد میفرزندان ما بر اساس ترب
 ت پدران آنھاست. یه به جھت تربکست، بلیآنان ن

 د: یگو یگر مید یو شاعر

 ليس النبت ينبت يف جنانو
 

 ةكمثل النبت ينبت يف الفال 
 ج

 الـهل يرجي الطفال كمو
 

 إذا ارتضعوا ثديّ الناقصات 
 

سان یکرده است، که در برھوت رشد کد، با آنیرو یباصفا م یه در باغک یاھیگ
توان انتظار  یخورند، م یر میق و پست شیه از پستان زنان ناالک ییھا بچها از یست. آین
 .)٢(داشت؟ یمال و بزرگک

بودن اصل  یخداشناس به فطر ی اغلب دانشمندان و فالسفه ی، براستیآر
ر یز در اعماق ضمینند، نک یار مکن اصل را انیه اک ییآنھا یاند و حت معترف یخداشناس

 نا و شنوا معتقداند. یبزرگ و توانا و ب ییدارند و به وجود خدامان یو وجدان خود بدان ا
بوت، روم، لقمان و زمر با کونس، فرقان، عنی یھا در سوره یات فراوانیخداوند در آ

ران خداوند باالخص کھا اعم از خداپرستان و من انسان یه ھمگکشود  یادآور مید، کیتأ
گاه به  ط طاقتیات و شرامات و آفیران خداوند در مواقع بروز نامالکمن فرسا ناخودآ
تن،   ه ھمهک یانه در حالیسوگرایکآورده و  یخدا روسوی  به فطرت یم نداکح

است  یتین واقعیخوانند و ا یم یادرسیھستند او را به فر یحق تعال ییایبرک ی متوجه
تمدن  یه در حد اعالکان امروز یتمدن گرفته تا آدم یو ب ییان از ابتدایآدم ی ه ھمهک

 یھا ست گرفته تا انسانیالیقرار دارند و از افراد خدانشناس و سوس یت اجتماعیو مدن

 .۱۵۴ص  ۱م ج ینکت یچگونه فرزندان خود را ترب -١
 .ھمان -٢
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د یز قطع امیه از ھمه چک یطید و در شرایھا و شدا یخداشناس، بالاستثناء در سخت
 د: یفرما یزنند. خداوند م یرا از درون قلب و وجدان صدا م ینند، حق تعالک یم

ۡ ٱ وََجآَءُهمُ  ِصٞف �َ  رِ�حٌ  َجآَءۡ�َها...﴿ ِ َمَ�نٖ  َمۡوجُ ل
ْ  ِمن ُ�ّ �َُّهمۡ  َوَظنُّٓوا

َ
ِحيَط  �

ُ
 بِِهمۡ  أ

 ْ َ ٱ َدَعُوا  ]۲۲ونس: ی[ ﴾...ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ
پندارند  یدود و م یشان میرد و از ھر سو موج به سویگ یدن میوز یبه ناگاه باد سخت«
ن وقت خدا را به یندارند. در ا یزیراه گراند و  ه توسط مرگ از ھر سو احاطه شدهک

 ».دانند ین را تنھا از آن او میو د یخوانند و طاعت و عبادت و فرمانبردار یاد میفر

نِ  َدۡعَوٮُٰهمۡ  َوَءاِخرُ  َسَ�ٰمۚٞ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ  للَُّهمَّ ٱ ُسۡبَ�َٰنَك  �ِيَها َوٮُٰهمۡ َدعۡ ﴿ 
َ
 ۡمدُ �َۡ ٱ أ

ِ َرّبِ   .]۱۰ونس: ی[ ﴾١٠َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
گفتند) و  یا میافران در دنک(از آنچه یپروردگارا تو منزھ:مؤمنان یدر بھشت دعا«

زدان سبحان)،و یفرمانبرداران  یگر) درودتان باد (ایسالم آنان در آن (خطاب به ھمد
مان را یه اکان را سزا است، (یر و سپاس پروردگار جھانکش :ختم دعا و گفتارشان

 »باشد... ید) میرد و از ما خشنود گردکب ما ینص

َ�ُۥ إَِذا ُ�مَّ  هِ ُمنِيًبا إَِ�ۡ  ۥَر�َّهُ  َد�َ  ُ�ّٞ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  �َذا﴿  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  َمةٗ نِعۡ  َخوَّ
 ْ ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ  يَۡدُعٓوا نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  َسبِيلِهِۦۚ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ  إِنََّك  قَلِيً� 
َ
 .]۸[الزمر:  ﴾٨�َّارِ ٱ أ

خواند و  یاد میگردد، پروردگار خود را به فر یمتوجه انسان م یه گزندک یھنگام«
از جانب خود بدو  یه نعمت بزرگک یآورد. سپس ھنگام ینان رو به درگاه او مک تضرع

ه قبًال کخدا را  )ردکل یتبد یرا به خوش یو یناخوشو شقاوت او را به سعادت و ( داد
و  )دیگو یدعا م کبرد و به تر یاد می(و گزند را از کند  می خواند فراموش یاد میبه فر

از راه او بدر  )سازد تا (ھم خود را و ھم مردمان را بدان یخدا م یرا برا ییھا خدا گونه
فر خود کاز  یروزگار کو: اند) بگین فردیغمبر! به چنیپ یند.(اکبرد و گمراه 

 ...» یانیه) تو از دوزخکاما بدان  ،مند شو (و با آن خوش بگذران بھره
از  یو برائت نفسان یمان الھیو ا یدیه انسان بر اساس فطرت توحکم یپس دانست

است  یخام و مستعد ی مانند ماده کودکت یشود و شخص یت متولد میگناه و معص
 رد. یگ یل مکش یتیو ترب یو آموزش یو مصاحبت اجتماع یت خانوادگیه با تربک
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آنھا  کن خود ھستند. قلب پایدر دست والد یان مانند امانتکودکقت یو در حق
م و درست یو درست عادت دھ یکاست، اگر او را به اعمال ن یمانند گوھر ارزشمند

م، بر اساس ینکاو را آراسته ب یمانیات ایو خصوص یم، و به خصائل اخالقینکت بیترب
وان به یآورد و اگر او را مانند ح یا و آخرت را به دست میو سعادت دنکند  می آن رشد

ه کگردد، چرا  یشود و تباه م یند، گمراه مکست عادت یم تا به اعمال ناشایخود واگذار
 یا با افرادیند کگمراه رشد  یط اجتماعیا محیمنحرف  یا در خانواده کیودکاگر 
زد و یآم ید اخالق بد، با وجودش در میند، بدون تردکست نشست و برخاست یناشا
 یفر و گمراھک یم و مبادیو بر اساس مفاھکند  می ست را جذبیناشا یل رفتاریخصا

شود و از اسالم به  یده میشکاز سعادت به جانب شقاوت  یرشد خواھد نمود و به زود
 دارد.  یفر گام بر مکجانب 

سته یو شا یکن یھا د نخست خود پدر و مادر انسانیزندان باحفاظت فر یپس برا
را به آنان  یند و محاسن اخالقیب نمایت و تھذیان را درست تربکودکتا بتوانند  باشند،

 دھند.  یو بالندگ ییوفاکان شکآنھا ام یاد دھند و به فطرت اصلی

"  :فقال لكمات خبمس ج اهللا رسول فينا قام :قال االشعري موىس أيب وعن ]۱۳[ - ۹۱
 قبل الليل عمل إيله يرفع ،و�رفعه القسط �فض ،ينام أن هل ينبيغ وال ،ينام ال اهللا إن

، لو كشفه ألحرقت سبحات انلور حجابه ،الليل عمل قبل انلهار وعمل ،انلهار عمل
 .)١(مسلم رواه". »وجهه ما إنت� ايله برصه من خلقه

راد خطبه برخاست و ما را یا یبرا ج امبرید: پیگو سی اشعر ی) ابوموس۱۳( -۹۱
 ه بخوابد.کخوابد و او را نسزد  نمی أل ز پند و اندرز داد و فرمود: خداوندیبه پنج چ

ن یینش) پایو تجاوز از اوامر و فرام یت و نافرمانیرا (به سبب گناه و معص یاو برخ
 ی عهیرا (به ذر یشاند) و برخک یات پست دوزخ مکدارد (و به در یآورد و خوار م یم

رساند).  یبھشت م یگرداند (و به درجات واال یبرد و واال م ی) باال میطاعت و بندگ
ش از یروزانه پ یارھاکروزانه و  یارھاکش از یانسانھا) پ یردار و گفتار شبانه(ک
ردار کدر باال رفتن  یقیا تعویر و یچ تأخیشود(و ھ یاو باال برده مسوی  به شبانه یارھاک

خدا سوی  به آنھا ی حانهیبا و گفتار قبیردار نازکا یھا و  انسان ی زهکیده و گفتار پایپسند
  .روند) یاو باال مسوی  به ردار به سرعتکه اعمال و کدھد، بل نمی رخ

 .۴/۴۰۵مسند احمد ح  ،۱۹۵ابن ماجه ح  ،۱۷۹-۲۹۳مسلم ح -١
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نار زند، جلوه و فروغ و پرتو او کو اگر آن را  پرده و حجاب او نور است و فروغ،
 د. یند، خواھد سوزانیگشا یم اوسوی  به دهیه دکدگان را یآفر ی ھمه

 رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

ترجمه  یرا به رزق و روز» قسط«از شارحان  ی: برخ »يرفعهو خيفض القسط« شرح:

ھرکس  یداند، روز یه خود مک یدیبرابر مصلحت و صالحد أل خداوند یعنیاند،  ردهک
ه بخواھد فراوان و کھرکس  یبراگرداند و  یو تنگ مکند  می مکاز بندگانش را بخواھد 

گر ید یا گر از شارحان، ترجمهید یدھد و برخ یگرداند و توسعه م یگسترده و فراخ م
 اش در باال گذشت.  ه ترجمهکاند  ردهک

 یگاھ أل ه خداوندکن گفت: یرد و چنکن دو قول جمع ین ایتوان ب یبه ھر حال م
 یو گاھکند  می را بر آنھا تنگ یاز بندگان، روز یا عده یان و نافرمانیاوقات بر اثر عص

را بر آنھا گسترده و  یگر از بندگانش، رزق و روزید یا عده یز بر اثر طاعت و بندگین
 .گرداند یفراخ م

 :  »حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما إنتهي اليه برصه من خلقه«
است  یه وجودک أل خداونده ککند  می انین مسئله را بیث، این بخش از حدیا

ده و مشاھده نخواھد شد، یم، دینک یم یه در آن زندگکنامحدود و باالتر از جھان ماده 
 ز محدود است. یما ھمه چ ینونک یایه در جھان ماده و دنکچرا 

ثابت  یو شرع یانیوح ین نقلیو براھ یل عقلیدر آخرت با دال أل ت خداوندیاما رؤ
ث مشھور امام یه در حدکسنت و جماعت است. چرا  ز اعتقاد و باور اھلین نیاست و ا

إن�م سرتون ر��م كما ترون القمر يللة «:  فرمود ج امبریه پکآمده است  یبخار

ه ماه شب چھارده را کد، ھمانگونه ید دین شما پروردگارتان را خواھیقیبه  »ابلدر

 د:یفرما یم أل و خداوند». دینیب یم

﴿ ٞ ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  ٢٢نَّاِ�َ   .]۲۳-۲۲امة: ی[الق ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
  .»نگرند یاند، به پروردگار خود م شاداب و شادان ییھا در آن روز چھره«
ت و حد و حدود و یفکیاست بدون  یتیت خدا در آخرت رؤیه رؤکد دانست یو با

 یعنیننده باشد، ین او و بیب یه مسافتکآن یباشد و ب یو جھت یانکدر ماینکه  بدون
دنشان مشروط یداینکه  ایم و ینیب یان مکه اجسام را در مکت خداوند به ھمانگونه یرؤ
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ه کست، چرا ی) باشند نیکار نزدیار دور و نه بسینه بس( متوسط، ییه در جاکن یبه ا
 و منزه است.  کزھا پاین چیا ی از ھمه أل خداوند

ا نور یرد یننده قرار گیو در مقابل ب یو جھت یانکدر ماینکه  بدون أل پس خداوند
سنت و  شود و اھل یده میننده باشد، در آخرت دین او و بیب یا مسافتیبه چشم برسد و 

ت خداوند در آخرت دارند و یاعتقاد به جواز رؤ یو نقل یل عقلیز با دلیجماعت ن

بَۡ�ٰرُ ٱ�َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿ ی هیند: آیگو یم
َ
ند، ک یت داللت نمیرؤ یبر نف ]١٠٣ [األنعام: ﴾...ۡ�

رسند.  ینم یقت او تعالینه حقکھا به  چشم یعنیند. ک یداللت م کادرا یه بر نفکبل
 یافتن و احاطه نمودن به تمام جوانب حق تعالیشده است، در ینجا نفیلذا آنچه در ا

 �َّ تُۡدرُِ�هُ ﴿ ی هیآ ی درباره س رمهکت. چنانچه از حضرت عیاست، نه اصل رؤ
بَۡ�ٰرُ ٱ

َ
د؟ گفتند: چرا. ینیب نمی ا شما آسمان رایدر پاسخ گفت: آ یسؤال شد. و ﴾...ۡ�

ند؟ گفتند: ک یجوانب آن را احاطه م ی د؟ و نگاھتان ھمهینیب یآن را م ی ا ھمهی: آ گفت
 ن است.ین چنیز ایدن خداوند در آخرت نیر. گفت: پس دیخ

ۡ ٱ َوَ�ُ ﴿  ٱ َمَثُل ل
َ
�ۡ ٰ  .]۲۷[الروم:  ﴾ۡ�َ

 .»ن متعلق به خدا استیآسمانھا و زمن وصف در یباالتر«

اينِ «و  رَ نْ تَ  یرا وجود مادیا است، زیت در دنیرؤ ینف یاعراف، برا ی در سوره »لَ
 یگریات فراوان دیشمار و آ یث بیدار خداوند را ندارد. و احادیا تاب دین دنیدر ا یآدم

و حدود و جھات و  یو چگونگت یفکیردن آخرت، بدون که نگاه کدھد  ینشان م
ت و حد و حدود است، و یفکیدن خدا در آخرت بدون یه دکمسافات و صفات است، بل

چشم را در آخرت  یویت دنیخاصاینکه  ایدھد و  یم یان چشمیبه بھشت أل خداوند
 ند. کت یرا رؤ یدھد تا بتواند او تعال یر مییتغ

ب را بر شاھد و آخرت یاند، غا آخرتت خدا در یر رؤکه منکد بسان معتزله یپس نبا
نند، چرا کسان تصور یکماده را  یم جھان ماده و جھان ماوراکرد و حکاس یا قیرا بر دن

اس مع الفارق شده ید دچار قین خاص خود را دارند و نبایدام از دو جھان، قوانکه ھر ک
 اس نمود.یت قیا و ماده را به معنویو آخرت را به دن

 ،نفقة تغيضها ال مألى اهللا يد"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۱۴[ - ۹۲
 ،يده يف ما يغض لم فإنه واألرض؟ السماء خلق مذ أنفق ما أرأيتم ،وانلهار الليل سحاء
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 .متفق عليه. " و�رفع �فض امل�ان و�يده ،املاء ىلع عرشه و�ن

 يشء يغيضها ال سحاء ،- مآلن :نمري ابن قال - مأل اهللا يمني " :ملسلم رواية ويف 

 .)١(" والنهار الليل

دست خدا پر و گشاده  یفرمود: براست ج امبریپ: « دیگو س رهی) ابوھر۱۴( -۹۲
ند کمت خداوند اقتضا که بخواھد و حکاست (و او جواد و بخشنده است و ھر گونه 

ند، ک یم نمکاز آن  یزیست) و انفاق و بخشش چیل و تنگ چشم نیبخشد و بخ یم
 بخشد.  یش) شب و روز میمتش بر بندگان خوکح یه او(بنابر اقتضاکبل

ن، چقدر (بر بندگان و یھا و زم نش آسمانیاز بدو آفر أل ه خداوندکد ینیب یا نمیآ
از آنچه  یزین وجود چیبا ا یرده ولک) انفاق ینیو فرازم ینیموجودات و مخلوقات زم

 م نشده است. کدر دست پر و گشاده دارد، 
ز در دست اوست ی) نیرزق و روز یآب قرار دارد و ترازو( یخدا بر روو عرش 

ه خود ک یدی(و برابر صالحدکند  می ادیم و زکرا)  یمتش روزکن، بنا به حی(بنابرا
گرداند و  یو تنگ مکند  می مکاز بندگانش را بخواھد ھرکس  یداند، رزق و روز یم

 دھد). یگرداند و توسعه م یه بخواھد فراوان و گسترده و فراخ مکھرکس  یبرا
پر و گشاده  أل دست راست خداوند«ند: ک یت مین رواین الفاظ چنیو امام مسلم با ا

بخشد و انفاق و  یشب و روز بر بندگانش م أل است(و او جواد و بخشنده است) و خداوند
 ند.ک یم نمک یزیاد از آن چیبخشش و انفاق ز یو براستکند  می َدِھش
 ]اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

» دست« یبه معنا» دی«واژه  یاصل ی: چنانچه قبًال گفته شد، معنا »يداهللا« شرح:
گردد از جمله:  یز استعمال مین یگرید یبه معان ین واژه در زبان عربیا یاست، ول

 .یومت و زمامدارکنعمت، قدرت، تسلط و نفوذ، ح
 یریه و تعبیناک». دست خدا پر و گشاده است«د: یفرما یم ج امبریه پکنجا یو در ا

و  یماد یھا به نعمت یا امل و اشارهکت جود و بخشش و قدرت یبا از نھایف و زیلط
 است.  أل خداوند یو اخرو یویو دن یمعنو

 .۲/۳۱۳، مسند احمد ۱۱۷ابن ماجه ح، ۳۰۴۵ح یترمذ ،۳۷ح ۶۹۱/  ۲مسلم، ۴۶۸۴ح  یبخار -١
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 یو جود، و در مقابل خال یه از بخشندگیناکقت پر و گشاده بودن دست، یو در حق
 باشد.  یم یچشم و تنگ ه از بخلیناکو بسته بودن دست، 

قرار دارد و  یدست جود و سخا و بخشش و گشاده یدر منتھا أل خداوند یو براست
 یم و در مراحل مختلف زندگینیب یش میناف خوکه ما در اطراف و اکن ھمه نعمت یا

 ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یاعم از ماد
فضل و بخشش دستان  ی م، ھمه و ھمه ثمرهینینش یآنھا م ی نظاره .. به.و یو اقتصاد

ه شب و روز بر بندگانش احسان و انعام کف خداوند سبحان است. و اوست کیبال

يص و و التُعدران یکب یھا ر چتر نعمتید و ھمه را در زینما یم ش قرار یخوال حتُ
 ھد. ش را به بندگانش نشان دیخو یجود و سخا یدھد، تا منتھا یم

اء« ر نموده است. یده است و فراگیرده است. اتمام بخشک: فراوان و فراخ  »سحّ
ظاھر و باطن را بر بندگانش گسترده و افزون  یھا خداوند شب و روز نعمت یعنی

ت انداخته کر منافع و مصالح آنھا به حریر نموده است و در مسیساخته و بر آنھا سراز
 است. 

 ند،ک یم نمک:  »ضھایال تغ«نده از نعمت و لطف. کپر، آ یعنی:  »مألن«، »مألي«
 اھد. ک نمی
ا دما، ی ینیه با آن سنگکمختلف  یھا سنجش به گونه ی لهیا وسی: ترازو  »زانیالم«

ار برده کز به ین» عدالت«و » اندازه« یز به معنایرند. و نیا فشار و جز آنھا را اندازه بگی
 شود.  یم

شود، چرا  یرا شامل م یعیو دستور تشر ینیوکھر قانون ت »زانیم« یلکبه طور  یول
ترازو و  یدر لغت به معنا» زانیم«ه کاند و درست است  سنجش ی لهیه ھمه وسک

ث به آن ین حدیه در اک یزانیاجسام است، اما مسلمًا م ینیردن سنگکوزن  ی لهیوس
ن و یقوان ی سنجش و ھمه ی لهیه ھر وسکدارد  یا اشاره رفته است، مفھوم گسترده

 رد. یگ یع را فرا مین و تشریوکمقررات ت
قرآن،  یبه معنا» زانیم«ث، از عبارت یات و احادیاز آ یم در بعضینیب یماینکه  و

دام اشاره به کقت ھر یر شده است، در حقیعت، ترازو و سنجش، تفسیعدل، شر
 و گسترده است.  یلکن مفھوم یاز ا یمصداق
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ھا، سنجش حق از باطل، سنجش عدالت از ظلم و ستم،  سنجش به ھر حال تمام
 یمختلف زندگ یرھایھا در مراحل و مس ھا و سنجش حقوق انسان سنجش ارزش

 است و بس. أل ، ھمه و ھمه به دست قدرت خداوندیاجتماع
 یرا به معنا» زانیم«نجا،یدر ا یاز علماء و دانشوران اسالم یا ن وجود عدهیو با ا

ن یا »بيده امليزان...« ؛ن عبارتی: مراد از ا اند اند و گفته خاص خود، مورد نظر قرار داده
ه کبه دست خداست و اوست  یر رزق و روزیین و معاین و موازیه ضوابط و قوانکاست 

 یو براکند  می مکه بخواھد کاز بندگانش را ھرکس  یش روزید خویبرابر صالحد
 دارد.  یرده مه بخواھد فراخ و گستکھرکس 

ث را یاند و حد عدالت گرفته یث، به معنایرا در حد» زانیم«گر از علماء ید یو برخ
 یشگان، گاھیتسلط ظالمان و ستم پ ی عهیبه ذر أل خداوند:«اند کرده ن ترجمهیچن

شگان و ظلم یز به خاطر تسلط و نفوذ عدالت پین یآورد و گاھ ین مییعدالت را پا
 بخشد.  یگرداند و به آن رفعت م یزان، آن را واال میست

ن و ضوابط و قواعد و یقوان» زانیم«ه مراد از کز گفت ین نیتوان چن یبه ھر حال، م
است و ھر قانون  یم بر سراسر عالم ھستکه حاکاست  یاریزان و معیمقررات و م

 شود.  یرا شامل م یعیو دستور تشر ینیوکت

 بما أعلم اهللا"  :قال، املرش�� ذراري عن ج اهللا رسول سئل :قال وعنه ]۱۵[ - ۹۳
 .)١(متفق عليه ." اعمل� اكنوا

ش از یه پکافران کان و کمشر یھا رامون بچهیپ«د: یگو س رهی) ابوھر۱۵( -۹۳
ه حال و وضع آنھا در کسؤال شد ( ج امبریبندند، از پ یبلوغ چشم از جھان فرو م

 ج امبریپ ؟)ا در آتش سوزان دوزخیداونداند و ن خیا در بھشت بریامت چگونه است، آیق
 .»از فرجام و عاقبت آنھا باخبر است س در پاسخ فرمود: فقط خداوند

 اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
نش و یآفر یبه معنا» ذرء« ی ن واژه از مادهیاست. ا» هیذر«: جمع  »یذرار« شرح:

باشد.  یم کوچک، نژاد، دودمان و فرزندان ینسل آدم یخلقت است و در اصل به معنا
» هیذر«ز یو بزرگ، بالواسطه و با واسطه ن کوچکفرزندان اعم از  ی گاه به ھمه یول

 .۲/۳۹۳، مسند احمد ۱۹۵۰ح ینسائ، ۴۷۱۱ابوداود ح ،۲۶ح ۴/۲۰۴۹، مسلم ۱۳۸۴ح یبخار -١
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و خردسال  کوچکفرزندان  یعنی، یاصل ینجا مراد ھمان معنایدر ا یشود. ول یگفته م
 رند. یم یه قبل از بلوغ مکاست 

بر  یرزندان مسلمانان، علما و دانشوران اسالمف ی ز گفته شد، دربارهیچنانچه قبًال ن
رند، یم یه قبل از بلوغ مکان مسلمانان کودکه کن امر اجماع و اتفاق نظر دارند یا

 یثیث و احادین حدیفر، بنابراکو  کان اھل شرکودکرامون یپ یخواھند بود، ول یبھشت
 ه وجود دارد: ین دست، چند قول و نظریاز ا

 اند. یدوزخ نشانیآنھا به تبع والد -۱

 اند.  یبھشت ]كل مولود يولد عيل الفطرةبر اساس فطرت [ -۲
 .اند انیخدمتگذاران بھشت ی از زمره -۳
 اند. در اعراف -۴
ه آنھا کاگر بداند  یعنیند.ک یش با آنھا برخورد میخداوند بر اساس علم خو -۵

 دھند، آنھا را وارد دوزخ یمان انجام میا یچون به سن بلوغ برسند، اعمال مناف
زنند، آنھا را وارد  یمان چنگ میا یو مباد یه به مبانکواگر بداند کند  می

 گرداند.  یبھشت م
از فرجام  أل ه خود خداوندکچرا  ،أل ه به خود خداوندین قضیردن اکول کمو -۶

ار ین قول را اختیاز علما ھم یادیز ی و عاقبت آنھا بھتر با خبر است. و عده
 اند.  نموده

ش و امتحان یرسند و آزما یبلوغ م ی به مرحلهامت یاطفال خردسال در ق -۷
شوند و اگر از  یند، ملحق به بھشت میروز درآیش پین آزمایشوند، ھرگاه از ا یم
 ند، ملحق به جھنم خواھند شد.یایروز در نین آزمون پیا

ه قبل از بلوغ کان کان مشرکودکه کن باور است یبر ا یعالمه ابن حجر عسقالن -۸
ن یشوند. و جواب ا یشان وارد بھشت م و خالص کفطرت پارند بر اساس یم یم

م کش از نزول حیامر و پ یث در ابتداین حدیه اکن داده است یث را چنیحد

هذا قبل أن ينزل فيهم شئ «د: یگو یم یان است. چنانچه وکودکبودن  یبھشت

 .)١(»فال ينايف أهنم من أهل اجلنة

 .۲۸۹ص ۱ح، جیمرقاة المفات -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 اهللا خلق ما أول إن"  ج اهللا رسول قال :قال الصامت بن عبادة وعن ]۱۶[ - ۹۴
 األبد إىل اكئن هو اكن ما .فكتبالقدر اكتب :قال ؟أ�تب ما :فقال .اكتبهل:  فقال ،القلم

 .)١(إسناداً  غريب حديث هذا :وقال الرتمذي رواه ."

 یزین چینخست یبراست:  فرمود ج امبریپ«د: یگو س صامتبن  ة) عباد۱۶( -۹۴

س. قلم ینش قلم به او فرمود: بنویپس از آفر أل د، قلم بود. خداوندیه خدا آفرکرا 
ز آنچه را بوده و یسم؟ خدا فرمود: قضا و قدر را. پس قلم نیچه بنو !گفت: پروردگارا

 ».دھد، را نوشت یم یامت رویخواھد بود و از ھمان روز تا روز ق
  ].ب استیث از لحاظ سند غرین حدی: ا رده و گفتهکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

نش قلم قبل از یه خود آفرکرد کتوان استنباط  ین مسئله را میث این حدیاز ا شرح:
گاه بس شامخ و بلند علم و دانش و قلم و یت و جایبزرگ بر اھم یل و برھانیز، دلیھر چ

ا، حافظ علوم و فنون ھ انسان ی ونددھندهیه پکن قلم است یه ھمکدوات است. چرا 
ان گذشتگان یم یو پل ارتباط یشمندان اسالمیات دانشمندان و اندیار و نظرکبشر و اف

 یھا و افراد، و چراغ ھا، امت ان جامعهیعلوم و معارف در م ی ندگان و انتشاردھندهیو آ
علما و  یرکاتصال ف ی ھا و نبوغ آنھا و حلقه شرفت ملتیفروزان بر فراز راه تقدم و پ

 باشد.  یدانشوران م
ق لوح و یز از طریان نینیان و فرازمینین و زمیفراتر از آن، ارتباط آسمان و زم یحت

 یریفراگ یژه و بس واالیگاه ویت و جایاز اھم کین خود حایقلم حاصل شده است و ا
 است.  ینولوژکو ت یعلم و دانش و فناور

ھرچه ھست،  یر و قضا و قدر است، ولیدت اشاره به قلم تقین روایو اگرچه قلم در ا
ه گردش کسازد، چرا  یگاه قلم را در سرنوشت بشر و مقدرات او روشن مینقش و جا

 .۵/۳۱۷مسند احمد  ،۲۱۵۵ح  یترمذ -١
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ست جوامع کو ش یرویزند. لذا پ یاغذ، سرنوشت بشر را رقم مک ی ش قلم بر صفحهین
 ھا بسته است. قلم ک، به نویانسان

ت ین روایه در اکال وارد شود کن اشیث این حدید نسبت به ایشا ال:کاش یکرفع 
 :  آمده است

 ».د قلم بودیه خدا آفرکرا  یزین چینخست» «إن أول ما خلق اهللا القلم«
 : آمده یگریث دیدر حد یول 

 ».د، عقل و خرد بودیه خدا آفرک یزین چینخست«» إن أول ما خلق اهللا العقل« 
 :  میخوان یات میگر از رواید یو در بعض 

 » اهللا نوري إن أول ما خلق«

 » إن أول ما خلق اهللا رويح«ا ی 

  ».إن أول ما خلق اهللا العرش«ا یو 
ه در واقع مراد از اول بودن کست، چرا ین یات منافاتین رواین ایقت بیو در حق

 . یقیاست نه اول بودن حق یو اضاف یآنھا اول بودن نسب ی ھمه
نش ینخست آفر ی درجهنسبت به جنس و نوع خودش در ھا  این دام ازکھر  یعنی

گر در یاء دیانواع و از تمام اجناس و اش ی قتًا قلم از ھمهیحقاینکه  قرار دارد، نه
ه قلم نسبت به جنس و نوع خودش از آنھا کن است یه منظور اکنش مقدم باشد، بلیآفر

 »و قس عيل هذا«مقدم است. 

�ۡذ ﴿ :اآلية هذه عن س اخلطاب بن عمر سئل :قال �سار بن مسلم وعن ]۱۷[ - ۹۵
َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهمۡ 

َ
 سمعت: عمر قال اآلية، .]١٧٢[األعراف:  ﴾أ

 منه فاستخرج ،بيمينه ظهره مسح ثم ،آدم خلقإن اهللا "  :فقال ،عنها �سأل ج اهللا رسول
بيده  ظهره مسح ثم ،يعملون اجلنة أهل و�عمل ،للجنة هؤالء خلقت :فقال ،ذر�ة

 :رجل فقال ".يعملون انلار أهل و�عمل ،للنار هؤالء خلقت :فقال ،ذر�ة منه فاستخرج
 استعمله ؛للجنة العبد خلق إذا اهللا إن ":ج اهللا رسول فقال ؟اهللا رسول يا العمل ففيم
 خلق و�ذا ،اجلنة به فيدخله اجلنة أهل أعمال من عمل ىلع يموت حىت اجلنة أهل بعمل
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 فيدخله انلار أهل أعمال من عمل ىلع يموت حىت انلار أهل بعمل استعمله ؛للنار العبد
 .)١(داود وأبو والرتمذي مالك رواه ." انلار به

در ارتباط  س از مردم از حضرت عمر یا د: عدهیگوس  ساری) مسلم بن ۱۷( -۹۵
 ردند: که سؤال ین آیح ایر و تشریبا تفس

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ۡشَهَدُهمۡ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َوأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 أ

لَۡسُت 
َ
ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  � ٓۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ن َشِهۡدنَا

َ
ْ  أ  َ�َٰذا إِنَّا ُكنَّا َ�نۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  َ�ُقولُوا

 .]۱۷۲[األعراف:  ﴾١٧٢َ�ٰفِلِ�َ 
ه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت کرا  یھنگام ن،کان یمردم ب یامبر، برایپ یا و «

شان را بر خودشان گواه گرفته یرد و اکدار یزادگان در طول اعصار و قرون پدیآدم
اند:  ستم؟ آنان گفتهیا من پروردگار شما نیآ ؛هکاست و خطاب بدانان فرموده است 

ن امر یاز اد ما ییامت نگوی. تا روز قیخالق بار یه توئکم یدھ یم ی، گواھیآر
 ». میا خبر بوده یغافل و ب یتاپرستیکو  یخداشناس

شان یه از اکام  دهیشن ج امبریه را از پین آیدر پاسخ گفت: خودم مقصود ا س عمر
د آورد و یرا پد ÷ آدم أل خداوند«شان در پاسخ فرمودند: یآن سؤال شد و ا ی درباره
 یتناھیزال و قوت الیقدرت ال افت، پشتش را با دستیفراغت  ینش ویه از آفرکآنگاه 

پشت او به ن فرد بشر از یاو را تا آخر ی ندهیاز) فرزندان آ ید و (گروھیشکش یخو
 .»رون آوردیب یصورت ذرات

ز (با یام و آنھا ن دهیبھشت آفر ین گروه از فرزندان آدم را برایمن ا: « سپس فرمود
پردازند  یان میبھشت یارھاکا) به انجام یش در دنیسب و تالش خوکار و یاراده و اخت

ش را بر یگر، دست قدرت و قوت خویشوند). آنگاه بار د یز وارد بھشت میت نی(و در نھا
ن فرد بشر از یرا تا آخر یو ی ندهیگر از) فرزندان آید ید (و گروھیشک ÷ پشت آدم

ام  د آوردهیدوزخ پد ین گروه را برای: من ا رون آورد و فرمودیب یپشت او به صورت ذرات
ان یدوزخ یارھاکا) به انجام یش در دنیسب و تالش خوکار و یز (با اراده و اختیو آنھا ن

مسند  ،۴۷۰۳ابوداود ح  ،ث حسٌن یو قال حد ،۳۰۷۵ح  یترمذ ،»تاب القدرک« ۲، حکمؤطا مال -١
 .۱/۴۴احمد 
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دوزخ خواھند  یح خودشان راھیردار زشت و قبکت با اعمال و یه در نھاکپردازند ( یم
 ».شد)

گاه ما از یه جاک(حاال  !ج خدا رسول یا :از جا برخاست و گفت ین ھنگام مردیدر ا
ده است و با توجه به ین گردییبودن ما قبًال تع یو بھشت یدوزخ ش مشخص شده ویپ

ردن را رھا کم و عمل ینکه کیم بر آن تیتوان یا میش، آیخو یتوب ازلکسرنوشت م
ار کردن به چه کش مشخص شده است) عمل یگاه ما از پیه جاک یرا در صورتیم؟ زیساز

 م؟ینکد؟ و چرا عمل را رھا نیآ
را  یا بنده ،أل ه) ھرگاه خداوندکد، چرا یعمل را رھا نساز ر،یخ«(فرمود:  ج امبریپ

سوی  به زیدھد و او ن یقش میان، توفیبھشت یارھاکند، در انجام یافریبھشت ب یبرا
اراده و  یو تا آخر عمر (بر مبناکند  می دایش پیان گرایاعمال سعادتمندان و بھشت

به بھشت  یتوب ازلکسرنوشت مه او را بر کدھد  یرا انجام م یش) اعمالیار خویاخت
دوزخ  یرا برا یا سازد. و اما ھر گاه بنده یرا وارد آن م یرساند و خداوند متعال و یم
سوی  به زیدھد و او ن یقش میان توفیشگان و دوزخیپ شقاوت یارھاکند، در انجام یافریب

ش) یالش خوسب و تکار و یو تا آخر عمر (با اراده و اختکند  می دایش پیاعمال آنھا گرا
رساند و خداوند  یتوب، به دوزخ مکه او را برابر سرنوشت مکدھد  یرا انجام م یاعمال

 ».سازد یآن م یرا راھ یمتعال و
 ].اند ردهکت ی، و ابوداود روای، ترمذکث را مالین حدی[ا 

 است:  یادآوریته قابل کث دو نین حدیدر ا شرح:
صاحبان  یل براین قبیاز ا یثیث و احادین حدیچنانچه قبًال گفته شد ا -۱

را در بر  یالکن ابھام و اشیترکوچکختگان، یت و فرزانگان و فرھیرت و درایبص
اسالم باخبراند  یو مبان ین و مبادیاز اصول و مواز یه آنھا به خوبکندارد. چرا 

جھان ھردو  س درکز و ھمه یبه ھمه چ أل ه علم خداوندکدانند  یو خوب م
ھا و  ط به ازل و ابد و تمام زمانیو مح یعلم او ازلامل دارد و ک ی احاطه

 باشد.  یھا م انکم
نند، آنان را بر ک ینده میه مردم در آکخداوند به آنچه  یه علم ازلکن تصور یاما ا
ن یاست باطل و چن یزین چیمجبور خواھد ساخت، ا یتوب و سرنوشت ازلکانجام م

 یا اشفه، نه قوهکاست  یرنو أل است، چون علم خداوند یمعن یپوچ و ب یزیچ
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ه ما در کخدا به آنچه  ین علم سابق و ازلیچ عنوان ایننده و اجبارآور و به ھکمجبور
 ند. ک یجاد نمیا یم، جبریدھ ینده انجام میآ

ه فالن شخص در فالن روز و در فالن ساعت و در کداند  یخداوند در ازل م یعنی
ش فالن عمل را انجام یو تالش خو یان، به اراده و خواست خود و با سعکفالن م

 د. ینما نمی ن علم خدا شخص را مجبور به انجام آن عملیا یدھد، ول یم
ه کآورند  یم یرو یزیخودشان به چ ی ه با ارادهکھا ھستند  ن خود انسانیو ا

ز بر اساس اراده و خواست و یآنان است و خداوند متعال ن یاریو اخت یاھداف اراد
رساند و  یم ا بد) به اتمامیمراد و ھدفشان را (ھرچه باشد، خوب ش خود آنان، یگرا

 ننده و اجبارآور.کمجبور  یا اشفه است، نه قوهکبخشد. پس علم خدا، صفت  یتحقق م
ان مفسران و یمان چگونه بوده است، مین پیااینکه  و» عھد الست«رامون یپ -۲

 دگاه است: یه و دیتر دو نظر ه از ھمه مھمکشارحان اختالف است 
ه کاند  دهین عقیان است. آنھا بر اینیشیسلف و پ یدگاه علمایدگاه اول، دید الف)

رون آورد و فرزندان یب یرا از پشت و یو ی هید، ذریرا آفر ÷ ه خداوند آدمک یھنگام
رون آورد و به آنھا عقل و شعور ین فرد بشر، از پشتش بیاش را از ھمان روز تا آخر ندهیآ
رد و در آن ھنگام از طرف خداوند به کت یدن سخن و پاسخ گفتن عناینش یبرا یافک

آنھا  ی ، سپس ھمه»بيل شهدنا«در پاسخ گفتند:  یھمگ» ألست بربكم«آنھا خطاب شد 

ش عھد و یت خویاز آنان بر ربوب أل ق خداوندین طریبازگشتند و به ا ÷ به صلب آدم

 نامند.  یم» عالم ذّر «را و آن عالم » عهد الست«ن عھد را یه اکمان گرفت یپ
ه و فرزندان آدم را یقتًا ذرین علما و دانشوران سلف، پروردگار حقیا یپس بنا به رأ

ن، یمان گرفت. بنابرایش عھد و پیت خویرون آورد و از آنان بر ربوبیب یاز پشت و

ان یقت میاز باب حق یمانیو پ یعیمان تشریپ یک» عالم ذّر «در  »الست«مان یپ
 ھا است.  پروردگار و انسان

ه کن باورند ین عده بر ایدگاه علما و دانشمندان خلف است. ایدگاه دوم، دید ب)
و  ،قت. و منظور از عالم ذّر یل است، نه از باب حقیمان از باب مجاز و تمثین عھد و پیا
ه و ین آیا یعنیو فطرت است.  یمان فطریمان الست ھمان عالم استعدادھا و پیپ

 یمان به خدا در اعماق روح آدمیو وجود ا ید فطریقت اشاره به توحیث در حقیحد
 است. 

 



 ٣٠٧ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ه و فرزندان آدم را از پشت یذر أل قت خداوندیند: در حقیگو ین گروه از علما میا
رد کش اقامه یت خویت و ربوبیرا بر وحدان یونکن یه ادله و براھکاورد، بلیرون نیب یو

 داد.  یت خدا گواھیفرزندان آدم را بر وحدان یھا و عقل
ن یاست. بنابرا یتاپرستیکد و یآنھا بر توح یگرفتن، خلقت فطر ن گواهیلذا مراد از ا

قت یحق کدر یبرا یاستعداد و آمادگ ÷ از فرزندان آدمھریک  در وجود أل خداوند
حس  یکبه صورت  ین سّر الھیدام از آنھا اکد را داده است و در نھاد و فطرت ھر یتوح

قت یحق یکعه گذارده شده است و ھم در عقل و خردشان به صورت یبه ود یدرون ذات
گاه نھاد  ده است. ینه گردیخودآ

د و یفطرت و روح توح یافراد بشر دارا ی ه، ھمهین قول و نظریبر اساس ا
 رده به زبانکه خداوند از آنھا ک یھستند و سؤال یو خداشناس یو خداباور یخداپرست

 ن زبان است. یز به ھمیاند، ن ه آنھا دادهک ینش است و پاسخین و آفریوکت
ھر نسل از  ید و برایآفر یگرید یاز پ یکیآدم را  یبن یھا نسل ،أل ه خداوندکچرا 

و راز و رمز  ین انفسیو براھ یل آفاقیتب و دالکق ارسال رسل و انزال یآنھا از طر
رد کاقامه  یتاپرستیکد و یل توحیئنات، دالاکب مخلوقات و یموجودات و عجائب و غرا

خدا  یگانگید و یز در طول عصرھا و قرون به زبان حال و قال بر توحیھا ن و آن نسل
 و شھادت دادند. یگواھ

ر یق تفسین طریاند را به ھم نه آمدهین زمیه در اک یثین عده از علما تمام احادیو ا

 »واهللا اعلم بالصواب«اند.  ردهکح یو تشر

 يده و� ج اهللا رسول خرج :قال العاص بن عمرو بن اهللا عبد وعن ]۱۸[ - ۹۶
 فقال .ختربنا أن إال !اهللا رسول يا ،ال :قلنا ؟"الكتابان هذان ما أتدرون"  :فقال ،كتابان

 آبائهم وأسماء ،اجلنة أهل أسماء فيه ،العامل� رب من كتاب هذا : "ايلم� يده يف ل�ي
 يف ل�ي قال ثم ."أبداً  منهم ينقص وال فيهم يزاد فال ،آخرهم ىلع أمجل ثم ،وقبائلهم

 ثم ،وقبائلهم آبائهم وأسماء ،انلار أهل أسماء فيه العامل� رب من كتاب هذا : "شماهل
 يا العمل ففيم :أصحابه فقال ".أبداً  منهم ينقص وال فيهم يزاد فال ،آخرهم ىلع أمجل
 هل �تم اجلنة صاحب فإن ؛وقار�وا سددوا : "فقال ؟منه فرغ قد أمر اكن إن اهللا رسول
 عمل و�ن انلار أهل بعمل هل �تم انلار صاحب و�ن .عمل أي عمل و�ن اجلنة أهل بعمل
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فَرِ�ٞق ِ� ﴿ العباد من ر��م فرغ:"قال ثم ،فنبذهما بيديه ج اهللا رسول قال ثم ."عمل أي
ِع�ِ ٱَوفَرِ�ٞق ِ�  ۡ�َنَّةِ ٱ  .)١(الرتمذي رواه ."]٧[الشوری:  ﴾لسَّ

از خانه  یدر حال ج خدا رسول«د: یـ گو ب عمرو ـبن  ) عبدالله۱۸( -۹۶
شان از ما یتاب بود. اکدو  کا در دو دست مباریه گوکما آمد سوی  به رون شد ویب

 مگر ،ج خدا رسول یر ایم: خیست؟ گفتیتاب و نوشتار چکن دو ید ایدان یا مید: آیپرس
 امبرید). آنگاه پیاگاھانیتاب بکات آن دو ید (و ما را از محتویخود به ما خبر دھاینکه 

 یاز سو یتابکن نوشتار، یه در دست راستش قرار داشت فرمود: اک یتابکرامون یپ ج
فراتر از آن،  یپدران و حت یھا ان و نامیبھشت یھا ه در آن نامکان است یپروردگار جھان

د شده است (و یل و اجمال در آن قیبه تفصز یره و نژادشان نیره و تیله و عشیقب یاسام
در آن  یسکه ھرگز) نه کق و حساب شده است یدق یتاب و نوشتار الھکن یچنان ا

 گردد.  یاسته مکاز آن  یسکشود و نه  یافزوده م
ن یه در دست چپشان قرار داشت، فرمود: اک یتابک ی درباره ج امبریپس از آن پ

ان و یدوزخ یھا ه در آن نامکان است یپروردگار جھان یاز سو یتابکز ینوشتار ن
ل و اجمال در آن ثبت و ضبط شده است یآنھا به تفص ی رهیله و تیپدران و قب یھا نام

در  یسکه ھرگز) نه کق و حساب شده است یز دقین یتاب و نوشتار الھکن ی(و چنان ا
 گردد. یم مکاز آن  یسکشود و نه  یآن افزوده م

ش یاز پھرکس  گاهیه جاکحاال  !ج خدا رسول یا گفتند: ش اصحاب ن ھنگامیدر ا
خداوند  یتوب ازلکقبًال در مھرکس  بودن یو بھشت ین شده (و دوزخیمشخص و مع

با توجه به  یعنید؟ (یار آکن صورت عمل به چه یده است)، پس در این گردییتع
م بر آن یتوان یا میبودن، آ یا دوزخیو  یبر بھشت یش مبنیخو یتوب ازلکسرنوشت و م

 ؟م)یم و عمل را رھا سازینکه و اعتماد کیت
ه) که بر شما الزم است کد، بلیر، ھرگز عمل را رھا نسازیفرمود: (خ ج امبریپ

د (و با یش قرار دھیسته را ھدف خویو شا یکن و اعمال نیبر د یداریاستقامت و پا
مھرگستر) به او  یخدا یدگسته و طاعت و بنیسته و گفتار بایردار شاکانجام اعمال و 

 د. ییحاصل نما یکیتقرب و نزد أل د و در پرتو آن به خداوندیشو یکنزد

 .۲/۱۶۷مسند احمد  ،حیب صحیث حسٌن غریھذا حد :، و قال۲۱۴۱ح یترمذ -١

 

                                           



 ٣٠٩ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ان نوشته شده ی، اعمال بھشتیتوب ازلک، در ازل در میفرد بھشت یبرا یو براست
ب اعمال کوارد خواھد شد، اگر چه مرت أل یدر پرتو آنھا، به بھشت خدا یه وک
 انسان به فرجام آنھا وابسته است و خداوند یارھاکه ارزش کز گردد. (چرا ین یگرید

گاه است و میا ی ندهیز از آین أل ن انسان، سرانجام با اعمال یه اکداند  ین فرد مطلع و آ
 ).شود یاش وارد بھشت م یاریاخت یکن

ان نوشته شده یاعمال دوزخ یتوب ازلک، در میفرد دوزخ ین در ازل برایو ھمچن
ان را یاش اعمال بھشت یدر پرتو آنھا به دوزخ در خواھد آمد. اگر چه در زندگ یه وک
ه کخواھد بود، چرا  یش، دوزخیخو یتوب ازلکز انجام دھد (اما باالخره بنا به مین

گاه  ندهیز از آیارھا به فرجام و عاقبت آنھا وابسته است و خداوند نکارزش  اش مطلع و آ
ردار کار خود با انجام اعمال و یسرانجام با اراده و اختن انسان، یه اکداند  یاست و م

 ».حش وارد جھنم خواھد شد)یزشت و قب
رد، کبه دستانش اشاره  ج امبرین پیپس از ا«د: یـ گو ب عمرو ـبن  عبدالله

ش گذاشته. آن گاه فرمود: پروردگار دانا و فرزانه یتاب را پشت سر خوکه آن دو کا یگو
و  یبخت رهیو ت ید و فرجام زندگی، سررسیداشتن مرگ، رزق و روز(از نوشتن و مقرر 

از بندگانش) فارغ گشته، پس (در روز  یا بودن ھر بنده یو دوزخ یو بھشت یبخت یکن
در بھشت بسر  یستند) گروھیش نیز مردمان دو گروه بیبزرگ رستاخ ییگردھما

 ».در آتش سوزان دوزخ یا برند و دسته یم
 رده است]کت یروا یث را ترمذین حدی[ا

ان شارحان یآن دو، م یتاب و چگونگکرامون آن دو یپ »:و يف يديه كتابان« شرح:
ن یه مراد از اکن باورند یبر ا یاز علما و دانشوران اسالم یث اختالف است. گروھیحد
تاب در ک، دو یالھ ی به حول و قوه یعنیاست. » یقیو حق یتاب حسکدو «تاب، کدو 

 یاسام یگریان و در دیبھشت یھا نام یکیه در کقرار داده شد  ج امبریدست پ
و کنند  می قتیث را حمل بر حقین حدین عده از علما اید شده بود. و ایان قیدوزخ

و  یبی، غیو معنو یماالت مادکل و ین ھمه معجزات و فضایه اک ییند: خدایگو یم
ش یامبر خویار پیرا در اخت یتابکن یه چنکش داده، قادر است یامبران خویبه پ ینید

ِ ٱَوَما َ�ٰلَِك َ�َ ﴿د، یت فرمایعنا یز به ویقرار دھد و قدرت حمل آن را ن  ﴾٢٠بَِعزِ�زٖ  �َّ
 . ]٢٠م: ی[إبراھ
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اند و  ل نمودهیث را حمل بر تمثین حدیگر از علما و دانشمندان، اید یا اما دسته
قت و چون یاست، نه از باب حقل یتاب از باب مجاز و تمثکن دو یر اکند: ذیگو یم

است و  یماالت الھکل و یو فضا یبیمّتصف به اسرار و علوم غ ]ج امبریپ یعنینده [یگو
ھا و  م و مضبوط به گفتهکن محیقیمّتصف به  ]ـ ب عمروـبن  شنونده [عبدالله

 یھا رھا و اشارهیاز تعب یر حسیغ یزھایان چینده، در بین گویسخنان و اوامر و فرام
بودن  یان عظمت و قطعیب یبرا یحس یرھایاز تعب یگاھ یعنیند. ک یاستفاده م یحس
 ینیقیو  یدا و قطعیآنقدر مقام آن باال و مشخص و ھو یعنیشود.  یاستفاده م یامر

 باشد. یت میقابل مشاھده و رؤ ییه گوکاست 

 ،�سرتقيها ر�ً  أرأيت !اهللا رسول يا :قلت :قال أبيه عن خزامة أيب وعن ]۱۹[ - ۹۷ 
 رواه ." اهللا قدر من �: " قال ؟شيئا اهللا قدر من ترد هل ،نتقيها وتقاةً  ،به نتداوى ودواءً 

 .)١(ماجه وابن والرتمذي أمحد

 یا گفتم: ج امبریبه پ: « ه گفتککند  می از پدرش نقل س ) ابوخزامه۱۹( -۹۷
 ییو دارو») هیرق«یعنیم (یبر یار مکطلب شفا به  یه ما براک ییا دعاھایآ !ج خدا رسول

آن از  ی عهیشتن را به ذریه خوک یا هیم و سپر و وقاینک یه خود را بدان معالجه مک
ند؟ ک یاز قضا و قدر خداوند متعال را رد م یزیم، چیدار یدشمن محفوظ و مصون م

ق بارز و یز، خود از مصادیل نیدر پاسخ فرمود: آن داروھا و اسباب و وسا ج امبریپ
 ».باشند یقدر خداوند م شاخص قضا و

 اند] ردهکت یو ابن ماجه روا یث را احمد، ترمذین حدی[ا
ه کن معنا یذ و دعا. به ایافسون، تعو یعنیاست، » هیرق«جمع » یرق« شرح:

ار که در آن از اسماء و صفات خداوند متعال به کوا یبا و شیز یبا اوراد و سخنان یشخص
 د. یبرآ یسک یماریب ی برده شود در مقام معالجه

 اند: ذ و دعا، علما چند شرط را قرار دادهیتعو ی البته در مسئله
:  ار برد. مانندکبه  أل خداوند یباید در افسون و دعا از اسماء و صفات زیبا -۱

ا� رب انلاس، أذهب ابلأس، اشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاءك شفاء ال «

 ل. ین قبیگر از ایمأثور د یو دعاھا »يغادر سقماً 

 .۳۴۳۷ابن ماجه ح  ،حیث حسن صحیوقال حد ۲۰۶۵ح یترمذ ،۳/۴۲۱مسند احمد  -١

 

                                           



 ٣١١ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

د جدًا از یباشد و با کقابل فھم و در یو به زبان ید با زبان عربیذ بایافسون و تعو -۲
ز یده پرھیچیب و نامأنوس و مغلق و پیلمات غرکاصطالحات سخت و ناھموار و 

 .نمود
خود  یبه خود یذ و دعا و اوراد ویافسون و تعواینکه  افسونگر معتقد باشد به -۳

افسونگر  یعنیاست.  یت الھیر و مشیط به تقدر آن منویه تأثکست، بلیمؤثر ن
ستند. یر نیو واگ یعت خود مسریھا در ذات و طب یماریه بکن باور باشد یبر ا

ردن و کت یربودن و سرایه واگکت بدان معتقد بودند، بلیه در جاھلکھمانگونه 
 یسنن ھست یت خداوند و بر مبنایر و مشیبر حسب تقدھرکس  شدن ضیمر
ر حرام یسد امور زینو یآن را مکه  کسی یا برایباشد و در نوشتن دعا و  یم یالھ

 .)١(است
 اند، ادعا ار دعا مشغولکه به ک یسانکاز  یبعض گانه:یردن با زن بکخلوت  الف)

ار حرام کن یرد. اکشود، مگر با او خلوت  ین نمکزن مم یه دعا نوشتن براککنند  می
 شود.  یقت موجب فساد میاست و در حق

 یناچارًا برااینکه  ده شود، مگریا دیاز بدن زن لمس  یید جاینبا دن بدن زن:ید ب)
 ه آن را انجام دھد. کنباشد  یا زنیمحرم  یه مردک یدرمان باشد. وقت

 ی از خرافات باشد، از جمله ید خالیبا یشرع یدعا ل:یاستفاده از خرافات و اباط ج)
شب نگه  یکه اختصاص به زن دارد را در نزد خود، ک یه لباسکن است ین خرافات ایا
ن مطالب را یه اککنند  می و ادعاکنند  می او سرھم یرا برا یبیاذکدارند و روز بعد ا یم

ن دروغ و افتراء و سوء استفاده از اموال مردم یاند. ا افتهیلباس در ینگھدار یدر ط
 .)٢(ن راه حرام استینان خوردن از ا است و

مشاھده، تجربه،  یه بر مبناک یه به طبابتکسته است یمان شامسل یپس برا
ه به علل ک یدارند و به افراد یش و اسباب و مسببات است ارج نھند و آن را گرامیآزما

و  یو اسباب خفکنند  نمی یتوجھ یو به سنن موجود در ھست یو اسباب ظاھر
و  مرمفھویتوب غکم یھا و دعاھا ل افسونیاز قب ییمجھول و نامر یروھاین

نند و کن یاند، توجھ ج نمودهیغ و ترویه ساحران و دجاالن آن را تبلکرا  ییھا شعوذه
ه مردم از ک ییھا  ذیھا و تعو ه طلسمکرند ید بپذیپندارند و با یھمه را باطل و خراف

 .۲۰۳، صیق اسالمیدق یمعنا بدعت به -١
 .ھمان -٢
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عت ممنوع است و خود یدگاه شریاند، ھمه از د ختهیآو یره میام به گردن و غیاال میقد
ذات باطل ین جادوھا و تعویمعالجه و مداوا به امثال ا یمردم برااینکه  ز ازین ج امبریپ

 ان به اعتقادکودکه بر گردن کل ین قبیاز ا یگریز دیا چیھا و  ا خرمھرهیو  یو خراف
 .فرموده است ید نھینما یم حفاظت مآنان را از شر جن و چشم زخاینکه 

ل یاسباب و وسا یریارگکه به کشد ھمه روشن  یز براین مسئله نیث، این حدیو از ا
 ی ز از جملهیل نیه اسباب و وساکندارد، بل یچ گونه منافاتی، ھیبا قضا و قدر الھ

ر نموده و یاسباب و مسببات را تقد أل ه خداوندکند. چرا یآ یبه حساب م یمقررات الھ
را  توب فرموده، اسبابکه مسببات را مکمسببات را به خود ربط داده است و ھمانطور 

ج امور را مقدر فرموده، مقدمات آنھا یه نتاکتوب و مقرر داشته است و ھمانطور کھم م
 رده است. کز مقدر نموده و ثبت یرا ن

ه قدر کان مخلوقات است یدر م یالھ یھا از سنت یکیقت دفع قدر با قدر یو در حق
.. دفع .آب ودن یبا قدر نوش یبا قدر غذا و قدر درد با قدر دارو و قدر تشنگ یگرسنگ

 شوند.  یقدر خداوند محسوب مھا  این ی گردد و ھمه یم
و  یریشگیل پیداروھا و اسباب و وسا ی درباره ج امبریاز پ یان شد، وقتیچنانچه ب

گذارند؟  یم یخداوند اثر ی قدر و اراده یروھا  این ایه آکبھداشت و سالمت سؤال شد 
ل ین داروھا و اسباب و وسایھم» من قدر الله یھ«ه کن بود یا ج امبریجواب قاطع پ

ه به کاند  ان داشتهیھمه ب یباشند و به صراحت برا یق قدر خداوند میز از مصادین
ه خود اسباب و کمنافات ندارد، بل یچ وقت با قضا و قدر الھیل ھیاسباب و وسا یریگارگ
 ند. یآ یبه حساب م یمقدرات الھ ی ز از جملهیل نیوسا

ه به شام کرد کقصد  س حضرت عمر یوقت ج امبریاز پ یجھت به تأسن یبه ھم
ع شده یطاعون شا یماریه در آنجا بکرد کبرود، قبل از ورود به آنجا اطالع حاصل 

به برگشتن استوار  یلکارانش به مشورت نشست، نظر یشان راجع به بازگشت با یاست. ا
 افت تا خود و ھمسفرانش را از مظان خطر دور دارد. ی

نه یه از وارد شدن به شام منصرف شود و به مدکم گرفت یتصم س لذا حضرت عمر
 ؟ حضرت عمرینک یفرار م یا از قضا و قدر الھین! آیر المؤمنیام یا بازگردد به او گفتند:

» میزیگر یقدر خدا مسوی  به از قدر خدا یآر» «؛نفرّ من قدر اهللا ايل قدر اهللا«فرمود:  س
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وان یاه، اگر ما حیگ یو ب کخش یگریسبز و خرم و د یکیو شّله باشند، ی ا اگر دو وادیآ
 م؟ یا ا قدر خدا را انجام ندادهیم، آیسرسبز و خرم بچران یخود را در واد

به  یابیوشش در جھت دستکار و کچ وجه با یمان به قضا و قدر به ھین ایبنابرا
ه کست یات ندارد و سزاوار نل منافیچ وجه با اسباب و وسایمصالح و رفع مفاسد و به ھ

ه از اسباب و کند، بلکن یرد و به آنھا توجھیده بگیل را نادیانسان مسلمان اسباب و وسا
خود  یل به خودیه اسباب و وساکرد و معتقد باشد یار گکل در امورات خود به یوسا

 است. یت الھیر و مشیر آن منوط به تقدیه تأثکست، بلیمؤثر ن

 ،القدر يف نتنازع و�ن ج اهللا رسول علينا خرج :قال هر�رة أيب وعن ]۲۰[ - ۹۸ 
 أم ؟أمرتم أبهذا" :فقال ،الرمان حّب  وجنتيه يف فقئ كأنما حىت ،وجهه امحر حىت فغضب

 عزمت ،األمر هذا يف تنازعوا ح� قبل�م اكن من هلك إنما ؟إيل�م أرسلت بهذا
 .)١(الرتمذي رواه ." فيه تتنازعوا أال ،علي�م عزمت، علي�م

اران یاز  یرون شد و از جمعیاز منزل ب ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۲۰( -۹۸
نند. با ک یبحث و گفتگو مباھم  قضا و قدر ی مسئله ی ه دربارهکد یش گذشت و دیخو

ش از کمبار ی ن شد و چھرهیسخت بر آشفته و خشمگ ج امبرین صحنه پیدن اید
ن مسئله بر شما یحل ا یا برایفرمود: آد و یانار سرخ گرد ی شدت خشم مثل دانه

رامون قضا و قدر یش پکشمکاختالف و  یه من براکد یپندار یا میف شده است/ و آیلکت
وشش صادقانه کو  ید و به عمل و تالش و سعینکن سخنان را رھا یام؟ (ا فرستاده شده

امثال  ی واسطهز به ین نیشیپ یھا امت یت و بربادکھال ید) براستیو مخلصانه بپرداز
قضا و قدر)  ی رامون مسئلهیش پکشمکبحث و گفتگو و اختالف و  یعنیارھا (کن یھم

چ یه ھکن مسئله (یرامون این به بعد پیه از اکدھم  یبوده است، شما را سوگند م
 ».دینکش نکشمکشما به دنبال ندارد) اختالف و  یبرا یا دهیفا

 رده است]کت یروا یث را ترمذین حدی[ا

۹۹ - ]۲۱[ ٢(جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن نحوه ماجه ابن ورو(. 

 .۲۱۳۳، حیترمذ -١
 .۲/۱۷۸مسند احمد ، ۸۵ح  ابن ماجه در مقدمه -٢
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ز از یب و او از پدرش و او نیشعبن  ث را از عمروین حدیز ای) ابن ماجه ن۲۱(۹۹
 رده است. کت یجدش روا
ن موضوعات یتر دهیچین و پیتر قیاز دق یکیث فوق، راجع به یظاھرًا در حد شرح:

درگرفته و جدل را در  ج امبریاران پیاز  یا ان عدهیقضا و قدر م یعنی یالمکو  یعلم
به  ین موضوع مھمیدر چناینکه  دام از آنھا بدونکه ھر کخته است یان آنان بر انگیم

نند و فقط در پرتو ک(قرآن) ھستند مراجعه  یتاب آسمانکه اصل و اساس کمات کمح
و گفتگو و گوناگون و متعارض دارند به بحث  یه خود به خود معناکمتشابھات 
اصول اینکه  بدون یمھم ی ن مسئلهیرامون چنیش پرداخته بودند و پکشمکاختالف و 

رند، به گفتگو نشسته یرا مدنظر بگ یمات قرآنکعت و محیر شریتغین ثابت، و ال یو مواز
گر به ید یدر موضوع یگریار تام انسان و دیاز اخت یگریاز جبر انسان و د یکیبودند و 

 بحث و گفتگو پرداخته بودند. 
 از مردم با مد یا ه عدهکن بود یاز ا ج رمکامبر ایت پین عصبانیشترین ماجرا بیو در ا

برند، چرا  یار مکگر از آن به ید یثیات و احادیث متشابه، در رد آیات و احادینظر قراردادن آ
ه اگر منصفانه و عالمانه کآن ز است، حالینزاع برانگ ییه بحث راجع به متشابھات به تنھاک

عت ھستند بنگرند، ھرگز نزاع و یه اصل و اساس شرکمات کن ثابت و محیبه اصول و مواز
مات قرآن و سنت، اصل و اساس قرار که بر محکیجاد نخواھد شد. و اگر تیا یاختالف

 گذشته یھا جه بسان امتیشه گشوده خواھد بود و در نتیرند، باب اختالف و جدال ھمینگ
ده یچیق و پیت انسان را فراھم خواھد آورد، به خصوص در باب مسائل دقکاسباب ھال

 ھا را فراھم آورده است.  شهیرت اندیرباز اسباب حیه از دک(مانند قضا و قدر) 
ن است ی، ایث به تمام مسلمانان و عالمان و دانشوران اسالمین حدیام این پیبنابرا

و  ین موضوعات علمیتر دهیچین و پیتر قیباب دقق بالخصوص در یه در باب مسائل دقک
ه کنند، نه متشابھات، چرا که بکیمات تکوسته به محید پیبا» قضا و قدر« یعنی، یالمک
جاد وحدت و ین عامل در ای، بزرگترین مسائلیژه در چنیمات به وکه بر محکیت

به  یان امت اسالمیش در مکشمکاز تفرقه و اختالف و جدال و  یو دور یھمبستگ
 د. یآ یحساب م

ه باب اختالف و جدال را کردن به متشابھات است ک هکین تیقت ھمیو در حق
ھا را فراھم  ت امت و ملتکجه اسباب ھالیشه گشوده خواھد داشت و در نتیھم

 ن دام افتادند. یه در ایه و قدریمعتزله و جبرکه  چنان ند.ک یم
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م یه در روزگاران قدکه یجبره و یو در واقع علت سقوط خوارج، معتزله، قدر
را  کیو وحشتنا کب و خطرنایب و غریعج یھا یردند و تئورک یر میفکمسلمانان را ت

ن یش گرفته، ھمیه امروز راه آنان را در پک یگریسان دکن یدادند و ھمچن یارائه م
 یمعان ی و ارائه یم و اصطالحات شرعیدرست مدلول مفاھ کعدم در یاست. آنھا در پ

مات باألخص در کردن به متشابھات، بدون اعتماد به محک هکیز آنھا و تمجعول ا
و  یافتاده و ھم موجبات گمراھ یچون قضا و قدر، ھم خود به گمراھ یموضوعات مھم

 گران را فراھم آوردند.یضاللت د
ستند و از ینگر یم ینیمات دکه، اگر منصفانه و عالمانه به محیه و قدریپس جبر

درست  کمجعول و عدم در یمعان ی متشابه و دوپھلو و متضاد و ارائهلمات کجمالت و 
ت کھال یردند، ھرگز در وادک یز می، پرھیالمکو  یم و اصطالحات شرعیمدلول مفاھ

ش را صرف یه وقت و توان خوکافسوس  یردند. ولک یگرفتند و سقوط نم یقرار نم
 ل نداشت.شان به دنبایبرا یا دهیچ نفع و فایه ھکردند ک یا مسئله

  

 من آدم خلق اهللا إن"  :يقول ج اهللا رسول سمعت :قال موىس أيب وعن ]۲۲[ - ۱۰۰
 واألبيض األمحر منهم ،األرض قدر ىلع آدم بنو فجاء ،األرض مجيع من قبضها قبضة

 وأبو والرتمذي أمحد رواه ." والطيب واخلبيث ،واحلزن والسهل ،ذلك و�� واألسود

 .)١(داود

ه فرمود: کدم یشن ج خدا از رسول«د: یگو س یاشعر یابوموس) ۲۲( -۱۰۰
د آورد. به یرا از آن پد ÷ ن برگرفت و آدمیاز تمام نقاط مختلف زم یمشت أل خداوند

گر (از لحاظ یامًال متفاوت از ھمدکن ین جھت فرزندان آدم، بسان نقاط مختلف زمیھم
 اند. شدهده یآفر .)..، استعداد و ذوق ویرنگ، نژاد، خلق و خو

خو و  درشت یا خو و عده نرم ی.. و برخ.اه ویس ید، بعضیسف یقرمز، بعض یبعض
 ».نت ھستندیط کز وارسته و پایگر نید ینت و برخیث و بدطیخب یبعض

 اند] ردهکت یو ابوداود روا یث را احمد، ترمذین حدی[ا

 .۲۹۵۵ح یترمذ ،۴۶۹۳ابوداود ح، ۴/۴۰۰مسند احمد،  -١
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 متکقدرت، عظمت و ح یھا گر از نشانهید یکیث ین حدیقت در ایدر حق شرح:
تنوع الوان و تنوع ُخلق و خوھا و صفات و «ان شده است و آن مسئله یب یخداوند

 است. » آدم یمتنوع و مختلف بن یھا ھا و استعدادھا و ذوق یژگیو
 ی رهکش از تمام نقاط مختلف یخو ی مت شاملهکامله و حکبا قدرت  أل خداوند

آن را برابر و  یصورت انساند و به یرا آفر ÷ برگرفت و از آن آدم کاز خا یمشت کیخا
رد و اگر از آن روز به بعد ما در نژادھا و کامل کوجودش را  یبه سامان آورد و اجزا

ه از تمام کاست  کیم، بر اثر ھمان مشت خاینک یاحساس م یتفاوت یانسان یھا رنگ
 گرفته شده است.  کیخا ی رهکن ین و ایناف مختلف زمکاطراف و ا

به حساب  أل ات بزرگ خداوندیھا و آ از نشانه یکیسئله ن میقت خود ھمیو در حق
 یھا نژادھا و رنگ یپدر و مادراند، باز ھم دارا یکھا ھمه از  ه انسانکد. چرا یآ یم
امًال متنوع و کو استعداد و ذوق،  یژگی، صفات و ویامًال متفاوت و از لحاظ خلق و خوک

سرخ  یب، بعضکھمچون مراه یس ید ھمچون برف، بعضیسف یمختلف ھستند. بعض
آنھا و صفات و  یو خلق و خو یباطن یھا ، رنگیظاھر ی فراتر از چھره یرنگ و حت

متنوع و مختلف است و در باھم  امالً کز یشان نیھا آنان و استعداد و ذوق یھا یژگیو
از قدرت و عظمت و  یا ب خلقتشان، نشانهیھا و عجا یژگیدام از آنھا با وکقت ھر یحق

 ان است. یدگار جھانیر آفریمت فراگکعلم و ح
ھا و نژادھا و صفات و  ھا و اختالف رنگ ن تنوع خلقتیا ی ث ھمهین حدیطبق ا

از نقاط  أل ه خداوندکاست  کیھا بر اثر ھمان مشت خا یھا و خلق و خو یژگیو
 گرفته است.  کیخا ی رهکمختلف 

نبود، اجتماع  یگوناگون رد، اگر تنوع وک یار را نمکن یدر واقع اگر خداوند متعال ا
 یھا ھا و دغدغه الت و مصائب و چالشکداد، بشر با مش یسازمانش را از دست م یبشر
 یه زندگکخت، چرا یر یآنھا به ھم م یزندگ ی رازهیرد و شک یبرخورد م یبیعج

 ست.ین نکاجتماع بشر، بدون شناخت افراد و اشخاص مم
ار از کگناه، بدھ یگانه، مجرم از بیص پدر از فرزند، ھمسر از بیقت تشخیدر حق

 یس از مرئوس، دوست از دشمن، ھمه و ھمه بسته به تنوع و گوناگونیار، رئکطلب
و  یسازمان دادن به اجتماع بشر یھا و جانداران دارند. لذا خداوند متعال، برا انسان
و  ھا، تنوع خلق ھا، تنوع چھره گر، از تنوع رنگیدیکھا از  ز گرداندن انسانیمتما

رد تا بشر در ک.. استفاده .ھا و ھا، تنوع استعداد و ذوق یژگیھا، تنوع صفات و و یخو

 



 ٣١٧ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

مات و شدائد و یھا و نامال یھا، ناھموار ھا و دغدغه ش دچار چالشیخو یاجتماع یزندگ
قد و  یک یافه و دارایق یکل و کش یکھا  انسان ی ه اگر ھمهکمصائب نشود. چرا 

برخوردار باشند، در ھمان روز اول  یژگیصفت و و و یخلق و خو یکقامت و از 
 شوند.  یب مواجه میب و غریالت عجکزد و با مشیر یآنھا به ھم م یزندگ ی رازهیش

 خلق اهللا إن"  :يقول ج اهللا رسول سمعت :قال عمرو بن اهللا عبد وعن ]۲۳[ - ۱۰۱
 أخطأه ومن ،اهتدى انلور ذلك من أصابه فمن ،نوره من عليهم ألىقو ،ظلمة يف خلقه

 .)١(والرتمذي أمحد رواه". اهللا علم ىلع مالقل جف: أقول ف�لك ،ضل

:  ه فرمودکدم یشن ج خدا از رسول«د: یـ گو ب عمرو ـبن  ) عبدالله۲۳( -۱۰۱
ار، کبد طانی(نفس اماره، ش یکیش را (از جن و انس) در تاریھا دهیآفر ،أل خداوند

د، آنگاه از نور ی) آفریوانیز حیالت ناجایو خواھشات و تما ینفسان یشھوات ناروا
و نور  ی، نور اطاعت و بندگیو خداشناس یمان، نور خداباوریش (نور ایخو یمعنو

 ند.ک) بر آنھا افیتاپرستیکاخالص و 
ت یبھشت و رضا ید(به سویبه او رس یآن روز از آن نور و فروغ معنوکه  کسی پس

از آن دور ماند، به که  کسی و ھر افتیخدا و راه راست و درست) راه  یو خشنود
ه کن جھت یقت دور ماند). به ھمیم حق و حقیمستق ی راھه رفت (و از جادهیب

م: بنا به علم یگو ین شده، میبختان در ازل مشخص و مع یکبختان و ن رهیسرنوشت ت
ھا  ان و آنچه انسانیبختان و بھشت یکان و نیره بختان و دوزخیخداوند سرنوشت ت یازل
 ». آن ھستند، در ازل به قلم رفته است ی دهبنیز

 اند] ردهکت یروا یث را احمد و ترمذین حدی[ا
 است: یث، دو مسئله قابل بررسین حدیدر ا شرح:

طان یرانگر شیو یھا نار ظلمت نفس اماره، ظلمت وسوسهکدر  أل خداوند -۱
زشت و  یھا ی، خلق و خویکیو تار یوانیح یاره، ظلمت خواھشات نارواکبد
از  ی، نوریز نفسانیبا و شھوات ناجایبد و ناز یھا یژگیح، ظلمت صفات و ویقب
ل یق دالیند و از طرکاف یو اطاعت و بندگ یو خداشناس یمان، خداباوریا

تاب کو  یتب آسمانکق ارسال رسل و انزال یو از طر ین شرعیو براھ یانیوح
و  یدیتوحل یاز دال یائنات) پرتوک یعنیش (یخو یونکُمشاَھد و منظور 
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 یونک ی رد و ادلهکعالم و آدم اقامه  یرا برا یتاپرستیکو  یو خداشناس یگانگی
 ش اقامه نمود.یت خویرا بر وحدان یو َانفس یو آفاق

 ی ھمه یھا موجودات و مخلوقات جھان، برگ ی ھمه ی بر صفحه یو براست
 یھا پرده یوز مغز، بر ریان طبقات اسرارآمیھا، در م تمام گلبرگ یدرختان، البال

ھا و  ز نشانهین و خالصه بر ھمه چیبود و بر قلب زمکآسمان  ی ف چشم، بر صفحهیظر
 زند. یموج م أل خداوند یتاپرستیکد و یاز توح یانوار

دار ی، وجدان بیدیمان، عقل و خرد، فطرت توحیاز ا ین انوار الھیاگر ھم یو براست
شھوت و غرور، حرص و طمع،  یھا ظلمتبود، انسان در ھمان  ینم یو الطاف خداوند

مخوف و  یھا یکیجه در آن تاریخواھد ماند و در نت ی.. باق.ت ویگناه و معص
خواھد داد و  ینیار ننگکخواھد زد و تن به ھر  یتیدست به ھر جنا کوحشتنا

را از اوج عظمت  یخدا، و یافتد و فراموش یم یغفلت و غرور بر قلب و یھا پرده
 شاند. کت خواھد کط و ھالت به سقویانسان

 »: جفّ القلم عيل علم اهللا« -۲

ھا  االت و ابھامکھا و اش یفھم جکھا و  برداشت تمام سوء ج امبرین عبارت پیاز ا
 انیبه صراحت ب ج رمکامبر ایث پین بخش از حدیه در اکشود، چرا  یبرطرف م

 اجبارآور.ننده و کمجبور  یا اشف نه قوهکاست  یه علم خداوند نورککند  می
خداوند، بدانچه  ین علم سابق و ازلیچ وجه ایه به ھکدارد  یان میز در ضمن بیو ن

 یعلم ازل ی سابقهاینکه  ند. وک یجاد نمیا یم جبریدھ ینده انجام میھا در آ ما انسان
مجبور خواھد  یتوب ازلکنند، آنان را بر انجام مک ینده میخداوند بدانچه مردم در آ

ه قبًال گفته کمعنا است. چرا  یپوچ و ب یزین چیاست باطل و چن یزین چیساخت، ا
ه ھست کاء را چنانچه یه اشکن معنا یاشفه است. به اکه علم خداوند صفت کشد 

ط به ازل و ابد یه علم او محکست، بلیاء مؤثر نید و در وجودآوردن اشینما یروشن م
ل و ین انسان با میه اکداند  یمد، خداوند یایانسان به وجود باینکه  ش ازیباشد و پ یم

ل یا به میماند و  یم یھا باق شھوات و غفلت یھا یکیار خود در ھمان ظلمات و تاریاخت
ند و راه یگز یرا بر م یتاپرستیکد و یو توح یمان و خداشناسیار خود نور ایو اخت

 د. ینما یسعادت را انتخاب م
ار خود آنھا، یبختان، با اراده و اخت یکبختان و ن رهیقت، سرنوشت تیپس در حق

انسان به وجود اینکه  خورد و خداوند قبل از یخدا رقم م یھم بر اساس علم ازل آن

 



 ٣١٩ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ب کان، مرتکخود در فالن زمان و فالن م ی ه فالن شخص به ارادهکداند  ید خود میایب
مردم  اء و اجباریجاد اشیشود و ھرگز علم خداوند باعث ا یا بد میفالن عمل خوب 

 اء است و بس.یشف اشکه علم او موجب کنخواھد شد. بل

 !القلوب مقلب يا: " يقول أن ي�رث ج اهللا رسول اكن :قال أ�س وعن ]۲۴[ - ۱۰۲
: قال علينا؟ ختاف هل ،به جئت و�ما بك آمنا !اهللا رسول يا :فقلت"  دينك ىلع قليب ثبت

 وابن الرتمذي رواه ." �شاء كيف يقلبها ،اهللا أصابع من أصبع� ب� القلوب إن نعم" 

 .)١(ماجه

سپرد) و  یوسته خود را به خدا می(پ ج رمکامبر ایپ«د: یگو س ) انس۲۴( -۱۰۲
 یا » «کنید یعل یا مقلب القلوب ثّبت قلبی«رد: ک یرار مکن دعا را تیار ایبس

رسالت  به ج خدا رسول یا :گفتم». دار بدارینت ثابت و پایدلھا! دلم را بر د ی گرداننده
رار کن دعا را تین اندازه ایم (چرا ایا مان آوردهیو نبوت و رھاورد و دستاورد تو ا

م. به یمان شویا یم و بیش را از دست دھیمان خویه اکد (یترس یا بر ما مید؟) آینک یم
ن، ین دعا را از ترس ایز ایم و خود نینکن دعا یه چنکد یخواھ ین جھت از ما میھم

 یترسم). براست یار بر شما مک(از فرجام  یامبر فرمود: آرید؟). پینک یرار مکاد تیز
ان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال است و آنھا را یفرزندان آدم م یھا دل

ه آن دل را راست گرداند، کاگر بخواھد  یعنید (ینما یه بخواھد دگرگون مکھر طور 
 ».گرداند) یج مکراه گرداند، یو ب جکه آن را کند کگرداند و اگر اراده  یراست م

 اند] ردهکت یو ابن ماجه روا یث را ترمذین حدی[ا
ه خود معصوم است، به تمام مسلمانان ک یبا وجود ج امبریث پین حدیدر ا شرح:
و الحاد  یژکو  یبندوبار یانحراف و ب ی د از نفوذ و رخنهیوسته بایه پکدھد  یآموزش م

، یثبات بر اطاعت و بندگ أل ند و از خداوندینما ینگرانم و یشان احساس بیھا در دل
ش یخو یرا طلب نموده و خواستار نگھدار یتاپرستیکت و یو ھدا یمان و خداشناسیا

وسته از خداوند متعال، رحمت و فضل و یت باشند و پیو انحراف بعد از ھدا یژکاز 
سته و استقامت یشار و یخ یارھاکق به یو توف یکت و فرجام نیق و سعادت و ھدایتوف

و  ی، عالوه از سعین و واقعیقت مؤمنان راستین را بطلبند و در حقیبر د یداریو پا

 .۳۸۳۴ابن ماجه ح ، ث حسنیو قال حد ۲۱۴۰ح یترمذ ،۳/۱۱۲مسند احمد  -١
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بھتر  یخود در راستا یو ماد یعلم یھا هیل و سرمایاسباب و وسا یریارگکوشش و بک
وسته از الحاد و انحراف به او یسپارند و پ یم أل شتن را به خداوندیشه خویستن، ھمیز

 یھا ه غرور و نخوتک ییھا ارند انسانیه بسکدانند  یه آنھا خوب مکد، چرا برن یپناه م
و ھوا و ھوس  یو جن ین انسیاطیش یھا آورد و با وسوسه یدر م یجا، آنان را از پا یب

ت ید خود را به خدا سپرد و از او ھدایه باکنجاست یشاند. اک یراھه مینفس، آنھا را به ب
 ن را خواست.یو استقامت بر د

 یتقاضا یتعال وسته از حقین باشند، پیدار ماندن بر دیپا ی شهیه در اندک یسانکلذا 
اسالم با  یرسول گرامکه  چنان دارند. ین الھین و عمل بر اوامر و فرامیاستقامت بر د

استقامت  یت بودند، دائمًا و مرتبًا تقاضایمعصوم و محفوظ از گناه و معصاینکه  وجود
ردار که به اعمال و کتمام امت است  یبرا ین خود درسیداشت و ان را یبر د یداریو پا
 ارھا منوط به فرجام آنھا است. که ارزش کش مغرور نشوند، چرا یخو

قدرت خداوند رحمان است، اگر بخواھد آن را به  ی در پنجه یھردل«ه کن سخن یا
خواست و ه کاست  یھیبد» سازد یند، منحرف مکدارد و اگر اراده  یراه راست م

رد و یگ یافراد سرچشمه م یھا یستگیھا و شا ین دو مرحله از آمادگیخدا در ا ی اراده
 ست.یحساب ن یمختلف دلھا است و ب یھا نهیق به خاطر زمیق و سلب توفین توفیا

 فالة بأرض كر�شة القلب مثل"  :ج اهللا رسول قال :قال موىس أيب وعن ]۲۵[ - ۱۰۳
 .)١(أمحد رواه ." بلطن ظهراً  الر�اح قلبهات

فرمود: وصف دل انسان، بسان  ج امبریپ«د: یگو س ی) ابوموس۲۵( -۱۰۳
 ».نندک یر و باال میه بادھا آن را زکاه یآب و گ یو ب کن خشیاست در زم یا رشته
 رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

 ی به ھمه ج امبرینجا پیث باال است و در ایز بسان حدیث نین حدیا شرح:
ه تا فرصت دارند در انجام طاعات و کخواھد بفھماند  ین مسئله را میمسلمانان ا

ت به دست یز از گناه و معصیا پرھی یکار نکنند و ھرگاه فرصت کتالش  یکن یارھاک
ر یمت شمارند و ھرگز در انجام آن تأخید، فورًا آن را انجام دھند و فرصت را غنیآ
 شود و او یبنده حائل م ی ان ارادهیدر م یالھرا بسا اوقات قضا و قدر ینند، زکن

 یاوقات در زندگ یه گاھکروز و موفق گردد، چرا یش پیخو ی تواند در اراه نمی

 .۸۸ابن ماجه ح ،۴/۴۰۸مسند احمد  -١
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د ید آیار پدکمشغله و  یا نوعین است مرگ فرا رسد کا ممیگردد،  یعارض م یا یماریب
لحظات زودگذر د فرصت عمر و یفرصت نرسد، لذا انسان با یکار نکانجام آن  یه براک

ه فردا چه خواھد کداند  یرا نمیندازد. زیار امروز را به فردا نکمت شمرد و یآن را غن
 شد و فرجامش چگونه خواھد بود.

 ن جوانکفیار امروز را به فردا مک
 

 ه فردا چه گردد زمانک یچه دان 
 

 یه در اجراکسته است یبنده و شایمسلمان ز یک یه براکن شد یجه ایپس نت
مت شمارد و یھا را غن وسته فرصتیند و پکر نیخدا و رسول، تأخ کم تابنایام و تعالکاح

وشش و تالش کند و دست از یگاه از پا ننش چیحق، ھ یھا ن و آموزهیفرام یدر اجرا
 ر.یا خیبماند  یدر دلش باق یکین یه شوق و تمناکست یرا معلوم نیبرندارد، ز

جا یب یھا شتن را از غرور و نخوتیال، خوه در ھر حکبنده است یاو ز یز برایو ن
داند و بس. و در واقع  یارھا را خدا مکه فقط عاقبت و فرجام کدور نگه دارد، چرا 

مسلمان چه خوب  یک یز، منوط به عاقبت و فرجام است و برایارھا و اعمال نکارزش 
ضاللت  کسھمنا یھا شتن را به خدا بسپارد و در برابر طوفانیه در ھر حال خوکاست 

ما) به حق  ینونکژه در عصر یفر و زندقه (به وکو  یبندوبار یو الحاد و ب یو گمراھ
ه او در کمان را بطلبد، چرا ین و ایدر د یداریپناه ببرد و فقط از او استقامت و پا یتعال

ات، علم و قدرت، یموجودات احاطه دارد. مرگ و ح ی ھمه جا حاضر و ناظر و به ھمه
ل ین دلیق و سعادت، ھمه در دست او و به قدرت اوست و به ھمیتوف ت،یآرامش و امن
ق او انجام دھد، نه یتوف بی را یارکتوم دارد، نه کتواند از او م یرا م یزینه انسان چ

ز و ھمه یھمه چ کرا او مالیند. زکر او تقاضا یآورد و از غ یر او رویسزاوار است به غ
 .ط به تمام وجود انسانیس است و محک

 �شهد :بأر�ع يؤمن حىت عبد يؤمن ال"  :ج اهللا رسول قال :قال يلع وعن ]۲۶[ - ۱۰۴
 و�ؤمن فاملوت بعد وابلعث ،باملوت و�ؤمن ،باحلق بعث� اهللا رسول وأ� اهللا إال � ال أن

 .)١(ماجه وابن الرتمذي رواه ." بالقدر

مان ی(از بندگان خدا) ا یا چ بندهی: ھ فرمود ج امبریپ«د: یگوس ی) عل۲۶( -۱۰۴
 مان و باور نداشته باشد: یز ایه به چھار چکاورده است تا آنگاه ین

 .۸۱ابن ماجه، ح ،۲۱۴۵ح یترمذ -١
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ن یست و شھادت به ایگانه نی یجز خدا ییه خداکن دھد ین بر ایراست یگواھ -۱
ه به حق و کخدا ھستم  ی امبر و فرستادهیپ )ج ه من (محمدکقت دھد یحق
 مردمان) فرستاده است. یقت مرا (به سویحق

 به مرگ اعتقاد داشته باشد.  -۲
 مان داشته باشد.یز ایز پس از مرگ نیبه رستاخ -۳
 ».ز باشدین یمعتقد و معترف به قضا و قدر الھ -۴
 .اند] ردهکت یو ابن ماجه روا یث را ترمذین حدی[ا

 یسکاگر  یعنیمان. یمال اک یمان است نه نفیاصل ا یث، نفین حدیمراد از ا شرح:
مان و اسالم خارج یا ی رهیاعتقاد و باور نداشته باشد، از داز ین چھارچیاز ا یکیبه 

عت مقدس اسالم یشر یلکات و اصول یز، جزو ضرورین چھارچیا ی ه ھمهکاست. چرا 
 ن شدن است.ید یبا ب یدام از آنھا مساوکار ھر کھستند و ان

 يف هلما ليس أميت من صنفان"  :ج اهللا رسول قال :قال عباس ابن وعن ]۲۷[ - ۱۰۵
حسن  غريب حديث هذا :وقال الرتمذي رواه".  والقدر�ة املرجئة: نصيب اإلسالم

 .)١(صحيح

فرمود: دو گروه از امتم ھستند  ج امبریپ«د: یـ گو ب ) ابن عباس ـ۲۷( -۱۰۵
 .»ھا یدرھا و ق یدر اسالم ندارند: جبر یه سھمک

ح یصحب و حسن و یث غرین حدیرده و گفته: اکت یروا یث را ترمذین حدی[ا
 است]

رانداختن است و بنا به قول یتأخ یبه معنا» ارجاء« ی از ماده» مرجئه« شرح:
ه آنھا اوامر و کرود. چرا  یار مکبه » ھا یجبر«ه در مورد کاست  ین اصطالحیح، ایصح
ت و گناه یمعصسوی  به ده گرفته و رویرا ناد یالھ یھا م و آموزهین و تعالیفرام

 .اند ردارشان مجبور محضکدر اعمال و اینکه  آورند، به گمان یم

بل احلق أن املرجئة هم اجلربية القائلون بأن اضافة الفعل ايل «د: یگو یم یقار یمال عل

 هنيه عن االعتداد هبامو العبد كاضافته ايل اجلامدات، سموا بذالك، ألهنم يؤخرون امر اهللا

 .)١(»يرتكبون الكبائر فهم عيل االفراطو

 .۶۲ابن ماجه، ح ،حیث حسن صحیو قال حد۲۱۴۹، ح یترمذ -١

 

                                           



 ٣٢٣ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ن یب چنکمرت ین تئوریه با اکدر اسالم ندارند، چون  یخاطر سھمن ین گروه به ایا
 شوند:  یم یاعمال

ھا و  تیربار مسئولیرا به خاطر فرار از ز یا سرنوشت جبریجبر  ی دهیآنھا عق -۱
 اند. رفتهیف پذیالکت

 یوتاھکه بر اثر کخود  یھا یامکھا و نا ستکش یبرا یده، پوششین عقیآنھا با ا -۲
 اند. حاصل شده قرار داده یانگار و سھل

 یش، خواھشات نارواکسر یھا ھوس یبرا یز پوششیده را نین عقیآنھا ا -۳
اند و  ش قرار دادهیخو یوانیز حی، و شھوات ناچیویالت پست دنی، تماینفسان

دن) ما را حق ز یخورٍدن(شراب نوش یمَ «ند: یگو ین میده چنین عقیدر پرتو ا
 ».ه علم خداوند جھل نشودکم یخور یم  می نیا یدانسته و ما برا یازل م

شود و گناه  یاران موجه مکتیجنا ی ن ھمهیده، اعمال زشت و ننگین عقیبا ا -۴
ع و یان مطیم یابد و فرقی یم یه منطقیاران توجکاران و بزھکگنھ ی ھمه

 نخواھد ماند. یمجرم باق
او را  شود و یم یانسان نف ی ت و ارادهیتب، قدرت و توان و مشکن میبا قبول ا -۵

 .ردک ید تلقیوان و جماد بایبسان ح
ف، ثواب و عقاب در برابر گناھان، مالمت و سرزنش یلکتب، تکن میرش ایبا پذ -۶

م و آموزش یت و تعلیاران، تربکویکش نید و ستایاران، مدح و تمجکبدھ
، عقل و یآسمان یھا تابکامبران و انزال یفرزندان، توبه از گناھان، ارسال پ

 روند و اگر ھمه مجبورند، پس یر سؤال میر، ھمه و ھمه زیضمخرد، وجدان و 
 دارند؟  یچه مفھومھا  این

در اسالم  یچ سھمی، ھیرکتب و طرز تفکن میقت با چنیدر حق ین گروھیچن
 شود.  یم یف شرعیالکار تمام تکو ان یھودگیه، موجب بین نظریه آنھا با اکندارد. چرا 

در جھت  یبه افراط و تندرو یگروھ» ھا یجبر«ط یاما در مقابل تفر»: هیقدر«
 نامند.  یم» مفوضه«و » ھا یقدر«ه آنھا را کاند  مقابل افتاده
ھا به  ند: اعمال ما به دست خود ما است و خود ما انسانیگو یحًا میآنھا صر

م و خداوند را مطلقًا به اعمال ما یردار خود ھستکاعمال و  ی نندهیوجودآورنده و آفر

 .۳۰۶ص ۱ح، ج یمرقاة المفات -١
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را محدود ساخته و خود را مستقل  یومت الھکب قلمرو حین ترتیبه ا ست وین یارک
تب کن میه آنھا صراحتًا با قبول اکند. چرا یپو یرا م کراه شر یپنداشته و به نوع

ه، خدا را ین نظریقت آنھا با ایدر اعمال ما ندارد و در حق یچ دخالتیه خدا ھکند یگو یم
سنت و  تب اھلکم یاند. ول ردهکقوط س کشر ی ومتش خارج ساخته و در درهکاز ح

مان خالص و یتب اکو م» امرٌ بني االمرين«تب کانه و میتب اعتدال و مکجماعت، م
 انه است. یم و خط میصراط مستق

ز به اراده و یمختاربودن ما ن یم، ولیند: ما مختاریگو یتب حق مکسنت و م اھل
قت ید و در حقیار نمایسلب اختتواند از ما  یخواست خداست و ھر لحظه او بخواھد م

ت و از ما کت است و از او برکخالق، و از ما حر یم و او تعالیاسب ھستکما بندگان، 
 زحمت است و از او رحمت.

 أميت يف ي�ون"  :يقول ج اهللا رسول سمعت :قال عمر ابن وعن ]۲۸[ - ۱۰۶ 
 .)١(نحوه الرتمذي ورو داود أبو رواه ." بالقدر املكذب� يف وذلك ،ومسخ خسف

ه فرمود: در امتم کدم یشن ج خدا از رسول«د: یـ گو ب ) ابن عمر ـ۲۸( -۱۰۶
 ینندگان قضا و قدر الھکارکفر در انکیگونه عذاب و  نیخسف و مسخ رخ خواھد داد و ا

 ». خواھد بود
ت نموده یث را رواین حدیز بسان او، این یرده و ترمذکت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 است]
شدن.  ن فرورفتن و غائبیشود: در زم یاستعمال م ین معانی: به ا »خسف« شرح:

 .یو پست یگی، فرومای، خوارید شدن. ماه گرفتگیفرورفتن و ناپد
ر ییتغکه  کسی تر. ردن صورت و برگرداندن آن به صورت زشتک: دگرگون  »مسخ«

ا یبه سنگ و جماد،  یسکردن کل یزشت در آمده باشد. تبد یافته و به صورتیل کش
 ھا. نهیھا و بوز کمانند: خو یانیچھارپا
 رد: کح یر و تشریتوان تفس یث را به چند وجه مین حدیو ا
ا رخ نخواھد ین دنین مسخ و خسف در ایه اکمعتقدند  یاسالم یاز علما یبرخ -۱

ن یچن یریگ ظ و سختید و تغلید و تشدینجا از باب تھدیدر ا ج امبریداد و پ
شد، سزاوار  یواقع م ین امت خسف و مسخیاگر بالفرض در ا یعنیاند.  گفته

 .۲/۱۰۸مسند احمد ،۴۶۱۳ابوداود، ح، بیح غریث حسن صحیو قال حد ۲۱۵۳، حیترمذ -١
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ه اگر به جرم و گناه کواقع شود، چرا  ینندگان قضا و قدر الھکارکه در انکبود 
خواھند  یفرکین سزا و یآنھا نگاه شود، در واقع آنان مستحق چن یاعتقاد

 بود.
ز قائل به یاز علماء ن یگرید ی و عده یو عالمه تورپشت یتھانو یو عالمه اشرفعل

تا با کنند  می رینگونه تفسیث را بدین حدین عده از علما ایه ھستند. این نظریھم
نخواھد  کخسف و مسخ ھال ی لهیخداوند امت مرا به وس«ه در آن آمده کگر ید یثیحد

 جاد نگردد. یان آنھا ایم یمتعارض نشود و منافات» ساخت
ا خسف و ین دنین امت و در ھمیه در اکن باورند یبر ا گر از علماید یو برخ -۲

ن امر به وقوع یز این نیشیپ یھا ه در امتکمسخ واقع خواھد شد. ھمچنان
ن یق بارز ایاز مصاد یکینه شدند. و یو بوز کل به خویتبد یا وست و عدهیپ

ن عده از علماء به یاست. و ا ینندگان قضا و قدر الھکارکن امت، انید در ایوع
 یتی: روا هکاند  نداشته باشد گفته یگر منافاتیت دیت با رواین روایااینکه  اطرخ
 أل خداوند یعنیامت است.  ی خسف و مسخ آمده، محمول بر عامه یه در آن نفک

ت خسف و مسخ در یرد و رواکنخواھد  کن عذاب ھالیامت را به ا ی عامه
 یکمراد از اثبات مسخ و خسف،  یعنین امت است. یخاص از ا یمورد گروھ

و اثبات  یقت مورد نفیافراد امت. لذا در حق ی باشد، نه ھمه یگروه خاص م
 ست. یث نین دو حدیان ایم یا منافاتی یگونه تضاد چیمتفاوت است و ھ

 ی اند و به جنبه داده یمعنو ی گر از علماء به مسخ و خسف، جنبهید یبرخ -۳
 یپست» خسف« یاز معان یکیاند:  اند و گفته ردهکن ی، توجھیو جسمان یظاھر

و  یو روح یرکمحو ف» مسخ« یاز معان یکیز یاست و ن یگیو فروما یو خوار
، یث را به انحراف، گمراھین حدین عده از علما ایاست. و ا یگرد معنو عقب

 یت و نابودکجه سقوط و ھالیو در نت یگرد معنو ، عقبیو روح یرکمحو ف
 یعنینند. ک یر میآخرت تفس یا و سراین دنیر، در ھمیقدنندگان تکارکان

نند، ک یار مکب و انیذکرا ت یه قضا و قدر الھکرا  ین افرادین چنیا أل خداوند
به  یسانکن یا و آخرت از رحمت و لطف خود دور خواھد ساخت و چنیدر دن

 گردند.  یباز م یماندگ ش بروند، به قھقراء و عقبیبه پ یدر زندگاینکه  یجا
اوت و چشم کارافتادن عقل و خرد، ھوش و ذکقت از یو منظور از مسخ آنھا در حق

م و یو انحراف از صراط مستق ینیو د یات زندگیواقع کو گوش آنھا از نظر عدم در
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و  یر گمراھیت و بازگرداندن آنھا به عقب در مسیر ھدایردن وجوه آنھا در مسکمحو
ن یچشم و گوش، عقل و ھوش و تمام اعضاء و جوارح چن یلکضاللت است. و به طور 

 یو عقب ماندگ یگمراھ یدھند و در راستا یت خود را از دست میاثر و خاص یافراد
 رند. یگ یش میتشان را به پکحر

 یو به قضا و قدر الھکنند  می ارکه حق را دانسته انک ییفر آنھاکین است جزا و یو ا
 رند. یگ یش میط را در پیر آن راه افراط و تفردھند و د ینم یتین اھمیترکوچک

 إن ،األمة هذه �وس القدر�ة"  :ج اهللا رسول قال :قال عمر ابن وعن ]۲۹[ - ۱۰۷
 .)١(أبوداودو أمحد رواه".  �شهدوهم فال ماتوا و�ن ،تعودوهم فال مرضوا

 ی ن امت، فرقهی: مجوس ا فرمود ج امبریپ«د: یگو ـ ب ) ابن عمر ـ۲۹( -۱۰۷
 یتبکن گروه و میش را از چنیتنفر و انزجار خواینکه  ن به خاطریه است. (بنابرایقدر

 ی ع جنازهیید و چون مردند به تشیادت آنھا نرویض شدند، به عید) ھرگاه مریابراز دار
 ».دینکت نکآنھا شر

 اند]. ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا 
 روان زرتشت ھستند. یپ ان وی: مجوس ھمان زرتشت »مجوس« شرح:
ن یچن» دائرة المعارف مصور دانش و ھنر«سنا) دری(مزد ین زرتشتیآئ ی درباره

 آمده است:
ھفتم و ششم  یھا ان در قرنیران و بنا به سنت زرتشتین این در سرزمین دیا« 

ن یتاب مقدس اکامبر! است و ین زرتشت پین دیا ی الد به وجود آمد. آورندهیش از میپ
 نام دارد. » ستااو«ن ید

 داری. وند۳ سپردی. و۲ سنای. ۱تاب است: کا یشامل پنج جزء  ینونک یاوستا
 . خرده اوستا۵شتھا ی. ۴
ژه در ھنگام یفصل است. به و ۷۲ه شامل کن قسمت اوستا است یتر سنا: مھمی

ه کاست » گاتھا«فصل متعلق به  ۱۷فصل،  ۷۲ن یشود. از ا یسروده م یمراسم مذھب
را از سخنان خود زرتشت » گاتھا«رود.  یبه شمار م» اوستا«قسمت  نیتر یمیقد
 از زرتشت است.  سنای یھا سروده ی ه ھمهکشود  یگفته م یدانند، ول یم

 .سبه نقل از حضرت جابر  ۹۲ابن ماجه ح ،۴۶۹۱ابوداود، ح  ،۲/۸۶مسند احمد  -١
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است از ملحقات  یا توان گفت مجموعه یست و مین یتابکسپرد: خود مستقًال یو
 شود.  یسروده نم» سنای«، بدون یه به ھنگام مراسم مذھبک» سنای«

شود و  یخوانده نم ینیفرگرد است. در مراسم د ۲۴شامل  یا ه مجموعهکدار: یوند
 مندرجات آن مختلف است. 

خود را از دست  یب شعرکیمانده است. امروزه تر یشت باقی ۲۱ه از آن کھا:  شتی
ش یستا یژه برایشتھا به ویه است و یش و فدیاین یبه معنا» شتی«داده است. 

 است. » زدانیشاسپندان و ام«ش یایدگار و نیآفر
مؤبد موبدان » آذربد مھر اسپند«ه کاست  کوچک یاوستا یخرده اوستا: به معنا

، عھد یلکرد و به طور کبزرگ استخراج  یاوستا یزمان شاپور دوم آن را از رو
 .)١(بود ین زرتشتیرونق آئ ی ن دورهیتر ان بزرگیساسان
د یباشد و از عقا یچ وجه روشن نمیز به ھیخ خود زرتشت، نیتار یلکبه طور  یول
خ یبودن تار و مبھم یکن خود از تاریم و ایدر دست ندار یز مطالب مستندیآنھا ن

 رد. یگ ینش سرچشمه میزرتشت و آئ
 یخ نتوانسته است از وجود واقعینون تارکتا«د: یگو یمان ندوید سلیعالمه س

روانش برخوردار است ین پیدر ب یا ژهیگاه ویه از جاک ین مجوسییانگذار آیزرتشت بن
 ی دهیچیپ یاز رازھا یه وجود زرتشت رازکن امر باعث شده است یپرده بردارد. و ا

نسبت به وجود  ییو اروپا ییایکن آمریاز مورخ یادیجتًا تعداد زیبماند و نت یخ باقیتار
را با حدس و گمان  یه وجود وکن ھم یند. مستشرقید نمایو ترد کزرتشت اظھار ش

ه دور کشود  یزرتشت م  یاز امور زندگ یقاتشان فقط شامل قسمتینند، تحقک یمد کیتأ
 باشد.  یبخش نم تیننده و رضاک قانع ت و اصالً یاز واقع

د و اختالف آراء، یو ترد که شک یفرد یزرتشت، زندگ یا زندگیحات فوق، آیبا توض
تاب و زبانش، کن دعوتش، یونت، آئکاتش را اعم از عصر و زمان، محل سیتمام ابعاد ح

 یرا برا ین فردیچن یشود زندگ یان درگذشتش را فراگرفته است، مکزمان فوت و م
 ش الگو گرفت؟ یخو

ه در ابعاد فوق وجود دارد، بر اساس ک ییه اختالف نظرھاکرد کد فراموش یو نبا
 شناخت ابعاد یھا فقط برا یت است و مجوسیدور از واقع ییھا اسیوھم و گمان و ق

 .۱۷۴۲-۱۷۴۱صص  ۳سندگان، جیاز نو یجمع .دائره المعارف مصور دانش و ھنر -١
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ن و پژوھشگران یاز مستشرق یبعض یھا رند بر حدس و گمانیزرتشت ناگز یزندگ
 یرت و زندگیھا از س یمجوس ینند و اصوًال شناخت اصلکاستناد  ییایکو آمر ییاروپا

 ...ستین یفردوس ی ات شاھنامهیش از محتویامبرشان بیپ
ن ینداشته و به ھمماندن را  یاقت باقیزرتشت، ل یه زندگکاست  یلین خود دلیو ا

اش را  یت زرتشت و وجود خارجیشخص» karem«و » Derrmiets«چون  یعلت افراد
 .)١(اند ردهکار کان

محل تولد زرتشت، تا ھنوز مشخص «... د: یگو یمان میخ سلیگر شید ییدر جا
ه ک یتناقض دارند. عصرباھم  ن مورد وجود دارد،یه در اک ییست. اظھارنظرھاین

 یونان، چون علماین یاست نامعلوم. مورخ یسته است، عصریز یزرتشت در آن م
 ».دارند یدین مورد اختالف شدیامروز در ا

ن مراجع یتر ه از موثقک[ ییایتانیالمعارف بر ةزرتشت در دائر یزندگ ی سندهینو
ن یم و در ایدان یزمان زرتشت را نم نًا یقیه ما کرسد  یجه مین نتیاست] به ا یخیتار

 م. یاطالع ھست یب امالً کمورد 
ن یست؟ و با ایافک یفرد داع یک یز از زندگین معلومات ناچیا اید: آیگو یو در آخر م

فرا راه آنھا  یرد و چراغیگران الگو قرار بگید یاش برا ین است زندگکا ممیمعلومات آ
ردشان از آن نور کشان باشد و بتوانند در برخوردھا و عمل یدر تمام مراحل زندگ

 .)٢(رندیبگ
ه تا چه کن است یاز ا کیب، خود حایب و غریعج یھا ھا و تناقض ن تفاوتی! ایآر

ه ک یزیچ یو مبھم است. ول یکلش تاریاص ید و باورھایخ زرتشت و عقایاندازه تار
 ی ھا شھرت دارد، مسئله یا ھمان زرتشتیھا،  یتب مجوسکش از ھمه در میامروز ب

 یه آنھا خداکب ین ترتیو ظلمت است. به اا نور یر و شر و یاعتقاد به دو مبدأ خ
دانند و به عناصر  یم» منیاھر«شر و ظلمت را  یو خدا» اھورا مزدا«ھا و نور را  یکین

ه به ککنند  می آن را احترام یا گذارند و تا اندازه یچھارگانه، مخصوصًا آتش احترام م
ز یا بزرگ نی کوچک یا دهکه ھر جا ھستند، آتشک یند. به طوریگو یپرست م آنھا آتش

 وجود دارد. 

 .۵۸الگو، ص  یدرجستجو -١
 .۶۴ھمان، ص -٢
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تاپرست و خداشناس و موحد و مؤمن یکان در اصل یه مجوسکاگرچه گفته شده 
و  کده شدند و به شریشکاند، سپس به انحراف و الحاد  ز داشتهین یآسمان یتابکبوده و 

ف یر و تحرییتابشان را تغکدند و یگرو یپرست فر و زندقه و آتشکو  یپرست چندگانه
ه کست ین یدیترد یلکاند، اما به طور  نگذاشته ینشان را باقیاز اصل د یزیو چنمودند 

نعوذ «ه که معتقدند کان ھستند ییا ھمان ثنویپرستان و  ان ھمان دوگانهیامروز مجوس
 ھا.  یطان خالق شرھا و بدیھا است و ش یکیطان برادرند. خدا خالق نیخدا و ش» بالله

 :ست؟یس چه به مجویه قدریوجه شبه در تشب
ان یه مجوسکه نموده است. چرا یه را به مجوس تشبیقدر ج امبریث، پین حدیدر ا

ھا و نور  یکین یه خداکب ین ترتیاند. به ا ا نور و ظلمتیر و شر و یمعتقد به دو مبدأ خ
ن یدانند و مثل ھم یم» منیاھر«شر و ظلمت را  یو خدا» اھورامزدا«ا یو » زدانی«را 

باشند  یز مانند مجوس قائل به تعدد خالق میه آنھا نکند. چرا یگو یمز یه نیقول را قدر
شر و ظلمت  یو خدا أل سته خداوندیسته و بایشا یارھاکھا و  یکی: خالق ن ندیگو یو م

 یا هین نظرین گروه با چنیقت ایرات، نفس خود انسان است. و در حقکھا و من یو بد
 یبرخ یاند. حت جاد نمودهیخالق ھستند اه قائل به تعدد کتب مجوس کبسان م یتبکم

ھا قائل به دو  یه مجوسکاند، چرا  ردهک یه را بدتر از مجوس معرفیقدر ی از علماء فرقه
 ھا ھستند.  متعدد از انسان یھا دگار و خالقیه قائل به آفریقدر ی اند، اما فرقه خالق

از باب  ج امبریان است و پیه قول مجوسیه، شبیقت قول و سخن قدریو در حق
ه کدھد  یتب، به مسلمانان دستور مکن اعتقاد و میگرداندن ا حید و تقبیظ و تشدیتغل

د، ینکت نکشان مشار ع جنازهیید و اگر مردند، به تشیادتشان نرویض شدند به عیاگر مر
 د. یاظھار دار یتبکن افراد و میش را از چنیارتان تنفر و انزجار خوکن یتا با ا

"  تفاحتوهم وال القدر أهل جتالسوا ال"  :ج اهللا رسول قال :قال عمر وعن ]۳۰[ - ۱۰۸
 .)١(داود أبو رواه

 ینیو ھمنش یھا ھمراھ ی: با قدر فرمود ج امبریپ«د: یگو س ) عمر۳۰( -۱۰۸
رامون ی(پ ین افرادیگاه با چن چید و ھینداشته باش ید و با آنھا نشست و برخاستینکم

 ». دیید و سخن نگوینکقضا و قدر) سر صحبت را باز ن
 رده است]کت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 .۴۷۱۰ابوداود، ح ،۱/۳۰مسند احمد  -١
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 رد: کتوان ترجمه  ین واژه را به چند صورت میا : »ال تفاحتوهم« شرح:

د ینکھا نخست سالم ن ی: شما مسلمانان با قدر »ال تبدئوهم بالسالم او بالكالم« -۱
 د. یید و سخن نگویو سرصحبت را باز نگردان

رامون قضا و قدر مجادله و بگومگو و یپ ین افرادیچن: با  »ال تناظروهم« -۲
 اندازند.  ید میو ترد که شما را در شکد ینکز نیش و ستکشمک

و سخن نگفتن با آنھا ترجمه  ینیھمنش یز به معنایاز علماء ن یو برخ -۳
رامون ید و پینکن یو ھمراھ ینیگاه ھمنش چیھ ین افرادیبا چن یعنیاند.  ردهک

 د. ییسخن نگوقضا و قدر با آنھا 
  »:ثیام حدیپ«

ه و یقدر ی شتر ناظر به وضع و حال فرقهیث، بین احادیا یھا ه بحثکاز آنجا 
از مسائل  یکیز به یث نین حدیدارند، است. در ا یه بر نقش قدم آنھا گام بر مک یسانک

خواھد تا از مجالست و  یاز تمام مسلمانان م ج امبریشود، و پ یمربوط به آنھا اشاره م
رامون یه پک یسانکھا و  یبا قدر یابکو ھمر یو نشست و برخاست و ھمراھ ینیھمنش

ه در شأن کبگردانند. چرا  ینند و از آنھا رویگز ینند، دورکاف یشبھه م یقضا و قدر الھ
و  یات قرآنیه آک یه در مجالسکست ین یقین و حقیمسلمان و موحد و مؤمن راست یک

ا در آن محافل و مجالس به اصول یشوند و  یر میو تفس، به اشتباه ترجمه یث نبویاحاد
 ن شود. یالم و ھمنشک ند و با آنھا ھمکت کشود شر ین میتوھ ین اسالمیو مواز
د، یت نماکآن ھستند شر یه اھل قدر متصدک ین مجالس و محافلیرا اگر در چنیز

ما اگر با دھند. ا یرامون قضا و قدر ادامه میخود پ یآنھا به سخنان باطل و ناروا
گر خواھند یرد و به مسائل دکوت خواھند کنار آنھا بگذرند، طبعًا آنھا سکاز  ییاعتنا یب

 پرداخت. 
 ییاعتنا یمحل ندھد و با ب ین افرادیه به چنکسته است یمسلمان شا یپس برا

و  یآنھا اعالم دارد و با ھمراھ ی هیتب و نظرکش را از مینسبت به آنھا تنفر و انزجار خو
ند، که اگر با آنھا نشست و برخاست کزد. چرا یاب آنھا نریش،آب در آسیخو ینیھمنش

د شود، یو ترد کاش دچار ش دهیفتد و در عقیه خودش در دام آنھا بکرود  یاحتمال م
دن یگز ین دوریشان، تنھابودن بھتر است. و ھمیژاندکبا بدان و  ینیه از ھمنشکچرا 

ر اگر به صورت کاز من یه نھکشود. چرا  یم یر تلقکمناز  ی، خود نھین افرادیاز چن
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ه انسان کق ین طریرد. به ایانجام گ ید به صورت منفیر نباشد، الاقل بایان پذکمثبت ام
شود و از  یگفته م یانحراف یھا ه در آن حرفک یط و مجلسین محید از چنیبا

با آنان  ینیو ھمنش یند و از ھمراھیگز یندگان و معتقدان به آن سخنان دوریگو
 کسیمان و اعتقاد و باورش را از خطر و رین و این عمل، دیند تا در پرتو اک یخوددار

چون قضا و قدر نجات  یا دهیچیق و پیدق ی رامون مسئلهیپ یشیژاندکو  ینیبزرگ بدب
 دھد. 

ث ین حدیبا استدالل به ھم یشمندان اسالمیاز علماء و اند ین جھت برخیبه ھم
ه باشد ک یگزاران و گمراھان را از ھر جنس و مجالست با فاسقان، بدعت ینیھمنش

گزاران و فاسقان و  گرفتن با بدعت و انس ینیه ھمنشکرا یاند. ز حرام دانسته
 ید و باورھاینسبت به عقا ینیبدب چون: یشان و مؤانست با آنان، آفات و عواقبیژاندک

 دارد.  ی.. را در پ.ده ویق، فساد عیبندوبار ی، الحاد و بین اسالمیراست
ن یچن یو اعتقاد یرکو اصالح مفاسد ف یبه قصد موعظه و اندرزدھ یسکاگر  یول

ز برخوردار بود و ین یو واف یافکرد، و از علم و دانش ک ینیبا آنھا ھمنش یاشخاص
ده یاصالح عق یدرست است تا در راستا یو یبا آنھا نبود، برا یشدن و یاحتمال قاط

ند و آنھا را به راه راست و باور کو باور آنھا و به قصد موعظه و اندرز با آنھا مجالست 
 رھنمون سازد.  ین شرعیو براھ یانیل وحیدال یح، آن ھم بر مبنایدرست و صح

 اهللا ولعنهم لعنتهم ستة"  :ج اهللا رسول قال :قالت ل اع�شة وعن ]۳۱[ - ۱۰۹
 من يلعز باجلربوت واملتسلط ،اهللا بقدر مكذبـوال ،اهللا كتاب يف الزائد :�اب نيب و�
 ،اهللا حرم ما عرت� من واملستحل ،اهللا حلرم واملستحل ،اهللا أعزه من و�ذل اهللا أذهل

 .)١(كتابه يف ورزين املدخل يف البيهقي رواه ." لسنيت واتلارك

ه من و کفرمود: شش تن ھستند  ج امبریپ«د: یـ گو ل شه ـی) عا۳۱( -۱۰۹
اند و آنھا را مورد لعنت قرار  ردهکن نثار آنھا ینفر یا امبر مستجاب الدعوهیخدا و ھر پ

 اند:  داده
(از  یزیاست) چ یانیو وح یآسمان یھا تابکتاب خدا (مراد تمام که در کآن -۱

 د. یفزایخود) ب
 د. یار نماکد قرار دھد و آن را انیرا مورد ترد یه قضا و قدر الھک یسک -۲

 .۲۱۵۴ح  یترمذ -١
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جا و قدرت و توان  یب ی ه با قھر و غلبهکشه. آنیر و ستم پتاتویکسلطان د -۳
و  یز و گرامیشاندن افراد عزک ر به ذلتکند و به فکدا یمذموم، بر مردم تسلط پ

 نت باشد. یه و بدطیر و فرومایبه عزت رساندن افراد پست و حق
انت آنھا یه حفظ و صک ییزھایمش فراتر گذارد و ُحرمات و چیه پا را از گلکآن -۴

 آورد.  یرو ینکالزم است را حالل بداند و به حرمت ش
ند (و آنھا را مورد آزار و ک ینکتم) حرمت شیه نسبت به عترتم (اھل بکآن -۵

م را نسبت یھا ھا و سفارش هیقرار دھد و توص یاحترام یو ب یحرمت یت و بیاذ
 رد). یده گیبه آنھا ناد

نداخته و به دست اعتنا باشد و آن را پشت سر ا یبه سنتم بکه  کسی و -۶
بخش  یتعال یھا م و آموزهیو تعال کن تابنایسپرده و با اوامر و فرام یفراموش

 ».آن مخالفت ورزد
 اند] ردهکت یتابش رواکن در یو رز» المدخل«در  یھقیث را بین حدی[ا

راندن و  یکیر و نیرا از خ یسک:  است ین معانیا ین واژه دارای: ا »لعنت« شرح:
 کو رھا شده، رسوا و ھال کردن، متروک نیدادن و رسوا نمودن، نفر ردن، دشنامکدور

 . کشده، شوم و نامبار
 است.  أل نجا مراد ھمان دور شدن از رحمت و لطف خداوندیو در ا

و  یانیو وح یآسمان یتابھاکتاب، تمام کنجا مراد از ی: در ا »الزائد يف كتاب اهللا«
ل. و مراد از افزودن در یا تورات و انجیتاب قرآن باشد و کاست. خواه آن  یعیتشر

 ر باشد:یتواند تمام امور ز یتاب خدا مک
مخالف با اصول و  یرھاینادرست و تفس یھا لی، تأویات خداوندیر آییف و تغیتحر

ل یم حالل و تحلی، تحریآسمان یھا تابکام و مسائل ک، افزودن در احین اسالمیمواز
 .. .و یآسمان یتابھاک یھا حرام
 یحیھود و مسی ین، رھبران و علماین لعن و نفریق بارز و شاخص ایاز مصاد یکیو 

 یتاب الھکل یف و تبدیا، به تحریارزش دن یز و بیناچ یه در برابر بھاکھستند 
خود را  یھا ش، دروغیخو یو اھداف فرد یپرداختند و به خاطر حفظ منافع شخص یم

دادند. و  یاز خود به خرج م یانصاف یب یتب الھکدادند و نسبت به  یبه خدا نسبت م
، دست به ھر گناه و جرم یو شرع یق آسمانیف حقایو تحر ینیام دکدر برابر فروش اح

 د. یایا فراچنگشان بیاز دن یزیناچ یزدند تا بھا یم یتیو جنا
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 رد: کتوان ترجمه  یرا به دو صورت م» حرم«واژه  : »املستحل حلرم اهللا«
ه که مراد از آن حرم مکم یبخوان» راء«و » حاء«فتح ن واژه را به یه اکنیا -۱

است و  یمحترم یه جاکند یگو ین جھت حرم میرا از ا» حرم«و  .رمه استکم
رد و در آن به جنگ و ک ینکش د در حرم، حرمتیست و نبایز نیآن جا کھت

اھان پرداخت و بدون احرام وارد یا قطع درختان و گیوانات یار حکا شیجدال، 
فراتر  یھا و حت تمام انسان یبرا یان و محل امنکه، مکه حرم مکرا آن شد. چ

فرمان داده است  أل ه خداوندکز ھست. چرا یوانات و نباتات نیح یاز آن برا
اند.  ن در امن و امانین سرزمیوانات در ایح یھا و حت انسان ی ه ھمهک
ن یا ه بهک یز مجرمانیب و گریتعق یوانات آن ممنوع است و حتیردن حکدیص

عدالت در  یاجرا یتوان برا یست. تنھا میز نیعبه پناه برند، جاک ی حرم و خانه
م شوند، اما یند و تسلیرون آی، آذوقه را بر آنھا بست تا بین مجرمانیحق چن

در حق  یسکد. لذا اگر یازیشتار دست کشت و کتوان به قتل و غارت و  ینم
ده یو بزرگداشتش را نادند، و حرمت و احترام ک ینکش مسجدالحرام حرمت

 قرار خواھد گرفت.  یامبران الھیو پ یین خدایرد، مورد لعن و نفریگ
ن صورت یدر ا». ُحُرم« یعنیم. یبخوان» راء«و » حاء«را به ضم » حرم« ی واژه -۲

رد و کد آن را حفظ یه باکاست  یزیچ یبه معنا» حرمت«جمع » ُحُرم«
ن یر را از اکح و زشت و منیقب احترام آن را نگه داشت و اعمال نامشروع و

ت دارد و خداوند آنھا را حرام فرموده است. یه ممنوعکند یگو یجھت حرام م
رامون آنھا یس، محرمات خدا را حالل قرار دھد و پکن صورت ھر یپس در ا

 امبران و خداوند قرار خواھد گرفت. ین پیند، در نفرک ینکش حرمت

ستخفاف و تمسخر و استھزا ھمراه باشد، موجب سنت اگر با ا ک: تر »والتارك لسنتي«
در  یو سست یسنت را به خاطر تنبل یسکاسالم است و اگر  ی فر و خروج از دائرهک

ب گناه شده کمرت ین فردیه چنکست، بلیفر نکن عملش موجب یند، اک یم کعمل تر
در عمل باشد مراد از  یو سست یل تنبلیسنت از قب کث ترین حدیاست و اگر منظور ا

ن یدر ا یریگ د و سختیظ و تھدید و تغلیث آمده، از باب تشدیه در حدک ینیلعن و نفر
ن یشود و لعن و نفر یاسالم خارج نم ی رهیاز دا ین فردیه چنکراستا آمده است. چرا 

 باشد.  یز نمیز جایردن مسلمان نک
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چ یتمسخر سنت باشد، ھر و استھزاء و ین، استخفاف و تحقیاگر مراد از ا یول
 است.  یقیو حق ین واقعیش نخواھد آمد و مراد ھمان لعن و نفریپ یالکاش

 أن لعبد اهللا قىض إذا"  :ج اهللا رسول قال :قال سعاكم بن مطر وعن ]۳۲[ - ۱۱۰
 .)١(والرتمذي أمحد رواه ." حاجة إيلها هل جعل بأرض يموت

 أل ه خداوندک یفرمود: ھنگام ج امبریپ«د: یگو س امسکعبن  ) مطر۳۲( -۱۱۰
ش یپ یا ار و خواستهکاو در آنجا  یرد، برایبگ ینیرا در سرزم یا بخواھد جان بنده

 ».د)یرود و خداوند جانش را قبض نمابدانجا  یآورد (تا و یم
 اند]. ردهکت یروا یث را احمد و ترمذین حدی[ا

گاھکت از آن دارد یاکث حین حدیا شرح: د یاز محل و زمان مرگ و سررس یه آ
 ست. ین یگران را به آن راھیاست و د أل ار ذات خداوندیاجل ھر انسان فقط در اخت

 ه گفت: کاند  ردهکت یحاتم از مجاھد روا یر و ابن ابیجر چنانچه ابن
گاه  :آمد و گفت ج خدا نان نزد رسولیاز صحرانش یمرد« زنم باردار است. پس مرا آ

است، لذا به من  یو قحط یسالکن ما خشیا دختر؟ در سرزمید، پسر یزا یه چه مکن ک
ام،  ردهکه امروز چه کدانم  یز من میو ن ؟دیآ یه چه وقت باران فرود مکبگو و خبر بده 

جا متولد شده کدانم  یرد؟ و باالخره من مکه فردا چه خواھم کلذا تو به من خبر بده 
ن ین فرد ایدر پاسخ ا أل یه خداکرم؟ ھمان بود یم ین میدام سرزمکنم در یام، بگو بب

 ه را نازل فرمود:یآ

َ ٱإِنَّ ﴿ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َغۡيَث لۡ ٱَوُ�َ�ّ
َ
 رِيَوَما تَدۡ  رَۡحاِم� ۡ�

اَذا َ�ۡفٞس  يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ
َ
�ٖض  بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ َعلِيٌم  �َّ

 ۢ  .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤َخبُِ�
گاھ« باراند و مطلع  یه باران را مکخداست و اوست  ی ژهیامت ویدن قیاز فرارس یآ

ز فراچنگ یداند فردا چه چ ینمکس  ھیچ مادران است و یھا است از آنچه در رحم
گاه و یم ین میدام سرزمکه در کداند  ینمکس  ھیچ آورد و یم باخبر رد، قطعًا خدا آ

 ». است

 .بیو قال حسن غر ۲۱۴۶ح یترمذ، ۵/۲۲۷احمد  مسند -١

 

                                           



 ٣٣٥ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ھا و حوادث  انسان یکنزد ی ندهیه آکان شد یث به صراحت بیه و حدین آیلذا در ا
س جز خدا ک چیده است و ھیاتشان بر ھمه پوشیز محل مرگ و بدرود حیآنھا و ن یفردا

گاه ن ی از لحظه ن علم یث، خداوند ایات و احادیح آیست و طبق صریمرگ و محل آن آ
 رد. یده داشته است تا ھرگز غرور و غفلت آنھا را فرا نگیو پوش یرا از ھمه مخف

 من"  :قال ؟املؤمن� ذراري !اهللا رسول يا :قلت :قالت ل اع�شة وعن ]۳۳[ - ۱۱۱
 :قلت ." اعمل� اكنوا بما أعلم اهللا"  :قال ؟عمل بال !اهللا رسول يا :فقلت ." آبائهم

 اعمل� اكنوا بما أعلم اهللا"  :قال ؟عمل بال :قلت ." آبائهم من"  :قال ؟املرش�� فذاراري
 .)١(داود أبو رواه ."

 ،ج خدا رسول یا دم:یپرس ج رمکامبر ایاز پ«د: یـ گو ل شه ـی) عا۳۳( -۱۱۱
ا در بھشت یست؟ (آیرند چیم یش از بلوغ میه پکمسلمانان  یھا حال و وضع بچه

امت، یوضع آنھا در قفرمود: حال و  ج امبریپ ؟)ا در آتش سوزان دوزخیداونداند و خ
 ھمانند آنھا در بھشت خواھند بود).  یعنیبسان حال و وضع پدرانشان است (

شوند؟  یانجام دھند وارد بھشت م یا ستهیو شا یکعمل ناینکه  ا بدونیدم: آیپرس
دم: پس حال یگر پرسیرد. بار دکه چه خواھند کداند  یفرمود: تنھا خدا م ج امبریپ

 ج امبریرند چگونه خواھد بود؟ پیم یه قبل از بلوغ مکان کافران و مشرک یھا بچه
ھمانند آنھا در دوزخ خواھند  یعنیز ھمانند حال پدرانشان است (یفرمود: حال آنھا ن

 .بود)
شوند، وارد  یتیح و گناه و معصیب عمل زشت و قبکمرتاینکه  ا بدونی: آ دمیپرس
ه چه کداند  یھا م دگار آن بچهیآفرو  أل : تنھا خداوند فرمود ج امبریشوند؟ پ یدوزخ م

 ». ردکخواھند 
 رده است]کت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 ." انلار يف واملوؤدة الوائدة :ج اهللا رسول قال :قال س مسعود ابن وعن ]۳۴[ - ۱۱۲
 .)٢(داود أبو رواه

 .۴۷۱۲ابوداود، ح -١
 .۴۷۱۷ابوداود، ح -٢
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ه دخترش را زنده به ک ی: زن فرمود ج امبریپ«د: یگو س ) ابن مسعود۳۴( -۱۱۲
 .»در آتش دوزخ اندھردو  ز دختر زنده به گور شدهیو نکند  می گور

 رده است].کت یث را ابوداود رواین حدی[ا
از  یکین و یاز رسوم زشت و ننگ یکیردن دختران) ک: (زنده به گور  »وئاد« شرح:

 ت عرب بود. یجاھل یکعصر تار یھا دهین پدیتر انهین و وحشیتر کدردنا
ش را زنده به گور یگناه خو یعلت دختران معصوم و ب، به چند یجاھل یھا عرب

 ردند: ک یم
 .یجاھل ی انسان در جامعه یکگاه زن، به عنوان یعدم ارزش و احترام و جا -۱
ننده و دختران کد یپسران تول یجاھل ی ه در جامعهیکد، در حالیفقر شد -۲

ا ردن آنھکم بر زنده به گورکمح یلین خود دلیشدند و ا یم یننده تلقکمصرف 
 بود. 

ه کن بود کفراوان آن روز، مم یا لهیقب یھا در جنگاینکه  ز به خاطریھا ن عرب -۳
س آنھا به یند و به اصطالح نوامیس آنھا به اسارت دشمنان درآیدختران و نوام

ند، دست به یبر دامانشان بنش یننگ ی هکل ن راه،یفتد و از ایگانگان بیدست ب
دخترانشان را از ترس ننگ و عار، زنده به گور زدند و  یانه میار وحشکن یا
 ردند. ک یم

ن یا یوم ساخته و به قدرکن مسئله را محیدًا ایعت مقدس اسالم شدیشر یول
ن یا یادیات زیه در آکرده کمسئله را زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع 

را  کدردنا انه ویت وحشین فاجعه و جنایرده و به شدت عامالن اکان یمسئله را ب
ت یر و واال عنایناپذ وصف یگاھیوم نموده است و در عوضش به زن ارزش و جاکمح

رد و او را به عنوان مادر، زن، خواھر، کانسان دفاع  یکفرمود و از حقوق زن به عنوان 
 رد. ک یمعرف یبه تمام جوامع انسان یبشر ی از جامعه یھمسر و عضو

ز یو نکند  می ه دخترش را زنده به گورک یند: زنفرمود ج امبریث پین حدیدر ا ال:کاش

خساء «گر امام احمد از ید یثیه در حدیکاند. در حال یدوزخھردو  دختر زنده به گور شده،

 ج خدا ه از رسولککند  می تین روایش چنیز از عمویو او ن »بنت معاوية الرصيمية
 :  دمیپرس

 



 ٣٣٧ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

 املولود يف اجلنةو الشهيد يف اجلنةو النبي يف اجلنة :يا رسول اهللا! مَن يف اجلنة؟ قال«

 ».املؤودة يف اجلنةو

 یه دختر زنده به گور شده بھشتکد یفرما یبه صراحت م ج امبریث پین حدیدر ا
ن یتوان ا یشود. اما م یث تضاد و تقابل معلوم مین دو حدیان ایاست و به ظاھر م

ف است. چنانچه یضع» املؤودة يف النارو الوائدة«ث یه حدکرد کن بر طرف یال را چنکاش
 د: یگو یعالمه ابن عبدالبر م

هو نايس احلديث ال حيتجّ و ال اعلم احداً روي هذا احلديث عن الزهري غري ايب معاذ«

 .»بحديثه
 یرده باشد، در حالکت یروا یث را از زھرین حدیمعاذ ا یجز اب یسکدانم  ینم«

ث است و احتجاج به یت احادیار در رواکف و فراموشیضع یه خود ابومعاذ فردک
 ». شود یثش نمیحد

مادر طفل » املؤودة«ه و مراد از یدا »الوائدة«: مراد از  هکن گفت یتوان چن یز میو ن

ه در عرب کچرا » املؤودة هلا« یعنیم ینکرا مقدر » لھا«د ین صورت بایاست. در ا
شد و زن  یحفر م یا د، حفرهیرس یه وقت وضع حمل زن فرا مک یت ھنگامیجاھل

بود.  کودکنشست و منتظر تولد  یز پشت سرش میه نینشست و دا یآن حفره م یباال
رد و اگر پسر بود آن را نگاه ک یان حفره پرتاب میه آن را در میاگر نوزاد دختر بود، دا

 داشت.  یم

باشد.  یماملؤودة هلا » املؤودة«ه و مراد از یدا» الوائدة« ن قول، مراد ازیپس طبق ا
فرشان، مستحق آتش ک ی ارشان به عالوهکن ی. و آنھا به خاطر اکودکمادر  یعنی

 اند.  دوزخ

مادر » الوائدة«ه مراد از کاند  ردهکه ین توجیث را چنین حدیز ایاز علماء ن یو برخ
ردن دخترش مستحق کن زنده به گوریفرش و عمل ننگکطفل است و او به خاطر 

 دوزخ است. 

م مخصوص ھمان کن حیدختر زنده به گور شده است و البته ا »ملؤودةا«و مراد از 

به طور معجزه  ج امبرید پیه زنده به گور شده است. شاکاست  یژه و خاصیو کودک
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ه زنده به ک کیودکن یه چنکشت) دانسته باشد کاو را  ÷ ه خضرک کیودک(بسان 
مخصوص است و مراد تمام  کودکم مخصوص ھمان کن حیاست و ا یگور شده دوزخ

 ه موردش خاص است. کست، بلیان زنده به گور شده نکودک
ث ین حدیاند، در ا یدوزخ» افرانک یھا بچه«ند یگو یه مک یسانکو البته به گمان 

فرش به دوزخ کافر است و به خاطر که ھم مادر،کشود. چرا  یوارد نم یالکچ اشیھ
ه به گمان کخواھد بود. چرا  یشده است، دوزخه زنده به گور کرود و ھم به تبع او  یم
 اند.  ینشان دوزخیز بسان والدیافران نک یھا ن گروه بچهیا

 داند.  یبھتر م أل البته خداوند

 



 

 

 

 

 

 سوم فصل

 لك إىل فرغ وجل عز اهللا إن"  :ج اهللا رسول قال :قال ادلرداد أيب عن ]۳۵[ - ۱۱۳
 .)١(أمحد رواه ."ورزقه ،وأثره ،ومضجعه ،وعمله ،أجله من :مخس من خلقه من عبد

ز یفرزانه پنج چ یخدا یفرمود: براست ج امبریپ«د: یگو س ) ابودرداء۳۵( -۱۱۳
 :ردکه از حد و مرز آنھا عبور نخواھد کش مقرر داشته است یاش را از پ بنده

  .اش ید و فرجام زندگیسررس -۱
ردار زشت کبر اساس انجام اعمال و  یبخت یکو ن یبخت رهیردارش (تکعمل و  -۲

 .)یکا انجام اعمال نیو 
 .آرامگاه و محل مرگ -۳
ھمچون  یرینھد (اعم از آثار خ یم یگذارد و بر جا یم یه باقک ییزھایآثار و چ -۴

ھمچون غصب  یگر موقوفات و آثار بدیمارستان و دیمسجد و مدرسه و ب
استعمارگرانه و  یھا ننده و طرحک گمراه یھا تابکھا و  خانهیم یو بنا کامال

  .خانمانسوز و ستمگرانه) یھا پروژه
زھا را ین چیاز ازل ا أل ه خداوندکن است یاو (منظور ا یرزق و روز -۵

داشته  یزھا تسلط علمین چیا ی طش به ھمهیش در علم محیدانسته و از پ یم
ھا  انکھا و م ط به ازل و ابد و تمام زمانیه علمش محکاست  یاست و او تعال

زھا را در ین چیا ی د، خداوند ھمهیایانسان به وجود باینکه  باشد و قبل از یم
ث ین حدید ایباشد و نبا یعلم خدا م ی انگر احاطهیث بین حدیداند. ا یحق او م

 .»رد)کار از انسان یرا حمل بر سلب اخت
 رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

 يف ت�لم من"  :يقول ج اهللا رسول سمعت :قالت ل اع�شة وعن ]۳۶[ - ۱۱۴
 .)١(ماجه ابن رواه ." عنه �سأل لم فيه يتلكم لم ومن ،القيامة يوم عنه سئل القدر من يشء

 .۵/۱۹۷مسند احمد  -١
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ھرکس  ه فرمود:کدم یشن ج خدا از رسول«د: یـ گو ل شه ـی) عا۳۶( -۱۱۴
امت مورد محاسبه ید و به بحث و گفتگو بپردازد در روز قیرامون قضا و قدر سخن گویپ

ام و مسائل آن بحث و گفتگو کرامون احیه پکو بازخواست قرار خواھد گرفت. و ھرآن
قضا و قدر از او  ی ند، از محاسبه و بازخواست آن روز در امان خواھد بود و دربارهکن

 ». سؤال نخواھد شد
 .رده است]کت یث را ابن ماجه رواین حدی[ا

 یا  مسلمانان! و یا ه: کست ن ایث به تمام مسلمانان جھان این حدیام ایپ شرح:
د و یاوریمان بیا یبه قضا و قدر الھ امت!یو ق یآسمان یتابھاکامبران، یمؤمنان به خدا، پ

و گفتگو و بگو مگو و اختالف  یمعنا به بحث و بررس ین پوچ و بیو براھ یل واھیبا دال
مان داشته یه اکد. بلیآن نپرداز ی دهیچیق و پیام و مسائل دقکرامون احیش، پکشمکو 

مطلق و  ی علم و دانش گسترده و اراده أل ه تنھا خداوندکد ینکنان ید و اطمیباش
 هکو از آنچه کند  می را بخواھدھرچه  هکامل دارد و اوست ک ییر و قدرت و توانایفراگ
گاه است. انسان مسلمان باکند  می اء یاش ی بر ھمه أل ه دانش خداوندکد بداند یآ
 اء را دارد. یاش ی دانستن ھمهش یط است و گنجایمح

گاھیاقتدار دانش الھ ی در حوزه شان یھا ھا و سوراخ از رفتن مورچگان در النه ی، آ
 سان است. یکدر مدارشان  کگرفته تا گردش و جھش افال

گردد و  یرا شامل م یطوالن یھا متعدد و زمان یھا انک، تمام میدانش او تعال
 ست. ید نیر ازل و ابد از آن ناپدد یدر مشرق و مغرب و لحظات یانکم

ھا و  دھا و اندوهیو ام یرھا و شرھا و سختیه در آفاق آن خک یزندگ یدادھایرو
رد و شماره و تعداد آنھا یگ یدر بر م ی.. وجود دارد، ھمه و ھمه را دانش الھ.ھا و یشاد
گاه است. یکداند و از ھمه  یرا م  سان آ

خطوط و سطور قضا و قدر نگاشته شده و  تاب بزرگ،کن یو در صفحات و اوراق ا
ان یانش به وضوح بی، رقم خورده و شناخته شده و پایموجودات ھست ی سرنوشت ھمه

 ده است. یشده و سعادت و شقاوت از ھم جدا گرد
ل یاورد و در مسایمان بیا یه به قضا و قدر الھکبنده است یمسلمان، ز یک یپس برا

ه اگر کقرآن و سنت داخل نشود، چرا  ییراھنماآن بدون  ی دهیچیام پکق و احیدق

 .۸۴ابن ماجه، ح -١

 

                                                                                                       



 ٣٤١ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ت کرد و طعم ھالکھا سقوط خواھد  یط قدریا تفریھا و  یرد در راه افراط جبرکن یچن
ز ین یامت مورد بازخواست الھید و در روز قیرا خواھد چش یو ذلت و خوار یو نابود

 قرار خواھد گرفت. 
او  أل د، خداوندیقضا و قدر سخن نگو ی دهیچیق و پیز و دقیرامون مسائل ریاگر پ یول
را مؤاخذه  یسکن خاطر مورد بازخواست و محاسبه قرار نخواھد داد و بر آن یرا بد

را بازپس نخواھد  یرامون قضا و قدر الھیحساب سخن نگفتن پ یسکرد و کنخواھد 
ه کست، بلین نیات دیر، جزو لوازم و ضروریتقد ی ردن دربارهکه بحث و گفتگو کداد. چرا 

 . اتش، فرض استیبدون پرس و جو از جزئ یبر ھر انسان یمان آوردن به قضا و قدر الھیا

 نفيس يف وقع قد :هل فقلت ،كعب بن أيب أتيت :قال ادليل� ابن وعن ]۳۷[ - ۱۱۵
 أهل عذب اهللا أن لو :قالف .قليب من يذهبه أن اهللا لعل فحدث� ،القدر من يشء

 من هلم خ�ا رمحته اكنت رمحهم ولو ،هلم ظالم غ� وهو عذبهم ،أرضه وأهل سماواته
 ،بالقدر تؤمن حىت منك اهللا قبله ما اهللا سبيل يف ذهبا أحد مثل أنفقت ولو ،أعماهلم

 ىلع مّت  ولو .يلصيبك ي�ن لم أخطأك ما وأن ،يلخطئك ي�ن لم أصابك ما أن وتعلم
 أتيت ثم :قال .ذلك مثل فقال ،مسعود بن اهللا عبد أتيت ثم :قال .انلار دلخلت هذا غ�

 .ذلك مثل ج انليب عن فحدث� ثابت بن ز�د أتيت ثم .ذلك مثل فقال ،ايلمان بن حذيفة
 .)١( ماجه وابن داود وأبو أمحد رواه

رفتم و به او گفتم:  س عبکابن  یبه نزد اب«د: یگو یلمی) ابن د۳۷( -۱۱۵
(از  یار بد و نامطلوبکوساوس و افدھا و یو ترد کدر دلم ش یقضا و قدر الھ ی درباره

 یزیشده است. حال شما مرا به چ جادیا مجبور بودنش) ایل مختاربودن انسان و یقب
دھا و وساوس را از دلم دور یو ترد کن شیا أل د تا بر اساس آن خداوندیرھنمون ساز

 گرداند. 
مخلوقات تمام موجودات و  أل ه) اگر خداوندکن را بدان یگفت: (ا س عبکبن  یاب
ارش ظالم و ستم کن یند، در اکش گرفتار یرا به عذاب و عقاب خو ینیو زم یآسمان

ت نخواھد یاز درا یمت و عارکاز ح یخال یاو تعال یارھاکه کشه نخواھد بود (چرا یپ
ه بخواھد کاست و ھرطور  ینیو فرازم ینیتمام مخلوقات و موجودات زم کبود و او مال

 .۵/۱۸۹مسند احمد ، ۷۷ح ابن ماجه ،۴۶۹۹ابوداود ح -١
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ا استبداد یاز ظلم و ستم و  ین نوعیتر کوچکدچار اینکه  بدونند. ک یبا آنھا برخورد م
 و اجحاف شود). 

ن یش قرار دھد ایرم خوکر چتر رحمت و لطف و یز بدان: اگر تمام آنھا را در زیو ن
 کز و اندیردار ناچکه رحم و لطف او از اعمال و کاست، چرا  یرم الھکاز فضل و 
ن ھمه یق ایگاه اعمال آنھا سزاوار و ال چیبود (و ھآنھا بھتر و برتر خواھد  یبندگان، برا

 نخواھد بود).  یرم و فضل و احسان الھکلطف و 
وه ک ی ن به اندازهیان اسالم و مسلمکیدفاع از  یو بدان: اگر در راه خدا و در راستا

ه به ک یرش خدا قرار نخواھد گرفت تا وقتی، مورد قبول و پذینکُاُحد طال انفاق و خرج 
ده و یه آنچه به تو رسک یو معتقد باش یاوریمان بی، ایتوب ازلکو سرنوشت مر یتقد
د. یست و آنچه از تو خطا رفته است، به تو نخواھد رسیدر آن ن ییآمده، خطا شیت پیبرا

ر و یه به تقدک یتا زمان یعنیاست ( یتوب ازلکر و سرنوشت میو ھمه بر اساس تقد
رفته نخواھد شد. نه صدقه و یاز تو پذ یزی، چیمعتقد نباش یسرنوشت و قضا و قدر الھ

 گر). ید یکچ عمل نیرات و نه ھیخ
، یریو در ھمان حال بم یده داشته باشیه گفته شد، عقک یزیو اگر تو بر خالف چ

ش دوزخ سوزان یگاه و مأوای، جایر قضا و قدر الھکه منکشد (چرا  یدوزخ خواھ یراھ
 خواھد بود). 

مرخص شدم و به  س عبکبن  ین (از حضور ابی: پس از ا دیدر ادامه گو یلمیابن د
ن باره سؤال یز در ایرفتم (و از او ن س شتر) به نزد ابن مسعودینان خاطر بیجھت اطم
 نمودم). 

ح داد و سخن گفت. پس از آن به نزد یم توضیبرا ،س عبکبن  یز بسان ابیاو ن
 )س مسعودبن  و عبدالله س عبکبن  یز (ھمانند ابیرفتم و او ن س مانیبن  فهیحذ

نه سؤال ین زمیز در ایشتافتم (و از او ن س ثابتبن  دیجوابم گفت. در آخر به نزد ز
رد (و به کان یم بیبرا س رمکامبر این صورت از پیز مسئله را به ھمینمودم) و او ن

دھا را یو ترد کن بزرگان، خداوند شیھا و سخنان و اقوال ا ھا و سفارش هیتوص ی لهیوس
ه کنان خاطر حاصل شد و دانستم یه اطمین قضیرد و در قلبم نسبت به اکاز قلبم دور 

ه کباشد و اوست  یھا م انکھا و م ط به ازل و ابد و تمام زمانیفقط علم خداوند مح
گاه است و علم و دانش او بر ھمهکند  می هکو از آنچه کند  می ھرچه بخواھد اء یاش ی آ

 



 ٣٤٣ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

ه بر کاو را سزاست  ییاء را دارد. و خدایاش ی دانستن ھمهش یط است و گنجایمح
ه ک یامل دارد و ھر طورکتسلط و نفوذ  ینیو فرازم ینیتمام مخلوقات و موجودات زم

او را مورد بازخواست و محاسبه قرار نخواھد داد. و از  یسکند، مختار است و کعمل 
چ ارزش و یھ یقضا و قدر الھمان به یردار، بدون اکه اعمال و کث دانسته شد ین حدیا

مان به یرا بدون ا یچ عملیت نخواھد داشت و خدا ھیشگاه ذات احدیدر پ یگاھیجا
 ». رفت)ینخواھد پذ یتوب ازلکقضا و قدر و سرنوشت م

 ]. اند کرده تیث را احمد، ابوداود و ابن ماجه رواین حدی[ا

 .السالم عليك يقرأ فالنا إن :فقال عمر ابنرجًال أيت  أن نافع عنو ]۳۸[ - ۱۱۶
 سمعت فإ� ؛السالم م� تقرئه فال أحدث قد اكن فإن ،أحدث قد أنه بلغ� إنه :فقال

 يف قذف أو ،مسخ أو ،خسف – األمة هذهيف أو  - أميت يف ي�ون " :يقول ج اهللا رسول
 صحيح حسن حديث هذا :الرتمذي وقال ماجه وابن داود وأبو الرتمذي رواه. " القدر أهل

 .)١(غريب

آمد و گفت:  ـ ب عمر ـبن  به نزد عبدالله یمرد: « دیگو س ) نافع۳۸( -۱۱۶
 یه وکده یـ گفت: به من خبر رس ب عمر ـبن  به شما سالم رساند. عبدالله یفالن

ن است، جواب سالمم را به او یرده. پس اگر چنکجاد یا ین خدا بدعت و نوآوریدر د
ن امت= امت یا در ایه فرمود: در امتم (کدم یشن ج خدا ه از رسولکنرسان. چرا 

ردن صورت و برگرداندن کا مسخ (دگرگون ین فرو رفتن) یخسف (در زم )ج یمحمد
ن گونه عذاب و یا قذف (سنگباران شدن) رخ خواھد داد و ایتر) و  آن به صورت زشت

 ». ) خواھد بودینندگان قضا و قدر الھکارکفر در اھل قدر (و انکی
ن ی: ا گفته یاند و ترمذ ردهکت ی، ابوداود و ابن ماجه روایرا ترمذث ین حدی[ا

 ب است]. یح و غریصح یثیث حدیحد
ه: جواب کاند  ردهکث استدالل ین حدیاز ا یو اسالم ینیعلماء و دانشوران د شرح:

ش را از یار، تنفر و انزجار خوکن یست تا با ایگذاران واجب ن سالم فاسقان و بدعت
 م.یظھار دارا ین افرادیچن

مسند  ،۴۶۱۳ابوداود ح ،۴۰۶۱ابن ماجه ح، بیح غریث حسن صحیو قال حد ۱۲۵۲ح  یترمذ -١
 . ۲/۱۳۶احمد 
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ند واز یاست تا به خود آ یریگ د و سختید و تھدیظ و تشدیاز باب تغل یارکن یو چن
 شند.کباطل و پوچ دست ب یارھا و باورھاکن یا

گاھ یبرا مراجعه  ۱۰۶ ی ث شمارهید به حدیتوان ینه مین زمیشتر در ایب یآ
 د.ییفرما

 .اجلاهلية يف هلا ماتا ودلين عن ج انليب خد�ة سألت :قال س يلع عنو ]۳۹[ - ۱۱۷
 ماكنهما رأيت لو" :قال وجهها يف الكراهة رأى فلما ".انلار يف هما"  :ج اهللا رسول فقال

 إن ":ج اهللا رسول قال ثم." اجلنة يف : "قال ؟منك فودلي !اهللا رسول يا :قالت ".ألبغضتهما
 ج اهللا رسول قرأ ثم ".انلار يف وأوالدهم املرش�� و�ن ،اجلنة يف وأوالدهم املؤمن�

ِينَ ٱوَ ﴿ َبَعۡتُهمۡ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ۡ�َۡقَنا بِِهۡم ُذّرِ�ََّتُهمۡ  �َّ
َ
 .)١(رواه امحد .]٢١[الطور:  ﴾ُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن �

ه در کرامون دو فرزندش یـ پ ل جه ـیحضرت خد«د: یگوس  ی) عل۳۹( -۱۱۷
امت یا در روز قیه آکرد (کسؤال  ج امبریت آنھا را از دست داده بود، از پیزمان جاھل

 ؟)یدوزخ ایاند  یبھشت
آثار غم و اندوه و  ج خدا اند. و چون رسول یدوزخھردو  در پاسخ فرمود: ج امبریپ

گاه آن دو یجه) جایخد ید، فرمود: اگر تو (اید ـ ل جه ـیخد یمایرا در س یناراحت
از رحمت خداوند  یو دور یو خوار یه چگونه در پستک( یدید یرا در دوزخ م

 . یشو یزار مید از آن دو متنفر و بیترد یھستند) ب
پس حال و وضع  !ج خدا رسول یا د:یپرس ـ ل جه ـیگر حضرت خدیبار د

ا رفتند چگونه یاز دن کیوچکمن و شما بودند و در  کمشتر یه حاصل زندگک یفرزندان
د مؤمنان و یترد یفرمود: ب ج امبری: در بھشت ھستند. آنگاه پ فرمود ج امبریاست؟ پ

 ان و فرزندانشان در دوزخ.کاند و مشر فرزندانشان در بھشت
 ه را تالوت فرمود:ین آیا ج امبرین پیپس از ا :)دیگو سی (عل

ِينَ ٱوَ ﴿ َبَعۡتُهمۡ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ۡ�َۡقَنا بِِهۡم ُذّرِ�ََّتُهمۡ  �َّ
َ
  .]۲۱[الطور:  ﴾...ُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن �

 یرویآوردن پ مانیشان در ایاند و فرزندانشان از ا مان آوردهیه خودشان اک یسانک«
م تا زادگان دلبند خود را یگردان یشان ملحق میاند، در بھشت فرزندانشان را بد ردهک

  .»شتر ببرندینند و از انس با آنان لذت بینار خود ببکدر 

 .۱/۱۳۴مسند احمد  -١

 

                                           



 ٣٤٥ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

 .رده است]کت یث را احمد رواین حدی[ا

 لجه یحضرت خد کمشتر یه حاصل زندگک یانکودکمراد از :  »منك فولدي« شرح:
است » عبدالله«و » قاسم«اند،  ا فرو بستهیچشم از دن کیوچکبوده و در  ج امبریـ و پ

به سن بلوغ اینکه  ش ازین دو پیعبدالله ھستند. ا یھا لقبھردو  »بیطاھر و ط«و 
 شتافتند.  یار باقیبه دن جھان بستند و یت چشم از ایام طفولیبرسند، در ا

ان قبًال به طور مستقل و مفصل بحث شد، اما در کاوالد مؤمنان و مشر ی درباره
 ـ ل ـ   جهی: فرزندان حضرت خد هکنیست و آن ایاز لطف ن یته خالکن یکان ینجا بیا

است. و فترت » فترت«ت ھمان زمان یقت زمان جاھلیت مردند، در حقیدر زمان جاھل
 مبعوث نشده است. ی امبریپه کاست  یزمان

ن جھان یه معتقد باشد اکاست  یسک. موحد کا مشریاند و  ا موحدیاھل فترت 
اران را کویکن أل است تا خداوند یگانه دارد و جھان آخرت ضروری ییپروردگار و خدا

خدا قائل نشده  یبرا یکیرده و شرکسجده ن یز بر بتیفر دھد و نکیاران را کپاداش و بد
امت یدر روز ق یسکن ینًا چنیقیرده است. کفوت  ÷ میف ابراھیحنن یو بر د

 رستگار است. 
ه عذاب کمعتقدند  یاھل فترت، علما دو نظر دارند، گروھ کاما در مورد نجات مشر

گر از علما قائل به نجات آنان از عذاب ھستند، (از جمله امام ید یشوند و گروھ یم
 :  چند از قرآن، از جمله یاتیاند به آ ردهکه) و استدالل یمیت ابن

﴿ ٰ �َِ� َح�َّ   .]۱۵[اإلسراء:  ﴾رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
آنان  یبرا یغمبریه پکنیرد مگر اکم یرا مجازات نخواھ یچ شخص و قومیو ما ھ«

  .»میمبعوث و روان ساز

ۡهَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ُ  رَُسوُ�َا َجآَءُ�مۡ  قَدۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ أ ٰ  لَُ�مۡ  يُبَّ�ِ َ�َ  ٖ� ن َ�ُقولُواْ  لرُُّسلِ ٱ ّمِنَ  َ�ۡ�َ

َ
أ

 ٓ ۗ  �َِش�ٞ  َجآَءُ�م َ�َقدۡ  نَِذيرٖ�  َوَ�  �َِش�ٖ  ِمنۢ  َءنَاَما َجا ُ َوٱ َونَِذيٞر َّ�  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ءٖ َ�َ

 .]۱۹[المائدة:  ﴾١٩قَِديرٞ 
شما آمده است و به دنبال انقطاع مدت  یغمبر ما (محمد) به سویتاب! پکاھل  یا«

ه (در کنیند، تا اک یان میگر باره) بیغمبران بوده است، (حقائق را دیان پیه مک یزمان
امده یما ن یغمبران) به سوی(از پیا دھنده میو ب  د:مژده دھندهییز) نگویروز رستاخ

 یا دھنده میدھنده و ب غمبر) مژدهیپ کنیاست (تا فرمان خدا به ما برسانند. ھم ا
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شما نمانده است). و خدا بر ھمه  یبرا یشما آمده است (و عذر ی(محمد نام) به سو
 ...»ز توانا استیچ

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� � َوَ�َن  لرُُّسِل� ٱ َ�ۡعدَ  ُحجَّ
ُ ٱ  .]۱۶۵[النساء:  ﴾١٦٥اَعزِ�ًزا َحِكيمٗ  �َّ
افران را به عقاب) کرسان، و( مژده )م تا (مؤمنان را به ثوابیغمبران را فرستادیما پ«
 یمردمان باق یبر خدا برا یلیغمبران حجت و دلیدھنده باشند، و بعد از آمدن پ میب

م و راه طاعت یآورد یمان می، ایفرستاد یما م یبسو یغمبریه اگر پکند ینماند (و نگو
مت کح یش از رویارھاکم است(و کیح ی رهیم). و خدا چیگرفت یش میو عبادت در پ

 )...»ردیپذ یو قدرت انجام م
را  یسانککند  می ه عدالت خداوند اقتضاککند  می ات و امثال آن داللتین آیپس ا

 یند تا مردم حجتکده عذاب نیا نادرست رسیده است، یبه آنھا نرس یامبریه دعوت پک
ه ک یم. در حالیردک یم یرویآمد، ما از او پ یم یامبریاگر پ هکبر خداوند نداشته باشند 

 .)١(و برتر مختص خداست یحجت عال
 یه آن با عدالت الھکدوم، در نزد خدا مقبول باشد. چرا  یه رأکم یدواریز امیما ن

ت و یه در طفولک ـ ل جه ـیھماھنگ است. مخصوصًا در مورد فرزندان حضرت خد
 اند.  ا رفتهیاز دن یپرست و بت کاز ھرگونه شرو بدور  کبر اساس فطرت پا

ن یه: اکن داد ی، چنیتوان بنا به قول ابن حجرعسقالن یز میث فوق را نیجواب حد
بودن  یم بھشتکش از نزول حیامر و پ یل، ھمه در ابتداین قبیاز ا یثیث و احادیحد

 کآنھا بر فطرت پا ی ه ھمهکاند. چرا  ش از بلوغ مردهیه پکان و اطفال است کودکتمام 
ن ین، ابن حجر در ایاند و بر اساس ا ردهکرا وداع  ی، دارفانیتاپرستیکد و یو خالص توح

 د:یگو ینه میزم

ش از نـزول یم پـکـن حیـا«. »هذا قبل أن ينزل فيهم شئ فال ينايف أهنم من اهـل اجلنـة« 
   .»ان استکافران و مشرکفرزندان  ی هدربار یمکح

ه فرزندان کشود  یه از آنھا ثابت مک یگریات دیت و روایروان یان ایقت میدر حق
 وجود ندارد.  یگونه منافات چیاند، ھ یز بھشتیان نکمشر

 .۲۰۶، ص یالسعد ک، عبدالملیق اسالمیدق ینگا: بدعت به معنا -١
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 ،ظهره مسح آدم اهللا خلق ملا"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۴۰[ - ۱۱۸
 لك عي� ب� وجعل ،القيامة يوم إىل ذر�ته من خالقها هو �سمة لك ظهره من فسقط
 .ذر�تك :قال ؟هؤالء من !رب أي :فقال ،آدم ىلع عرضهم ثم ،نور من و�يصاً  منهم إ�سان
 :فقال .داود :قال ؟هذا من !رب أي :قال ،عينيه ب� ما و�يص فأعجبه منهم رجالً  فرأى

 ".سنة أر�ع� عمري من زده رب :قال .سنة ست� :قال ؟عمره جعلت �م !رب
 ملك جاءهإال أر�ع�  آدم عمر قيضأن فلما" :سلمو قال رسول اهللا ص� اهللا عليه

 فجحد ؟!داود ابنك تعطها أولم :قال ؟سنة أر�عون عمري من يبق أولم آدم: فقال ،املوت
 ."ذر�ته خطئتو أوخط ،ذر�ته نسيتف ،أ�ل من الشجرةف آدم و�يس ،ذر�ته فجحدت ،آدم

 .)١(الرتمذي رواه

د یرا پد ÷ فرمود: خداوند متعال آدم ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۴۰( -۱۱۸
زال و یافت، پشتش را با دست قدرت و قوت الیفراغت  ینش ویه از آفرکآورد و آنگاه 

ن فرد بشر از یرا تا آخر یو ی ندهیاز) فرزندان آ ید و (گروھیشکش یخو یتناھیال
از نور  یشعاعدام از آنھا پرتو و کھر  یشانیان پیرون آورد و میب یپشت او به صورت ذرات

گفت:  ÷ عرضه داشت و به او نشان داد. آدم ÷ قرار داد. آنگاه آنھا را بر آدم
 اند؟ خدا فرمود: فرزندانت ھستند.  یسانکچه ھا  این پروردگارا!

رد) و کنگاھش را به خود جلب  یزیآنھا نشست. ناگاه چ ی به نظاره ÷ (آدم
ن واداشته و او را یرا به اعجاب و تحس یاش و یشانیه پرتو و شعاع نور پکد یرا د یمرد

 محو تماشا نموده است. 
است.  ÷ ست؟ خداوند فرمود: حضرت داودکین ی: پروردگارا! ا دیپرس ÷ آدم

اش را چه اندازه مقرر  ید و فرجام زندگی: بارالھا! سررس دیگر پرسیبار د ÷ آدم
 ؟ خداوند فرمود: شصت سال. یا داشته

و به عمر او  ینکم کخواھم) از عمرم چھل سال  یز تو مگفت: (پروردگارا ا ÷ آدم
شدن آن چھل سال، چون عمر  استهکد: با یفرما یدر ادامه م ج خدا . رسولییفزایب

 .حیو قال حسن صح ۳۰۷۶ح یترمذ -١
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 یکن جھان نزدیبدرود از ا یاش برا ید فرجام زندگید، و سررسیان رسیبه پا ÷آدم
 آمد. یش به نزد وکقبض روح مطھر و پا یمرگ برا ی شد، فرشته

نمانده است؟ (پس چرا حاال  یگر باقید: مگر از عمرم چھل سال دیپرس ÷ آدم
مرگ گفت: مگر تو آن چھل سال را به فرزندت  ی ؟) فرشتهیا قبض روحم آمده یبرا

 ؟ یا دهینبخش ÷ داود
رد و به تبع او کار کان ÷ ه آدمکن بود ین چنید:) ایفرما یم ج خدا (رسول

 ی وهیرد و از مکفراموش  ÷ ه آدمکن بود یچن نیردند. و اکار کز انیفرزندانش ن
ن یشدند و ا یان و فراموشیز دچار نسیدرخت ممنوعه خورد و به تبع او فرزندانش ن

ز به خطا و یفرمان شد و به تبع او فرزندانش ن کدچار خطا و تر ÷ ه آدمکن بود یچن
 ».دچار آمدند یان و نافرمانیفرمان و عص کتر

 رده است].کت یروا یث را ترمذین حدی[ا
م سن و سال است و کو  کوچکفرزندان  یه در اصل به معنای: ذر »تهیذر« شرح:

ھمانند ذرات غبار و  کوچکار یموجودات بس یه به معناک» ذر« ی آن را از ماده یبعض
را  ÷ ه خدا آدمک یھنگام ؛د گفتین رو بایاند. از ا باشد دانسته یز میار ریبس یھا مورچه

 کوچک ین فرد بشر از پشت او به صورت ذراتیاو را تا آخر ی ندهیآ د، فرزندانیآفر
 یافکرون آورد و به آنھا عقل و شعور یز) بیار ریبس یھا ا مورچهی(مانند ذرات غبار و 

 رد. کت یمان الست عنایدن سخن و پاسخ گفتن در عالم ذر و پیشن یبرا
 ی ھا ماده مام انسانه در وجود تکن امر به صراحت معلوم شد یث این حدیو از ا
زھا در تار و پود وجودشان ین چیار ھست و اکو جحد و ان یان و فراموشیخطا، نس

 ن شده است.یعج

ارند و کفرزندان آدم لغزش  ی ھمه« .»خ�اخلطائ� اتلوابونو لك ب� آدم خطاء« 
 ». نندگان خواھند بودکاران توبه کن خطایبھتر

امبران و فرشتگان) به عصمت و یرا (مانند پ یا عده أل خود خداونداینکه  مگر
 ند. کخاص  یت و نافرمانیحفاظت از گناه و معص

 ح داده شد. یقبًال توض ،÷ ان حضرت آدمیرامون خطا و نسیپ

 فرضب ،خلقه ح� آدم اهللا خلق"  :قال ج انليب عن ادلرداء أيب وعن ]۴۱[ - ۱۱۹
 سوداء ذر�ة فأخرج اليرسى كتفه ورضب ،اذلر كأنهم بيضاء ذر�ة فأخرج ،ايلم� كتفه
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 إىل :اليرسى كفه يف ل�ي وقال ،أبايل وال اجلنة إىل :يمينه يف ل�ي فقال ،احلمم كأنهم
 .)١(أمحد رواه ." أبايل وال انلار

د. یرا آفر ÷ آدم أل فرمود: خداوند ج امبریپ«د: یگو س ) ابودرداء۴۱( -۱۱۹
ه کاز فرزندان او را  یراست آدم زد و گروھ ی ش به شانهیآنگاه با دست قدرت خو

د و یار سفیز بودند به صورت بسیار ریبس یھا ا مورچهیغبار  کوچکھمانند ذرات 
 رون آورد. یب ینوران

گر از فرزندان ید یزد و گروھ ÷ چپ آدم ی ش به شانهیدوباره با دست قدرت خو
رامون یرون آورد و آنگاه پیجور بودند، بیاه و دیستر، سکه بسان زغال و خاکرا  یو

 ی اند و روانه ینان بھشتیقرار داشتند فرمود: ا یه در سمت راست وکفرزندان آدم 
را به بھشت ھا  این ی ه ھمهکن مسئله یآن خواھند شد. و از ا یواال یھا بھشت و نعمت

ه کرا  یارکمطلق ھستم و ھر یو فرمانروا که من مالکندارم (چرا  ییچ پروایبرم ھ یم
نم، مورد بازخواست و محاسبه قرار ک یه مک ییارھاکنم و در برابر ک یخواھم مب

ن یه اکو اعتراض ندارد، بل یریگ ز حق خردهین یسکشوم و  ینم یرم و بازپرسیگ ینم
رند و در افعال و اقوال و یگ یه مورد بازخواست و پرسش قرار مکانسانھا ھستند 

 ار است). یراد و سؤال بسیا یپندارشان جا
قرار داشتند فرمود:  یه در سمت چپ وکفرزندان آدم  ی درباره أل ن خداوندیپس از ا

مختلف و متنوع آن خواھند شد و  یھا دوزخ و عذاب ی اند و در آخرت روانه ینان دوزخیا
 ». ندارم ییچ پرواینم ھک یآنھا را به دوزخ روانه م ی ه ھمهکز ین مسئله نیاز ا

 .رده است]کت یروا ث را احمدین حدی[ا

 - اهللا عبد أبو :هل يقال - ج انليب أصحاب من رجالً  أن نرضة أيب وعن ]۴۲[ - ۱۲۰
 خذ":ج اهللا رسول لك يقل ألم ؟يبكيك ما :هل فقالوا ،يبيك وهو يعودونه أصحابه عليه دخل

 اهللا إن"  :يقول ج اهللا رسول سمعت ول�ن ،ب�: قال ؟"تلقا� حىت أقره ثم شار�ك من
 ."أبايل وال ،هلذه وهذه ،هلذه هذه :وقال األخرى بايلد وأخرى قبضة بيمينه قبض وجل عز
 . )٢(أمحد رواه.أنا القبضت� أي يف أدري فال

 .۶/۴۴۱مسند احمد  -١
 .۵/۶۸مسند احمد  -٢
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» ابوعبدالله«ه به ک ج امبریاران پیاز  یمرد«د: یگوس  ) ابونضره۴۲( -۱۲۰
آمدند  یادت ویش به عیاز) دوستان و رفقا یا ن جھت عدهیمار شد. (از ایمشھور بود ب

 افتند. ینان ک ان و ضّجهیو او را گر
ا از ی(آ؟ یان و ناالن باشین گریز باعث شده تا چنیابوعبدالله) چه چ یبدو گفتند: (ا

ات  درباره ج خدا ه رسولک یستین یسکمگر تو ھمان  ؟)یترس یش میبودن خو یدوزخ
ار ادامه بده تا مرا (در کن ین و به اکوتاه کل خود را یوسته و در ھمه حال سبی: پ فرمود

ه ک. حال آنینکه ین گریه چنکد است ی؟ (پس از تو بعینکا در بھشت) مالقات یحوض 
ش را در یخو یبودن و ھمراھ یو بھشت یبخت یکن سخنش به تو بشارت نیبا ا ج امبریپ

ر و قابل یپذ کھرگز ش ج خدا ه سخن رسولک یدان یز داده است و خود میروز رستاخ
د. پس یرس یآن خواھ یواال یھا ست. پس به ضرور به بھشت و نعمتیار نکان د ویترد
 ن و شاد و خرسند باش). که میگر

ان یه شماک(سخن چنان است  ی(خطاب به دوستانش) گفت: آر س ابوعبدالله
خدا با دست راست  یه فرمود: براستکدم یشن ج خدا خودم از رسول ید)، ولییگو یم

 یش مشتیف خوکیاز فرزندان آدم برگرفت و با دست چپ بال یش مشتیف خوکیبال
بھشت و سمت  یھا را برا یگر از فرزندان آدم برگرفت و آنگاه فرمود: سمت راستید

ن دو مشت یاز ا یکدام که در کدانم  یز نمیام. و من ن د آوردهیدوزخ پد یھا را برا یچپ
 ؟!»ھا یا سمت چپیھا  یقرار دارم. سمت راست

 رده است].کت یث را احمد رواین حدی[ا
 ث دو مسئله قابل تأمل است: ین حدیدر ا شرح:

با جان و دل و عشق  ش صحابه :ج رمکامبر ایاز سنت پ ش امل صحابهکاتباع  .۱
اگر الزم بود به  یردند و حتک یم یرویسرورشان پ یھا از سنت ج امبریامل به پک

 س د به ابوعبداللهیدادند. بنگر یجان خود را از دست م ج امبرین سنت پیتر کوچکخاطر 
ش، ید اجل خویوسته تا وقت سررسیبود و پ ج امبریبند به سنت پیه تا وقت مرگ پاک

ه کتر از لبش برسد. چون نییلش پایه سبکگذاشت  یرد و نمک یوتاه مکل خود را یسب
 دستور داده بود.  یارکن یاو را به چن ج امبریمحبوبش پ

ت و ین اندازه از خوف و خشیا ش در قلوب صحابه : اد از خدایت زیخوف و خش .۲
و عظمت  ییایبرکه در ھر لحظه از کخدا وجود داشت  یمان بر عظمت و بزرگین و ایقی
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ت تمام وجود آنھا را به خشوع و ین عظمت و خشیشدند و ا یمتأثر م الله یو بزرگ
ش یبودن خو یه بشارت بھشتک یبا وجود س خضوع در آورده بود. چنانچه ابوعبدالله

 یت خداین وجود چنان خوف و خشیبا ا یگرفته بود، ول ج امبریاز پ یرا به طور ضمن
ھا، او را  ھا و وعده ن بشارتیاد برده بود و ھرگز ایه آن بشارت را از کبر او غالب بود  أل

و  یار، ثبات و استقامت، بردبارکو تالش و ھمت و پشت یوشش و سعکاز عمل و 
 ن خدا و رسولش باز نداشت. یاوامر و فرام یو اجرا یتواضع و فروتنن، یدر د ییباکیش

ردند و با ک ینگاه م یو معنو یماد یه با نور خدا به زندگکھا بودند  ھمان یو براست
بر و نخوت کچ گاه تیردند. و ھک یت مکر حریگفتند و با دست تقد یزبان نبوت سخن م

ن یالود. بدیشان را نک، دامان پایرو خودمحو ینیب و خودبزرگ یطلب و غرور و جاه
ت و ثبات و ین و خوف و خشیقیمان و ینازد و به ا یچنان به آنھا م أل جھت خداوند

 ند: ک ین خطابشان مین چنیه اککند  می آنھا افتخار یداریپا

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  بِِمۡثلِ  َءاَمُنوا ْۖ ٱَ�َقِد  بِهِۦ َءاَمنُتم َما ْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ  ۡهَتَدوا  ﴾�ن تََولَّۡوا
  .]۱۳۷[البقرة: 

 ییزھاید و بدان چیا مان آوردهیا )ش ه شما (صحابهکاورند ھمچنان یمان بیاگر آنان ا«
گمان به راه راست و درست  یمان داشته باشند، بیز ایشان نید ایمان داریه شما اک

ش یرا با شما در پ یاختالف و دشمنانگ نند پس راهکاند و اگر پشت  رھنمون گشته
 ». اند گرفته

 د: یفرما یز میو ن

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿  ٱ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱِمَن  وَّ  ٱوَ  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ  رَِّ�َ  َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  �َّ

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  َ�ۡنهُ  َورَُضوا
َ
ٰتٖ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َ�َۡتَها َ�ۡرِي َج�َّ

َ
ٓ  نَۡ�ٰرُ ۡ� بَٗد�ۚ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
� 

  .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠َعِظيمُ لۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱ َ�ٰلَِك 
ش یروش آنان را در پ یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار و یشگامان نخستیپ«

شان ھم از یمودند خداوند از آنان خوشنود است و ایپ یشان را به خوبیگرفتند و راه ا
ھا  ر آن رودخانهیه زکآنان بھشت را آماده ساخته است  یخداوند براخدا خوشنودند و 

 ». سترگ یبزرگ و رستگار یروزین است پیمانند. ا یاست و جاودانه در آنجا م یجار

 بنعمان آدم ظهر من امليثاق اهللا أخذ"  :قال ج انليب عن عباس ابن وعن ]۴۳[ - ۱۲۱
 الً بُ �ُ  مهملكّ  ثم ،اكذلر يديه ب� فنرثهم ،ذرأها ذر�ة لك صلبه من فأخرج - عرفة يع� -

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٣٥٢

ن َ�ُقولُواْ يَۡوَم ﴿ :قال
َ
لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ َشِهۡدنَاۚٓ أ

َ
 ١٧٢إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلِ�َ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ�

َ�ُتۡهلُِكَنا بَِما َ�َعَل 
َ
ۡ�ََك َءابَآُؤنَا ِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا ُذّرِ�َّٗة ّمِۢن َ�ۡعِدهِۡمۖ أ

َ
ٓ أ َما ْ إِ�َّ ۡو َ�ُقولُٓوا

َ
 أ
 .)١(أمحد رواه .]١٧٣-١٧٢[األعراف:  ﴾١٧٣لُۡمۡبِطلُونَ ٱ

مان یپ أل فرمود: خداوند ج امبریپ«د: یـ گو ب ) ابن عباس ـ۴۳( -۱۲۱
امروز در عربستان به نام  ین وادینعمان گرفت (ا یرا از فرزندان آدم در واد» َاَلست«
ه خداوند متعال تمام که از آن قرار است یمعروف و مشھور است). و اصل قض» عرفات«

 کوچک ین فرد بشر، از پشت او به صورت ذراتیرا تا آخر ÷ آدم ی ندهیفرزندان آ
نده و متفرق کپرا ÷ آدم یف خودش در جلوکیرون آورد و ھمه را به قدرت بالیب

گفتن  دن سخن و پاسخیشن یبرا یافکو فھم  کساخت (آنگاه بدانھا عقل و شعور و در
شان را بر خودشان گواه یمًا آنھا را مورد خطاب قرار داد و ایت فرمود) و مستقیعنا

ا قال پاسخ داده و یستم؟ آنان ھم به زبان حال ینا من پروردگار شما یگرفته و فرمود: آ
ب و ین جھان و عجایل و براھی.. ما دال.یخالق بار ییم (تویدھ یم ی، گواھی: آر گفتند

ل شناخت یو خواندن دال یز ھستیانگ ن منظم و شگفتیو سنن و قوان یتیب گیغرا
را موجب اقرار و اعتراف شما » الست«مان یجھان و پ ی تاب باز و گستردهکزدان در ی

) غافل و یپرست تایکو  ین (امر خداشناسید ما از اییامت نگویم) تا روز قیا ردهکمردمان 
 م. یا خبر بوده یب

م (و یدند و ما ھم فرزندان آنان بودیورز کش از ما شریان ما پکاید نیینگواینکه  ای
 یرویشان پیم، از ایز باطل شناسه با آن حق را اکم یدر دست نداشت یزیچون چ

ان یگرا ه باطلک یارکا به سبب یم. پروردرگارا!) آیدان یگناه میشتن را بیم، لذا خویردک
اند ما را (مجازات  ردهکاند)  بوده یپرست انگذاران بتیه بنکما  کان مشرکاین یعنی(
 ؟»یگردان یز با عذاب خود) نابودمان میو در روز رستاخ ینک یم

 رده است].کت یث را احمد رواین حدی[ا
ن یه اکن است یاست و مراد ا ی: مراد از نعمان ھمان عرفات امروز »نعمان« شرح:

از بھشت  ÷ ه حضرت آدمکگرفته شد  یھنگام» عالم ذر«در » الست«مان یعھد و پ
 یواد«خدا،  یگانگید و یان آن اقرار و اعتراف به توحکن فرود آورده شد و میبه زم

 .۱/۲۷۲مسند احمد  -١
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معروف و مشھور  ین عربستان سعودیه امروز به نام عرفات در سرزمکاست » نعمان
 باشد.  یم

َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ﴿ :وجل عز اهللا قول يف ،كعب بن أيب عن ]۴۴[ - ۱۲۲ 
َ
�ۡذ أ

 ثم ،فتلكموا ،فاستنطقهم صورهم ثم ،اً جوازأ فجعلهم مجعهم :قال ﴾ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهمۡ 

لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُواْ بََ�ٰ ﴿ ،وامليثاق العهد عليهم أخذ
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
 فإ� :قال ﴾َوأ

 تقولوا أن آدم أبا�م علي�م وأشهد ،السبع واألرض� السبع السموات علي�م أشهد
 و�� .شيئاً  يب �رش�وا الو ،غ�ي رب وال ،غ�ي � ال أنه علمواإ ،بهذا نعلم لم :القيامة يوم

 بأنك شهدنا: قالوا .كتيب علي�م وأنزل ،وميثايق عهدي يذكرون�م رس� إيل�م سأرسل
 ينظر ÷ آدم عليهم ورفع ،بذلك فأقروا .ال � نلا غ�كو ،غ�ك نلا رب ال ،و�هلنا ر�نا

 ب� سو�ت لوال !رب: فقال .ذلك ودون الصورة وحسن ،والفق� الغ� فرأى ،إيلهم
 خصوا ،انلور عليهم الرسج مثل فيهم األنبياء ورأى .أشكر أن أحببت إ� :قال ؟عبادك
َخۡذنَا ِمَن ﴿ تعاىلو تبارك قوهل وهو ،وانلبوة الرسالة يف آخر بميثاق

َ
 ﴾ِميَ�َٰقُهمۡ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ�ۡذ أ

 إىل فأرسله ،األرواح تلك يف اكن .]٧[األحزاب:  ﴾َمۡرَ�مَ  بۡنِ ٱوَِعيَ� ﴿ قوهل إىل .]٧[األحزاب: 
 .)١(أمحد رواه .فيها من دخل أنه :أيب عن فحدث عليهما السالم، مر�م

َخَذ َر�َُّك ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم ِمن ﴿ :هین آیر ایدر تفس س عبکبن  ی) اب۴۴( -۱۲۲
َ
�ۡذ أ

را  ÷ آدم ی ندهیتمام فرزندان آاینکه  پس از أل خداوند«(د: یگو ﴾ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهمۡ 
رون آورد) آنھا را با نظم و یب کوچک ین فرد بشر از پشت او به صورت ذراتیتا آخر

 یو به صورت صنفھاکند  می یگر جمع و گردآوریدیکنار کب و صف در صف، یترت
و  یدھد. آنگاه آنھا را از لحاظ عقالن یقرار م )...ر وی، صنف فقیمختلف (صنف غن

 یافکگفتار (و پندار و عقل و شعور  یرویبخشد و بدانھا ن یل و صورت مکش یجسمان
 ند. ک یت میدن سخن و پاسخ گفتن) عنایشن یبرا

رد، یگ یم یمانیش) عھد و پیخو یگانگید و یرامون توحین، از آنھا (پیپس از ا

لَۡسُت بَِرّ�ُِ�مۡ ﴿
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
ه (و خطاب شان را بر خودشان گواه گرفتیو ا ﴾َوأ

 ستم؟یا من پروردگار شما نید) آیفرما یبدانان م

 .۵/۱۳۵مسند احمد  -١
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و  یبر خداشناس یمان (مبنین عھد و پیا ی د: دربارهیفرما یم أل ن خداوندیپس از ا
را گواه  ÷ ن و پدرتان حضرت آدمی) بر شما ھفت آسمان و ھفت زمیتاپرستیک
ن موضوع یما از ا ؛دیینگوامت یدھم تا روز ق ین جھت انجام میار را بدکن یرم. و ایگ یم

م. پس حال یا خبر بوده ی) غافل و بیتاپرستیکو  یخدا و خداشناس یید و شناسای(توح
چ معبود و یم و به جز من ھیھمتا یتا و بیکت یت و ربوبیه من در الوھکد یبدان

و کس  ھیچ د و بس وینکرنش کن رو تنھا مرا عبادت و یوجود ندارد. از ا یپروردگار
 د. ینکو انباز من ن یکرا شر یزیچ چیھ

مان با ارسال ین عھد و پیا یادآوریر و کتذ یب در طول اعصار و قرون) برای(و عنقر
 یمانین پیچن یادآوریگذاران با  مانیرد (تا پکخواھم  کمکُتب، شما را کُرُسل و انزال 

ھالت و غفلت و ج یفراموش کند و در الینپو یدر راه حق گام نھند و جز راه خداشناس
 یقت ھمگین حقیبر ا یدر پاسخ گفتند: آر ین ھمگیفرو نروند). پس از ا یکیو تار
و بس. و به جز تو ما پروردگار و  ییه تنھا تو پروردگار و معبود ماکم یدھ یم یگواھ

 م. یتو ھمه گواھ یتاپرستیکد و یم و به توحیندار یمعبود
ن ییشود و از باال به پا یافراد بشر مشرف گردانده م ی بر ھمه ÷ آنگاه آدم

ھا از  و تنوع و اختالف انسانکند  می شود و به فرزندانش نگاه یور م دهینگرد و د یم
رو از پروردگار  نیدارد. از ا ی... او را به تعجب وا م.ما و بدچھره وی، خوش سیر و غنیفق
سان یکھا را و آن یدیش تنوع و تفاوت را برگزیبندگان خو یپرسد: پروردگارا! چرا برا یم
 ؟یدیافرین

ه من کدم چرا ین انسانھا را متنوع و متفاوت آفریا یخداوند در پاسخ فرمود: برا
را به  یا یژگیت و ویاز بندگان خاصھریک  م (و در وجودیر و سپاسگذارکدوستدار ش

ه در وجود کرا در وجودم قرار داده  یزین چیه خدا چنکعه نھادم و چون بفھمد یود
ن جھت آنھا را یشود. از ا یام مشغول م یر و سپاسگذارکنداده است، به شگران قرار ید

 ام).  دهیمتفاوت آفر
ان یور شد) و در م دهیش از باال دیفرزندان خوسوی  به (دوباره ÷ حضرت آدم

گر یان دیدرخشان و پرفروغ در م یه ھمانند چراغکد یامبران را دیاء و پیآنھا، انب
 ز و جدا ساخته بود). یگران متماین نور آنھا را از دیدند (و ایدرخش یفرزندانش م

امبران یاز پ») الست«مان یعالوه بر عھد و پ أل : خداوند دیگو س عبکبن  ی(اب
رد تا کرامون نبوت و رسالت گرفت (و آنھا را موظف یپ زین یگریمان دیعھد و پ

 



 ٣٥٥ ) در بیان ایمان قضا و قدر)۳االیمان (باب (کتاب 

نند و کو ابعاد ادا ھا  نهیت مردم را در تمام زمیو ھدا یغ و رسالت و رھبریت تبلیمسئول
رش یپذ یخود را برا یھا ن، امتیشیامبران پیند و پید نماییگر را تأیدیکموظفند تا 

ن را یشیامبران پیامبران بعد، دعوت پیه پکگونه  امبران بعد آماده سازند. ھمانیپ
د یتوحسوی  بهھرچیز  ھا را قبل از انسان ی ه ھمهکز موظفند یند و نید نماییق و تأیتصد

ن آنھا احترام بگذارند و اصول آنھا را ییامبران گذشته و آینند و نسبت به پکدعوت 
او با  یھا ه دعوت او ھماھنگ با دعوت آنان، نشانهکآمد  یامبریمحترم بشمرند و اگر پ

ت او ثابت گردد، نه یب حقانین ترتیآنھا آمده موافق باشد و به ا یتب آسمانکآنچه در 
 زند. یاش برخ یاریه موظفند به کاورند بلیان بمید به او ایتنھا با

ه دعوت کمان گرفت یپ» الست«مان و عھد یخالصه؛ خداوند از تمام آنھا عالوه از پ
ر پرچم یھا را ز ھا و ملت نند و امتکغ یقت را تبلیحق یک یسو باشد و ھمگ یکھمه به 

 یاریغ یامر دعوت و تبلگر را در یدیکگر بپردازند و یدیکد ییگرد آورند و به تأ یواحد
 ند).ینما

ه کافت. آنجا یه ین آیتوان در ا یامبران گرفت میه خدا از پکرا  یمانین عھد و پیو ا
 د: یفرما یم

َخۡذنَا ِمَن ﴿
َ
ِميَ�َٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح �بَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ�ۡذ أ

مان یامبران پیه از پکرا  یادآور شو ھنگامی« .]٧[األحزاب:  ﴾َمۡرَ�مَ  بۡنِ ٱوَِعيَ� 
و ». میمربن  یسیو ع یم و موسین از تو و از نوح و ابراھیم و ھمچنیگرفت

موجود » عالم ذّر «ان ارواح فرزندان آدم در یز در مین÷ ی سیشخص ع
م، یدن روح او در مریم رساند. (و با دمیروحش را به مر ه خداوند کبود 
ه در پرتو آن خداوند متعال کد آمد یم پدیم مرکدر ش یالھ یاز رازھا یراز
ده به جھان گشود و یرا بدون پدر د یرد و پسرکرا بدون شوھر حامله  یزن
خود به  ی انهیبر قدرت خدا یلیر اسباب و مسببات را به عنوان دلییتغ

م بر کن و سنن حایقوان ی نندهیه آفرکرد کشان  مردم نشان داد و متوجه
ن و سنن و اسباب و مسببات را یتواند قوان یه بخواھد مکر وقت جھان، ھ

 دگرگون سازد).
ه کن نقل شده یم چنیدر مر یسیدن روح عینفخ و دم ی درباره س عبکبن  یاز اب

 أل خداوند یعنیاز راه دھان باردار شد ( ÷ی سیم به عیحضرت مر«گفت:  یو
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به رحمش انتقال داد. والله د و از آنجا یم دمیرا در دھان مر ÷ یسینخست روح ع
ر بود. نه ینظ یخ بشر بیم، در طول تاریو مادرش مر ÷ یسیاعلم. به ھر حال وضع ع

ه در کاز آن است  کین خود حایده نشده است و اید ین وضعیقبل و نه بعد از او چن
تواند روند آنھا را  یه ھرگاه بخواھد مکاست  یھا، قدرت علت ی اسباب و سلسله یماورا
 .»)ندکگون دگر

 رده است]. کت یث را احمد رواین حدی[ا

يت بني عبادك« شرح: گران ید ،÷ ن است ھمانند حضرت آدمک: مم »ربّ لوال سوّ
ن تفاوت با عدل و یا ایده و آیه چرا خداوند انسانھا را متفاوت آفرکنند کز سؤال ین

 سازگار است؟  یالھ یدادگر
ھا  ذرات و اتم ی ن جھان است. اگر ھمهیا ی ه تفاوت الزمهکد توجه داشت یبا اوًال:

 ار نبود. کدر  یآمد و اصوًال تنوع یبه وجود نم ین جھانیبودند، چن یسان میک
ار کم یبودند، در جامعه تقس یانات برابر مکھا از نظر ھوش و ام اگر تمام انسان ًا:یثان

 ان نداشت. کت امیو قبول مسئول
ت یرده است، از آنھا مسئولکه به افراد عطا ک یتوان ی خداوند به اندازه ثالثًا:

ا ثروتمندترند به ھمان نسبت در برابر یتر و  یتر، قو ه با ھوشکخواھد. پس آنان  یم
 دارند و بازخواست خواھند شد.  یشتریت بیخداوند مسئول

ل ین دلیست و به ھمیامل عدالت نک یاجرا ین تفاوتھا جایل ھمیا به دلیدن رابعًا:
 .)١(ابدیامل در آنجا تحقق کمل آن قرار داده است تا عدالت کمتعال آخرت را مخداوند 

ھا، خلق  دادن به اجتماع بشر، صداھا، رنگ سازمان یبرا أل خداوندھا  این عالوه از
امًال متفاوت و متنوع و کھا را  انسان یھا ھا و استعداد و ذوق یژگیھا، صفات و و یو خو

افه و یق یکل و کش یک ھا،  انسان ی روز ھمه یکه اگر کد. چرا یگر آفریدیکمختلف از 
.. باشند، در ھمان روز .و استعداد و ذوق و یخلق و خو یکقد و قامت و  یک یدارا

ان افراد، پسر، پدر، محرم، ھمسر، یمکس  ھیچ زد، ویر یآنھا در ھم م یزندگ ی رازهیش
ه کداند  یشود و خدا م یقائل نمس و مرئوس فرق یار، دوست، دشمن، رئکار، طلبکبدھ

برپا  یبیروبرو شود و چه جنجال عج یالتکھا و مش ن شود، بشر با چه چالشیاگر چن
 دھد.  یم یروباھم  در برخورد مردم و مناسبات آنھا یالتکخواھد شد و چه مش

 .۱۳۶د اھل سنت، ص یشرح عقا -١
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قدرت و عظمت و علم و  یھا از نشانه یکین تنوع و اختالف یقت خود ھمیو در حق
 است.  أل یدانش خدا

» مان الستیپ«عالوه از » عالم ذّر «در  »:النبوةو و خصوا بميثاق آخر يف الرسالة«
ه خدا بر دوش ک یه به آن امانتکن یبر ا یمبن یگریم و استوار دکمح یمانیعھد و پ

شان را بدان یا یه حق تعالکرا  یتینند و مأمورکامبران از رسالت و نبوت گذاشته وفا یپ
 گماشته است به سر رسانند. 

 ی شان ھمهیه اکمان گرفت یامبران اولوالعزم پیامبران، باالخص از پیز از تمام پیو ن
ق آن دستور یز به تصدیش را نیخو یھا د نموده و امتییق و تأیرا تصد یالھ یھا رسالت

نند. کدعوت  ید و خداشناسیتوحسوی  بهھرچیز  انسانھا را قبل از ی دھند و ھمه
ه ک یامبرانیسو باشد و در برابر پ یکنند و دعوت ھمه به کغ یقت را تبلیحق یک یھمگ

شان  یاریاورند و به یمان بیم فرود آورند و به آنھا ایم و تسلیند سر تعظیآ یبعد از آنھا م
 بشتابند. 

 گریشان احترام بگذارند و اصول ھمد نییگر و آیدیکه نسبت به کموظفند  یو جملگ
د خدا یغ و رسالت دعوت به توحیت تبلیمسئول یرا محترم بشمرند و عاشقانه در راه ادا

 ند. ینما یان آسمانین حق و ادیید آیو توح
ه کباشد  یاز جمله موارد یو اعتقاد ینیام دکاز مسائل و اح یا اگر مسئله ته:کن

ست، و یراه ن اس را بدانیقاینکه  ایافت و یمش اطالع کاس از حیق کمکتوان به  ینم
ان علماء یدر م یچ اختالفین صورت ھیخورد، در ا یبست مبن  اس به یدر مقابل آن، ق

معرفت و شناخت  یبرا ش نفر از صحابه یکقول اینکه  ست درین یو دانشوران اسالم
 آن عاجز است، حجت است.  کاس از دریه قک یا م مسئلهکح

رد، و ک کاس دریق کمکرا به  ش توان قول صحابه یه نمک ییقت در جایو در حق
ث مرفوع است و در ھر صورت حمل بر یم حدکافت، آن قول در حیمش اطالع کاز ح

ن یا ج امبریاران پیو  ش صحابه ی توان درباره یرا نمیشود. ز یم ج خدا سماع از رسول
تار و  ،ش قت علم و دانش صحابهیه در حقکند، چرا یل سخن گویدل یه بکگمان را داشت 

ه آنھا کست، چرا ین نکمم ش ن، بدون توجه به علم صحابهیباشد و تصور د ین میپود د
 ی ن رمز گشودن خزانهیعت مقدس اسالم ھستند و در واقع بھترین و حامالن شریناقالن د

 . است ش پس از سنت و قرآن، اقوال و سخنان صحابه یعلوم و معارف قرآن
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د، آن قول یاس سنجیق یارھایبا معرا  ش ه نتوان قول صحابهکن در ھر جا یبنابرا
ن باب ندارد، به ناچار یدر ا یاس دخالتیو ق یث مرفوع است. چون رأیم حدکدر ح

در  س عبکابن  یاب«ث یشود. و حد یم ج خدا دن از رسولیحمل بر سماع و شن
 باشد.  یث مرفوع میم حدکشود و در ح ین باب است و حمل بر سماع میز از اینجا نیا

 إذ ،ي�ون ما نتذاكر ج اهللا رسول عند �ن بينما :قال ادلرداء أيب وعن ]۴۵[ - ۱۲۳
 عن تغ� برجل سمعتم و�ذا ه،فصدقو ماكنه عن زال جببل سمعتم إذا" :ج اهللا رسول قال

 .)١(أمحد رواه ." عليه جبل ما إىل يص� و�نه ،به تصدقوا فال خلقه

رامون یم و پینشسته بود ج خدا در نزد رسول«د: یگو س ) ابودرداء۴۵( -۱۲۳
گر ینده رخ خواھد داد با ھمدیه در آک یو امور و حوادث یتوب ازلکر و سرنوشت میتقد

خود  یاز جا یوھکد یدیه شنک یفرمود: ھنگام ج خدا ه رسولکم یردک یگفتگو م
ر است) یان پذکام یدر جھان ھست یزین چیه چنکد (چرا ینکرده است باور کت کحر

د، ینکخود دست برداشته، باور ن یاز َمنش و اخالق و ُخلق و خو یسکد یدیاما اگر شن
ه در تار و ک یو منش یه انسان سرانجام به عادت و خلق و خوکشود  یار میه بسکچرا 

 ».جاد نخواھد شد)یدر آن ا یلیر و تبدیین شده باز گردد (و تغیپود وجودش عج
 رده است]. کت یث را احمد رواین حدی[ا

به وجود آمده و  یه در جھان ھستک یچنانچه قبًال گفته شد، اعمال و افعال شرح:
 اند:  ند دو نوعیآ یم

قت در یدر آنھا ندارد و در حق یاریه انسان، اختکھستند  یاعمال و افعالنوع اول: 
ت و یه به محض قدرت برتر خدا و تنھا برابر مشکوجود دارد  ییارھاکن جھان یا

مردم به مورد اجرا  ی ه آنھا دربارهکابند ی یمال مکند و دھ یم یخواست خدا رو
شوند، مردم چه بخواھند و چه نخواھند، چه بدانند و چه ندانند با آنھا  یگذاشته م

 گردند.  یروبرو م
ھا، خلق و  یژگیھا، صفات و و ، مزاجیندفھمکو  یودنکا یاوت، کخردھا و ھوش و ذ

ھرکس  ق ارث و وراثت در خونیه از طرک یالتی، غرائز و تمایو زشت ییبایھا، ز یخو
 یه دست بشر در آنھا نقشکھستند  ییزھاینھا، چیو امثال اھا  این ...ان دارد ویجر

 .۶/۴۴۳مسند احمد  -١
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ت که ظاھر و باطن آنھا را به حرکاست  ین تنھا انگشتان مقتدر قضا و قدر الھیندارد و ا
رون و یما ب ی عھده ه ازکھستند  یقیزھا و حقایچھا  این ی آورد و ھمه یو گردش در م

 ر دھد. ییا تغیتواند آنھا را برگرداند  یز نمیچ چیو ھکس  ھیچ م ویندار یبدانھا راھ
  ن قسم است نه نوع دوم.یانگر ھمیث بین حدیو ا

دارد و  یاریاخت یسب و تالشکجاد آنھا یه انسان در اکاست  یافعال :نوع دوم
ستادن، نشستن، راه یدن، این، نوش: خورد آنھا است. مانند ی ر دھندهییاسب و تغک

 سب معاش و...کرفتن، 
ث، قسم نخست است ین حدیه مراد از اکست، بلیث داخل نین حدین قسم در ایو ا

گاه بوده و آنھا را اراده کدھد، بل یدر آن رخ نم یلیر و تبدییه تغک ه خداوند از آنھا آ
 یار در آنھا دخالتیو بس کرده و خواسته و مستقًال به اجرا گذاشته است و ما اندک

ه بدان ک یھا و صفات سرشت تیچ عنوان شخصیم و به ھینک یفا نمیرا ا یم و نقشیندار
در  یرییتغ یلکم به طور یتوان ی.. نم.و یودنک، ھوش و ییبایو ز یم از زشتیا بار آمده

 م. ینکجاد یآنھا ا

 من وجع اعم لكيف  يصيبك يزال ال !اهللا رسول يا:قالت سلمة أم وعن ]۴۶[ - ۱۲۴
 يف وآدم يلع مكتوب وهو إال منها يشء أصاب� ما"  :قال .أ�لت اليت املسمومة الشاة

 .)١(ماجه ابن رواه ." طينته

 یبراست ج خدا رسول یا«گفت:  ج خدا ـ به رسول ل ) ام سلمه ـ۴۶( -۱۲۴
احساس بر) یوسته و در ھر سال به خاطر خوردن آن گوسفند زھرآلود (در خیشما پ

گید و ھمینک یدرد و رنج م  ین به شما درد و سختیشه به خاطر آن گوسفند زھرآ
 دھد.  یدست م

دھد،  یاز خوردن آن گوشت به من دست نم یچ درد و رنجی: ھ فرمود ج امبریپ
 یبه ھست یستیه ھنوز آدم در گل بود (و خداوند او را از نک یقبًال و در وقتاینکه  مگر
ده و سر و سامان و نظم و نظام و معتدل و متناسب یل نبخشکو را شاورده بود و ایدر ن

ن مسائل و حوادث و ینبود، خداوند ا یه ھنوز از آدم خبرکرده بود، در آن زمان کن
توب کر و سرنوشت میتوب و ثبت و ضبط نموده بود و در تقدکم میرخدادھا را) برا

 ام رقم خورده بود.  یازل

 . ۳۵۴۶ابن ماجه ح -١
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ن ع جھایامل خدا به تمام حوادث و وقاکط و یدانش محانگر علم و ین خود بی(و ا
 ».و موجودات و مخلوقات است) یھست
 رده است].کت یث را ابن ماجه رواین حدی[ا

بر آسوده شد، یاز فتح خ ج خدا ه رسولک ی، وقتیدر محرم سال ھفتم ھجر شرح:
» یھودیم کمشبن  سّالم«ھمسر » نب دختر حارثیز«اقامت فرمود،  یو در آنجا مدت

 به رسم تعارف آورد.  ج آن حضرت یرا برا یانیگوسفند بر
شتر یب ج خدا دام عضو از گوسفند را رسولکه کده بود ین زن پرسیش از آن، ایپ

 گوسفند را.  یبازو  به او گفتند: دوست دارد؟
آن  یھا گر قسمتیار آلوده ساخت و دین قسمت از گوسفند را با زھر بسیا یو

آن  یآورد. وقت ج رمکامبر اید و سپس آن را نزد پیز مسموم گردانینان را یگوسفند بر
ه بخورند. کگوسفند را برداشتند  یبازو ج نھاد، آن حضرت ج خدا را در برابر رسول

ندند کرون افیدند. اما فرو نبردند و بیاز آن را برداشته و در دھان نھادند و جو یا لقمه

ه زھر کد یگو ین استخوان به من باز میا »مسموم إنّ هذا العظم ليخربين أنه: « و گفتند

 ج امبریپ یدن آن گوشت زھرآلود براین در دھان نھادن و جویآلود است. (و بعدھا ھم
ث باال معلوم ینمود، چنانچه در حد یت میاوقات اذ یشان را در بعضیساز شد و ا مسئله
 شد). 

ما «به او فرمود:  ج امبریرد. پکآن گاه به دنبال آن زن فرستادند، آمد و اعتراف 

گفت: با خود گفتم اگر پادشاه  ؟»ار واداشتکن یز تو را به ایچه چ« .»محلكِ عيل ذالك؟
امبر باشد، او را با خبر خواھند ساخت و یم شد و اگر پیباشد از دست او راحت خواھ

 ج نزد آن حضرت» معروربن  بشربن براء«ز از او درگذشت. در آن اثنا، ین ج امبریپ
ه آن لقمه را فرو برد، از ک نیاز آن گوشت گوسفند برداشت و خورد و ھم یا آمد، لقمه

 ا رفت. یدن
ا او را به قتل یاز آن زن درگذشتند  ج رمکحضرت رسول ااینکه  ات در بابیروا

ه ابتدا کاند  ردهکن نحو جمع یت را به ایدسته رواھردو  یدند، مختلف است. بعضیرسان
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ا رفت، آن یاز دن» معروربن  بشربن براء «ه ک یگذشتند، اما وقتاز او در ج آن حضرت
 .)١(دندیبه قتل رسان» بشربن براء«زن را به قصاص 

ن یث ایث و تمام احادین حدیه مراد از اکم یل دانستین تفاصیبه ھر حال با تمام ا
حد  یت بکیمت تاّمه و مالکر، قدرت شامله و حیر و جھانگیط و فراگیان علم محیباب، ب
ط به ازل و ابد و ی: علم و دانش خدا مح هکاند  ن مطلبیانگر ایت خدا است و بیو نھا

ث ین احادیز تمام ایباشد. و ن یجھان مھردو  ز دریھا و به ھمه چ انکھا و م تمام زمان
ھا و تمام  انساناینکه  ش ازیاست و پ یه علم خدا ازلکن مطلب است یروشنگر ا

ا بد و یاند  ھا خوب ن انسانیه اکداند  یاورد میوجود ب موجودات و مخلوقات را به
ار یسب و اختکو تالش و  یار و سعیل و اختیه با مکھا ھستند  ن انسانیه ھمکداند  یم

 را.  یا راه بدبختیند ینما یخودشان راه سعادت را انتخاب م
ار و یان به اراده و اختکه فالن شخص در فالن زمان و در فالن مکداند  یو خوب م

فر و کیا یو  یکدھد و مستحق پاداش ن یو تالش خود، فالن عمل را انجام م یسع
 پادافره و عقوبت بد خواھد شد. 

ھردو  ز دریث باب گفته شد، علم خدا به ھمه چیح احادیو چنانچه قبًال در توض
خدا  یعلم ازل ی سابقهاینکه  است و اما یامل دارد و علم و دانش او ازلکجھان احاطه 

مجبور  یتوب و سرنوشت ازلکنند، آنان را بر انجام مک ینده میه مردم در آکبدانچه 
معنا است. چون علم  یپوچ و ب یزین چیاست باطل و چن یزین چیخواھد ساخت. ا

 ننده و اجبارآور.کمجبور  یا اشف نه قوهکاست  یخدا نور
 یرو یارکا ی یزیار خودشان به چیه با اراده و اختکھا ھستند  ن خود انسانیو ا

رساند و تحقق  یا بد) به اتمام میز مرادشان را (ھرچه باشد خوب یآورند و خداوند ن یم
 بخشد.  یم

ه ھست روشن کاء را چنانچه یه اشک ین معنیاشفه است. به اکو علم خدا فقط 
 ست. یاء مؤثر نید و در به وجود آوردن اشینما یم

چ وجه ید و به ھینما یه انجام اعمال نمخدا، شخص را مجبور ب یچ گاه علم ازلیو ھ
جاد نخواھد یا یدھند جبر ینده انجام میھا در آ ه انسانکن علم سابق خداوند بدانچه یا

ره یس ، ابن ھشام ۴۴۹ص  ۱ج  ی، بخار۴۹۷ص  ۷ج ی، فتح البار۱۴۰-۱۳۹ص ۲زادالمعاد ج -١
 .۷۰۶ص » ق المختومیرح«به نقل از  ۳۳۷ص  ۲ج یالنب
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ت و رحمت از خدا. خالق خدا و کھا است و بر ت و زحمت از انسانکه حرکرد، بلک
 اسب بنده است. ک

 د:یفرما یم أل با خداوندیو چه ز

َ ٱإِنَّ ﴿ نُفِسِهمۡ  �َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]۱۱[الرعد:  ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

به  یشان را از بدبختیدھد (و ا نمی رییرا تغ یچ قوم و ملتیخداوند حال و وضع ھ« 
به  یرک، از ذلت به عزت، از نوییبه دانا ی، از نادانیبه خوشحال ی، از ناراحتیخوشبخت

 .»ر دھندییه آنان احوال خود را تغکنیشاند) مگر اک نمی سک.. و بالع.و یسرور

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 )۴باب (
 ان اثبات عذاب قبریدر ب



 

 

 

 

 

 اول فصل

 �شهد القرب يف سئل إذا املسلم"  :قال ج اهللا رسول أن اعزب بن الرباء عن ]۱[ - ۱۲۵

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ :قوهل فذلك ،اهللا رسول �مدا وأن اهللا إال � ال أن ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ  ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنوا

َيٰوةِ ٱِ�  �َّابِتِ ٱ ۡ�َياٱ ۡ�َ   .]٢٧م: ی[إبراھ ﴾�ِخَرةِ ٱَوِ�  �ُّ

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿: قال ج انليب عن رواية و�  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ  يف نزلت ﴾�َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنوا

 .)١(متفق عليه". �مد ونبي اهللا ر�: فيقول ؟ر�ك من :هل يقال ،القرب عذاب

انسان مسلمان (را در  یفرمود: وقت ج امبریپ«د: یگو س عازببن  ) براء۱( -۱۲۵
آنھا) مورد سؤال  ی هیند و از ناحیبه نزد او آ» رکر و منکین«گور قرار دھند و فرشتگان 

اشھد أن ال اله إال الله و أن محمدًا رسول : « دیگو یدھد و م یشھادت م یرند، ویقرار گ
گانه و اعتراف ی یست جز خداین ییخدااینکه  دھم بر ین میراست یگواھ یعنی». الله

ن است ی: ا فرمود ج امبریخداست. سپس پ ی امبر و فرستادهیپ ج ه محمدکنم ک یم
 د: یفرما یه مکم یابراھ ی سوره ۲۷ ی هیآ یمعنا

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  �َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنواْ ب  ﴾�ِخَرةِ ٱَوِ�  �ُّ
 ی لمهکن منزل آن است) بر یه گور، نخستکا و آخرت (یخداوند مؤمنان را در دن«
در پرتو حفاظت و مراقبت خدا،  یعنی۰دارد.  یدار مید و پاید ثابت قدم و جاویتوح

شوند و بر  یم نمیطان تسلیش یھا افران و وسوسهکدات یا در برابر تھدیمؤمنان در دن
گر است در پاسخ یاز جھان د یه بخشکمانند و در گور  یمان ماندگار مین و اید

ز به یرانند و در روز رستاخ ید بر زبان میتوح ی لمهکمانند و  یفرشتگان خدا در نم
 گردند). یشان نمیبا خدا سرگردان و پر ییارویھنگام رو

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ :هین آی: ا فرمود  ج امبریه پکن آمده یگر چنید یتیو در روا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
 ِ ر) نازل شده کر و منکی: ن عذاب قبر (و سؤال فرشتگان ی درباره ﴾�َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنواْ ب

ابن  ،۳۱۲۰ح یترمذ ،۲۰۵۷حی نسائ ،۴۷۵۰ابوداود ح ،۷۳ح ۴/۲۲۰۱، مسلم ۱۳۶۹ی حبخار -١
 .۴۲۶۹ماجه ح 

                                           



 ٣٦٥ ) در بیان اثبات عذاب قبر)۴کتاب االیمان (باب (

د: یگو یست؟ مکیپروردگارت  شود: یمسلمان در قبر گفته مه به انسان کاست. آنگاه 
ست؟ و او در کیمبرت ایشود: پ یاست. (سپس به او گفته م أل پروردگارم، خداوند

 ».است ج امبرم حضرت محمدیپ :)دیگو یپاسخ م
 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

شود  یت در آن دفن میه مک یا حفرهه مراد از قبر فقط کد دانست ی: با »قبر« شرح:
رد، یگ یه شخص بعد از مرگ در آن قرار مکاست  ییه مقصود از آن ھرجاکست، بلین

 .. باشد. .وانات ویم حکا شیا و یا دریا ھوا ین یخواه زم
ه کن است یشود، با توجه به ا یا ھمان حفره) نسبت داده میعذاب به قبر (اینکه  و

 .)١(شوند ینھاده مشتر مردگان در قبر یب
 ند.یگو یز مین» عالم ارواح«ا ی» عالم برزخ«البته به عالم قبر، 

شود و سپس به  یان دو شئ حائل میه در مکاست  یزیچ یبرزخ در اصل به معنا
 رد، برزخ گفته شده است. یان دو امر قرار گیه مک یزیھر چ
فته، برزخ گفته ا و عالم آخرت قرار گریان دنیه مک ین جھت به عاَلمیھم یرو

 شود.  یم
» عالم ارواح«ا ی» عالم قبر«ر به یاز آن تعب یه گاھک ین جھانیل بر وجود چنیو دل

ات یاست. آ یو شرع ین نقلیو براھ یل عقلیق دالیشود، از طر یم» برزخ عالم«ا یو 
رات مختلف یه با تعبکاست  ج رمکامبر ایاز پ یث فراوانید و احادیاز قرآن مج یمتعدد

ن عالم و یان ایه مک یامًال متفاوت از جھان برزخ، عالم قبر و ارواح و خالصه جھانکو 
 ند. یگو یعالم آخرت قرار دارد، سخن م

برزخ،  ی از معتزله) در مورد مسئله یا (به جز عده یاسالم ین تمام علمایبنابرا
 ن عالم اتفاق نظر دارند. یعذاب و نعمت، سؤال در ا

را وجود جھان برزخ و نعمت و عذاب و یز روشن است. زین اتفاق نظر نیل ایدل
آمده است و  یث نبویات قرآن و احادیحًا در آیم، صریه گفتکسؤال آن، ھمانگونه 

 در حد تواتر است.  ینه در منابع اسالمین زمیات در ایروا
ه ک یادیات زیات و روایه آکست، چرا یبحث ن ین اصل وجود عالم برزخ، جایبنابرا

علما و دانشوارن  ید، وجود دارد. حتیگو ی.. م.ازسؤال، فشار و عذاب قبر وسخن 

 .۱۴۱سنت ص د اھل ی، شرح عقا۶۴۴ه ص یاالسالم دةیالعق -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٣٦٦

اند. از جمله  ر در آوردهیتحر ی ن عاَلم به رشتهیا ی درباره یمستقل یھا تابک یاسالم
ات را یث و روایه در مورد عذاب قبر تمام احادکرد کاشاره  یتوان به عالمه نوو یم

ل ین عالم را با دالیمستقل در آورده و در آن ا یتابکرده و به صورت ک یگردآور
ه کن یما مسلمانان ھم یثبوت رسانده است و برا ی ، به منصهین شرعیو براھ یانیوح

است و دنبال  یافکاز عالم قبر خبر داده  ج چون محمد ییامبر صادق و راستگویپ
 م. یگرد یچون و چرا و اگر و مگر نم

ن را به ھنگام ورود در یانسان مؤمن و متده خداوند کم یث خواندین حدیدر ا
مان ثابت نگاه یبر خط اکنند  می ت اویه فرشتگان از ھوک یقبرش در برابر سؤاالت

رده و ثابت قدم کشتابد و او را حفظ  یم یو یاریه لطف خدا بکدارد و در آنجاست  یم
 دارد.  یم

و  ید، خداشناسیتوح ی لمهکبه خاطر سخن راست،  یقین و حقیمؤمنان راست !یآر
م کر و باور و اعتقاد مضبوط و محیدار و تزلزل ناپذیده پایمان و عقی، ایتاپرستیک

الت و کم و ھراس مشیات و بین جھان در برابر زرق و برق مادیش، ھم در ایخو
، محفوظ و ینفسان یاره و نفس اماره و خواھشات نارواکطان بدیرانگر شیو یھا وسوسه

د (ال اله اال الله و یتوح ی لمهکآن جھان و در عالم برزخ، بر  مانند و ھم در یمصون م
ر و کیمانند و خداوند آنھا را در وقت پرسش ن یدار میمحمد رسول الله) ثابت قدم و پا

د، یتوح ی لمهکز با سخن راست و استوار و یامت نیق کر، در قبر و در روز ھولناکمن
 گرداند.  یدار و ماندگار میثابت قدم و پا

رد، آن را با سخنان ین و معتقدات خود در قبر مورد پرسش قرار گیاز د یو یوقت و
و کند  می انیب یو جھالت یا نادانینت و تردد و کچ لیھ بی استوار، ثابت و روشن،

ماند و  یگر است، در پاسخ فرشتگان خدا در نمیاز جھان د یه بخشکمقتدرانه در گور 
  راند. ید را بر زبان میتوح ی لمهک

ار که سؤال و جواب در قبر کنند کد تصور یھا شا از انسان یبرخ سؤال: یک
ل یدام؟ تحصکامبرت یست؟ و پکیت یه خداکمان یرا سؤال از اھل ایاست، ز یا ھودهیب

را موسم یر است، زیتأث یار آن بکا انیافر است، اثبات ککه  کسی یحاصل است. و برا
ب است، یبه غ یه داناکن، خداوند یشده است. گذشته از ا یانتخاب و عمل سپر

ن سؤال و جواب یبه ا یازیده و نیافر. پس چه فاک یسکمؤمن و چه  یسکداند چه  یم
 است؟ 

 



 ٣٦٧ ) در بیان اثبات عذاب قبر)۴کتاب االیمان (باب (

 جواب:
 یه و اعضاء آدمکامبران و مالئیپ ید گفت گواھینگونه استدالل شود، بایاگر ا ؛اوالً  

ھوده ی.. آمده است، ب.و ۶۹ ی هیو زمر آ ۵۱ ی هیغافر آ ی ه در سورهکامت یدر روز ق
 ن ھمه شاھد و گواه است؟ یبه ا یازیخداوند چه ن یاست. چون با وجود علم نامتناھ

رده است، به کن ییتع یجھان ماده ضوابط و مراحل یه خداوند براکھمانطور  ا؛یثان
 یت الھیه بنا به مشکن و مراحل خاص خود را دارد یب ھم قوانین گونه عالم غیھم

 .)١(ب قرار دادیار جھان غیرا مع یل عقلیتوان دال یاست، لذا نم

 وتو� ،قربه يف وضع إذا العبد إن"  :ج اهللا رسول قال :قال س أ�س عن ]۲[ - ۱۲۶
 هذا يف تقول كنت ما :فيقوالن ،فيقعدانه ملاكن أتاه نعاهلم قرع ليسمع و�نه أصحابه عنه

 إىل انظر :هل فيقال .ورسوهل اهللا عبد أنه أشهد :فيقول املؤمن فأما - ج ملحمد - ؟الرجل
 والاكفر املنافق وأما .مجيعاً  ف�اهما ،اجلنة من مقعدا به اهللا أبدلك قد ،انلار من مقعدك

 !انلاس يقول ما أقول كنت !أدري ال :فيقول ؟الرجل هذا يف تقول كنت ما :هل فيقال
 من �سمعها صيحة فيصيح ،رض�ة حديد من بمطارق و�رضب ،تليت وال در�ت ال :فيقال

 .)٢(للبخاري ولفظهمتفق عليه  ." اثلقل� غ� يليه

رد یم یاز بندگان خدا م یا بنده یفرمود: وقت ج امبریپ«د: یگو س ) انس۲( -۱۲۶
ن یگردند، ا یسانش برمکان و دوستان و یاران و آشنایشود و  یو در قبرش گذارده م

اه و یس یه دو فرشته(کشنود  ین میشان را بر زمیھا فشکدن یوبک یمرده ھنوز صدا
کنند  می ند و او را در گورش بلندیآ یبه نزد او م») رکر و منکین« یھا بود به نامکچشم 

 ؟ییگو یچه م )ج محمد یعنین مرد (یند: راجع به ایگو ینشانند و به او م یو م
اعتقاد و  یو از رو د: صادقانهیگو یت، مؤمن و خداشناس باشد، در پاسخ میاگر آن م

 خداست.  ی بنده و فرستاده ج ه محمدکدھم  یم یعمل گواھ
گاه و ینون جاکند: ایگو ین انسان مؤمن و خداشناس میآنگاه آن دو فرشته به ا

چون (صادقانه و از  یور شو. ول دهیش دین و به سوکش را در دوزخ نگاه یآرامگاه خو
، یا مان آوردهی) األ دل به خداوند تهاخالص و صداقت و اعتقاد و عمل و از  یرو

 .۱۴۲د اھل سنت، ص یشرح عقا ینگا: پاورق -١
 .۴۷۵۲ح ابوداود ،۲۰۵۱ح ینسائ ،۲۸۷۰و  ۷۰ح  ۴/۲۲۰۱مسلم  ،۱۳۳۸ح یخارب -٢
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و  یبه خوشحالاینکه  رد (و دو فرشته به خاطرکدر بھشت عوض  ییخداوند آن را با جا
گاه بھشت و دوزخ) را به او یگاه را (جایجاھردو  ن)ین چنیند، ایفزایسرور آن فرد ب

 دھند.  ینشان م
 )ج محمد یعنین مرد (یا ی دربارهند: یگو یافر باشد، به او مکا یت منافق و یو اگر آن م

گفتند، من ھم  یه مردم مکدانم. آنچه را  ید: نمیگو ی؟ او در پاسخ مییگو یچه م
 گفتم. یم

و نه  یقت و راه راست و درست را) دانستیند: نه (حق و حقیگو یفرشتگان به او م
 .یردک یروی) پینیامبران و مبلغان دیافتگان و پی(از راه 

غ او را یاد و جیفر ه بر اثر آن،کشود  یده میوبکبر سر او چنان  ینیآھن کآنگاه ُپت
 ».شنوند یھا، تمام موجودات و مخلوقات م ھا و انسان ر از جنیغ

 است]. یلفظ از بخار یاند، ول ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

اند تا  موظفه کاست » رکمن«و » رکین«ن دو فرشته ی: مراد از ا »أتاه ملكان« شرح:
وجو  آنھا پرس یراسالمیو غ یت اسالمیرامون ھویافر، پکمؤمن و  یھا در قبر از انسان

 نند. ک
ت حاضر یه و زشت بر میرک یأتیه آن دو فرشته، با ھکن است یا ین نامگذاریعلت ا

 ج امبریه پکن موضوع اشاره رفته است، آنجا یبه ا یتیشوند، چنانچه در روا یم
 د: یفرما یم

اه یس ی دو فرشته«. »لآلخر ن��و أتاه ملاكن أسودان ارزقان يقال الحدهما منكر«
ر کین یگریر و نام دکمن یکیه نام کند یآ یه به نزد مرده میرکبود و زشت و کو چشم 

 ». است
افر و فاسق که و زشت مخصوص یرکأت یه حالت و ھکاند  از علماء گفته یالبته برخ

دھنده ظاھر  و بشارت یکانسان مؤمن به صورت ن یو منافق و دورو است و برا
 شوند.  یم

 یدر قبر برا یعنیو گرز است.  کش، پتکچ یبه معنا» مطرقه«جمع » مطارق«
 ی، گرزھایکپرست و خداناشناس و الئ و دوگانه کافر و منافق و مشرک یھا انسان

وبند و آنھا بر ک یه بر سر آنھا مکشان آماده شده است یا یوبکزدن و سر یبرا ینیآھن

 



 ٣٦٩ ) در بیان اثبات عذاب قبر)۴کتاب االیمان (باب (

مخلوقات  ی ھا، ھمه ھا و جن ه جز انسانکشند ک یاد میغ و فریدن آن، چنان جیوبکاثر 
 شنوند. یآنھا را م یصدا

آن  یه براک یزیجن و انس است. و در اصل ھر چ یبه معنا» ثقل« یمثن» ثقلني«
 نامند.  یم» ثقل«ھست، آن را  یوزن و قدر

 یھا دهیمرتبت و منزلت و عظمت مقام نسبت به پد یانس و جن را به جھت بلند
 یرویو دارا بودن ن یت شخصیو مسئول یار نسبیو داشتن اخت یگر جھان ھستید

 نامند.  یم» ثقلني«، یخدادا یمعنو ینیپندار، گفتار، نوشتار و باالخره سنگ

 إذا أحد�م إن"  :ج اهللا قال رسولقال:  ب عمر بن عبدا� عنو ]۳[ - ۱۲۷
 اكن و�ن ،اجلنة أهل فمن اجلنة أهل من اكن إن ،والعيش بالغداة مقعده عليه عرض مات

متفق . " القيامة يوم ايله اهللا يبعثك حىت مقعدك هذا :فيقال ،انلار أهل فمن انلار أهل من

 .)١(عليه

از  یکیفرمود: ھمانا ھرگاه  ج امبریپ«د: یگو ـ ب عمرـبن  ) عبدالله۳( -۱۲۷
اوقات است)  ی گورش نھاده شود) ھر صبحگاه و شامگاه (مراد ھمهرد (و در یشما بم

 دھند.  یرا به او نشان م یگاه ویمنزل و جا
دھند و اگر  یگاھش را در بھشت به او نشان میان باشد، جایاگر آن شخص از بھشت

شود:  یاش را بدو نشان خواھند داد و به او گفته م یگاه دوزخیان باشد، جایاز دوزخ
ز زنده گرداند، آنگاه تو یخداوند تو را در روز رستاخاینکه  نجاست تایگاھت ایجامنزل و 

 ».فرستد یرا بدانجا م
 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ش از دخول در بھشت و قبل از یه پکقت است ین حقیانگر ایث بین حدیا شرح:
د وجود دارد. یز از انذار و تھدیرد و لبیسرشار از مژده و نو یواردشدن به دوزخ، مقدمات

شود تا به  یان بدانان نشان داده میان و بھشتیگاه دوزخیو ھر صبح و شام، جا
 ان افزوده شود. یان و اندوه و غم دوزخیبھشت یخوشحال

مؤطا  ،۴۲۷۰ابن ماجه ح ،۲۰۷۰ح ینسائ ،۱۰۷۲ح یترمذ ،۲۸۸۶-۶۵مسلم ح ،۱۳۷۹ح یبخار -١
 .۲/۱۶مسند احمد  ،»تاب الجنائزک« ۴۷ح کمال
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ما  یاین دنیاش با ا ، رابطهیه ھنوز انسان به تمامکت مشخص شد ین روایو از ا
گردد و ثواب و عقاب  یه حساب و شمارش آغاز مکرده است کن کقطع نشده و آن را تر

ن یا شّر، در آخریر یخ یدرآمدھا شیشود و مقدمات و پ یدار میفرش پدکیو پاداش و 
گردد و  یدار مین مراتب آخرت پدیا و اولین منازل دنیعمر انسان در آخر ی لحظه
د و انذار یا تھداران بکفرسا و تنگنا، فاسقان و تبھ ن لحظات طاقتیه در ھمکگونه  ھمان

ش را در برابر یخو ی ز بھرهیمواجه خواھند شد، مؤمنان ن کفر دردناکیبه عقاب و 

 »عيشّ «و  »غدوّ «ر یبرند و از تعب ید و مژده میخود با نو ینیف دیف و وظایالکانجام ت
ل صبح و یاز قب ین اموریه مگر در عالم برزخ چنکرد کد تعجب یز نبای(صبح و شام) ن
ز صبح و شام یامت نیدر ق یه حتکشود  یات قرآن استفاده میرا از آیشام ھست؟ ز

 :  میخوان یم، میمر ی سوره ۶۲ ی هیدر آکه  چنان وجود دارد،

ا﴿   .]٦٢م: ی[مر ﴾َولَُهۡم رِزُۡ�ُهۡم �ِيَها بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ
 ی سوره ۳۵ ی هیدر آکه  چنان ندارد، یبھشت یھا بودن نعمت ین، منافات با دائمیا

ُ�لَُها َدآ�ِٞم َوِظلَُّها﴿آمده است: » رعد«
ُ
ن دوام ین است در عکرا ممیز .]٣٥[الرعد:  ﴾أ

 ان گردد. یب بھشتین دو وقت نصیدر ا یھا و الطاف مخصوص ینعمت، روز

 فقالت ،القرب عذاب فذكرت ،عليها دخلت يهودية أن ل اع�شة وعن ]۴[ - ۱۲۸
"  :فقال .القرب عذاب عن ج اهللا رسول اع�شة فسألت ،القرب عذاب من اهللا أاعذك :هلا

 إال صالة ص� بعد ج اهللا رسول رأيت فما :ل اع�شة قالت حق". القرب عذاب ،نعم
 .)١(. متفق عليهالقرب عذاب منباهللا  تعوذ

رامون عذاب قبر با یآمد و پ ینزد و یھودی یزن«د: یـ گو ل شه ـی) عا۴( -۱۲۸
 رد و به او گفت: خدا تو را از عذاب قبر پناه دھد. کاو گفتگو 

ت و ثبوت) عذاب قبر سؤال ی(حقان ی درباره ج رمکامبر ایز از پیـ ن ل شه ـیعا
پاسخ  ج خدا . رسول؟)شوند یش عذاب میخو یردم در قبرھاا می: آ دیرد (و پرسک

 د عذاب قبر حق است. ی، بدون تردیفرمود: آر
ه نماز بخواند کدم ینگونه ندیرا ا ج امبریچ گاه پیآن ھ د: پس ازیـ گو ل شه ـیعا

 ».اه نبردو پس از آن از عذاب قبر به خدا پن

 .۶/۱۷۴، مسند احمد ۲۰۶۷ی، حنسائ ،۵۸۶-۱۲۵مسلم ح، ۱۳۷۲ی حبخار -١
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 .اند] ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
و سپردن  یبیغ یو با امدادھا یرم الھکبه لطف و  ج رمکامبر ایه پکن یبا ا شرح:

ت، و از ھرگونه یاز گناه و معص یالھت یش به خدا و با داشتن مقام عصمت و مصونیخو
با  یمه شده بود، ولیا و آخرت و قبر و برزخ بیدر دن یفرکیو عذاب و  یژکانحراف و 

گران یت ما و دیفکین حال یبرد. با ا ین حال پس از ھر نماز از عذاب قبر پناه میا
ھر لحظه ه کم، چرا یشتن را از عذاب قبر به او پناه دھید خویه چقدر باکروشن است 

 ما وجود دارد.  یان انحراف و افتادن در عذاب قبر براکام
بشر، از  یشوایامبر معصوم و الگو و پیو اقتدا از پ یمؤمنان به تأس ی د ھمهیپس با
آنھا را به حال خودشان  یا ه لحظهکو مدبر آنھا است، بخواھند  که مالکپروردگار 

ه خودش محفوظ و مصون بدارد. البته وامگذارد و آنھا را از عذاب و شر قبر در پنا
ه کد، بلین جمالت را بگویه انسان تنھا با زبان اکست ین نیمنظور از پناه بردن به خدا ا

، یطانیش یھا ز خود را در پناه خدا قرار دھد. از راهیده و عمل نیر، عقکد با فیبا
گناه و  ،یطانی، مجالس و محافل شیطانیغات شیار و تبلک، افیطانیش یھا برنامه

غات یار و تبلکر افیشد و در مسکنار کت و مقدمات و اسباب عذاب قبر، خود را یمعص
دھد. وگرنه  یجا ینیو د یشرع یھا م و آموزهیو تعال ین الھیو اوامر و فرام یرحمان
رات کخروشان من یھا البیو س یه خود را در معرض طوفان گناھان و معاصک یانسان

 »اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب«ن الفاظ یداده، تنھا با گفتن اھا عمًال قرار  یدیو پل
ده و عمل در پناه خدا قرار دھد تا یر و عقکشتن را با فید خویه باکرسد، بل ینم ییبه جا

 نفس اماره در امان بماند. یھا و وسوسه یو جن ین انسیاطیاز شر ش

 بغلة ىلع انلجار بل� حائط يف ج رسول اهللا بينا :قال ،ثابت بن ز�د عنو ]۵[ - ۱۲۹ 
 يعرف من" :قالف ،مخسة أو ستة أقرب و�ذا .تلقيه �دتو به حادت إذ ،معه و�ن هل

 هذه إن : "فقال .الرشك يف :قالوا؟" مات فمىت : "قال .أنا :رجل قال ".األقرب هذه أصحاب
 القرب عذاب من �سمع�م أن اهللا دلعوت تدافنوا ال أن فلوال ،قبورها يف تبت� األمة
 نعوذ :قالوا ".انلار عذاب من باهللا تعوذوا: " فقال ،علينا بوجهه أقبل ثم ،"منه أسمع اذلي
 عذاب من باهللا نعوذ :قالوا ."القرب عذاب من باهللا تعوذوا ":قال .انلار عذاب من باهللا
 ما الفنت من باهللا نعوذ :قالوا".  بطن وما منها ظهر ما الفنت من باهللا تعوذوا : "قال .القرب
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 .ادلجال فتنة من باهللا نعوذ :قالوا ".ادلجال فتنة من باهللا تعوذوا : "قال .بطن وما منها ظهر
 .)١(مسلم رواه

ش یسوار بر قاطر خو ج امبریه پکن اثنا یدر ھم«د: یگو س دبن ثابتی) ز۵( -۱۲۹
ت یز در معیگذشت و ما ن یمشھور از انصار) م یا لهی(قب» نجار یبن« ی لهیاز بوستان قب

ز و تند یت ج امبریم، ناگھان قاطر پیردک یعت میشان را مشایم و ایشان بودیاب اکو ر
 یند. (ما از حالتکفین بیرا بر زم ج خدا بود رسول یکشد و از راه منحرف گشت و نزد

ن حال) نگاه آن یم، در ھمیران شدین قاطر ناگھان به خود گرفت متعجب و حیه اک
ور شد. آنگاه  دهیآنھا دسوی  به قبر در آن بوستان افتاد وبه پنج، شش  ج حضرت

 شناسد؟ ین پنج شش گور را میاز شما صاحبان ا یسکد: چه یپرس
د: حال به یدوباره پرس ج امبریشناسم. پ یگفت: من م ج امبریابان پکاز ھم ر یکی

ه اسالم ک یا در زمانیت، یاند؟ (در زمان جاھل ا رفتهیاز دن یشان در چه زمانیمن بگو، ا
مان یا با ایاند، آ افتهیز به من بگو اگر زمان اسالم را دریوجود گذاشت و ن ی پا به عرصه

 ؟).یپرست و چندگانه کا در حال شریاند  ا رفتهیاز دن
اند. آنگاه  را وداع گفته یدار فان یپرست و چندگانه کآن مرد گفت: (متأسفانه) در شر

فر کیھا در گورشان دچار عذاب و عقاب و  از انسان ن گروهیگمان ا یفرمود: ب ج امبریپ
د و ینکخود را دفن ن یھا ھا مرده ه شما انسانکن نبود یو پادافره ھستند و اگر خوف ا

ن یه من از اک یخواستم تا از آن عذاب ید، از خداوند میآنا را به حال خودشان وامگذار
 یمت نامتناھکزال و حیبه قدرت ال أل خداوند یعنید (یشنوم، شما ھم بشنو یگورھا م

ز در یشوند، به من شنواند و من ن یه در گورھا عذاب مکرا  یسانکاد یغ و فریش، جیخو
متنوع و  یھا ن قبرھا از عذابیه در اک یت خاصیفکیپرتو الطاف خدا از حالت و 

ه ک را یسانکاد یغ و فریه جکاگر از خدا بخواھم  یمفرما است، باخبرم. ولکگوناگون ح
ه شما از کن خطر بزرگ وجود دارد یز برساند، ایشوند، به شما ن یدر گورھا عذاب م

شدت ترس و وحشت و از فرط ھول و دھشت از مرگ و گور و عذاب و برزخ، مراسم 
د. لذا چون ید و آنھا را به حال خود واگذارینکع مردگان را رھا یین و تشین و تدفیفکت
 نم).ک یتقاضا نم أل از خداوند یزین چین خطر وجود دارد، چنیا

 .۵/۱۹۰مسند احمد  ،۲۸۶۷-۶۷ح مسلم -١
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: از عذاب آتش  متوجه ما شد و فرمود ج امبرید پس از آن پیگو س ثابتبن  دیز
گر یم. بار دیبر یم: از عذاب دوزخ به خدا پناه میز گفتید. ما نیدوزخ به خدا پناه ببر

به م: از عذاب قبر یز گفتید. ما نیز به خدا پناه ببریفرمود: از عذاب قبر ن ج حضرت
ار باشد، خواه پنھان کھا، خواه آش فتنه یفرمود: از جملگ ج امبریم. باز پیبر یخدا پناه م

م: از تمام یصدا گفت یک ج خدا ما بر اساس دستور رسول ی د. ھمهیبه خدا پناه ببر
 م.یار باشد خواه پنھان به خدا پناه بردکھا، خواه آش فتنه

ه ک یگریز از ھر فتنه و فساد دیجال (و نبزرگ د ی فرمود: از فتنه ج امبریدر آخر پ
 د. یشد) به خدا پناه ببرک یم یت الھیو معص کفر و زندقه و شرکشما را به 

 ». میبر یدجال به خدا پناه م ی م: از فتنهیگفت
 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

 :  »ما بطنو تعوذوا باهللا من الفتن ما ظهر منها« شرح:
باشد. و مراد از  یش و آزمون میابتال و آزما یاست و به معنا» فتنه«جمع » فتن«
د. یآ یاجرا در م ی ه بر ظاھر انسان به مرحلهکاست  ییھا شیظاھر، آزما یھا فتنه
» مابطن«.. و مراد از .أجوج و مأجوج ویمال، زن، فرزند، دجال،  ی : فتنه مانند
و  ک: شر گردد. مانند یجاد میه بر قلب انسان اکاست  ییھا شیپنھان) آزما یھا (فتنه

نه، حرص، طمع، کی، حسد، غرور، یفر و زندقه، نفاق و دورنگک، یپرست چندگانه
ار و کآش یھا مراد از فتنه یو به قول ....و یطانیش یھا ، وسوسهیرک، ناشیصبر یب

ا و آخرت با آن یدن یه انسان در طول زندگکاست  ییھا شیھا و آزما پنھان، تمام فتنه
فر و زندقه، انحراف و الحاد، که انسان را به کاست  یاست و مراد ھر فتنه و فساد روبرو

انسان الزم است تا  ین برایشاند. بنابراکب یت الھی، گناه و معصیپرست و چندگانه کشر
ار باشد و خواه کھا، خواه آش شتن را به خدا بسپارد و از شر تمام فتنهیدر ھر حال خو

 » ال جيارعليهو جيري« یه او تعالکببرد. چرا پنھان، فقط به او پناه 
 یسکرسد و  یاد او میرد و به فریگ یدھد و در پناه خود م یه را بخواھد پناه مکھر 

 گردد.  ینم یاد رسیشود و فر یدر برابر او پناه داده نم

 





 

 

 

 

 

 دوم فصل

 أسودان ملاكن أتاه امليت قرب إذا" :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب عن ]۶[ - ۱۳۰
 ؟الرجل هذا يف تقول كنت ما :فيقوالن .انلك� :خرآلول ،املنكر :ألحدهما يقال أزرقان
 قد :فيقوالن .ورسوهل عبده �مدا وأن اهللا إال � ال أن أشهد ،ورسوهل اهللا عبد هو: فيقول

 ثم ،فيه هل ينور ثم ،سبع� يف ذرااع سبعون قربه يف هل يفسح ثم ،هذا تقول أنك نعلم كنا
 يوقظه ال اذلي العروس كنومة نم :فيقوالن !فأخربهم أه� إىل أرجع :فيقول .نم :هل يقال

 انلاس سمعت :قال منافقا اكن و�ن .ذلك مضجعه من اهللا يبعثه حىت إيله أهله أحب إال
 :لألرض فيقال ،ذلك تقول أنك نعلم كنا قد :فيقوالن .أدري ال ،مثله فقلت قوالً  يقولون
 من اهللا يبعثه حىت معذبا فيها يزال فال ،أضالعه فتختلف ،عليه فتلتئم ،عليه اتلئ�

 .)١(الرتمذي رواه ." ذلك مضجعه

ت در قبر نھاده شد، یه مک یوقتفرمود:  ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۶( -۱۳۰
و » رکمن« یکیه نام کند یآ یبود به نزد او مکه و زشت و چشم یرکاه و یس ی دو فرشته

نشانند)  یش میو بر جاکنند  می ت را بلندیاست. (پس آن دو فرشته م» رکین« یگرید
 ؟ییگو یچه م )ج ن مرد (حضرت محمدیند: راجع به ایگو یو به او م

صداقت و  یخداست. (و از رو ی امبر و فرستادهید: او بنده و پیباشد) گو(اگر مؤمن 
گانه ی یجز خدا ییه خداکدھم  ین مین بر ایراست یاخالص و اعتقاد و عمل) گواھ

 خداست. ی بنده و فرستاده ج ه محمدکنم ک یست و اعتراف مین
 ین خواھیچنه تو کم یدانست یند: ما از قبل میگو یم ین موقع فرشتگان به ویدر ا

به مقدار  یعنیشود ( یھفتاد ذراع در ھفتاد گشوده م ی گفت. آنگاه قبرش به اندازه
ند، گور را ک یار مکگردد و تا چشم او  یفراخ و گشوده م یدش بر وید ی امتداد ساحه

 .بیث حسن غریو قال حد ۱۰۷۱ح یترمذ -١
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مان و سعادت) در قبرش به پرتو یاز نور (ا یگردانند) و پرتو و شعاع یفراخ م یبر و
 پردازد.  یم یو درخشندگ ینکاف

د(اقوام و یگو ین. او مکز) بخواب و استراحت یشود: (تا رستاخ یگفته م یو به و
ن و یا، از مردن و عاقبت و فرجام من غمگیانم در دنیبستگان و دوستان و آشنا

ش باخبر سازم و یت خویا برگردم و آنھا را از وضعیا اجازه ھست تا به دنیاند) آ ناراحت
گاه   نم؟ کآ

، پس خاموش باش) و یا برگردیبه دن یتوان نمی ر،یند: (خیگو یفرشتگان به او م
 دارین اھلش از خواب بیتر ه او را جز محبوبکراحت و آسوده ھمانند عروس بخواب 

او را در  أل خداونداینکه  خوابد) تا یز در قبرش راحت و آسوده میت نی(و مکند  نمی
ن و نعمات و احسانات یبھشت بر یعنیاش  یه ابدز زنده گرداند (و وارد آرامگایرستاخ

 .آن گرداند) یواال
ر) کر و منکیفاسق و منافق و دورنگ باشد (در پاسخ به سؤال ن یت انسانیاگر م یول

گفتند و من  یه مردم مکا آنچه را یدانم. در دن ینم )ج (راجع به محمد یزید: چیگو
 گفتم. یدم، میشن یز مین

گفت. آنگاه به  ین خواھیه تو چنکم یدانست یش میند: از پیگو یم یفرشتگان به و
اینکه  گردد تا یآنچنان تنگ م یرسد تا بر آن تنگ گردد و گور بر و ین فرمان میزم

در گورش ُمَعّذب خواھد بود،  ین فردیوسته چنیرود و پ یدر ھم فرو م یو یھا دنده
در گورش معذب  یفردن یوسته چنیرود و پ یدر ھم فرو م یو یھا دندهاینکه  تا

آرامگاه سوی  به ز زنده گرداند (و از آنجایاو را در رستاخ أل خداونداینکه  خواھد بود، تا
 ».ند)کگوناگون و متنوعش رھسپار  یھا دوزخ و عذاب یعنیاش  یابد

 رده است]. کت یروا یث را ترمذین حدی[ا

انگشتان  کآرنج تا نو ی فاصله« یبه معنا» ذراع: « »سبعون ذراعاً يف سبعني« شرح:
 یعیاس طبیمق یکه واحد طول نزد عرب بوده و کم متر) ی(در حدود ن» دست است

ر از ذراع یغ» ذراع«ن یه اکاند  گفته یاز علما و دانشمندان اسالم یبرخ یاست. ول
را در بر  یمیعظ یھا ه ھر ذراع از آن فاصلهک یمعمول و متداول است، به طور

 رد. یگ یم
ذراع، فراخ و  ۷۰× ۷۰ه گور مؤمن به اندازه کث دانسته شد ین حدیاز ابه ھر حال 

ن کمم» ھفتاد در ھفتاد ذراع«ر به یز گفته شد، تعبیه قبًال نکگردد و چنان  یگشاده م

 



 ٣٧٧ ) در بیان اثبات عذاب قبر)۴کتاب االیمان (باب (

و به کند  می ارکه چشم مؤمن ک ییتا جا یعنیر باشد نه تعداد. یثکه از باب تکاست 
 گردانند.  یفراخ م یدش، گور را بر وید ی امتداد ساحه

ز یرود، و ن یار مکثرت به ک یه غالبًا براکاست  یاز اعداد» ھفتاد«ه عدد کچرا 
گور مؤمن، ھفتاد در ھفتاد ذراع فراخ  یعنین است منظور ھمان عدد ھفتاد باشد. کمم

 گردد.  یو گشاده م
ه کد ستنین یامت و برزخ، اموریع مربوط به قیبه ھر حال مسائل، حوادث و وقا یول

م یھست یو ماد یکن جھان محدود و تارینان اکه ساکما  یق برایبه طور قطع و دق
 یو ماد کیخا یاین دنینان اکه ساکروشن باشد. و مسائل آن را با زبان قاصر ما 

 رد. کان یامًال بکتوان  نمی م،یھست
ث یو احاد یات الھیه از دور در پرتو آکاست  یم شبحییگو یقت آنچه میو در حق

ت ینه و ماھکه ما از کرد. چرا کد رفت و تماشا یقت آن را بایم، وگرنه حقینیب یم ینبو
 یزیرسد، چ یه به جسم و جان مکت جزاء و پاداش گور و حدود و مرز آنچه یفکیو 
بدان خبر داده  یآمده و وح یب است و آنچه در وحیم و مربوط به عالم غیدان ینم

م و یینما ینده واگذار میل آن را به خدا و آیق و تفاصیق و حقایم و دقایریپذ یاست را م

 م.ییبگو یزیاز آن چ» رمجاً بالغيب«ه ندانسته و کم یدوست ندار
عروس خانم. در  یشود و ھم برا یداماد استعمال م ین واژه ھم برایا»: عروس«

شود.  یدام از داماد و عروس را شامل مکھر » عروس« ی واژه یقت در زبان عربیحق
و جمع » ُعُرس«داماد  یبرا» عروس«ه جمع کن است ین دو در ایان ایفرق م یول

 باشد.  یم» عرائس«مؤنت  یعروس برا

 ،فيجلسانه ملاكن يأتيه"  :قال ج اهللا رسول عن اعزب بن الرباء عن ]۷[ - ۱۳۱
 .اإلسالم دي� :فيقول ؟دينك ما :هل فيقوالن .اهللا ر� :فيقول ؟ر�ك من :هل فيقوالن
 وما :هل فيقوالن .اهللا رسول هو :فيقول ؟في�م بعث اذلي الرجل هذا ما :فيقوالن
ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ قوهل فذلك ؛وصدقت به فآمنت اهللا كتاب قرأت :فيقول ؟يدر�ك ِينَ ٱ �َّ َّ� 
 ِ  ب

ْ  صدق قد أن :السماء من مناد فينادي :قال .اآلية .]٢٧م: ی[إبراھ ﴾�َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنوا
 فيأتيه :قال .و�فتح ،اجلنة إىل بابا هل وافتحوا ،اجلنة من وألبسوه ،اجلنة من فأفرشوه عبدي

 يف روحه عاد�و :قال ،موته فذكر الاكفر أماو .برصه مد فيها �فسح هلو ،وطيبها روحها من
 فيقوالن !أدري ال ،هاه هاه :فيقول ؟ر�ك من :فيقوالن فيجلسانه ،ملاكن و�أتيه ،جسده
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: فيقول ؟في�م بعث اذلي الرجل هذا ما :فيقوالن !أدري ال ،هاه هاه :فيقول ؟دينك ما :هل
 ،انلار من وألبسوه ،انلار من فأفرشوه كذب أن :السماء من مناد فينادي !أدري ال ،هاه هاه

 حىت قربه عليه و�ضيق :قال .وسمومها حرها من فيأتيه :قال .انلار إىل بابا هل وافتحوا
 جبل بها رضب لو ،حديد من مرز�ة معه ،مصأ أع� هل يقيض ثم ،أضالعه فيه تلف�

 ثم ،تراباً  فيص� ،اثلقل� إال واملغرب املرشق ب� ما �سمعها رض�ة بها فيرض�ه ،ترابا لصار
 .)١(داود وأبو أمحد رواه ." الروح فيه عادي

مرده در گور نھاده  یفرمود: (وقت ج امبریپ«د: یگو س عازببن  ) براء۷( -۱۳۱
ند: یگو یم ینشانند و به و یت را میند. پس میآ یشود) دو فرشته به نزد او م یم

پرسند:  ید: پروردگارم الله است. پس از آن میست؟ (اگر مؤمن باشد) گوکیپروردگارت 
ان شما یه در مکپرسند: آن مرد  یم ین من اسالم است. از وید: دیست؟ گوین تو چید

رسول و  ج د: او محمدیست؟ در جواب گوکیده است، یسالت مبعوث گردبه نبوت و ر
 یرا خواندم و به و یتاب خداکد: ی؟ گویدان یجا مکند: از یخداست. گو ی فرستاده

 ق نمودم. یمان آوردم و او را تصدیا
 د: یفرما یه مک» میابراھ« ی سوره ۲۷ ی هیآ ین است معنایفرمود: ا ج امبریسپس پ

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  �َّابِتِ ٱ ۡلَقۡولِ ٱَءاَمُنواْ ب   .]۲۷م: ی[إبراھ ﴾�ِخَرةِ ٱَوِ�  �ُّ
 ی لمهکن منزل آن است) بر یه گور، نخستکا و آخرت (یخداوند مؤمنان را در دن«
در پرتو حفاظت و مراقبت خدا،  یعنیدارد ( ید و ماندگار میقدم و جاو د ثابتیتوح

د بر زبان یتوح ی لمهکمانند و  یمؤمنان در آخرت در پاسخ به فرشتگان خدا در نم
 .»گرداند) یشان نمیا، سرگردان و پربا خد ییارویز به ھنگام رویرانند و در رستاخ یم

مؤمن در پاسخ به فرشتگان خدا در  ی ه بندهکد: آنگاه (یفرما یدر ادامه م ج امبریپ 
من راست  ی ه بندهکد: یآ ییراند) از آسمان ندا ید را بر زبان میتوح ی لمهکماند و  ینم
د و یبپوشان یبھشت ی را جامه ید و وینکرا در بھشت مفروش  یگاه وید. جایگو یم

 د.ییاو بگشا یاز بھشت به رو یدر
رسد و  یخوش آن به قبرش م یو بو یم و معطر بھشت و شادیم مالیاز آن پس، نس

 ند. ینما یفراخ و گشاده م یند، گور را بر وک یار مکتا چشم او 

 .۴۷۵۳ابوداود ح ،۴/۲۸۷مسند احمد  -١
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ان یه بکن است یمؤمن در گور چن ی د: حال و وضع بندهیگو س عازببن  (براء
رده ک کا را به مقصد عالم برزخ تریه دنک یافرک ی راجع به بنده ج امبریشد) اما پ

نشانند و از  یند و او را میآ یم یگردد و دو فرشته نزد و یبه تنش بر م یفرمود: روح و
 ید! از وییگو یدانم چه م ید: ھاه ھاه نمیست؟ گوکیپرسند: پروردگار تو  یاو م

و  یان شما مبعوث به نبوت و رھبریه در مک یمرد ی درباره ییگو یپرسند: چه م یم
 دانم.  ید: ھاه ھاه نمیت مردم شد؟ گویھدا

 ییماند) از آسمان ندا یافر در پاسخ به فرشتگان خدا در مک ی ن بندهیه (اکنگاه آ
 یھا د و از جامهینکرا در دوزخ مفروش  یگاه وید. پس جایگو یه او دروغ مکد: یآ

 د. ییبگشا یو یاز دوزخ به رو ید و دریرا بپوشان یو یدوزخ
وزد و گور بر  یم یناخوش دوزخ بر و یھا یوسته گرما و حرارت و بویاز آن پس پ

در ھم فرو روند.  یو یپھلو یھا دندهاینکه  گردد تا یآنچنان تنگ و فشرده م یو
ور و که کگردانند  یره میمسلط و چ یفرستند و بر و یبه سراغش م یا سپس فرشته

و  ل به گرد، غباریوه بزنند، تبدکه اگر آن را بر کدر دست دارد  یر و الل است و گرزک
 شود.  یستر مکخا

را تمام  یاد ویغ و فریج یه صداکزند  یم یا را آنچنان ضربه یپس بدن و
ن خاور و باختر (شرق و غرب) است به جز انسان و جن یه بک یمخلوقات و موجودات

 گردد.  یستر مکل به خاین، تبدیاز آن گرز آھن یا شنوند و با ھر ضربه یم
آورد (و  یه در میگرداند و او را به صورت اول یمالبدش بر کسپس خداوند روح را به 

 ». د)یآ یو گرد در م که به صورت خاکزند  یم یبر و یا دوباره آنچنان ضربه
 اند].  ردهکت یث را احمد و ابوداود رواین حدی[ا

 :هل فقيل ،حليته يبل حىت ب�ى قرب ىلع وقف إذااكن  أنه ،س عثمان وعن ]۸[ - ۱۳۲
 أول القرب إن"  :قال ج اهللا رسول إن :فقال ؟!هذا من وتبيك ،تبيك فال وانلار اجلنة تذكر
 أشد بعده فما منه ينج لم و�ن ،منه أ�رس بعده فما منه �ا فإن ،اآلخرة منازل من م�ل

 الرتمذي رواه ." منه أفظع القربو إال قط منظراً  رأيت ما " :ج اهللا رسول وقال :قال ".منه

 .)١(غريب حديث هذا الرتمذي وقال .ماجه وابن

 .۴۲۶۷ابن ماجه ح  ،بیو قال حسن غر ۲۳۰۸ح  یترمذ ،۶۳/  ۱مسند احمد  -١
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ستاد یا یم یھرگاه بر گور یه وکت شده است یروا ج ) از حضرت عثمان۸( -۱۳۲
ش که و ناله، محاسن مباریه از شدت گرکست یگر یشد، آنقدر م یور م دهیش دیو به سو

 شد.  یس میخ
ه ینقدر گریشود، ا یاد میه از بھشت و دوزخ ک یسؤال شد: چرا وقت یاز و یوقت

ه ین اندازه گریافتد) ا یتان به گور م شود (و نگاه یاد مید، اما چون از قبر ینک ینم
 د؟یزن ید و َضّجه مینک یم

ن مرحله و یفرمود: عالم قبر نخست ج امبریپ«در پاسخ گفت:  س حضرت عثمان
افت، ین مرحله نجات یآخرت است. پس اگر انسان از ا یھا منزل از مراحل و منزلگاه

 ش سھل و آسان خواھد بود.یھا، برا مراحل و منزلگاه ی هیردن بقک یط
 ی هیل و چالش برخورد، نجات از بقکافت و با مشین مرحله نجات نیاما اگر از ا

 ن و بحران ساز خواھد بود. یآفر  ار سخت و دشوار و چالشیش بسیمراحل و منازل برا
تر از قبر به  کزتر و خطرنایانگ تر، وحشت زشت یا چ گاه منظرهیز فرمود: ھیو ن

 ». ام دهیعمرم ند
ث، ین حدیگفته: ا یاند. و ترمذ ردهکت یماجه روا و ابن یث را ترمذین حدی[ا

 ب است]. یغر یثیحد
بزرگوار  ی صحابه ی حد و اندازه یت بیانگر خوف و خشیث بین حدیا شرح:

 امت است. یاز دھشت مرگ، ترس قبر و ھراس از برزخ و ق ج خدا رسول
چاره، اگر جز خوف و دھشت ھنگام مرگ و ترس از عالم قبر، یسان بان یو براست

بر او تلخ و  یه زندگکبود  یافکش ینداشت، باز برا یگرید یل و ناراحتکچ بال و مشیھ
اش به غم و اندوه مبدل گردد و از  ین شود و سرور و شادیآفر ناگوار و آشفته و چالش

 د. یرون آیه دارد بک یتوجھ یغفلت و ب
ر ارزش آن کر و منکیرات آن و عذاب قبر و سؤال نکمرگ و س یھا دھشت یبراست
روبرو  یامل براک یند و او را به آمادگکر انسان را به خود مشغول که تمام فکرا دارد 

ان کآن ام ی ار است در ھر لحظهکه آشک یشدن با آنھا وادار سازد. مخصوصًا وقت
اش را قطع  ا تعلق و رابطهین دنیا ه انسان باکموجود است  ین خطریدن چنیفرارس

 برزخ قدم گذارد.  کو خطرنا کند و به عالم وحشتناک
 یاز ھوا و ھوس و دور یرویھا سنگ شده و غفلت و جھالت و پ ه دلکافسوس  یول

بر  یام شرعکو دستورات و اح ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیاز اوامر و فرام
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م و در لحد و گور ینک یھا را دفن م دست خود مردهه با کمفرما است کما ح ی جامعه
قرار  کھولنا یالشعاع آن فضا م و تحتیشو یچ عنوان متأثر نمیبه ھ یم، ولیگذار یم

م رفت و یخواھ کز در دل خایما ن یه روزکم یرو یر و تدبر فرو نمکم و به تفیریگ ینم
 م شد.یبا سؤال فرشتگان و عذاب قبر مواجه خواھ

 یاقتدا و تأس س چون عثمان یبنده است تا به افرادیسلمان زم یک یپس برا
و  یو بولھوس یو خوشگذران یاشیر مرگ و قبر باشد و عکوسته به فید و پیجو

 ن خدا باشد. یو راست یواقع ی نار بگذارد و بندهکرا  یبندوبار یب

 ،عليه وقف امليت دفن من فرغ إذا ج انليب اكن :قال س عثمان وعن ]۹[ - ۱۳۳
 .)١(داود أبو رواه ." �سأل اآلن فإنه ،باتلثبيت هل سلوا ثم ،ألخي�م استغفروا"  :فقال

ت فارغ یه ھرگاه از دفن مکعادت داشت  ج امبریپ«د: یگو س ) عثمان۹( -۱۳۳
د و از ینکبرادرتان طلب آمرزش  یفرمود: برا یستاد و میا یم یشد، بر قبر و یم

) رسولهو اشهد أن حممداً عبدهو اشهد أن ال اله اال اهللاد (یتوح ی لمهکثبات بر  ،ألخداوند
 د. ینکاو درخواست  یرا برا

 ». شود یامبرش) سؤال مین و پیرامون پروردگار، دیاز او (پ کنیمسلمًا ھم ا
 رده است]. کت یث را ابوداود رواین حدی[ا

 �سعة قربه يف الاكفر ىلع يسلطل"  :ج اهللا رسول قال :قال سعيد أيب عن ]۱۰[ - ۱۳۴
 أنبتت ما األرض يف نفخ منها تنيناً  أن لو ،الساعة تقوم حىت وت�غه هستنه ،تنيناً  و�سعون

 .)٢(" وتسعون تسعة" بدل "سبعون" :وقال نحوه الرتمذي روو الدارمي رواه ." خرضا

افر در گورش، نود ک ی بنده یفرمود: برا ج امبریپ«د: یگو س دی) ابوسع۱۰( -۱۳۴
گردند و تا  یه آنھا ھمواره ھمدم و ھمراه او مکشود  یفراھم و مسلط مو نه اژدھا 

ن اژدھا و یشش بزنند (و ایشان به چنگ آورند و ن را با دھان یز مأمورند تا ویرستاخ
گر ین بدمد، دیاز آنھا بر زم یکیه) اگر کھستند  کو وحشتنا کمارھا چنان خطرنا

 ». اندیرا نخواھد رو یاھین سبزه و گیزم

 .۳۲۲۱ابوداود ح  -١
 .۲۴۶۰ح یترمذ ،۳/۳۸مسند احمد ، ۲۸۱۵ی حدارم -٢
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ت یز بسان آن را در سنن خود رواین یرده و ترمذکت یروا یث را دارمین حدی[ا

(ھفتاد) اژدھا نقل نموده » نیسبع«(نود و نه اژدھا)  »تسعونو تسعة« ینموده و به جا
 است]. 

ن معنا شده است: مار بزرگ ین چنیتن» الروس«در فرھنگ لغت  : »تنّيناً « شرح:
رون شود یا به ساحل بیبلعد و چون از در یا را میه جانوران درک ییایو در یا افسانه

 درد. (اژدھا) یمردم را م
دست  یدارا یا افسانه ین ترجمه شده است: اژدھایچن» الرائد«و در فرھنگ لغت 

 درشت.  یھا و پا و چنگال

 زند.  یش میرد و نیگ ی: اژدھا او را با دھانش م »تنهسه«

 دھد.  یت قرار میآزار و اذزند و مورد  یش می: او را ن »تلدغه«

ن سخنان را حق و یم و تمام ایاعتقاد و باور دار ج امبریبه ھر حال ما به سخن پ
 ه تمامکم. بلینک ید نمیو ترد کش یا آنھا ذره یم و در صحت و درستیپندار یقت میحق
 میریبدان خبر داده است، بپذ یآمده و وح یه آنچه در وحکدارد  یما را بر آن مھا  این

 م. یینده واگذار نمایل آن را به خدا و آیق و تفاصیق و حقایو دقا
ه به کت جزاء و پاداش قبر و حدود و مرز آنچه یفکیت و ینه و ماھکه ما از کچرا 

م، پس ھمه را به خدا یدان ینم یزیق گور چیق و دقایرسد و از حقا یجسم و جان م
 م. یسپار یم

ان را به ین اژدھایرت ایاھل بص«د: یگو یم» سعادت یایمکی«در  یامام محمد غزال
نگاه  یه ما در گورکند یگو ین میرت چنیبص یاند و احمقان ب دهیرت دیچشم بص

 ...یدیز بدی، چشم ما درست است و ما نیم و اگر بودیدیچ ندین ھیم، از ایردک
 ین اژدھا در ذات روح مرده است و از باطن جان ویه اکد بداند ین احمق بایا

 یش از مرگ و ویبَود پ ین اژدھا در درون ویه اکند، بلیبب یگریست تا دیرون نیب
است و  یب از صفات نفس وکن اژدھا مریه اکد بداند یدانست و با یغافل بود از آن و نم

ن ینت ایاست و اصل ط یاخالق مذموم و یھا به قدر عدد شاخه یو یعدد سرھا
 است. یاژدھا از حب دن
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ه جاھل کده. نه به سبب آنین است و پوشکافران متمکان جان یمن اژدھا یپس ا
ا بداده است. یش به دنیخو یه ھمگکو رسول و بس. بل به سبب آن یاست به خدا

 گفت:  یچنانچه حق تعال

�َُّهُم ﴿
َ
ْ سۡ ٱَ�ٰلَِك بِ� �ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ َتَحبُّوا  .]۱۰۷[النحل:  ﴾ِخَرةِ �ٱَ�َ  ايَ �ُّ

 یا را بر زندگیدن یه آنان زندگکن (خشم خدا و عذاب بزرگ)بدان خاطر است یا«
  ،»دارند یترش م یدھند و گرام یح میآخرت ترج

نجا و آن در یبرد از ا یش را با خود میسبب عذاب خو یسکقت ھر یپس به حق 
 :  ن گفت رسولیا یشان است و برایدرون ا

ه امروز به شما کن جزا ھمان اعمال شماست یا. «»إنما � أعمال�م ترّد إيل�م«
 ». شود یده میباز گردان

ن عالم یه در اک یسانکند و ین ھمه را مرده بکاست. ل یدنین اژدھا دیه اکبدان 
 ...دنین عالم نتوان دیه از عالم باشد، به چشم اک یزیه چکنند یبَوند، نب

ن چشم ظاھر، یباشند، بده در گور کژدم و اژدھا که آن مار و کست یعت نیو در شر
ن اطناب بدان ی.. پس ا.ا) باشندیدن تا در عالم شھادت (دنیعموم خلق بتوانند د

ن چشم ینند، بدینب یزیه در گور نگرند و چکن مقدار یاز احمقان بد یه گروھکرود  یم
 .»ار آن جھان را ندانندکه راه فراکن از آن است یر شوند و اکظاھر، عذاب قبر را من

ت یھفتاد اژدھا روا نود و نه اژدھا، یبه جا ی: ترمذ »تسعونو تسعة«و  »سبعون«
ه کست، بلین یز گفته شد، منظور از ھر دو، عدد مشخصیرده است و چنانچه قبًال نک

 د. یر است نه تحدیثکمراد ت

 





 

 

 

 

 

 سوم فصل

 معاذ بن سعد إىل ج اهللا رسول مع خرجنا :قال اهللا عبد بن جابر عن ]۱۱[ - ۱۳۵
 ،ج اهللا رسول حسبّ  ،عليه وسوي قربه يف وضعو ج اهللا رسول عليه ص� فلما ،تو� ح�
 لقد"  :قال ؟كربت ثم سبحت لم !اهللا رسول يا :فقيل .فكربنا ،كرب ثم ،طو�الً  حنافسبّ 

 .)١(أمحد رواه ." عنه اهللا فرجه حىت قربه الصالح العبد هذا ىلع تضايق

ن جھان فرو بست، با یچشم از ا س معاذبن  سعد یوقت«د: یگو س ) جابر۱۱( -۱۳۵
 ج رمکامبر ایپ یم. وقتیرون شدیاش ب ع جنازهیین و تشین و تدفیفکت یبرا ج خدا رسول

شروع به  ج خدا سپرده شد، رسول کبه دل خا یاش فارغ شد و و از نماز جنازه
 رد. کح خواندن (سبحان الله گفتن) یتسب

م. دوباره یگفت یح میتسب یشان تا مدت زمان طوالنیو اقتدا از ا یز به تأسیما ن
شان یاز ا یرویز به پیبر) نمود. ما نکبر الله اکر گفتن (الله ایبکشروع به ت ج خدا رسول

 م. یر گفتیبکت
شان در پاسخ یرگفتنتان چه بود؟ ایبکح و تیل تسبیدل ؛شان سؤال شدیاز ا یوقت

ن یقبرش تنگ و فشرده شد (به ھم یا خدا لحظه یکصالح و ن ی بندهن یفرمودند: بر ا
و  یآن تنگ أل خداونداینکه  ر گفتن نمودم) تایبکح خواندن و تیجھت شروع به تسب

 ». را دور و قبرش را گشاد و فراخ و اندوه و غم را از او برطرف نمود یفشردگ
 رده است]. کت یث را احمد رواین حدی[ا

 هل حترك اذلي هذا"  :ج اهللا رسول قال :قال ب عمر بنا وعن ]۱۲[ - ۱۳۶
 ثم ضمة ضم لقد ،املالئ�ة من ألفاً  سبعون وشهده ،السماء أبواب هل وفتحت ،العرش

 .)٢(النسائي رواه ." عنه فرج

 .۳/۳۶۰مسند احمد  -١
 .۲۰۵۵، حینسائ -٢
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 س (در شأن حضرت سعدبن معاذ ج امبریپ: « دیـ گو ب ) ابن عمر ـ۱۲( -۱۳۶
استقبال از  یمرگش، عرش خدا به لرزه درآمد و (برا یه براکاست  یسکن یفرمود: ا
اش،  ع جنازهییتش یآسمان گشوده شد و برا یھا و مطھرش) دروازه کروح پا

ن ھمه یبا وجود ا یت جستند. (ولکھفتادھزار فرشته از فرشتگان مقرب خدا مشار
و  یتنگ أل قبرش تنگ و فشرده شد و بالفاصله خداوند یا مناقب و فضائل) لحظه

 ». قبرش را دور و آن را گشاده و فراخ نمود یفشردگ
 رده است]. کت یروا یث را نسائین حدی[ا

 یموقت ین فشار و تنگیه فشار قبر حق است. و اکث ثابت شد ین دو حدیاز ا شرح:
مردم، خوبان و بدان بدون  ی ھمه است و ھمه را در بر خواھد گرفت و ھمه یبرا

ان را یکزگاران و نیپرھ أل ، خداوندیشوند. منتھ یدچار م ین فشار و تنگیاستثنا بد
 سازد.  یو فشارھا رھا و تنھا م یبخشد و ستمگران و بدان را در آن تنگ یم ییرھا

ار کن یا با ایست؟ آیمت خداوند چکار از نظر حکن یا ی ه فلسفهکبپرسد  یسکد یشا
 نند؟ یب ینمسته و صالح آزار و عذاب یشا یھا ان و انسانیکمؤمنان و ن
ن فشار یا ی قت مشاھدهیه در حقکدقت روشن است. چرا  یمکن سؤال با یپاسخ ا

ثر لذت را کخداداد بھشت، حدا یھا ه مؤمنان از نعمتکخواھد بود  یا مقدمه یو سخت

و باالضداد تعرف «د یگرفتار آ یبتیه به مصکداند  یسکت را یه قدر عافکببرند. چرا 

زگار و مؤمن یپرھ یھا ع از انسانیچنان سر یفشار و تنگن یبه عالوه ا». األشياء
ان و ین گذشته، دوزخیتواند داشته باشد. از ا یدر آنھا نم ین اثریمترکه کگذرد  یم

قبر با سرعت  یه فشار و تنگکھا ( ن صحنهیا ی ز از مشاھدهیافر و منافق، نک یھا انسان
مجازات و درد و رنج )ماند، یم یشان باقیگذرد و بر ا یم یکمؤمن و ن یھا از انسان

  .»والله اعلم«نند. یب یم یشتریب

 فذكر .خطيباً  ج اهللا رسول قام قالت: ب ب�ر أيب بنت أسماء عن ]۱۳[ - ۱۳۷
 ابلخاري رواه .ضجة املسلمون ضج ،ذلك ذكر فلما ،املرء فيها يفتنت اليت القرب فتنة

 ضجتهم سكنت فلما ،ج اهللا رسول الكم أفهم أن و�� بي� حالت :النسايئ زادو ،هكذا
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 قد"  :قال ؟قوهل آخر يف ج اهللا رسول قال ماذا !فيك اهللا بارك أي :م� قر�ب لرجل قلت
 .)١(" ادلجال فتنة من قر�با القبور يف تفتنون أن�م إيل أويح

راد یا یبرا ج رمکامبر ایپ«د: یـ گو ب ق ـیر صدک) اسماء دختر ابوب۱۳( -۱۳۷
ش آزموده یخو یھا در قبرھا ه انسانکرامون آزمون سخت قبر، یخطبه بلند شد و پ

 رد. کراد سخن یشوند، ا یم
ان یساز) سخن به م ن و بحرانیآفر و چالش کن آزمون (سخت و خطرنایچون از ا

ن موضوع یاد و سروصدا به راه انداخته و سخت از ایآورد، مسلمانان به شدت داد و فر
 ».ران شدندیو ح ان و ناالنیشان و گریمضطرب و پر

ز در ین جمالت را نیا یرده است و نسائکت ینگونه روایا یث را بخارین حدی[ا
گفت:] به جھت داد و  ـ ب ر ـکب یه اسماء بنت ابکتش اضافه نموده است یروا
ن ینم و اک کرا درست فھم و در ج امبریمردم نتوانستم سخنان پ یاد و سروصدایفر

رد و چون کجاد یحائل و فاصله ا ج خدا الم رسولکو فھم  کان من و دریسروصدا م
ر یش گفتم: خداوند به تو خیان و بستگان خویکاز نزد یش نمود، به مردکسروصدا فرو

ان سخنانش چه گفت؟ او در یدر پا ج امبریه پکد. به من بگو یت فرمایت عناکو بر
ش و یماش آزیخو یه شما در گورھاکشده  یفرمود: به من وح ج امبریپاسخ گفت: پ

و شدت و ترس و وحشت فوق العاده) به  یش (در سختین آزماید و ایشو یآزموده م
 دجال است.  ی سان آزمون سخت و بزرگ فتنه

 یدجال معرف ی ش و فتنهیش عالم قبر را بسان آزمایفتنه و آزما ج امبرینجا پی(در ا
ن و یتر بزرگن، یتر کن، وحشتنایتر دجال، سخت ی قت فتنهیه در حقکنمود. چرا 

و  یش قبر را در سختیآزما ج امبریرو، پ نیش و آزمون است. از این آزمایتر کخطرنا
 رده است). ک یدجال معرف ی فوق العاده، و بسان فتنه کیترس و وحشت و خطرنا

 الشمس هل لتمثّ  القرب امليت أدخل إذا"  :قال ج انليب عن جابر وعن ]۱۴[ - ۱۳۸
 .)٢(ماجه ابن رواه ." أص� دعو� :و�قول ،عينيه يمسح فيجلس ،غرو�ها عند

 .یت کرده استاده روایز کیبا اند ۲۰۶۲ح ینسائ ،۱۳۷۳ح یبخار -١
 .۴۲۷۲ابن ماجه، ح -٢
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شود،  یمرده در گور گذارده م یفرمود: وقت ج امبریپ«د: یگو س ) جابر۱۴( -۱۳۸
 یع از جاین جھت سریند (بدکخواھد غروب  یه مکرسد  ید چنان به نظرش میخورش

) یالھشد و (به فرشتگان ک یم یند و چشمانش را دستینش یشود و) م یخود بلند م
 ». د تا نماز (مغرب) را بخوانمینکم ید: رھایگو یم

 رده است]. کت یث را ابن ماجه رواین حدی[ا
 رد:کتوان برداشت  یته را مکث دو نین حدیاز ا شرح:

 ه انسان مؤمن و خداشناس در گورش راحت و آسوده است. چنانچه گمانکنیا .۱
برد و راحت و آسوده در  یماش بسر  ان اھل و خانوادهیه در خانه و در مککند  می

بر  یزد و دستیخ ش بر یخو یه در موقع نماز از جاکخواب و استراحت است 
 ند. ک نمازش را اقامه  یبسازد و به راحت ییشد و وضوکسروصورت ب

اوامر و  یو استقامت مؤمنان و مسلمانان بر اجرا یبندیانگر پایث بین حدیا .۲
باشد  یم یشرع کام و دستورات تابناکو اح ینبو یھا م و آموزهین خداوند و تعالیفرام

ن و یالع اند و آن را نصب بندیا پایل نماز در دنیدستورات خدا از قب یه چنان به اجراک
 کدر عالم برزخ و در عالم سخت و وحشتنا یه حتکاند  ش قرار دادهیگوش خو ی زهیآو

ر و کش و شیاین نماز و یر اداکوسته به فیستند و پیو مخوف قبر از آن غافل ن
ه به کدھند  یت مین مھم اھمیبه ا یھستند و به حد أل خداوند یسپاسگذار

د تا من به ینکول کد و سؤال و جوابتان را به بعد موینکم یند: رھایگو یفرشتگان خدا م
 د. یرنش پروردگارم بپردازم و مزاحم نماز و عبادتم نشوکش و پرستش و یایعبادت و ن

 فيجلس ،القرب إىل يص� امليت إن"  :قال ج انليب عن هر�رة أيب وعن ]۱۵[ - ۱۳۹
 .اإلسالم يف كنت:فيقول ؟كنت فيم :يقال ثم ب،وغمش وال فزع غ�من  قربه يف الرجل
 .فصدقناه ،اهللا عند من بابلينات جاءنا اهللا رسول �مد :فيقول ؟الرجل هذا ما :فيقال
 ،انلار قبل فرجة هل فيفرج ،اهللا يرى أن ألحد ينبيغ ما :فيقول ؟اهللا رأيت هل :هل فيقال
 قبلفرجة  هل يفرج ثم ،اهللا وقاك ما إىل انظر: هل فيقال ،بعضاً  بعضها �طم إيلها فينظر
 ،مت وعليه ،كنت ايلق� ىلع ،مقعدك هذا :هل فيقال ،فيها وما زهرتها إىل فينظر ،اجلنة

  ،قربه يف السوء الرجل و�لستعايل.  اهللا شاء إن تبعث وعليه
ً
 فيم :فيقال ،اً �وغمش فزاع

 قوال يقولون انلاس سمعت :فيقول ؟الرجل هذا ما :هل فيقال !أدري ال :فيقول ؟كنت
 اهللا رصف ما إىل انظر :هل فيقال ،فيها وما زهرتها إىل فينظر ،اجلنة قبل هل فيفرج ،فقلته

 



 ٣٨٩ ) در بیان اثبات عذاب قبر)۴کتاب االیمان (باب (

 ،مقعدك هذا :هل فيقال ،بعضاً  بعضها �طم إيلها فينظر ،انلار قبل فرجة هل يفرج ثم ،عنك
 .)١(ماجه ابن رواه ." تعاىل اهللا شاء إن تبعث وعليه ،مت وعليه ،كنت الشك ىلع

شود و به  یفرمود: مرده در گور نھاده م ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۱۵( -۱۳۹
آغازد. (آنگاه  ین مرحله از مراحل آخرت را با آن میگذارد و نخست یعالم برزخ قدم م

گونه ترس و وحشت و  چیمؤمن و خداشناس باشد) در گورش بدون ھ یفردت، یاگر م
؟ یبود یتبکن و میا بر چه آئیشود: در دن یده میپرس ینشانده و از و ییآشوب و بلوا

 تب مقدس اسالم. کن و مید: بر آئیگو
ه از نزد کخداست  ی رسول و فرستاده ج : محمد دیست؟ گوکین مرد ی: ا پرسند

ام و کتاب متقن و مشتمل بر احک(و  ین شرعیو براھ یانیل وحیدالخدا معجزات و 
ما به ارمغان آورد و ما  یقت) را برایمسائل و مواعظ و اندرز و روشنگر راه حق و حق

 م. یقش نمودیم و تصدیمان آوردیز به او این
 ر.ی: خ دی؟) گویمان آوری؟ (تا به او ایا دهیا) خداوند را دیا (در دنیپرسند: آ یاز و

ب باور یده، چون به عالم غیز نادیند (و ما نیا) خدا را ببیه (در دنکرا نسزد کس  ھیچ
 م). یمان آورده ایم، به او ایدار

ز به آتش سوزان و یگردد و او ن یگشوده م یو یاز دوزخ به رو یا چهیپس از آن، در
به نظاره ند، کش یگر را در ھم مید یاز آن برخ یه بعضکآن  ی نندهکار درھم شیبس

 یآورد). ول یوجودش را به لرزه در م یند (و ترس و وحشت و ھول و دھشت سراپاینش یم
تو را  أل ه خداوندکن کننده نگاه کش ار درھمین آتش سوزان و بسی: به ا شود یبه او گفته م
 و از عذاب و آزار و رنج و درد آن نگاه داشت و دور نمود. از شر و بال

ز به بھجت و یگردد و او ن یگشوده م یو یبھشت به رواز  یا چهیپس از آن در
ند (و ینش یآن به تماشا م یافزا با و فرحیز یھا و باغ یراستگیو پ ی، آراستگییبایز

را مات و  یآن، و یو رنگ و حسن ظاھر و نعمات و احسانات واال ییبایش و زیآرا
 .ند)ک یران میمبھوت و ح

ه تو در کن جا خواھد بود. (چرا یگاه تو ھمیپاگاه و یشود: جا یآنگاه به او گفته م
 ی) زندگییپو و قرآن یو محمدباور ید و خداشناسین استوار و خالص (توحیقیا) بر یدن

 .۴۲۶۸ابن ماجه ح -١
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ز زنده و یز در روز رستاخیو اگر خدا بخواھد بر آن ن یش ُمردکیو بر آن مرام و  یردک
 شد.  یمبعوث خواھ

را با ترس و دھشت و  یافر بود، وکنت و یبد و ستمگر و بدط یاما اگر مرده، فرد
 یشکین و ییا بر چه آیپرسند: در دن یم ینشانند و از و یآشوب و بلوا در گورش م

 دانم.  نمی د:ی؟ گویبود
ه مردم کا آنچه را ید: در دنیست؟ گوکی )ج ن مرد (محمدیپرسند: ا یم یاز و

 گفتم. یدم میشن یز میگفتند و من ن یم
گردد و او  یگشوده م یآن بر و یواال یھا از بھشت و نعمت یا چهیپس از آن در

ن یا یند (ولینش یآن به تماشا م یراستگیو پ یو آراستگ ییبایز به بھجت و زین
با یز یھا و باغ ییبایش و زیشود: به (آرا یه) به او گفته مکشد ک یش به درازا نمیتماشا

و  کفر و شرکتو را از آن (به خاطر  أل ه خداوندکن کبھشت) نگاه  یافزا و فرح
 ) راند و دفع نمود. یپرست چندگانه

ار یز آتش سوزان و بسیشود و او ن یگشوده م یو یاز دوزخ به رو یا چهیآنگاه در
ند به کش یگر را در ھم مید یاز آن برخ یه برخکآن را  ی نندهکننده و خرد کدرھم ش
 ند. ینش ینظاره م

ه تو کن جا خواھد بود. چرا یگاه تو ھمیھد شد: منزل و جاپس از آن به او گفته خوا
د یو ترد کآنھا و بر شر ی دوباره یز مردگان و زندگانید (از رستاخیو ترد کا بر شیدر دن

و بر  یردکبه سر  ی) زندگیانیل وحیو دال یتاب آسمانکو  ین محمدیت آئیاز حقان
ت و یو به مش یبرزخ گذاشت ی و پا به عرصه یش مردید خویو ترد کن شریھم

 شد.  ید زنده و مبعوث خواھیو ترد کن شیز بر ھمیخواست خدا در روز رستاخ
رده است]. کت یث را ابن ماجه رواین حدی[ا
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 اول فصل

 منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من" :ج اهللا رسول قال :قالت اع�شة عن ]۱[ - ۱۴۰
 .)١(متفق عليه. "رد فهو

ن ما ین و آئیار دکدر که  کسی فرمود: ج امبریپ«د: یـ گو ل شه ـی) عا۱( -۱۴۰
ارش مردود کست، یه جزو آن نکند کجاد ین ما ایرا در د یزید آورد و چیپد یبدعت

 .»شود نمی رفتهیاز او پذ یزین چیاست و چن
 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ،اهللا كتاب احلديث خ� فإن ،بعد أما"  :ج اهللا رسول قال :قال جابر وعن ]۲[ - ۱۴۱
 .)٢(مسلم رواه ." ضاللة بدعة و� ،�دثاتها األمور ورش، �مد هدي اهلدي وخ�

رد و) بعد از ک یراد خطبه میمردم ا ی(برا ج امبریپ«د: یگو س ) جابر۲( -۱۴۱
ن سخنان و و یتر گمان، راست یفرمود: اما بعد، ب یخداوند، م ی ستهیش شایحمد و ستا

و روش  کن روش و منش، سبیوه خداست و بھترکتاب پرشکن گفتارھا، یتر درست
ن) است و ھر امر ید (در دیارھا، امور نوساخته و نوپدکن یاست. و بدتر ج محمد

 ». و ضاللت است ین) گمراھی(در د یا وساختهن
 .رده است]کت یث را مسلم رواین حدی[ا

وبد و ک یگذاران را م به شدت بدعت و بدعت ج امبریث، پین دو حدیدر ا شرح:
 ند. ک یم ین معرفید و نوساخته و بدعت در دیارھا را امور نوپدکن یبدتر

ز است، یھا منوط به دو چ انسانردار و گفتار تمام کقت قبول اعمال و یو در حق
 ج امبریخدا باشد. چنانچه پ یارھا فقط به خاطر رضا و خشنودکتمام اینکه  یکی

 ». ھاست تیردار و گفتار در گرو نکارزش « ...».انما االعمال بانليات«د: یفرما یم

 .۶/۲۷۰مسند احمد  ،۱۴ابن ماجه ح ،۴۶۰۶ابوداود ح ،۱۷۱۸-۱۷مسلم ح ،۲۶۹۷ح یبخار -١
 .۸۶۷-۴۳حمسلم،  -٢

                                           



 ٣٩٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

ن یو بر اساس اصول و مواز ید تمام اعمال و گفتار به روش شرعی: با هکنیو دوم ا
 ج امبریباشد. چنانچه پ ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیو اوامر و فرام یاسالم

 فرمود: 
ز مردود یست آن چین نیه از دکرا به وجود آورد  یزین ما چیس در امر دکھر«
  .»است

 رفتهیمطابق شرع نبود، از او پذ ین اگر عمل و گفتار انسان خالص بود، ولیبنابرا
بود، و از جوھر اخالص  یو نبو ین الھیعت و اوامر و فرامیشرشود و اگر مطابق  نمی

ت خداست یمورد رضا یردارکه عمل و کباشد. بل ینم یرفتنیبود، باز ھم از او پذ یتھ
 ح و مطابق شرع. یه ھم خالص باشد و ھم صحک

ف یه مشخص نمودن معنا و تعرکم. چرا ینکاز بدعت ب یفینجا تعریالزم است در ا
 یفھم جکبرداشت و  ت است تا مردم در خطا و اشتباه و سوءیحائز اھم اریبس یزیھر چ

 دچار نشوند. 
 ند: ک یف مینگونه تعریبدعت را ا» یامام شاطب«

طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الرشعية يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا «

  .»هسبحان
 یه روش و منش شرعیه شبکن است یدر د یا راه و روش نوساخته و اختراع شده«

 .)١(»سبحان است یمبالغه در عبادت خداو  یرو ادهیجاد آن، زیاست و ھدف از ا
 :  ردکف ین تعریگر چنید یریتوان بدعت را به تعب یز میو ن
ا یتاب کاز صاحب شرع در  یا ه در مورد آن اجازهک یا قولی یا اعتقادی یارکجاد یا«

از قواعد و اصول عام اسالم در  یکیده است و تحت یاس نرسیا قیا اجماع یسنت 
 .»قت معارض و مخالف اسالم استیحق د و دریآ ینم

اس یا قیا اجماع یا سنت یابد، اگر مطابق قرآن یه تحقق ک یا ن ھر امر تازهیبنابرا
از  یکیا تحت یه آکشود  یور نبود، مالحظه مکبود، مشروع است و اگر مطابق مصادر مذ

 ا نه؟یرد یگ یعام اسالم قرار م یاصول و مباد
گر قرار نگرفت، بدعت ست و این اصول واقع شد، مشروع است و بدعت نیاگر تحت ا

 .)١(و ضاللت است

 .۳۷ص  ۱ج » االعتصام« -١
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 رد:کام و مسائل را برداشت کن احیتوان ا یف، مین دو تعریاز خالل ا
شود. مانند  یدر شرع داشته باشد بدعت محسوب نم یھر آنچه، اصل -۱

 س و دستور حضرت عمر ـ ب ر و عمر ـکقرآن توسط ابوب یآور جمع
 ...ح ویرامون نماز تراویپ

ه در کخواھند  یامبر از مسلمانان میا. خدا و پین است نه دنیدان بدعت، دیم -۲
آن فراتر  ینند و پا را از حدود و مرزھاکبه آنچه آمده است بسنده  ینیامور د

خود  یھا یارات و نوآورکھا و ابت تیخالقھا و ابداعات و  یینگذارند و تمام توانا
ار ببندند. چنانچه کن به یخدمت به اسالم و مسلم یا و برایرا در امور دن

 یویرا در امور دن یادیز یزھایگر بزرگان انجام دادند و چیو د س حضرت عمر
مصلحت مسلمانان و خدمت به آنھا  ین بار انجام دادند و براینخست یبرا
 ردند. کجاد یا یویدر امور دن یادیز یھا یارات و نوآورکابت

 ند. ک یه نمیگذاران و نوآوران را توج ار بدعتکر، یت خین -۳
گذاران به آنھا رنگ و  ه بدعتکرد. چرا کتوجه  یلید خیدر شناخت بدعت با -۴

 گذارند  یبه حراج م ینید یو ب یمانیا یدھند و در بازار ب یم یلعاب شرع
از  یکچ یاس و در ھیا قیتاب، در سنت، در اجماع کن، در یه در دک یارکھر -۵

 یکچ یاند و در ھ ردهکان یه فقھا و دانشمندان مسلمان آنھا را بکام کاح ی ادله
 شود.  یرد، بدعت محسوب میگ ینم یجا ین عام اسالمیاز اصول و مواز

 :ثالثة اهللا إىل انلاس أبغض"  :ج اهللا رسول قال :قال عباس ابن وعن ]۳[ - ۱۴۲
 يلهر�ق حق بغ� امرىء دم ومطلب ،اجلاهلية سنة اإلسالم يف تغبوم ،احلرم يف ملحد

 .)٢(البخاري رواه ." دمه

ن و یزتریانگ فرمود: خشم ج امبریپ«د: یگو ـ ب ) ابن عباس ـ۳( -۱۴۲
 اند:  شگاه خدا، سه گروهین مردمان در پیمنفورتر

و انحراف  یجروکت و یه در حرم (و مسجدالحرام) به گناه و معصک یسک -۱
 بپردازد.

 .۹ص  یالسعد کعبدالمل .»یق اسالمیدق یبدعت به معنا -١
 .۶۸۸۲، حیبخار -٢
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 یایو اح یو روش جاھل کردن سبک ادهیه در اسالم به دنبال پک یسک -۲
 ت باشد. یو نحس جاھل یکدوران تار یھا ارزش

 ».گران باشدیشتن دکه به ناحق و محرفانه و ستمگرانه در صدد کآن -۳
 رده است]. کت یروا یث را بخارین حدی[ا

 یشگاه بارین مردمان در پیمنفورتر س راکسه  ج امبریث پین حدیدر ا شرح:

» حرم«ر یباشد. در تفس یم» ملحد يف احلرم«از آنھا  یکیه کنموده است  یمعرف یتعال
 ل مسجدالحرام. کعبه و ک ی خانه یعنیه منظور ھمان ظاھر آن است. کاند  گفته یبرخ

مراد ه کاند  ز گفتهیگر نید ین حرم است و برخیل سرزمکه مراد کاند  گفته یو برخ
و  ج امبریو زادگاه پ یگاه نزول وحیه، جاکه مکرمه است. چرا کم ی هکم ی از آن ھمه

م و ھاجر و یابراھ یدان و مأوای، جوالنگاه مجاھدان و آرامگاه شھش منزلگاه صحابه
از  کینفس و توبه و پا یسازکت، محل پایو شھر صلح و امن ھم السالم ـیل ـ علیاسماع

ه کبزرگ در احترام و بزرگداشت م یزھا، عواملین چیمام اگناھان است و ت ی هیلک
 ھستند. 

ز یحرمت آن جا کاست و ھت یمحترم یرمه، جاکم ی هکا مین جھت حرم یاز ا
اب گناه و کرد و در آن به جنگ و جدال، ارتک ینکش د در آن حرمتیست و نباین

بدون احرام در ا یاھان پرداخت و یا قطع درختان و گیوانات آن و یار حکت، شیمعص
 حرم داخل شد.  ی منطقه
ند و حرمت و احترام و ک ینکش در حق مسجدالحرام حرمتکه  کسی لذا

 د. یآ یشگاه خدا به شمار مین مردمان در پیرد، منفورتریده گیبزرگداشتش را ناد
ه در اسالم به دنبال کاست  یسکباشد  یشگاه خدا منفور میدر پکه  کسی نیو دوم

 ت باشد. یدوران جاھل یھا ارزش یایو اح یو روش جاھل کردن سبکاده یپ
ام و مسائل کو اح ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیه اوامر و فرامکقت آنیدر حق

ت یو نحس جاھل یکو روش دوران تار کرد، و به دنبال سبیگ یده میرا ناد یشرع
داند  یرا م ییزھایاو چه کگران بفھماند یا دیارش به خود کن یخواھد با ا یافتد و م یم
گاه نک ارش کن یستند و از خدا داناتر است. او در واقع با ایه خدا و رسول از آن آ
د به یست. ما باین یافک یو در نظر گرفت یردکما وضع  یخدا! آنچه تو برا یا د: یگو یم

ند و یب ین را ناقص مید خود دیبه د ین فردین چنیگر، ایم و از طرف دییفزایآن ب
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ت، نقص و یدوران جاھل ی ھنهکباطل و مندرس و  یھا ارزش یایخواھد با اح یم
 مردمان را خاموش سازد.  یھا ن را برطرف و عطشیمبود دک

عت مقدس یامل ندانستن شرکبا  یت مساویدوران جاھل یھا ارزش یایپس اح
 است.  ج امبریپ کتابنا یھا ن بردن سنتیاسالم و از ب

 من إال اجلنة يدخلون أميت لك"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۴[ - ۱۴۳
 رواه ." أىب فقد عصا� ومن ،اجلنة دخل أطاع� من" :قال ؟أىب ومن: قيل ."أىب

 .)١(البخاري

افراد امت من وارد بھشت  ی فرمود: ھمه ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۴( -۱۴۳
 امتناع ورزد و سرباز زند. که  کسی خواھند شد، مگر

ه (از کھرکس  فرمود: ج امبریورزد؟ پ یامتناع م یسکچه  !ج خدا رسول یا گفتند:
ن) من اطاعت و یآفر بخش و سعادت یو تعال کم تابناین و تعالیاوامر و فرام

ق و یق، عمیاز (اوامر و دستورات دقھرکس  شود و یند وارد بھشت مک یفرمانبردار
ن جھت یده و سرباز زده است. (به ھمیقت امتناع ورزیند، در حقک یژرف) من نافرمان

 ». ماند) یاز ورود به بھشت باز م
 رده است].کت یروا یث را بخارین حدی[ا

 إن :فقالوا ،نائم وهو ج انليب إىل مالئ�ة جاءت قال: جابر عن ]۵[ - ۱۴۴
 الع� إن :بعضهم وقال ،نائم إنه :بعضهم قال .مثالً  هل فارض�وا ،مثالً  هذا لصاحب�م

 ،داعياً  و�عث مأدبة فيها وجعل داراً  ب� رجل كمثل مثله وا:فقال .يقظان والقلب نائمة
 ولم ادلار يدخل لم ادلايع �ب لم ومن ،املأدبة من وأ�ل ادلار دخل ادلايع أجاب فمن

 الع� إن :بعضهم وقال ،نائم إنه :بعضهم قال .يفقهها هل لوهاأوّ  :فقالوا .املأدبة من يأ�ل
 ،اهللا أطاع فقد �مداً  أطاع فمن ،�مد وادلايع ،اجلنة ادلار :فقالوا .يقظان والقلب نائمة
 .)٢(البخاري رواه .انلاس ب� فرق و�مد ،اهللا عىص فقد �مداً  عىص ومن

از فرشتگان نزد  یا ه عدهکخواب بود  ج رمکامبر ایپ«د: یگو س ) جابر۵( -۱۴۴
دارد. پس  ین دوست شما وصف و مثالیا یگر گفتند: براستیدیکشان آمدند. آنگاه به یا

 .۲/۳۶۱، مسند احمد ۷۲۸۰ی حبخار -١
 .یت کرده استن معنا روایبه ھم ۲۸۶۰ح یترمذ ،۷۲۸۱ح یبخار -٢
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گاه شامخ و وصف و داستان یف و جایظر یو معارف ارزشمند عقل یم بلند معنوی(مفاھ
 د. یشکر بید و به تصوینکم یبا ترسیز یھا شگرف او را در قالب) مثال

ست، یم نیل و ترسیدر تمث یا دهیفا چین ھیاو خواب است (بنابرا  از آنان گفت: یکی
 شود).  یمتوجه نم یزیه او در عالم خواب چکچرا 
نگونه است، یدار است (پس چون ایقلبش ب یگفت: چشمش خواب است، ول یگرید

 د). ینکم یحال و وضعش را در قالب مثال ترس
ساخته و  یا ه خانهکاست  یسکگر گفتند: وصف و مثال او مانند یدیکآنگاه به 

ھا  کیاز خورا یا رده و سفرهکمھمانان آماده  یبرا کیبه راه انداخته و خورا یا یمھمان
مردمان فرستاده تا آنھا را به صرف خوردن غذا سوی  به یگسترانده و دعوتگر

 فراخواند. 
رد، وارد خانه یند و دعوتش را با جان و دل بپذکدعوتگر را اجابت ھرکس  پس

 خورد.  یم کره و از آن خوراشود و از آن سف یم
شود  ینورزد، وارد خانه نم ییند و به دعوتش اعتناکه دعوتگر را اجابت نکھرکس  و

 خورد.  ینم یزیو از آن سفره چ
 ین مثال را برایگر گفتند: ایدیکم، فرشتگان به یل و ترسین تمثیپس از طرح ا

 د تا معنا و مفھوم آن را بفھمد. یح دھیتوض ج محمد
گفت: چشمش  یگریفھمد). د یرا نم یزیاز آنان گفت: او خواب است (و چ یکی

 د). یح دھیش توضیل را برایدار است (پس معنا و مفھوم آن تمثیخواب و قلبش ب
 نیاست. پس بنابرا ج ز محمدیآنگاه گفتند: خانه ھمان بھشت است و دعوتگر ن

 یاطاعت و فرمانبردار ج محمدن) یآفر بخش و سعادت ین تعالیاز (اوامر و فرامھرکس 
 یھا م و آموزهیاز (تعالھرکس  رده است وکاطاعت  أل قت از خداوندیند در حقک

 رده است. ک یقت از خدا نافرمانیند در حقک ینافرمان ج ) محمدکتابنا
مان از اسالم و) ی، ایکیننده (حق از باطل، نور از تارکجدا ج ه محمدکد یو بدان

ز و یپرستان متما فار و چندگانهکاو مسلمانان از  ی عهیت و به ذرافران اسکمسلمانان از 
 ». شوند یجدا م
 رده است].کت یروا یث را بخارین حدی[ا
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ه کست، بلین س اد از سخنان و مشاھدات خود جابریث به احتمال زین حدیا شرح:
ده و یشن ج خدا گونه از رسول نیث را بدین حدیقبًال ا س قت حضرت جابریدر حق

 مسلمانان نقل نموده است.  یرده و براکت یاکح ج امبریگونه آن را از پ نیبعدھا بد
ن صحنه را یش ایرامات خوکبا  س ه خود جابرکز وجود دارد ین احتمال نیو ا

تر به  یتر و منطق حیگران بازگو نموده باشد. اما احتمال نخست صحید یمشاھده و برا
 ». والله اعلم«رسد.  ینظر م

و به کنند  می مھمانان آماده یه براک کیو خورا» یمھمان« یبه معنا »مأدبه«

 ند.یگو یم» مأدبه«ز یگذارند ن که بر آن خوراک یا سفره

 عبادة عن �سألون ج انليب أزواج إىل رهط ثالثة جاء قال: س أ�س عن ]۶[ - ۱۴۵ 
 ما هل ا�غفر قدو ،ج انليب من �ن أين :فقالوا ؛اتقالوه كأنهم بها أخربوا فلما ،ج انليب
 أصوم أنا :خراآل وقال .أبداً  الليل أص�ف أنا أما :أحدهم قالف ؟!تأخر وما ذنبه من تقدم

 إيلهم ج انليب فجاء ،أبداً  أتزوج فال النساء أعزتل أنا :خراآل وقال .أفطر وال هار ابداً،انل
 أصوم لك� ،هل وأتقا�م ،هللا ألخشا�م إ� واهللا أما ؟!و�ذا كذا قلتم اذلين أنتم"  :فقال

 .)١(متفق عليه " م� فليس سنيت عن رغب فمن ،النساء وأتزوج ،وأرقد وأص� ،وأفطر

ت و یمکآمدند و از  ج امبریسه نفر نزد ھمسران پ«د: یگو س ) انس۶( -۱۴۵
 سؤال نمودند.  ج امبریوه و روش عبادت پیت و شیفکی

ا آنان عبادت یساختند، گو باخبر ج عبادت آن حضرت ی وهیچون آنان را از ش
گمان خداوند  یجا. بکامبر یجا و پکم شمردند و با خود گفتند: ما کرا  ج امبریپ

 ده است. یده و بخشیاش را آمرز ندهیگناھان گذشته و آ
 یگریدارم. د یشه نماز شب به پا میاز آن سه نفر گفت: اما من ھم یکیپس از آن، 

گفت:  یروز آن را نخواھم خورد. سوم یکو رم یگ یگفت: من تمام عمر را روزه م
م و ینما یم یریگ نارهکنم) و از زنان ک یھا را بر خود حرام م یاز لذائد و راحت یا (پاره

با  یزش جنسیاز لذائذ و آم یت و دوریو رھبان یشینم (و راه دروک یھرگز ازدواج نم
به  ج امبریدند، لذا) پیرسان ج امبریرم. سخنانشان را به گوش پیگ یش میزنان را در پ

 .۱۴۰۱ – ۵ح  ۲/۱۰۲۰مسلم  ،۵۰۶۳ح یبخار -١
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از  یا د؟ (و پارهیا ن و چنان گفتهیه چنکد یھست یسانکنزد آنان رفت و فرمود: شما 
ھا  ه شبکد یا ردهکادیرده و سوگند کم یھا را بر خود تحر یبات و لذائذ و راحتیط

ھا و  و رھبان یحیشان مسیشکد و ھمانند یمشغول عبادت و روزھا مشغول روزه باش
متناع از با ھمسر و ا یزش جنسیآم کت و ترید و رھبانییگو کا را تریمرتاضان، دن

 د)؟یریش گیازدواج را در پ
زگارتر و یترسم و از شما پرھ یشما از خدا م ی شتر از ھمهیه من بکبه خدا سوگند 

 ی از شب را به اقامه یخورم و قسمت یرم و ھم میگ ین وجود ھم روزه میباتقواترم. با ا
نم و با ھمسرانم ک یز ازدواج میخوابم و با زنان ن یاز آن را م یپردازم و قسمت ینماز م

 زش دارم.یآم
گرداند از من  یاز سنت و منش من روھرکس  ن است) پسی(سنت و روش من ا

 ». ستین
 ]. اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

مان، حالل ین و ایل تدیه به دلک یسانکنسبت به  ج امبریث پین حدیدر ا شرح:
ز با یگردانند، به شدت مخالفت نموده است. چنانچه خداوند ن یخدا را بر خود حرام م

ه کرده است. آنجا کوم کآھنگ مخالفت را زده و سخت آنھا را مح ین افرادیچن
 د: یفرما یم

ِ ٱ�َنَة زِ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿ خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  لِعَِبادِهِۦ َرجَ أ   ]۳۲[األعراف:  ﴾قِ لّرِزۡ ٱِمَن  لطَّ

ن یده است و ھمچنیش آفریبندگان خو یه براکرا  یالھ یھا نتیز یسکبگو چه «
 ». رده استکم یزه را تحرکیپا یھا یمواھب و روز

 :  دیفرما یز میو ن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٓ ْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َما حَ  َءاَمُنوا

َ
ُ ٱلَّ أ ْۚ  َوَ�  َلُ�مۡ  �َّ َ ٱ إِنَّ  َ�ۡعَتُدٓوا َّ� 

ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ    .]۸۷[المائدة:  ﴾٨٧ُمۡعَتِدينَ ل
رده است بر خود کشما حالل  یه خداوند براکرا  یا زهکیپا یزھایمؤمنان! چ یا «

د، ینکن یتخط ید و از حدود و مقررات الھییننماد و از حالل به حرام تجاوز ینکحرام م
 ». دارد یه خداوند متجاوزان را دوست نمکرا یز

ش از حد بر یف بیلکعت مقدس اسالم، ستم بر بدن و واردآوردن تیقت شریو در حق
لذائذ  کو تر یاد و گرسنگیز یداریار و بکق یو مبالغه در عبادات از طر یرو ادهیآن و ز
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ده یھا، اگر چه به منظور عبادت خداوند ھم باشد را حرام گردان یبات و راحتیو ط
شه یاران او خواست، ھمیاز  یکید یه شنک یھنگام ج رمکامبر ایه پک ییاست، تا جا

را  یچ روزیدار باشد و ھ ه تمام عمرش روزهکخواست  یگریند و دک یدار شب زنده
 ج امبرین به ازدواج ندھد، پند و تیگز یه از زنان دورکخواست  ید و سومیافطار ننما

 به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود:
شب را به  ین وجود گاھیترم، با ا کمن از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسنا« 

رم و یگ یروزھا روزه م یخوابم و بعض یبرم و گاه م یبه سر م یدار ام و شب زندهیق
 من ی وهیاز سنت و ش یسکنم. و ھر ک یازدواج مم و با زنان ینما یرا افطار م یبعض

 .»ستیگردان شود، جزو امت من ن یرو
عمرو و بن  مظعون و عبداللهبن  بر عثمان ج امبریه پکگر آمده ید یثیز در حدیو ن

به خاطر افراط و غلّو آنان در تعبد، اعتراض نمود و سخت با  ش گر از صحابهید یا عده
ه بدن، خانواده، زن، مھمان، چشم، گوش و کنمود  یادآوریرد و به آنان کآنان مخالفت 

الناس و  اعم از حقوق ید به تمام شئون اسالمیفه دارند و بایجامعه بر آنان حق و وظ
بات و یم طیو تحر یرو ادهیط و غلّو و زیبند باشند و دست از افراط و تفریحقوق الله پا

 زه بردارند. کیپا یزھایچ
 رد: کتوان برداشت  یته را مکث چند نین حدیاز ا یلکبه طور 

ھا مانند: خواب،  کیاز لذائذ و پا یا م پارهیست و تحریت نین رھبانیاسالم د -۱
شان یشک یارھاک.. از .با ھمسر، خوردن غذا، ازدواج و یزش جنسیآم

 یگاھیچ جایه در اسالم ھکد یآ یبه شمار م ی، راھبان و مرتاضان ھندیحیمس
 ندارد. 

بات یاز ط یریگ و سھولت در عبادت و بھره یریگ و آسان یرو انهیق به میتشو -۲
 زه. کیو پا کپا یزھایو چ

 ب به آن یاح و ترغکلت نیفض -۳
گونه اسراف  چی، لباس و زن خوب. البته بدون ھکمباح بودن استفاده از خورا -۴

 . یبر و نخوتکر و یو تبذ
 از مخالفت با آن  یاز سنت و دور یرویوشش در پک -۵
بدعت و  کو تر یخداوند یھا دن از حاللیگز ین و دوریافراط در دعدم غلو و  -۶

 دا.ینوساخته و نوپ یزھایو چ ینوآور

 



 ٤٠١ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

 زهـفتن ،فيه فرخص ،شيئا ج اهللا رسول صنع :قالت ل اع�شة وعن ]۷[ - ۱۴۶
 عن يت�هون أقوام بال ما"  :قال ثم ،اهللا فحمد فخطب ؛ج اهللا رسول ذلك فبلغ ،قوم عنه

 .)١(متفق عليه. " خشية هل وأشدهم ،باهللا ألعلمهم إ� فوا� ؟!أصنعه اليشء

ز یگران نیرا انجام داد و به د یارک ج امبریپ«د: یـ گو ل شه ـی) عا۷(۱۴۶
(راه  یا رند. اما عدهیآن بھره گ یایاجازه و رخصت داد تا آن را انجام دھند و از مزا

ز یگرفتند و) از انجام آن پرھش یرا در پ یرو ادهید و مبالغه و زیو تشد یریسختگ
 .نمودند

 ج امبریان مطلع ساختند. پیشان را از جریرساندند و ا ج امبری(خبر را به گوش پ
گاه شد) خطبهیاز جر یز وقتین سته و یش شایرد و پس از حمد و ستاکراد یا یا ان آ

حرام  زه و مباح را بر خودکیپا یزھایاز شما چ ی: (چرا بعض خداوند، فرمود ی ستهیبا
ه من کند ینما یز میورزند و پرھ یامتناع م یارکاز  یا عده یلیگرداند و) به چه دل یم

د را یو تشد یریگ سخت ن عده از مردم راهیا یلیدھم؟ (و به چه دل یآن را انجام م
 .؟)ندیمایپ یم

شان نسبت به خدا داناترم (و خدا و اوامر و یا ی شتر از ھمهیسوگند به خدا! من ب
ن یشناسم) و با ا یشتر از آنھا میام، حالل و حرامش را بکم و مسائل و احیو تعال نیفرام

 ترسم. یشان از خدا میا ی شتر از ھمهیوجود ب
ام  آورده یام الھکآنھا از اح یه من براکرا  ییزھایه چکآنھا مناسب است  ی(پس برا

من سنت  یشند و براستکام، دست ب ه آنھا را از آن باز داشتهک ییزھاینند و از چکاجرا 
گرداند و راه غلو و افراط و  یاز آن روھرکس  نم. پسک یشما بازگو م یخود را برا

 ».ست)یرد از من نیش گیرا در پ یریتشدد و سختگ
 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 ما"  :فقال ،انلخل يأبرون وهم ج اهللا نيب قدم :قال خديج بن رافع وعن ]۸[ - ۱۴۷
 .تقصفن ؛فرت�وه ." خ�ا اكن تفعلوا لم لو لعل�م"  :قال .نصنعه كنا :قالوا"  ؟تصنعون

مسند احمد  ،یت کرده استن لفظ روایه ایشب یبه الفاظ ۲۳۵۶-۱۲۷مسلم ح ،۶۱۰۱ح یبخار -١
۶/۴۵. 

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٤٠٢

 ؛به فخذوا ،دين�مأمر  من �يشء أمرت�م إذا ؛�رش أنا إنما"  :فقال .هل ذلك فذكروا :قال
 .)١(مسلم رواه ." �رش أنا فإنما ،يرأ من �يشء أمرت�م و�ذا

 کنه منوره تریه را به مقصد مدکم ج امبریپ«د: یگو س جیخدبن  ) رافع۸( -۱۴۷
 ف آورد. یرد و به آنجا تشرک

 ی از محصوالت عمده یکیز یشاورز بودند و خرما نک ینه، افرادی(و چون مردم مد
 یا گشت، آنان بنابر تجربه یھا آغاز م نخل یرفت، ھرگاه موسم بارآور یآنان به شمار م

دادن درختان خرما  ح و گُـشنیتلقح درختان داشتند) به یتلق ی نهیه در زمک
 پرداختند.  یم

نداشت و مردم  ییارھا آشناکن نوع یرمه با اکم ی هکدر م ج خدا (و چون رسول
ه وارد ک ینه نداشتند، لذا وقتین زمیدر ا یا تاجر و بازرگان بودند و تجربه یه افرادکم

ن رو از آنھا یاست. از ینگر یتعجب م ی دهیح درختان به دینه شد، به عمل تلقیمد
 ست؟ یار چکن ید؟ و علت اینک ید:) چه میپرس

شود، بنابر  یدرختان خرما آغاز م یه موسم بارآورکآنھا گفتند: ما از قبل (ھرگاه 
 م. یپرداز یھا م دادن نخل ح و گشنیم) به تلقینه دارین زمیه در اک یا تجربه

تان بھتر خواھد بود. یبراد، یشکار دست بکن یفرمود: به نظر من اگر از ا ج امبریپ
 ،ج امبریدند (اما بر خالف انتظار پیشکار دست کن یاز ا ج امبریپ ی ز طبق مشورهیآنھا ن

به  کو پو کھا خش وهیشتر میا اگر به بار نشست، بیدرختان به بار ننشست و  یھا وهیم
 افت). یاھش ک یریزان چشمگیبار آمد و محصول به م

نجا یان باخبر ساختند. در ایرا از جر ج امبرینه پیمدد: مردم یگو س جیخدبن  رافع
رو  نیھمچون شما ھستم. از ا یز فقط انسانیگمان من ن یفرمود: ب ج امبریه پکبود 

عمل  ی د و به آن جامهیریتان دستور دادم. از من بگ نیار دکاز  یزیاگر شما را به چ
 د. یبپوشان

(و خارج  یشخص ی و بر اساس مشورهنظر  و تبادل یرکو ھر گاه شما را از باب ھمف
ام بر خالف  امر نمودم (و مشوره یزی) به چیگذار ع و قانونیاز چارچوب رسالت و تشر

 .۲۳۶۲ -۱۴۰مسلم ح -١

 

                                           



 ٤٠٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

 یز فقط انسانیه من نکچرا  ).دید مشماریبع یلیانتظار، اشتباه از آب درآمد، پس خ
 ». چون شما ھستم

 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا
نمودن درختان خرما است.  حیدادن و تلق ھمان گُـشن یمعنا: به  »ریتأب« شرح:

ماده  یبارورشدن، به درخت خرما ینر را برا یدرخت خرما ی هیه ماکن صورت یبد
رد و درختان خرما پس از یصورت گ یافشان ار عمل گردهکن یتا با اکنند  می داخل

ن مضمون یبدگر ید یتیث در رواین حدینند. ایبه بار نش یردن دوران مشخصک یط
 وارد شده است: 

 ییایـد، شما در امور دنینکر یدرختان خرما را تأب«. »أنتم اعلم بأمور دنيا�م ابروا،«
گاهیخو  ». دیتر ش آ

ه سنت کاست  یسانک یھا زین دستاویتر از بزرگ یکیث ین حدیه اکد دانست یبا
 اند.  ت سنتیر حجکم منییا بھتر بگویدانند و  یالعمل نم را واجب ج امبریپ

 یھا م و آموزهین و تعالیه اوامر و فرامکند یگو ین میث چنین حدیاء به اکآنھا با ات
 یمسائل عباد ی نهیًا اگر حجت باشد فقط در زمیست، ثانیاوًال حّجت ن ج امبریپ

 یسنت و یویرده در امور دنکان یث بین حدیخودش در اکه  چنان حجب بوده و
 ست. یحجت ن

م تا یدھ یم یعثمان یمحمد تق یسخن را به دست عالمه مفت ی  سررشته کنیا
 د: یگو یم» یترمذ«در درس  یال را بدھد. وکن اعتراض و اشیجواب ا

دو معنا و مفھوم متفاوت است و به  یدارا ج امبریث پیاحاد یلکنگاه  یکدر «
 ت متفاوت است: یثیدو ح یگر از جھت معنا و مفھوم دارایر دیتعب

در چارچوب رسالت  یعنیدارد [ یانیو وح یشرع ی ه جنبهک یاتیث و روایاحاد -۱
 اند].  صادر شده یامبر از ویو به عنوان پ

و اجتھاد شخص  یدارد و منشأ آنھا رأ یمشورت ی ه جنبهک یاتیث و روایاحاد -۲
 باشد.  یم ج آن حضرت

دوم ر نخلھا] متعلق به نوع یتأب ی ا ھمان واقعهی[» انتم اعلم بامور دنيا�م«ث یحد
 .)١(»شود یمحسوب م ج رمکامبر ایث پیاز احاد

 .۲۶-۲۵ص  ۱د بزرگزاده، ج یعبدالحم :، ترجمه»یدرس ترمذ« -١
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ن خود یدارد و ا یا مشوره ی ھا، محض جنبه ر نخلیتأب ی ه واقعهکپس مشخص شد 
ه اگر کستند. چرا یوجوب را دارا ن ی درجه ج امبریپ یشخص یھا ه مشورهکرساند  یم

و  یبه نظرخواھ یگر لزومیبود، د یالعمل م ز واجبین ج آن حضرت یشخص یھا مشوره
ه به مجرد اظھارنظر، عمل بر آن واجب کماند، بل ینم یگران باقینظر با د و تبادل یرکھمف

م یخوان یث میه در احادک یماند. در حال ینم یگران باقید یگشت و مجال ابراز نظر برا یم
  وجوب و الزام را دارا نبوده است. ی درجه ج امبریپ یشخص ی گاه مشوره چیه ھک

شود و  یبه محض آزاد شدن از ھمسرش جدا م» رهیبر«ه کم یخوان یم یثیحددر 
رد و یپذ یاو نم یدھد. ول یزندگ ی دھد تا با شوھرش ادامه یبه او مشوره م ج امبریپ
دارد و بس،  یا مشوره ی د. چون سخنش فقط جنبهیگو یبه او نم یزیز چین ج امبریپ

 نه وجوب و الزام. 
ث و یان آن دو نوع احادیز مییص و تمیرا در تشخ یاصل، یمحمد تق یالبته مفت

 د: یگو یو مکند  می انیات بیروا
 ج رسالت آن حضرت ی ما، محور قراردادن جنبه یت اصلیفه و مسئولیوظ«

ن یرا با توجه به ھم ج امبرخدایست ھر قول و عمل پیبا ین جھت میباشد. از ا یم
وجود  یلیا دلینه یقر ییدر جااینکه  جنبه مورد نظر قرار داده و حجت دانست. مگر

ث نوع دوم یث از احادیه آن حدکنه، ثابت شود یل و قریه بر اساس آن دلکداشته باشد 
 ی ست، مانند واقعهیوجوب را دارا ن ی دارد و درجه یمشورت ی ه محض جنبهکاست (

نوع  ثیاحاد» یثیـ حد ییتب رواک« ی هیلکه در کن است یت ایھا). و واقع ر نخلیتأب
 ج آن حضرت یث اجتھادیه احادکدارد)،  یا مشوره ی ه جنبهک یثیدوم (احاد

 ه خوشبختانه از تعداد انگشتان دست تجاوزکامًال مشخص شده است کباشد،  یم
ام و کاحھا  این هکح شده است یامًال تصرکث ھم ین احادیدام از اکھر  یو براکند  نمی

ندارد. اما  یشرع ی باشد و جنبه یم ج ص آن حضرتیشخص شخ یمسائل مشورت
 .)١(»دارد و قابل حجت است یانیو وح یشرع ی ث، جنبهیتمام احاد ی هیبق

 به اهللا بعث� ما ومثل مث� إنما"  :جقال رسول اهللا  :و عن أيب مويس قال ]۹[ - ۱۴۸
 !العر�ان انلذير أنا و�� ،بعي� اجليش رأيت إ� !قوم يا :فقال ،قوماً  أىت رجل كمثل

 .۲۶-۲۵ص  ۱د بزرگزاده، ج یعبدالحم :، ترجمه»یدرس ترمذ« -١
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 و�ذبت ؛فنجوا ،مهلهم ىلع فانطلقوا فأدجلوا قومه من طائفة فأطاعه .انلجاء فانلجاء
 من مثل فذلك .واجتاحهم فأهلكهم اجليش فصبحهم ،ماكنهم فأصبحوا منهم طائفة

 .)١(متفق عليه. " احلق من به جئت بما و�ذب عصا� من ومثل ،به جئت ما فاتبع أطاع�

ه کفرمود: وصف و داستان من و آنچه  ج امبریپ«د: یگو س ی) ابوموس۹( -۱۴۸
ش یاروان خوکگروه و سوی  به هکاست  یخته است، بسان مردیمرا بر آن برانگ أل خداوند

ه در کدم یار را دکش و تجاوزیبداند یرکمردم! من با چشمانم لش یا آمد و گفت: ھان
گاه و راستگو ھستم و خطر آنھا  یا من ھشدار دھنده کنیورش بر شماست. و ای ی شهیاند آ

 د. یررس آن برھانیشتن را از تید و خوید و بشتابیزینم. پس بپاخک یرا به شما اعالم م
دند و فرمانش را به جان یو ھشدار او را شن یرخواھیاز آن مردمان، خ یگروھ

دند و یمودند و از خطر رھیراه پرخطر را پ یه داشتند به نرمک یدند و در فرصتیخر
 افتند. یجات ن

ه آن کدمان بود  دهیپرداز انگاشتند و ھمانجا ماندند و سپ گر او را دروغید یاما گروھ
ن است وصف و ی! چنیورش برد و نابودشان ساخت. آریش، برآنان یسپاه تجاوزگر و بداند

 د وینما یرویام پ خدا آورده یه از سوک یا ام و برنامهیفرمان مرا برد و از پکه  کسی داستان
 را دروغ انگارد.  یام آسمانین پیند و اکان یو عص ینافرمانکه  کسی ز وصف و داستانین

ه دستاورد و رھاورد مرا دروغ پندارد و کابد و آنیه فرمان از من برد، نجات ک(پس آن
و  یرد و نافرمانیده گیرا ناد ین رحمانیم و فرامیو تعال ین شرعیو براھ یانیل وحیدال
 ». خواھد شد) کم نابود و ھالند، سرانجاکان یعص

 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

 استوقد رجل كمثل مث�"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۱۰[ - ۱۴۹
 ،فيها يقعن انلار يف تقع اليت ادلواب وهذه الفراش جعل ا،حوهل ما أضاءت فلما ،ناراً 

 فيها قتحمونت وأنتم ،انلار عن حبجز�م آخذ فأنا ،فيها فيقتحمن و�غلبنه �جزهن وجعل
 آخذ أنا ،ومثل�م مث� فذلك"  :آخرها يف وقال ،�وها وملسلم ،ابلخاري رواية هذه ."

 .)٢(متفق عليه " فيها تقحمون .فتغلبو� !انلار عن هلم ،انلار عن هلم :انلار عن حبجز�م

 .۲۲۸۳-۱۶مسلم ح ،۷۲۸۳ح یبخار -١
 .۲/۲۴۴، مسند احمد ۲۸۷۴ی ح، ترمذ۲۲۸۴-۱۸ح ، مسلم۶۴۸۳ی حبخار -٢
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فرمود: وصف و داستان من با مردم  ج امبریپ«د: یگوس  رهی) ابوھر۱۰( -۱۴۹
فروزد (تا خود و ھمراھانش یوشش و تالش فراوان بکرا با  یه آتشکاست  یسکھمانند 

ھا و  ھا و ملخ ه آتش، دور و برش را روشن گرداند، پروانهکنند) و آنگاه کاز آن استفاه 
فتند یب در آن یگریپس از د یکیه کردند کر حشرات بر گرد آن گرد آمدند و شروع یسا

آتش  یه آنھا را از افتادن نگاه دارد تا فقط از گرما و روشنکد یوشک یو بسوزند و او م
ه خودشان را در کند و نگذارد ک یریبھره برند. اما ھر قدر آن مرد بخواھد از آنان جلوگ

 اندازند.  یروند و خود را در آن م یندازند، بازھم از دست او در میآتش ب
ه در کام  شما را گرفته یمربندھاکم که من محکن است یداستان من با شما ا کنیا

شتن را از افتادن در ید و خویمن بشتابسوی  به میگو یوسته به شما مید و پیفتیآتش ن
ه خودتان را در کنم و نگذارم ک یرید. اما ھر قدر بخواھم از شما جلوگیآتش نگاه دار

 ». دیانداز ید و خودتان را در آن میرو یدر مد، باز ھم از دست من یندازیآتش ب
 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

ش ک ور و زبانه رد تا آتش را شعلهک: آتش بر افروخت و تالش  »استوقد ناراً « شرح:

ھا  ه شبکاست  ییھا مراد پروانه : پروانه. »فراش«رد. ک: روشن  »أضاءت«سازد. 
 افتند.  یسوزند و م یگردند و م یرامون نور چراغ و آتش میران پیوار و ح وانهید

ھا در گرد نور و آتش  ه شبک: مراد پشه و سائر حشرات است  »هذه الدواب«
 افتند.  یسوزند و در آن م یگردند و م یم

زكم« جَ ز:  »حُ جَ جزة«جمع  حُ مربند بر آن که کان یشلوار و م ی فهین یبه معنا» حُ
 شود.  یبندند اطالق م

 یعنیاست. » ابعدوا انفسكم عن النارو إرسعوا ايلّ « ی: به معنا »هلمّ عن النار«
 د. ینکد و حفظ یشتن را از آتش نگاه دارید و در پناه من خویمن بشتابسوی  به

ر و مؤنث در آن کو جمع و مذ یه مفرد و مثنکاست  یدر اصل اسم فعل »هلمّ «
ر فاعل مرفوع بدان یشود و ضما یز فعل محسوب میسان است و اگرچه، گاه نیک

ي«وندند. یپ یم وا، هلمّ ، هلمّ فرا  یزیه با آن به چکاست  یا لمهکو در اصل ..» .هلامّ

 .»انجام بده یارکا ی؛ بهلمّ ايل العمل«خوانند. 

 



 ٤٠٧ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

شه خود را ید و نااندیانداز یشه خود را به خطر میر و اندک: بدون ف »تقتحمون فيها«
 د. یسوزان یدر آن آتش م

 اهلدى من به اهللا بعث� ما مثل"  :ج قال رسول اهللا :قال موىس أيب وعن ]۱۱[ - ۱۵۰
 فأنبتت ،املاء قبلت ن طائفة طيبة منها تفاكن ،أرضاً  أصاب الكث� الغيث كمثل والعلم

 فرش�وا ،انلاس بها اهللا فنفع ،املاء أمسكت أجادب منها و�نت ،الكث� والعشب الألك
 .ألك تنبت وال ،ماء تمسك ال قيعان � إنما ،أخرى طائفة منها وأصابت ،زرعواو وسقوا
 بذلك يرفع لم من ومثل ،موعلَّ  مفعلِ  به اهللا بعث� ما ونفعه اهللا دين يف فقه من مثل فذلك
 .)١(هیمتفق عل ." به أرسلت اذلي اهللا هدى يقبل ولم ،رأساً 

 یخِـرد و سخن، در قالب مثالر ی(آن ام ج امبریپ«د: یگو سی ) ابوموس۱۱( -۱۵۰
مردم را  یریپذ تیت و ھدایساز ھدا شاننده، نقش دگرگونین و اندیا و دل نشیبا و گویز

ه خدا ک یتید: وصف و داستان من و آن دانش و ھدایفرما یو) مکند  می مین ترسیچن
 ران ببارد. آنگاهک یب ینیه بر سرزمکفراوان است  یخت بسان بارانیمرا به آن برانگ

 ساز باران را به خود جذب یز است، آب زندگیه خوب و حاصلخکن یاز آن سرزم یبخش
 یاند و بخشیرو یار میبس ی اه و سبزه و دانهیرد و گل و گیپذ یو به جان آن را مکند  می

و آن را کند  نمی ست و آب را به خود جذبیز نین (مرغوب و حاصلخیاز آن سرزم
رساند و آنھا  یدارد و خدا مردم را از آن آب سود م یه مآب باران را نگا یرد) ولیپذ ینم

آن به  ی لهیدھند و به وس یش میان خویوانات و چھارپاینوشند و به ح یز از آن مین
 پردازند.  یم یشاورزکزراعت و 

است  ینیه زمکن، نه بسان بخش اول است و نه دوم. بلیاما بخش سوم از آن سرزم
اند یرو یاه و سبزه و دانه میه نه گل و گکر یزار و صاف و ھموار و نفوذناپذ سفت و شوره

 دارد.  یخود نگاه م یو نه آب را بر رو
ن خدا علم و دانش یه در دکاست  یسکبسان  ینین سرزمیوصف و داستان چن

را بدان ه مکرد) و خدا به آنچه یپذ ین اسالم را میو د یت آسمانیآموزد (و ھدا یم
رد (و از آن بھره یگ یرساند و او ھم، خود دانش را فرا م یخته است او را سود میبرانگ

 رساند).  یز بھره میآموزد (و به آنھا ن یگران مید) و ھم به دیجو یم

 .۴/۳۹۹مسند احمد  ،۲۲۸۲-۱۵مسلم ح ،۷۹ح یبخار -١
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و  ینیب بر و خودبزرگکت تیه (از غاکاست  یسک، داستان یز مثال دومیو ن
قت یدھد (تا حق ینم یتیو به آن اھمکند  نمی و نخوت) بدان سربلند یخودمحور

ه خداوند مرا ک یت آسمانیرش ھداین اسالم را بشناسد) و از پذیو د یت آسمانیھدا
 ». ورزد یاف مکو استن یبدان فرستاده است، خوددار

 ]. اند کرده تیو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا
ت یبھره گرفتن از ھداھا در  ه انسانکقت اشاره رفته ین حقیث به این حدیدر ا شرح:

ستند و در استعداد یسطح ن یکدر  یو نبو یالھ یھا م و آموزهین اسالم و تعالیو د یآسمان
ه از کھا ھستند  از انسان یگر تفاوت دارند. گروھیدیکبا  یریپذ اوت و انعطافکو ھوش و ذ

ت یو ھدا ین وحیدلنش یه صداک یو خالص برخوردارند و ھنگام کپا یفطرت و دلھا
و آن را کنند  می و با جان و دل به آن گوشکنند  می شنوند در آن تدبر یرا م یسمانآ
رند و یگ یو از آن بھره مکنند  می کقت را دریآورند و حق یمان میرند. سپس به آن ایپذ یم

با و ین و زیق دلنشیز از آن حقایرسانند تا آنھا ن یز میو امانت آن را به مردم ن یبا دلسوز
 ت و سعادت برسند. یرند و به ھدایبرند و بھره گا لذت یگو

 یھا ه قطرهکرده که یز تشبیو حاصلخ کپا ینیرا به زم ین فردیچن ج امبریپ
ھا  وانات و انسانیه حکاند یرو یاھان و درختان مثمر را میو گکند  می باران در آن نفوذ

 نند. کاز آن استفاه 
مار و فطرت فاسد و استعداد یب یھا دل یه داراکھا ھستند  ز از انسانیگر نید یگروھ

ت یو ھدا یات الھیآ یشان را به رویھا چ عنوان دلین گروه به ھیباشند. ا یخراب و مرده م
به گوششان  یات الھیستند و اگر آیت نیرش ھدایو ھرگز حاضر به پذکنند  نمی باز یآسمان

 ینیرا به زم ین گروھیچن ج برامیاند. پ دهیا اصًال نشنیگردانند و گو یم یبرسد، از آنھا رو
ه نه کرده که یز تشبیخ رحاصلیر و نامرغوب و غیزار، صاف و ھموار و نفوذناپذ سفت و شوره

 یا اه و سبزهیگاه گ چیدارد و ھ یخود نگاه م یو نه آن را بر روکند  می آب را به خود جذب
 خود ندارد.  یوان و حتیا حیبه حال انسان  یاند و نفعیرو یرا نم
شوند و به  یمند نم بھره یگر الھ تیھدا یھا ه از برنامهک یسانکن ین چنیقت ایدر حق و

 زار و سفت و صاف و ھموار است.  ن شورهین سرزمیرسانند، مانند ھم یز بھره نمیگران نید
ه کاز آنھا نام نبرده است، بل ج امبریث پین حدیه در اکھستند  یسانکگروه سوم 

ن گروه را یدو گروه نخست را بشناسد، اکه  کسی رایآنان مثال آورده است. ز یتنھا برا
 ز خواھد شناخت. ین

 



 ٤٠٩ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

استعداد و  یشنوند و دارا یرا م یات الھیه آکھستند  یسانکن دسته از آنھا یا
و معارف  ینیدانند و به علوم د یام حالل و حرام را مکز ھستند و احین یقو ی حافظه
گاھند، ین یاسالم ستند، خود یبند نیدانند عامل و پا یه مکاما به معلومات و به آنچه ز آ

آموزند و  یو آنھا را به مردم مکنند  می اما مردم را به آن دعوتکنند  نمی به آن عمل
گاھند و به او م یام و مسائل مکبه نزدشان برود، او را از آن اح یسکھرگاه  آموزند،  یآ

 برند.  ینم یش سودیاما متأسفانه خود از علم خو
 یگران ھستند و اما از علم خود سودیر دیخ ی هیه ماکرا  ین گروھیچن ج امبریپ

آن را بر  یند، ولک یه آب را به خود جذب نمکرده که یسنگالخ تشب ینیبرند به زم ینم
 یاریھا با آب آن آب نیوان از آن بنوشند و زمیدارد تا انسان و ح یخود نگاه م یرو

ن وجود خود آن یند و با تمام ایآب آن برو ی عهیبا به ذریز یھا گلاھان و یشوند و گ
 رد. یگ ینم یا ن سنگالخ از آن آب استفاده و بھرهیزم

گران یاست و آنھا را به د یث نبویو احاد یات قرآنیعالم به آکه  کسی قتیو در حق
 باشد.  یم ینین زمیند، بسان چنک یآموزد، اما خود به آن عمل نم یم

ِيٓ ٱُهَو ﴿ :ج اهللا رسول تال :قالت اع�شة وعن ]۱۲[ - ۱۵۱ نَزَل َعلَيَۡك  �َّ
َ
مِۡنُه  لِۡكَ�َٰب ٱأ

َۡكَ�ٌٰت  ْولُواْ ﴿:إىل وقرأ ]٧[آل عمران:  ﴾َءاَ�ٰٞت �ُّ
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ لَۡ�ٰبِ ٱَوَما يَذَّ

َ
 .]٧[آل عمران:  ﴾ۡ�

 �شابه ما يتبعون اذلين - رأيتم :مسلم وعند - رأيت فإذا"  :ج اهللا رسول قال :قالت 
 .)١(متفق عليه. " فاحذروهم ،اهللا سماهم اذلين فأوئلك ؛منه

 ه را تالوت فرمود: ین آیا ج رمکامبر ایپ«د: یـ گو ل شه ـی) عا۱۲( -۱۵۱

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ َبَه ِمۡنُه  �َّ  ۡلفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰ

وِ�لِهِ  بۡتَِغآءَ ٱوَ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ َ�ُقولُوَن َءاَمنَّا  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ

ْولُواْ  ۦبِهِ 
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِناۗ َوَما يَذَّ ۡلَ�ٰبِ ٱُ�ّ

َ
  .]۷[آل عمران:  ﴾٧ۡ�

است » ماتکمح«ھای  هیاز آن آ یرده است، بخشکه قرآن را بر تو نازل کخداست « 
تاب ھستند و کن یدارند و) آنھا اصل و اساس ا یمشخص و اھداف روشن ی(و معان

 یدارند و احتماالت مختلف یقیدق یاست (و معان» متشابھات« یھا هیاز آن، آ یبخش

 .۱۴۵ح ی، دارم۴۷، ابن ماجه ح۴۵۹۸، ابوداود ح۲۶۶۵-۱ح  ۴/۲۰۵۳، مسلم ۴۵۴۷ی حبخار -١
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 یایز از حق زوایاست و گر یژکشان یھا ه در دلک یسانکرود). و اما  یدر آنھا م
ل نادرست به دنبال متشابھات یو تأو یزیانگ فتنه یوجودشان را فرا گرفته است. برا

داند و راسخان و ثابت  ینم یسکل درست آنھا را جز خدا یه تأوک یافتند. در حال یم
م و در یمان داریآنھا ا ی ند: ما به ھمهیگو یقدمان در دانش و وارستگان و فرزانگان م

ن را جز یما است و ا یخدا یمات و متشابھات ھمه از سوکه محکم یدان یپرتو دانش م
ر کدانند و متذ یبرند، نم یه از ھوا و ھوس فرمان نمک یمیصاحبان عقل سل

 ». شوند ینم
ه کد یدیرا د یسانکه فارغ شد، فرمود: ھرگاه ین آیاز تالوت ا ج خدا و چون رسول

ه کھستند  یسانکه آنان کد ینند، بدانک یم یرویروند و از آنھا پ یبه دنبال متشابھات م
و  ید و با آنھا ھمراھییجو یه از آنان نام برده است. پس از آنان دورین آیخداوند در ا

 ». دینکن ینیھمنش
 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا 

 یدیلکو  یو اساس یو محور یادین بنیاز اصول و مواز یکیث ین حدیاز ا شرح:
رد، نه که کید تیمات باکبر مح«اینکه  شود و آن ین اسالم استنباط مین مبید

 مات قرآن، اصل و اساسکه بر محکیه اگر در شرع مقدس اسالم تکچرا ». متشابھات
شود، باب اختالف و جدال و  یرویرد و در عوض از متشابھات پیر و رفتار قرار نگکتف
جو  شان فتنهیژاندکشه گشوده خواھد شد و یھم یز و تفرقه و دودستگیش و ستکشمک

 سازند.  یش میه اعمال و رفتار خویتوج یبرا یا از متشابھات بھانه
مات از کلزوم ارجاع متشابھات به مح ی نهیز در زمین ج امبرین رو ھشدار پیاز ا

ز و ینزاع برانگ ییه بحث راجع به متشابھات به تنھاکرد. چرا یگ ین جا نشأت میھم
رباز اسباب یه از دک یقین است. به خصوص در باب مسائل دقیآفر ساز و چالش بحران

 شوران را فراھم آورده است. یھا و اند شهیرت اندیح
ن و یشی.. در روزگاران پ.ه ویه و قدریجّسمه، جبرعلت سقوط خوارج، معتزله، م

ن جا نشأت یش گرفته، از ھمیه امروزه راه آنان را در پک یگریسان دکن یھمچن
 رد. یگ یم

 یمعان ی و ارائه یم و اصطالحات شرعیدرست مدلول مفاھ کعدم در ینان در پیا
افتاده و ھم موجبات  یاز متشابھات، ھم خود به گمراھ یرویمجعول از آنھا و پ

 اند.  گران را فراھم آوردهیو ضاللت د یگمراھ
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مات کا متشابھات و محیه منظور از متشابه کند کسؤال ب یسکنجا ید در ایشا
 ست؟ یچ

 یل بوده و معانیل و قابل تأوکه مشکھستند  یاتیآ» متشابه«د گفت: یدر پاسخ با
ھستند، قاطعانه  یادیو اوجه ز میندارند و چون محتمل مفاھ یامًال واضح و روشنک

، )...: حروف مقطعه (الم، حم، طس، و لیرد. از قبکن ییر و تبیتوان آنھا را تفس ینم

يدا... «:  چون یاتیزدان و آیروح، مجمالت قرآن، صفات  یز، چگونگیرستاخ  ی ھنگامه

 ....و..» .استوي عيل العرش«، »فوق ايدهيم
آنھا  یل در معنایف و تأویرگون شدن و تحران دگکات متشابه، امیقت آیو در حق

ا از وجود احتماالت یمراد است.  یا از خفا و عدم وضوح معنین تشابه یوجود دارد و ا
 از آن.  یریان چند وجه تفسیا از تردد در میمتعدد در آن و 

ه به سبب وضوح ک یاتی: آ ه عبارت است ازکقرار دارد » مکمح«و در مقابل متشابه، 
به  یمتقن و واضح یھا هیرا ندارد و آ یریوجه تفس یکش از یاش احتمال ب یو روشن
ببرند و در فھم آنھا دچار  یر آنھا پیو تفس یتوانند به معان یه ھمگان مکند یآ یشمار م

 اشتباه و التباس نشوند. 
ام حالل و حرام و کم، اصل و اساس قرآن و مرجع احکات محین آیقت ھمیو در حق

 باشند.  یھا و مغلقات م یدگیچیالت و مجمالت و پکمشد حل تمام یلک
فھم  یه براکجو، مناسب است  قتین و حقیب انسان مؤمن و واقع یک ین برایبنابرا

ابد و اگر در ظواھر یقت را دریند و از آنھا حقینار ھم بچکات را در یآ ی ، ھمهیات الھیآ
گر، آن یم دکات محیافت، با توجه به آی یدگیچینظر، ابھام و پ یات در ابتدایاز آ یا پاره

ه محتمل کات متشابه را ینه آن برسد و تنھا آکابھام را برطرف سازد و در پرتو آن به 
ه کق قرار ندھد ین حقاییش در تبیز خویگوناگون و متعارض است، دستاو یچند معنا

ھات را ه اگر متشابکش و نزاع و جدال به راه خواھد انداخت و حال آنکشمکاختالف و 
بزرگ  یھا شاھراه ی ھستند و به منزله یتاب آسمانکه اصل و اساس کمات کبه مح

مات بنگرد، نزاع و کند، ارجاع دھد و منصفانه و عالمانه به محیآ یبه شمار م یالھ
 جاد نخواھد شد. یا یاختالف

وسته یه پکگر ھستند  ش و فتنهیژاندکماردل، مغرض، ین افراد بیقت ایو در حق
بسازند، آنھا را  یا ش بھانهیه اعمال و رفتار خویتوج یاز متشابھات برااینکه  یبرا

درست مدلول  کمجعول و عدم در یمعان ی دھند و با ارائه یش قرار میز خویدستاو
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نند و ھم موجبات کاف یم یمات، ھم خود را به گمراھکده گرفتن محیم و نادیمفاھ
 آورند.  یگران را فراھم مید یگمراھ
ه از کرو بر مسلمانان و راسخان علم و دانش، فرزانگان و وارستگان الزم است  نیاز ا

 نند.کن ینینند و با آنھا مجالست و ھمنشک یدور ین افرادیچن

 فسمع :قال ،يوماً  ج اهللا رسول إىل رتهجّ  :قال عمرو بن اهللا عبد وعن ]۱۳[ - ۱۵۲ 
 :فقال ،الغضب وجهه يف يعرف ج اهللا رسول علينا فخرج ،آية يف اختلفا رجل� أصوات

 .)١(مسلم رواه ." الكتاب يف باختالفهم قبل�م اكن من هلك إنما" 

سوزان به نزد  یدر گرما یروز«د: یگو ـ ب عمرو ـبن  ) عبدالله۱۳( -۱۵۲
شان بودم، ناگاه) یه در مسجد منتظر آمدن اکن اثنا یرفتم (و در ھم ج خدا رسول

از قرآن با  یا هیرامون آیه پکد یدو نفر را شن یش) صدایخو ی (در حجره ج امبریپ
 ردند. ک یش مکشمکزه و مجادله و اختالف و یگر ستیھمد

ان بود، از یش نماکمبار ی ه آثار خشم و غضب در چھرهک یدر حال ج آن حضرت
اتش ھرگز اختالف و مجادله و یرامون قرآن و آیرون آمد و فرمود: (پیش بیخو ی حجره

ن ی) بر اثر ھمیھود و نصاریان شما (ینیشیگذشتگان و پ یبراست هکد) ینکبگومگو ن
و نابود و قلع و قمع  که ھالکبودند  یآسمان یتابھاکرامون یھا پ شکشمکاختالفات و 

ات یآ ی د، دربارهید به سرنوشت شوم آنھا دچار نشویخواھ یز اگر میشدند. (پس شما ن
ده یشکد تا مبادا به شر و فساد ید و اختالف را واگذارینکزه و مجادله نیخدا ست

 ». د)یشو
 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا

 ی نحوه ی ا دربارهیات متشابه بوده است و یرامون آیا پین دو نفر یاختالف ا شرح:
د وحدت و یمسلمانان با ی ه ھمهکن است یه مھم است اک یزیقرائت. به ھر حال چ

زند. و یبپرھ ییو خودرأ یندگکدھند و از پرا ش قراریعمل خو ی را سرلوحه یپارچگیک
 یجمع یو نابسامان یآشفتگ ی هیماھرچه  و از ید سخت از اختالف و دوگانگیبا یم

جاد یه به اکھا را  ھا و مجادله زهیھا و ست شکشمکھا و  است دست بردارند و اختالف
 نند. ک کسره تریکسازد،  یامت را تباه م یاین و دنیرساند و د یصدمه م یروابط برادر

 .۲۶۶۶-۲ح  ۴/۲۰۵۳ مسلم -١
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ث فوق از یه در حدکن است یث نھفته است، این حدیه در اک یقابل توجھ ی تهکن
 یبر آن مترتب است و در ازا یاریه فضل و پاداش بسکشده است  یقرائت قرآن نھ

که  چنان ن وجود اگریسند. با اینو یم یکی، ده نیھر قار ی، برایخواندن ھر حرف
گر متفرق یدیکد اختالف را واگذارند و از یرخ دھد، باقرائت آن  ی در نحوه یاختالف

حضرت  یه در ماجراک یطور ھمان ش ادامه دھند ـیدام به قرائت خوکشوند و ھر 
 ،ش گر از اصحابید یکیطرف و ابن مسعود و  یکـ از  ب عمر و حضرت ھشام ـ

» كالمها حمسن« خطاب به آنان فرمود: ج خدا قرائت رخ داد و رسول ی رامون نحوهیپ
 . -اند  درست خواندهھردو  یعنی

ه به ک یید بر معنایجاد گردد، بایات ایو مدلول آ یافت معانین اختالف در دریو اگر ا
ا ینه اختالف نظر ین زمیچنانچه باز در ا یافت. ولید، اتفاق یآ یات بر میاز متن آ یروشن
رد و به کد قرائت را رھا یبا ینزاع و مجادله بود، م یه مقتضکش آمد یپ یا شبھه

ه گاه کد آمدن انس و الفت است چنگ زد و از متشابھات یپد ی هیه ماک یمات الھکمح
 د. یگز یاست دور ییسبب به بارآوردن اختالف و جدا

 فرمود:  ج امبریه پکم یث گذشته خواندیچنانچه در احاد
 .»دییجو ین دورد از آنایدینند، دک یم یرویه از متشابھات پکرا  یسانکھرگاه «

از قرائت قرآن در  یحت ج خدا ه رسولکث دانسته شد ین حدیبه ھر حال از ا
 فرموده است.  یانجامد، نھیه به اختالف بک یصورت

 يف املسلم� أعظم إن"  :ج اهللا رسول قال :قال وقاص أيب بن سعد وعن ]۱۴[ - ۱۵۳
متفق  " مسأتله أجل من فحرم ،انلاس ىلع �رم لم يشء عن سأل من ،جرماً  سلم�امل

 .)١(عليه

ن و یارترکفرمود: گناھ ج امبریپ«د: یگو س وقاص ی) سعدبن اب۱۴( -۱۵۳
ه حرام نشده، آنقدر ک یموضوع حالل ی ه دربارهکاست  یسکن مسلمانان یتر مجرم
 ». م حرمت آن صادر شودکه حکند کسؤال 

 ]. اند ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدیا[

 .۱/۱۷۹مسند احمد  ،۴۶۱۰ابوداود، ح ،۲۳۵۸-۱۳۲مسلم ح ،۷۲۸۹ح  یبخار -١
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است،  یرید و سختگیه باعث تشدک ییھا ثرت سؤالکث از ین حدیدر ا ج امبریپ شرح:
را چنان پرورش  ش ارانشیصحابه و  یریتساھل و آسانگ ی هیبر حذر داشته است و روح

ثرت سؤال، خود کام از خود تسامح نشان دھند و با اختالف در آنھا وکه در فروع احکداد 
لف کبه ت ÷ی ل خود را در برابر موسیاسرائ یبنندازند. چنانچه یو عسرت ن یرا به سخت

 یه چگونه باشد؟ چه رنگکردند کگوناگون مطرح  یھا انداختند و راجع به گاو، پرسش
 .. .ا جوان؟ ویر باشد یداشته باشد؟ پ

 یالکچ اشیدند، ھیبر یردند و آن را سر مک یرا انتخاب م یاما اگر از ھمان آغاز گاو
ف یلکشتن را به تیرد. اما چون با طرح آن سؤاالت، خوک یت میفاکآمد و  یش نمیپ

 ز بر آنان سخت گرفت. ین انداختند، خداوند
 د: یفرما یم ج امبریگر پید یثیدر حد

ن� و حّد ل�م حدوداً فال تعتدوهاو إن اهللا افرتض علي�م فرائض فال تضيعوها«

[مجمع » فال تتلكفوهالم يدعها �سياناً و سكت ل�م عن اشياءو عن اشياء فال تنتهكوها
 .الزوائد]

ن ییتع یید و حدود و مرزھاینکع میشما قرار داده، آنھا را ضا یبرا یخداوند واجبات«
د و از ینکن یدر رده، در برابر آنھا پردهک ینھ ید و از امورییرده از آنھا تجاوز ننماک

ان ینس یتمان از روکن یگاه ا چیده و ھیتمان آن دکت شده و صالح در کسا یامور
 [مجمع الزوائد]. ». دیدر افشاء نداشته باش ینگونه امور، اصرارینبوده، در برابر ا

مطالب را به  یریه راه سؤال، پرسش و فراگکست ین نیث این حدیالبته، منظور از ا
آموزنده و سازنده را به  یث راه سؤاالت منطقین حدیچ وجه ایمردم ببندد و به ھ یرو
دانند  یه آنچه را نمکدھد  یرا خود قرآن به مسلمانان دستور میبندد. ز یمردم نم یرو

 از اھل علم و دانش بپرسند: 

ْ  َٔ فَۡ� ...﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
 .]۴۳[النحل:  ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  إِن ُكنُتمۡ  رِ ّ�ِكۡ ٱ أ

گاھان (از یروشنگر یپس(برا« ل) یھمچون تورات و انج یآسمان یتابھاک) از آ
 »غمبران ھمه انسان بودند نه فرشته)...یه پکند(یدا ین را)نمید، اگر (ایبپرس

ث ین حدیه منظور از اکد فھم حقائق و نصف علم است. بلیلکه سؤال کچرا 
ھا و تشدد و  ھا و لجاجت یریگ نابجا و بھانه یھا منحصرًا مربوط به سؤال

ار مردم و باعث تشدد و کشدن اذھان و اف ه غالبًا سبب مشوشکاست  ییھا یریسختگ
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ه نه تنھا ک یھا و امور قت جستجو از سؤالیگردد و در حق یم ینیدر امور د یریسختگ
الزم است و جستجو از  یگاھ یتوم ماندن آن بھتر و حتکه مکست یاز نیمورد ن

انداز  رانگر و تفرقهیانبار و ویه زکندارد، بل یمردم سود یه طرح آنھا براک یمسائل
 رد. ک ید خودداریھستند با
ده گرفتن یو تشدد و ناد یجز عسرت و سخت یھا، حاصل نگونه پرسشیه اکچرا 

شدن حالل در  شدن حرام و حرام ه حاللکد دانست یندارد. البته با یریتساھل و آسانگ
ن امور به زمان یباشد و ا یبود، مراد م یه عصر نزول قرآن و وحک ج امبریعصر خود پ

، مربوط به یشدن حالل به حرامه سؤاالت مربوط کنزول قرآن اختصاص دارد. چرا 
طرح  ج امبریروشن گردد. اما بعد از عصر پ یق وحیست از طریبا یه مکبود  یمسائل

ا یه حالل کرود  یم آن نمیگر بیرا امروزه دیز است. زیجا یسؤاالت در مورد امور شرع
 نازل شود.  یحرام

به مسلمانان ز را یث چند چین حدین موضوع، اینظر از ا و قطع یلکاما به طور 
 شود:  یادآور می

 در بر ندارد.  یمردم سود یه براک یاز طرح مسائل یخوددار -۱
ه غالبًا سبب ک ییھا ھا و لجاجت یریگ ، بھانهیرمنطقینابجا، غ یھا از سؤال -۲

 رد. ک ید خودداریشود با یشدن اذھان مردم م مشوش
آموزنده و ، یمنطق یھا ه راه سؤال و پرسشکست ین نیث، این حدیمنظور از ا -۳

نابجا و  یھا ه مراد طرح سؤالکد بست. بلیمردم با یسازنده را به رو
 است.  یرمنطقیغ

 ییھا ز از پرسشیو پرھ یریاز تشدد و سختگ یو تساھل و دور یریلزوم آسانگ -۴
 ندارند.  یجز عسرت و سخت یه حاصلک

 الزمان آخر يف ي�ون"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۱۵[ - ۱۵۴
 ،و�ياهم فإيا�م ،آباؤ�م وال أنتم �سمعوا لم بما األحاديث من يأتون�م كذابون دجالون

 .)١(مسلم رواه ." يفتنون�م وال يضلون�م ال

ان و یفرمود: در آخرالزمان دروغگو ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۱۵( -۱۵۴
پوچ و باطل و  یباورھاد و یدا خواھند شد و چنان عقایپ یا بازان بزرگ و حرفه حقه

 .۲/۳۴۹مسند احمد  ،۷یث حد ۱/۱۲مسلم در مقدمه  -١
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گاه نه خود آنھا را  چیه ھکند ینما یرا به شما بازگو م یث خودساخته و جعلیاحاد
شتن را یه خوکانتان خورده است. پس بر شما باد کاید و نه به گوش پدران و نیا دهیشن

دور  ین افرادیدادن و اعتماد نمودن به سخنان چن و گوش ینیو ھمنش یاز ھمراھ
د تا شما را به یزیبپرھ ین افرادید و از چنیه آنھا را از خود دور سازکما باد د و بر شینک

 ». ندازندیشند و در فتنه و فساد نکن یضاللت و گمراھ
 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا

ه به ظھور کما  ینونکث در عصر ین حدیق بارز ایاز مصاد یکیقت یدر حق شرح:
غالم «، »تیانیقاد«تب باطل کمؤسس م» یانیاحمد قادرزا غالم یم«وسته است، یپ

، )»ی(ابوشاد کیاحمد ز«، »یدالوکعبدالله چ«، »یرا جپوریاسلم ج«، »زیمحمد پرو
 .. ھستند. .و» برق یالنیغالم ج«، »یاز فتح پورین«

ث را یه حدکبودند  یسانکره) ین و غین گروه و امثال آنھا (از مستشرقیقت ایدر حق
ورتر ساختن آتش  ش بروز دارند و در شعلهید از خویجد یید و باورھایو عقاار نمودند کان

.. .انبار ویرانگر و زیو ید و باورھایجاد بدعت و خرافه، عقایث، ایار حدکث، انیجعل حد
ث یحد یاعتبار یه دم از بکھا بودند  نیاند و ھم داشته ییما سھم بسزا ینونکدر عصر 

بر  یات جعلید نادرست و باطل و ساختن روایاد عقاجیث و ایار حدکان ی زده و فتنه
و  یه ھم خود را به گمراھکھا بودند  نیاند. و ھم ش را دامن زدهیصداقت سخنان خو

گران را فراھم آوردند و آنھا را در یو ضاللت د یندند و ھم موجبات گمراھکضاللت اف
 انداختند.  یو بدبخت یت و تباھکھال کمخوف و خطرنا یفتنه و فساد و در واد

 ،بالعربانية اتلوراة ونؤيقر الكتاب أهل اكن :قال س هر�رة أيب وعن ]۱۶[ - ۱۵۵
 وال الكتاب أهل تصدقوا ال"  :ج اهللا رسول فقال .اإلسالم ألهل بالعر�ية و�فرسونها

ِ ﴿و ،ت�ذبوهم ِ ٱقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب نزَِل إَِ�َۡنا �َّ
ُ
  .)١(البخاري رواه .اآلية"  ﴾َوَمآ أ

ا ی( یان) تورات را به زبان عبریھودیتاب (کاھل «د: یگو س رهی) ابوھر۱۶( -۱۵۵
مسلمانان  یبرا یخواندند و آن را به زبان عرب یھود است) میه لغت ک» یعبران«ھمان 

تب کن و میق و مطالب تورات با خبر شوند و به دیردند (تا از حقاک یر میترجمه و تفس
افت) فرمود: سخنان یان اطالع ین جریاز ا ج خدا چون رسولند. یدا نمایش پیآنھا گرا

 :  دییه به آنھا بگوکب، بلیذکد و نه تینکق یان) را نه تصدیحیان و مسیھودیتاب (کاھل 

 .۷۵۴۲ح یبخار -١

 

                                           



 ٤١٧ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

ْ قُولُوٓ ﴿ ِ بِٱ َءاَمنَّا ا َّ�  ٓ نِزَل  َوَما
ُ
ٓ  َناإَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 َ�ٰقَ �سۡ  َ�ٰعِيَل �سۡ  مَ  ۧ َ�ِٰ� إِبۡ  إَِ�ٰٓ  أ

 َوٱ ُقوَب َوَ�عۡ 
َ
ٓ  َباطِ سۡ ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَ�ٰ  ُموَ�ٰ  أ وِ�َ  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  �َّبِيُّونَ ٱ أ  ُ�َفّرُِق  َ�  ِمن رَّ

َحدٖ  َ�ۡ�َ 
َ
  .]۱۳۶[البقرة:  ﴾١٣٦لُِمونَ ُمسۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  أ

ل و یم و اسمایابراھم به خدا و آنچه به نام قرآن بر ما نازل گشته و آنچه بر یمان داریا«
 یعقوب) نازل شده است و به آنچه براینوادگان  یعنیعقوب و اسباط (یاسحاق و 

غمبران از طرف پروردگارشان یپ ی ھمه یآمده است و به آنچه برا یسیو ع یموس
ا یان یھودیه مثل کنیم. (نه ایانداز ینم ییاز آنان جدا یکچ یان ھیآمده است. م

 یغمبران را راھنمایپ ی ه ھمهکم. بلیریھا را نپذ یم و بعضیریھا را بپذ یان بعضیسویع
م یم) و ما تسلیریپذ یشان را به طور اجمال میھا تابکم و یدان یت در عصر خود میبشر

 ». میفرمان خدا ھست
 رده است]. کت یروا یث را بخارین حدی[ا

به مسلمانان ان یحیان و مسیھودیه از ک یلیات اسرائیث اشاره به رواین حدیا شرح:
 ده است دارد. یرس

از آنھا را ھریک  مکم نموده و حیات را به سه دسته تقسین روایر، ایثکحافظ ابن 
 :  ندک یان مین بیچن

اند. مثًال: غرق  ردهکق یگر آنھا را تصدید یل خارجیه دالکھستند  یاتیلیاسرائ -۱
ره. یو غوه طور کشان به یبا جادوگران، رفتن ا یموس ی شدن فرعون، مبارزه

اند، معتبر به  ردهکق یات را تصدین روایح ایث صحیم با احادیرکه قرآن کچون 
 ند. یآ یشمار م

اند.  دهیبه اثبات رس یل خارجیه دروغ بودنشان با دالکھستند  یاتیلیاسرائ -۲
 .)١(مان در آخر عمریرست شدن حضرت سلپ بت ی : قصه مثالً 

رده کم به صراحت آن را رد یرکه قرآن کن خاطر قطعًا باطل است یت به این روایا 
اود به زن سپھساالر خود شدن حضرت د فتهیفر یدرآورد من ی ن قصهیاست. ھمچن

 .)٢(»ایاور«

 .۱۳تا  ۲: ۱۱ن اول یتاب سالطکل، یانج -١
 .به نقل از علوم القرآن ۱۴: ۱۳ل یسموئ .ن اولیتاب سالطکل، انجی -٢

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٤١٨

  گردد. مثالً  یثابت نم یل خارجیذبشان از دالکه صدق و کھستند  یاتیلیاسرائ -۳
 یاتیلین اسرائیچن ی درباره ج رمکره. حضرت رسول ایام تورات و غکاح

 فرمودند:

 .»دینکب یذکتق و نه یآنھا را نه تصد«.»ال ت�ذبوهاو ال تصدقوها« 
 ینیتوان اساس مسائل د یه است، اما آنھا را نه مکز یات جایگونه روا نیردن اکان یب 

ن یردن اکان یھم در ب یا دهیچ فایرد. ھکبشان یذکا تیق یتوان تصد یقرار داد و نه م
 ست. یات نیقسم از روا

ه کم داده است یھف تعلک ی م در سورهیرکد: خود قرآن یفرما یر میثکحافظ ابن 
 د:یفرما یرد. مکد یار بایات اختیل از رواین قبیدر برابر ا یچه طرز عمل

﴿ ٰ ابُِعُهمۡ  َثةٞ َسَيُقولُوَن ثََ� ِ وَ  َ�ُۡبُهمۡ  رَّ  ۡلَغۡيِب� ٱَ�ُقولُوَن َ�َۡسةٞ َسادُِسُهۡم َ�ُۡبُهۡم رَۡ�َۢ� ب
ۗ فََ�  ا َ�ۡعلَُمُهۡم إِ�َّ قَلِيٞل تِِهم مَّ ۡعلَُم بِعِدَّ

َ
ٓ أ ِ�ّ َوَ�ُقولُوَن َسۡبَعةٞ َوثَاِمُنُهۡم َ�ُۡبُهۡمۚ قُل رَّ

َحٗدا �َّ ُ�َمارِ �ِيِهۡم إِ 
َ
 ]۲۲ھف: ک[ال ﴾٢٢ِمَراٗٓء َ�ِٰهٗر� َوَ� �َۡسَتۡفِت �ِيِهم ّمِۡنُهۡم أ

پردازند و  یھف به مجادله مکرات اصحاب تعداد نف ی غمبر دربارهیمعاصران پ«(
) یشان سگشان بود، و (گروھین ایه چھارمک)خواھند گفت: آنان سه نفرند یگروھ

نھا سخنان یا ی شان سگشان بود، ھمهین ایه ششمکخواھند گفت: آنان پنج نفرند 
شان ین ایه ھشتمک) خواھند گفت: آنان ھفت نفرند یل است. و (گروھیبدون دل
گاھ ینان از رویبود(و اسگشان  ، سخن نخواھند گفت). بگو: یبرگرفته از وح یعلم و آ

گاه تعدادشان را  یمکاست). جز گروه  یسکتر(از ھر  پروردگار من از تعدادشان آ
ش یپ )گرانیروشن(و آرام با د ی ھف جز مجادلهکاصحاب  ی ن دربارهیداند. بنابرا ینم
رامون آنان، یارزش دردسر را ندارد) و پ ست وین یچندان مھم ی ه مسئلهکر(چرا یمگ
 ...»تو را بس است) یالھ یرا وحیز( مپرسکس  ھیچ گر ازید

تعداد اصحاب  ی تاب را دربارهکمختلف اھل  یلیات اسرائیه رواین آیدر ا یالله تعال
 ل اشاره فرموده است: یز به موارد ذیان فرموده است و نیھف بک

ان یب یالله تعالکه  چنان ز است.یو اختالف آنھا جا یلیات اسرائیردن رواکان یب -۱
 فرمود. 

 د ساخت.یار باکده باشد، آشیه به ثبوت رسکاز آنھا را  یاتیغلط بودن روا -۲

 رد فرموده است. » رمجاً بالغيب«دو قول اول را با گفتن  یالله تعالکه  چنان

 



 ٤١٩ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

ار یوت اختکبر غلط بودنش وجود نداشته باشد، س یلیه دلک یتیروا ی درباره -۳
 ار فرمود. یوت اختکت سوم سیبر رواکه  چنان رد.کد یبا

آنھا  یقیه علم حقکد داشت یمان بایات این روایراست و دروغ بودن ا ی درباره -۴
 است.  ینزد الله تعال

 رد. کد یز بایات پرھین روایا ی از بحث و جدل درباره -۵
ه کست، چرا یات درست ھم نینگونه روایق و تفحص ایاد به تحقیپرداختن ز -۶

 .)١(ستیا و آخرت وابسته به آنھا نیدنقابل توجه  ی دهیفا

 �دث أن كذباً  باملرء كىف"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۱۷[ - ۱۵۶
 .)٢(مسلم رواه ." سمع ما ب�ل

ن بس یانسان ھم ییفرمود: بر دروغگو ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۱۷( -۱۵۶
گران باز یرامون صحت و ُسقم آن)، آن را به دی(پ یا شهیچ اندیھ ید بیشنھرچه  هک

ل یه و تحلیر و بدون تجزکشه و تفید بدون اندید، نبایشنو یه مک یزیھر چ یعنید. (یگو
 ». د)ییگران بازگو نماید ید و براینکآن را باور  یو نقد و بررس

 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا
 یام اسالمکمات و احین تعلیتر یاز اصول یکی ج امبریث، پین حدیدر ا شرح:

ھا  را به ما انسان یو اخرو یوی، دنیو اجتماع یفرد یرامون شئون مختلف زندگیپ
ن باشد یقید بر اساس علم و یز بایشناخت شما در ھمه چ ید: الگویفرما یآموزد و م یم

دام نه کچ یتمال، ھو اح کا شین، یا حدس و تخمیر آن، خواه ظن و گمان باشد، یو غ
و نه در شھادت و نه در اعتقادات قابل قبول  یو نه در قضاوت و داور یدر عمل شخص

 ست. ین
ند، ک یدا میاعتقاد پ یزیو گمان، به چ کن و شیه بر اساس ظن و تخمک ییو آنھا

قت بر خالف یدھند، در حق یا شھادت مینند و ینش یگران به قضاوت مید ی ا دربارهی
اس یتواند مق یعات میه در اسالم نه شاکاند. چرا  رده و گام برداشتهکن دستور عمل یا

ه از ک یرقطعیو نه اخبار غ یل ظنیقضاوت و شھادت و عمل گردد و نه قرائن و دال

 یمفت به نقل از علوم القرآن ۳۳ه، ص یمیابن ت ریو اصول التفس ۱/۴ر مقدمه یثکر ابن یتفس -١
 .۲۸۴ -۲۸۲صص  یدیمحمد عمر ع :ترجمه یعثمان ید تقمحم

 .۵-۵ث یحد ۱/۱۰مسلم در مقدمه  -٢
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د یرسد. پس انسان مسلمان با یرقابل اعتماد به ما میرموثق و از افراد غیمنابع غ
ق یند و بدون تحقکد، و تا نشنود قضاوت نیند نگویبش باشد، تا نیمواظب چشم و گوش خو

  د.ینما یند و نه داورکمعتقد شود، نه عمل  یزین، نه به چیقیو علم و  یو بررس
و در تمام  یو اسالم یبشر ی ل جامعهکدر  ینبو ی ن برنامهیقت اگر ایو در حق

، یو نظام یاسی، سیو اخرو یوی، دنیو معنو ی، مادیو اجتماع یفرد یابعاد زندگ
از  یاریق اجرا شود، بسی.. به طور دق.و یو خانوادگ ی، عبادیو اقتصاد یفرھنگ
و  یو جوساز یساز عهیه از شاکھا  یھا و نابسامان یھا و ناھموار ھا و دغدغه چالش

و دروغ سرچشمه  کوکو مش یاساس و اخبار جعل یب یھا عجوالنه و گمان یھا قضاوت
 ده خواھد شد. یھا است، برچ یمانیھا و پش یامکانواع نا ی هین خود مایه اکرد یگ یم

، ھمه جا را فرا خواھد گرفت. ینصورت، ھرج و مرج در روابط اجتماعیر ایدر غ
گران در امان یس از گمان بد دک چیرد. ھکدا نخواھد ینان پیگران اطمیس به دک چیھ

ق و یتحق ی هیدد و روحگر یسازان، داغ و پررونق م عهیعات و شاینخواھد بود. بازار شا
ا یه در دنکآورد  یش بار میاند زودباور و ساده یرا از انسان گرفته و او را فرد یاوکنجک

است  یو ی هیات دھان بود سرماکگردش زبان و حر ی جهیه باد ھوا و نتک یتنھا سخنان
ه کیو نه تکند  می لیدل ی رش آنھا و در پخش و نشر آن سخنان، نه مطالبهیه نه در پذک

گران بازگو ید به دیرا شنھرچه  یا شهیچ اندیھ بی هک، بلینه و برھانیو اعتماد بر قر
 ند. ک یم

 تهأم يف اهللا بعثه نيب من ما"  :ج اهللا قال رسول قال: مسعود بنا وعن ]۱۸[ - ۱۵۷
 ختلف إنها ثم ،بأمره و�قتدون ،�سنته يأخذون وأصحاب حوار�ون أمته يف هل اكن إال قب�
 فهو بيده جاهدهم فمن ،يؤمرون ال ما و�فعلون ،يفعلون ال ما يقولون خلوف بعدهم من

 وراء وليس ،مؤمن فهو بقلبه جاهدهم ومن ،مؤمن فهو بلسانه جاهدهم ومن ،مؤمن
 .)١(مسلم رواه ." خردل حبة اإليمان من ذلك

را  یامبریچ پیھ أل فرمود: خداوند ج امبریپ«د: یگو س ) ابن مسعود۱۸( -۱۵۷
اران یان امتش یاو از م یبرااینکه  گذشته نفرستاده مگر یھا ھا و ملت ان امتیدر م

و منش او  کقت و سبیه به سنت و طرکرنگ و مخلص بودند یکده و خاصگان یگز
 ردند. ک یو اقتدا م یشدند و به فرمان و اوامر و دستورات او تأس یم کمتمس

 .۵۰-۸۰ث یحد ۱/۶۹مسلم  -١
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 ی ن آنان شد و سررشتهیگزین و جایجانش یبعدھا اخالف و فرزندان ناخلف یول
نان بد، راه پدران و ین فرزندان ناصالح و جانشیارھا و امور را به دست گرفتند. (اما اک
و  ین الھیر اوامر و فرامییف و تغیه دست به تحرکش نگرفتند، بلیانشان را در پکاین

ن یا یاالک ات روان شدند ویاز حق، به دنبال باطل و ماد یرویپ یزدند و به جا یشرع
گرفتند و به  یده میرا ناد یباق یداشتند و متاع سرا یافت میرا در یو دان یجھان فان

دند و حالل و حرام را ھمسان یازی یدست م ین الھیو اوامر و فرام یالم آسمانکف یتحر
 ییزھایردند و چک یه خودشان برابر آن عمل نمکگفتند  یرا م ییزھایشمردند و) چ یم

با دست که  کسی ه بدان مأمور نشده بودند. پسکدادند  یخود) انجام مش یرا (از پ
با زبان که  کسی ند مؤمن است وکمنفور و مبغوض، جھاد  ین افرادیش با چنیخو
ند مؤمن است. در کقلبًا با آنان جھاد که  کسی ند، مؤمن است وکش با آنان جھاد یخو

 ». او وجود نخواھد داشت مان دریا یسپند ی دانه ی ن صورت به اندازهیر ایغ
 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا

شستن و  یبه معنا» َحَور« ی از ماده» یحوار«: جمع  »ونیحوار« شرح:
 یشود و حوران بھشت یاطالق م یز حوارید نیسفھرچیز  به یردن است و گاھکدیسف
شان درخشنده  چشمان یدیا سفیاند  د پوستیه سفکند یگو ین جھت حور میز به ایرا ن
 اه است. یامًال سکآن  یاھیو س

ن نام یامبران به ایپ ی ژهیده و خاصگان ویاران برگزی یعلت نامگذار ی و درباره
درست و  یمانیبا صفا و ا یو روح کپا یه قلبکن یه آنھا عالوه بر اکتوان گفت  یم
گران و یار دکافزه ساختن و روشن نمودن کیروشن به ذات خدا داشتند، در پا ینیقی

امبران ی، ھمانند پیپرست و چندگانه کفر و شرکگناه،  یمردم از آلودگ یشستشو
 وشش و تالش فراوان داشتند. ک

فر و گناه و کو  یپرست و چندگانه کشر یقت آنھا ھم خود را از آلودگیو در حق
وقفه  یوشش و تالش بکگران یردن دک کپا یرده بودند و ھم براک کت پایمعص
 ند. یگو یم  »امبرانیون پیحوار«ن جھت آنھا را یند. از اداشت

لوف« ن آن گروه صالح شده و بعد از آنان پا یگزین و جایه جانشک ینسل یعنی:  »خُ
 ست و ناخلف و بد و ناصالح بودند. یناشا یوجود گذاشتند، نسل ی به عرصه

لوف« فرزندان  یون الم (بر وزن حرف) غالبًا به معناکبه س» َخْلف«جمع » خُ
 باشد.  یم» ُخلوف«بر وزن » َخلف«ست است و جمع یناصالح و بد و ناشا
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ن صالح و یفرزند و جانش یبه فتح الم (بر وزن شرف) به معنا» َخَلف«ه ک یدر حال
 باشد.  یم» اخالف«د و جمع آن بر وزن یآ یم یکن

 :هکن است یر است اکث قابل تذین حدیه در اک یا تهکن
ه کست، بلیر نیزه و شمشیر و نینبرد و قتال با ت یمنحصر در معناجھاد در اسالم 

تواند باشد، و  یز میتواند باشد با زبان و قلم ن یزه میر و نیه جھاد با شمشکھمانطور 
، یتی، تربیرکجھاد ف یرود، در معنا یار مکبه  یجھاد نظام یه در معناکھمانطور 

 شود.  یم ار گرفتهکز به ین یاسیو س ی، اقتصادیاجتماع
فرمان و  یه به منظور اعتالک، قطع نظر از نوع و سالح آن یتکن ھر نوع حریبنابرا

بردن  انیو از م یام و مسائل شرعکو اح ینبو یھا م و آموزهیو تعال یدستورات خداوند
» جھاد«شان باشد، تحت عنوان یژاندکان و یجو گزاران و بدخواھان اسالم و فتنه بدعت

  قرار خواھد گرفت.
ش یو گرا ی، روانیرکما، در راه جھاد ف ینونکه در عصر ک یسانکقت یو در حق

 یغ اسالمیدعوت و تبل یاسالم و گسترش مرزھا کم تابنایتعالسوی  به ھا خردھا و قلب
گران را از  شان و فتنهیژاندکنان و بدخواھان و ید یو بکنند  می وششکوقفه تالش و  یب

دارند و مردمان را به شاھراه  ین اسالم بدور میقرآن و قوانم اسالم و از یتجاوز به حر
ھا مبارزان سلحشور و مجاھدان و  نیسازند، در واقع ھم یت و سعادت رھنمون میھدا

از  یعت و پاسداریده و شریه با زبان و قلم در جھت دفاع از عقکھستند  یپاسداران
ن حال مقتدرانه یه و در عن، جانانه و مخلصانیان قرآن و مسلمکیم اسالم و از یحر

 نند. ک یجھاد و نبرد م
 د: یفرما یم ج رمکامبر ایپ

ش یبا مال و جان و زبان خـو«.»ألسنت�مو أنفس�مو جاهدوا املرش�� باموال�م«
 [احمد، ابوداود]». دینکپرستان جھاد  ان و چندگانهکبا مشر

 من هل اكن هدى إىل داع من"  :ج اهللا رسول قال قال: هر�رة أيب وعن ]۱۹[ - ۱۵۸
 اكن ضاللة إىل داع ومن .شيئا أجورهم من ذلك ينقص ال ،تبعه من أجور مثل األجر
 .)١(مسلم رواه ." شيئا آثامهم من ذلك ينقص ال ،تبعه من آثام مثل اإلثم من عليه

 ،۵۱۳ح یدارم ،۲۰۶ابن ماجه  ،۲۶۷۴ح یترمذ ،۴۶۰۹ابوداود ح ،۲۶۷۴ -۱۶ح ۴/۲۰۶۰مسلم  -١
 .۲/۳۹۷مسند احمد 
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مردم را به راه راست و که  کسی فرمود: ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۱۹( -۱۵۸
ند و ینما یرویه از او پکاست  یسانک ی پاداش او بسان پاداش ھمهدرست فرا خواند، 

 اھد. ک ینم یزیه از پاداش آنان چکاست  ین در حالیا
 ی بخواند، گناه و پادافره یدادیو ضاللت و ب یراھه و گمراھیمردم را به بکه  کسی و

از گناه  هکاست  ین در حالینند و اک یرویه از او پکاست  یسانک ی او بسان گناه ھمه
 ». اھدک ینم یزیآنان چ

 رده است]. کت یث را مسلم رواین حدی[ا
و ھر  یزشت و شوم ی قهیه ھر سنت و طرکد یآ یبر م یث به خوبین حدیاز ا شرح:

از مجازات و پاداش  یاست، سھم یا باقیه در دنک، مادام یدیو روش نحس و پل کسب
و  یکه ھر سنت و روش نک طور باشد. ھمان یگذار آن مین پایآن بر دوش نخست

از پاداش  ینند، سھمک یاست و مردم به آن عمل م یا باقیه در دنک، مادام یا دهیپسند
 رسد. یگذار آن مین دعوتگر و پایو ثواب آن به نخست

 وسيعود ،غر�باً  اإلسالم بدأ"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۲۰[ - ۱۵۹ 
 .)١(مسلم رواه ." للغر�اء فطو� ،بدأ كما

د و دوباره یبانه آغاز گردیفرمود: اسالم غر ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۲۰( -۱۵۹
 ». بانیبانه برگشت خواھد نمود، پس خوشا به حال غریغر

 رده است].کت یث را مسلم رواین حدی[ا

سيعود و بدأ االسالم غر�باً : « ت شده استین مضمون روایگر بدید یثیدر حد شرح:
 یبیبانه آغاز شد و دوباره به حالت غریاسالم غر» «كما بدأ، فطو� للغر�اء غر�باً 

 ». بانیرد. پس خوشا به حال غرکبرگشت خواھد 
 ھستند؟  یسانکبان چه یغر ج خدا رسول یا ده شد:یپرس

ه سنت و منش مرا زنده ک یسانک«. »�علمونها انلاسو اذلين �يون سنيت«فرمود: 
 ». دھند یاد میدارند و آن را به مردم  یم

خ یاز تار یا انگر غربت و ضعف اسالم در عصر و دورهیث بین حدیقت ایدر حق
ام طرفداران آن، روح ین ضعف و فتور خارج شده و با نھضت و قیع از ایه سرکباشد  یم

 .۲/۳۸۹مسند احمد ، ۳۹۸۶، ابن ماجه ح ۲۶۲۹ی حترمذ ،۱۴۵ -۲۳۲ح ۱/۱۳۰مسلم  -١
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قوت و  یه داراکخود  یرده و از غربت خارج شده، به حالت اولکرو را بر تن یقوت و ن
 ادت بوده در خواھد آمد. یومت و سکقدرت و ح

غربت آن دوام نداشت و از ضعف به قدرت و از  یده، ولیشروع گرد یبیاسالم از غر
اد و یتحت فشار و مغلوب بود و سپس با تعداد ز یا د. دورهیاستتار به اظھار گرد

 م گشت. کومت قدرتمند و حاکل حکیتش
نده را در یبر آ یدیأس و ناامیبر  یچ وجه داللتیھث به ین حدیه اکد دانست یو با

در زمان غربت اسالم در مقابل » غرباء«ه کم، یث باال خواندیبر ندارد. چنانچه در حد
 نند.ک یاء میاند، آنھا اح ن بردهیپردازند و آنچه را مردم از ب یفساد مردم به اصالح م

چ وجه از یاند و به ھ لغمثبت و سازنده و اصالحگر و دعوتگر و مب یآنان گروھ 
 ستند. یر و طرفداران جبِر قضا و قدر نیگ گر، گوشه ، فتنهیمنف یھا گروه
 را ج امبریپ ،أل ه خداوندک یھنگام«د: یگو ینه مین زمیدر ا یوسف قرضاویتر کد

پرستان،  از بت یان مختلفیاد ین داراینان زمکد، سایمردم مبعوث گردانسوی  به
ب ی، صائبه و فالسفه بودند. لذا اسالم در آغاز ظھورش غرینصارھود و یپرستان،  آتش

ان یگفتند، در م یم یکامبر را لبیشدند و دعوت خدا و پ یه مسلمان مک یسانکبود و 
 ب بودند. یگرفتند و غر یخود مورد محاصره قرار م ی ره و خانوادهیفه، عشیله، طایقب

 یواقع یخود بودند. غربا ی رهیعشبان قوم و یرفتگان دعوت اسالم، غرین پذیبنابرا
ان جوامع منتشر گشت و مردم گروه یو دعوت آن در م یاسالم علناینکه  آنان بودند، تا

وطن و  یافتند و از آن پس به جالی ییوستند و مسلمانان از غربت رھایگروه به اسالم پ
 مھاجرت پرداختند. 

وه و یبر ش یه اسالم واقعکم ینیب یاز آن پس به حالت آغاز برگشت و امروزه م یول
ه اگر به کباشد  یتر از زمان آغاز آن م بیاران او به مراتب غریو  ج خدا رسول ی برنامه

ت یان جامعه مشھور و معروف است، واقعیآن در م یآداب و رسوم ظاھر یلکصورت ش
 یان مردم غرباین آن در میروان راستیب و پیه آن اسالم، غرکن است یانگر ایب

 اند.  یواقع
ار خود و در یه اسالم در دکن است یو چند عصر گذشته، گواه ا یت امروزی[واقع

دعوت  یمردم را به اسالم واقع یسکه اگر کباشد تا آنجا  یب بوده و میان مردم غریم
ن ینجه، زندان، ترور و اعدام به عناوکل فشار، شیاز قب یالت فراوانکنموده باشد، مش

 .  واھد گرفت]او قرار خ یمختلف، فرارو
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ان ھفتاد و دو یدر م کار اندیگروه بس یکه ک یست؟ ھنگامیب نیچگونه اسالم غر
 روانیت و پیاست، منصب، والیقدرت، ر یه داراکشمار قرار گرفته یروان بیگروه با پ

مردم آورده  یبرا ج امبرخدایمخالفت با آنچه پ یفراوان و بازار گرم در راستا
 ار دارند. یو مطبوعات را در اخت یگروھ یھا تمام رسانهباشند، و از آن طرف  یم

الت و لذائذ آنان و با ین امت آورده با تمایا یبرا ج امبریه آنچه پکواضح است 
ن با ین دستاورد فضائل و علم آنان است و ھمچنیه آخرک ییھا شبھات و بدعت

تضاد و تناقض رود، در  ین اھداف و مقاصد آنان به شمار میه آخرک ینفسان یآرزوھا
 یروان آرزوھایان پیدر م یروان برنامه و منھج ربانیاست. چگونه رھروان راه خدا و پ

دام مذھب و که ھر کاست  ییخ و رؤسایآمال آنان مشا ی عبهکه الگو و ک یخام بشر
 .)١(؟»ستین یب و منزویانتخاب نموده، غررسالت را  کر مسلیغ کیمسل

رت در یه خداوند نعمت بصک( یھر گاه انسان مؤمن نیبنابرا«د: یگو یدر ادامه م یو
داشته باشد، و  یتابش را به او ارزانکح یو فھم صح ج امبرین و فقاھت در سنت پید

امبر یه پک یاز راه راست یو دور یالت نفسانیھا، تما یھا، گمراھ ن او را از بدعتیھمچن
گاھ صحابش بر آن بودهو ا ار خود قرار ک ی را سرلوحه یبخواھد منھج ربان )دھد یاند، آ

ان و استھزاء و یگرا بدعت یتوز نهکیطعن و مالمت جاھالن و  ید خود را برایدھد، با
 اداران آماده سازد. یدن یاجتماع ی د و محاصرهینجه و تبعکتمسخر نادانان و ش
گران فاسد است، در یان دیاداینکه  ب است به خاطرین خود غریمسلمان در د

اند، در  جسته کگران به بدعت تمسیرا دیب است، زیغر یبوش به سنت نکتمس
ب است به خاطر یگران، در نمازش غرید دیب است به خاطر فساد عقایاش غر دهیعق

ب است به خطار یقتش غریو طر کگران، در سلویدر نماز د یوجود خلل و نقصان
به خاطر ب است یگران، در انتسابش به اسالم غرید کقت و سلویطر یو تباھ یگمراھ

 یرا بر خالف آرزویب است، زیغر یگران و در معاشرت اجتماعیمخالفت با انتساب د
 ند. ک یآنان رفتار م ینفسان

ب است و در یغر یو ھم در امور اخرو یوی: انسان مؤمن ھم در امور دن خالصه
 یکان جاھالن و یعالم م یکابد. او ی ینم ینیاور و معیخود  یگران برایان دیم

ان یخداست در م خدا و رسولسوی  به دعوتگر یکان و یگرا ان بدعتیم یگرا سنت

 .۳۰۹-۳۱۰ص ۲معاصر ج یفقھھای  دگاهید -١
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ان یر است در مکاز من ی، آمر به معروف و ناھیالت نفسانیتماسوی  به دعوتگران
 .)١(است یکیر نکر و منکنزد آنان من یکیه نک یگروھ

د پشت ابر نخواھد ماند و باالخره تالش و یه ھرگز خورشکد غافل ماند یاما نبا
به ثمر خواھد نشست و  یاسالم یھا ھا و ارزش اء سنتیغرباء، با اح ی وقفه یوشش بک

ن بر ی، اسالم و مسلمین گروه مجاھد و سلحشور و مخلص و ربانیدوباره در پرتو تالش ا
د ی(به ام رون خواھد شد.یرد و از غربت و انزوا بکادت خواھد یومت و سکل جھان حک

 .آن روز)

 املدينة إىل يلأرز اإليمان إن"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۲۱[ - ۱۶۰
 .)٢(متفق عليه. " جحرها إىل ةاحليّ  تأرز كما

نه بر یمدسوی  به مانید ایترد یفرمود: ب ج امبریپ«د: یگو س رهی) ابوھر۲۱( -۱۶۰
 ». سوراخش برخواھد گشتسوی  به ه مارکگردد ھمانگونه  یم

 اند].  ردهکت یو مسلم روا یث را بخارین حدی[ا

إن االسالم بدأ «:  ت شده استین گونه روایگر بدید یتیث در رواین حدیھم شرح:

 ».هو يأرز ب� املسجدين كما تأرز احلية يف حجرهاو سيعود غر�باً كما بدأو غر�باً 
 [مسلم] 

نه به طور یه و مدکبه طور خاص و م یمراد از دو مسجد مسجدالحرام و مسجدالنب
 م است. عا

 ن نحو نقل شده است: یگر بدید یتیو در روا

 ] ی[ترمذ »....إن االيمان يلأرز ايل احلجاز«
ه در کن است یه مراد اکرد کن برداشت یات چنین روایتوان از مجموع ا یپس م

گردد. ھمانگونه  ین) بر میفین شرینه و حرمیه، مدکحجاز (مسوی  به مانیآخرالزمان ا
ن یث مفّسر و مبیسوراخش برخواھد گشت. و چون تمام احادسوی  به ه مارک

 باشد.  ین امر داخل میز در ایه نکه مکست، بلینه مراد نیگرند، تنھا مدیھمد
 اند:  نموده یمتفاوت یھا ات علماء برداشتین روایو از ا

 .۳۱۲ص  ۲معاصر ج  یفقھھای  دگاهیبه نقل از د ۲۰۰ – ۱۹۴ص  ۱م ج ین ابن قکیمدارج السال -١
 .۲/۲۸۶مسند احمد  ،۳۱۱۱ابن ماجه ح ،۱۴۷-۲۳۳ح ۱/۱۳۱مسلم  ،۱۸۷۶ح یبخار -٢
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ه کمان در آخرالزمان است یانگر غربت اسالم و ایث بین حدیاند؛ ا گفته یبرخ
 یتر و بھتر را برا امن یین، جایفین شرینه و حرمیه و مدکآن روز، جز م مسلمانان در

ابند و فتنه و فساد و ی ینم یام شرعکو اح ین الھیفرام یامبر و اجرایبه سنت پ کتمس
و  ینه، جوالنگاه وحیه و مدکتا به مکنند  می اپرستان آنھا را مجبوریان و دنیگرا بدعت

 شتن را از غربت برھانند. ینند و خوکا در آنجا حفظ ش ریمان خویع پناه برند و ایتشر
انگر زمان ظھور دجال است یث بین حدیه اکن باورند یز بر ایگر از علماء نید یبرخ

و  یموجبات گمراھاینکه  یدن مردمان و برایشکو به فساد  یگر فتنه یبرا یه وک
 یھا نیرد، به تمام سرزمیمان را از قلوب و نفوس آنھا بر گیضاللت آنھا را فراھم آورد، ا

ه و کشود به جز م ینوردد و وارد آنھا م یرود و آنھا را در م یم یراسالمیو غ یاسالم
ن شود را ندارد. یفین شرینه و حرمیه و مدکه وارد مکن توان را یا یه وکنه. چرا یمد

گر یگردد و د یه بر مکنه و میمدسوی  به مانی: ا دیفرما یم ج امبرین جھت پیبه ھم
فر کانبار یز رانگر ویو یھا ورشیآماج حمالت و  یراسالمیو غ یاسالم کشھرھا و ممال

 رند. یگ یروانش قرار میدجال و پ کو شر
 ین قاعده مستثنیمان مسلمانان از اینه در حفظ و حراست از ایه و مدکاما م

اند  ردهکن برداشت یث چنین حدیز از این یاز علماء و دانشوران اسالم یھستند و برخ
ن یفین شرینه و حرمیه و مدکگاه واال و شامخ میانگر جایث بین حدیاند: ا و گفته

محسوب  ینیز بزرگ دکنه دو مریه و مدکه در عھد رسالت، مکھمانگونه  یعنیباشد،  یم
 ن خواھند بود. یشه چنیھم یز و البته برایشدند، در آخرالزمان ن یم

ما و تا  ینونکوسته از عھد رسالت تا عصر یان مقدس، پکن دو میقت ایدر حق
گوناگون  یوندھایام پکھا و استح اجتماع دل یبرا یزکآخرالزمان رمز وحدت مردم، مر

 یھا نین سرزمیتر تکاز پربر یکی یو ھم از نظر ماد یه ھم از نظر معنوکباشند  یم
 شوند.  یم یجھان تلق

زادگاه  ،ج خدا مطھر رسول ی ، روضهیان نزول وحکان مقدس، مکن دو میدر واقع ا
رالبشر، استراحتگاه یتخت خیجوالنگاه مجاھدان، پا ،ش منزلگاه صحابه ،ج امبریپ
 باشند.  یدان بدر و احد میشھر صلح و صفا و آرامگاه شھ ،ج رمکامبر ایپ

خ به یوسته در ادوار مختلف تاریه پکان مقدس ھستند کن دو میقت ھمیو در حق
ه در صدر اسالم و در کخواھند ماند. ھمانگونه  یباق ینیو د یز معنوکعنوان دو مر

ت را یگاه و موقعین جایز ھمینده نینگونه بودند. و إن شاءالله در آیا ج امبریعھد پ

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٤٢٨

گر، دجال و دروغگو و  توز، فتنه نهکیگرا، بدخواه،  خواھند داشت و دست ھر بدعت
ن یرد و به اسالم و مسلمکوتاه خواھند کمان ید و اینت را از ساحت مقدس توحیبدط

 د. یرو و قوت خواھند بخشین
عشق، معطوف  ی عبهکن دو یاسوی  به تمام مؤمنان و مسلمانان یھا وسته قلبیو پ

دانند  یم یرمسلمانان به خوبیغ یه ھمه، حتکتپد. چرا  یدار آن دو مید یاست و برا
و جنبش  کو تحر یالھ یھا جذبه و یات معنوکن سرشار و مملو از برین دو سرزمیه اک
ان کن دو میت ھمیت و معنویزکقت در پرتو مریباشند و در حق یم یدیو توح یمانیا

اخ کد و یمسلمانان را سامان بخش یھا یاز نابسامان یاریتوان بس یه مکمقدس است 
 آن استوار ساخت. ی هیو اقتدار را بر پا یو بالندگ یع سعادت و خوشبختیرف

 



 

 

 

 

 

 دوم فصل

  قال: اجلريش ر�يعة عن ]۲۲[ - ۱۶۱
ُ
 ولتسمع ،عينك تلنم :هل فقيل ،ج اهللا نيب يتأ

 :يل فقيل ":قال ". قليب وعقل ،أذناي وسمعت عي� فنامت : "قال .قلبك ويلعقل ،أذنك
 من وأ�ل ،ادلار دخل ،ادلايع أجاب فمن ؛داعياً  وأرسل مأدبةفيها  فصنع ،داراً  ب� سيد

 ،املأدبة من يطعم ولم ،ادلار يدخل لم ،ادلايع �ب لم ومن .السيد عنه وريض ،املأدبة
. " اجلنة واملأدبة ،اإلسالم وادلار ،ادلايع و�مد ،السيد فاهللا : "قال".  السيد عليه وسخط

 .)١(الدارمي رواه

) به یا (فرشته یفرد«د: یگو )ج امبری(به نقل از پ س یعة الجرشیرب) ۲۲( -۱۶۱
ت بشنود و دلت یھا د چشمت بخوابد و گوشیشان گفت: بایآمد و به ا ج خدا نزد رسول

گاه و ھوش حضور قلب داشته باش و با دل و جانت در مجلس باش و با  یعنیار باشد (یآ
م یت ترسیه براک ین و به مثالک یگریدقت به سخنان من گوش فرا ده و مطالب را پ

ز فرمود: ین ج امبرین). پک یریگین و آن را با جان و دل پکنم، خوب دقت ک یم
گاه و گوشیم شنیھا د، گوشیفرمانت اطاعت شد. چشمم خواب به زنگ است  د و دلم آ

 ج خدا ن رسولیبگو تا با جان و دل آن را بشنوم). پس از ا یخواھ یمھرچه  (حال
با و یز یگاه آن فرشته (در وصف باورمندان و ناباوران امتم در قالب مثال فرمود: آن

ه کاست  یین گفت: وصف و داستان تو و امتت ھمانند پادشاه و فرمانروایروشنگر) چن
سوی  به ینده و دعوتگرکن افیرنگ یا زرگ ساخته و در آن سفرهوه و بکباش یا خانه

 رنگارنگ فرا خواند.  ی ن سفرهیمردمان فرستاده تا آنھا را به صرف خوردن غذا از ا
ند، وارد کرد و دعوتش را با جان و دل اجابت یفراخوان دعوتگر را بپذکه  کسی پس
ش یرا به خاطر اجابت دعوتش از خو یخورد و فرمانروا یشود و از آن سفره م یخانه م

 ند. ک یو خشنود م یراض

 .۱۱ح یدارم -١
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نورزد، نه وارد  ییند و به دعوتش اعتناکه فراخوان دعوتگر را اجابت نکھرکس  و اما
گردد و به جھت  یور م ن بھرهیرنگ ی شود و نه از آن سفره یوه مکپرش ی آن خانه
و کند  می نیخشمگ و یشتن ناراضیرا از خو یردن فراخوان پادشاه، وکاجابت ن

 آورد.  یرا فراھم م یموجبات خشم و غضب و
فرزانه ھمان فروانروا و پادشاه  یم، خدایل و ترسین تمثیفرمود: در ا ج امبریپ

خواند  یو اسالم فرا م یت آسمانیه مردم را به ھداکاست  ج است و آن دعوتگر محمد
وه، بھشت پرنعمت است کش ن و بایرنگ ی وھبار اسالم است و آن سفرهکش ی و آن خانه

به که  کسی رد، به اسالم وارد شده است و آنیرا بپذ ج امبریفراخوان پکه  کسی (پس
ران یکب یھا اخ شاه (بھشت) در آمده و از آن نعمتکقت به ید، در حقیاسالم گرا

خدا  ی پاسخ نھد، به خانه یرا ب ج امبریدعوت پکه  کسی گردد و اما آن یور م بھره
 ». ماند) یبھره م یر بھشت بیناپذ وصف یھا ارد نشده است و از آن نعمت(اسالم) و

 ].  رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

 ىلع متكئاً  أحد�م ألف� ال"  :ج اهللا رسول قال :قال رافع أيب وعن ]۲۳[ - ۱۶۲
 يف وجدنا ما ،أدري ال :فيقول ،عنه نهيت أو به أمرت مامن أمري  مراأل يأتيه ،أر��ته

 .)١(النبوة دالئل يف والبيهقي ماجه وابن والرتمذي داود وأبو أمحد رواه ." اتبعناه اهللا كتاب

ه مغرورانه کنم ینطور نبیفرمود: شما را ا ج امبریپ«د: یگو س ) ابورافع۲۳( -۱۶۲
از من  یثید و چون حدیه زنکیو نخوت بر تختتان ت یو خودخواھانه و از سرمست

 یا شما را از آن نھیام و  ه به آن شما را دستور دادهکد یبه شما رس یرامون امریپ
م (و تنھا یشناس ینم ج امبریبه نام قول و سخن پ یزید: چیین بگویام، آنگاه چن ردهک

ه در آن از حرام و حالل کن) ھرچه را یم و آن قرآن است، بنابرایشناس یز را میچ یک
 ». م و بسینک یت میم، آن را تبعیافتی

ت یروا» دالئل النبوه«در  یھقی، ابن ماجه، و بیث را احمد، ابوداود، ترمذین حدی[ا
 اند].  ردهک

و قال  ۲۶۶۳ح یترمذ ،۴۶۰۵ابوداود ح، رده استکت یالفاظ روان یر ایبه غ ۶/۸مسند احمد  -١
 .۱۳ح، ابن ماجه حیحسن صح
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 أوتيت إ� أال" :ج اهللا رسول قال قال: كرب معدي بن املقدام وعن ]۲۴[ - ۱۶۳
 فما ،القرآن بهذا علي�م :يقول أر��ته ىلع شبعان رجل يوشك أال ،معه ومثله قرآنال

 اهللا رسول حرم ما و�ن ،فحرموه حرام من فيه وجدتم وما ،فأحلوه حالل من فيه وجدتم
 لقطة وال اع،السب من ناب ذي لك وال ،األه� احلمار ل�م �ل ال أال ؛اهللا حرم كما

 فله ،يقروه لم فإن ،يقروه أن فعليهم بقوم نزل ومن ،صاحبها عنها �ستغ� أن إال معاهد
 كام " :قوله إىل ماجه ابن وكذا ،نحوه الدارمي روو داود أبو رواه"  قراه بمثل يعقبهم أن

 .)١( "اهللا حرم

از  !دی: به گوش باش فرمود ج امبریپ«د: یگو س ربک یمعدبن  ) مقدام۲۴( -۱۶۳
ھمانند  یگریز دیان ھم به من قرآن عطا شده و ھم چیجانب پروردگار جھان و جھان

 سنت).  یعنیآن (
ه با کوجود خواھند گذاشت  ی و پا در عرصهدا خواھند شد یپ ییھا ب انسانیعنقر

ه کیش تیخو یمرانکبر مسند ح یبر و نخوت و خودمحورکر از سر غرور و تیم سکش
ه در آن حالل کرا  یزید. چیشو کد و متمسید: فقط به قرآن چنگ زنیگو یداده و م

د (و ینورز ییر آن اعتناید و به غید حرام بدانیافتیه حرام کد، حالل و آنچه را یدید
ن یروان راستیاست). مسلمانان و پ یخف یار سنت و وحکن سخن انیمنظورشان از ا

گاه باش ج تب محمدکم  یرده ھمانند محرماتکحرام  ج خدا ه رسولکرا  یزید! چیآ
خداست) و  ی فرموده ،ج قت فرموده رسولیه خدا حرام فرموده است (و در حقکاست 

گاه باش از  یه در قرآن اثرکوجود دارد  یام شرعکو احل یاز مسا یادیه موارد زک( !دیآ
ت مانده. از کان آنھا سایه قرآن از بکز ھست ین یگریام دکمشان وجود ندارد و احکح
د. به یزدن به سنت من و حجت دانستن آن ھست نظر شما مجبور به چنگ ن نقطهیا

و من حرمت  ت ماندهکا قرآن از آنھا سایه در قرآن وجود ندارد و ک یامکعنوان مثال اح
وانات درنده یو خوردن گوشت ح یاھل ین قرار است): خرھایام از ا ردهکان یآنھا را ب

معاھد  یاز فرد یدار بر شما حرام است و اگر مال ش باشند و پرندگان ناخنین یه داراک
از باشد ین یاز آن باینکه  ست. مگریشما حالل ن یردنش براکد، استفاده یافتی یو ذم

باشد  یزیم و ناچکزیمت چیا از لحاظ مقدار و قیابنده ببخشد یآن را به ه کطور  نی(ا

 .۴/۱۳۲مسند احمد  ،۵۸۶ح یدارم ،۱۲ابن ماجه ح ،۲۶۶۴ح یترمذ ،۴۶۰۴ابوداود ح -١
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ردن آن حالل کن صورت استفاده یردنش خود را به زحمت ندھد، در اکدایپ یه براک
 است). 

نند و ک ییرایوارد گردد، بر آنھا الزم است تا از او پذ یبر مردم یه مھمانک یو ھنگام
ن یه بدترکدارند (چرا  یش را گرامیآورند و مھمان خو یرا به جا ینواز رسم مھمان

 بھره سازد).  یش را بیه تنھا غذا بخورد و مھمان خوکاست  یسکمردم آن 
ه در قبال آن مھمان بر کرا  یحقاینکه  دند ازیپس اگر مردم آن منطقه ابا ورز

موال آن حقش از ا ی تواند به اندازه ینند، پس مھمان و مسافر مکشان بود ادا  ذمه
 ». ندک ییرایش پذیمنطقه بردارد و از خو

ما ک«ث را تا ین حدیز ایاند و ابن ماجه ن ردهکت یروا یث را احمد و دارمین حدی[ا
 رده است]. کت یروا» حرم الله

  :»مثله معهو اال إين أتيت القرآن« شرح:

(ھمانند قرآن) » مثله معه«مراد از  یبه اتفاق تمام علماء، محدثان و دانشوران اسالم

ث ین حدیگر، اید یریاست. و به تعب ج امبریسنت مطھر پ یعنی» یخف یوح«ھمان 
ه قرآن کاست. ھمانگونه  یخداوند یز وحیه سنت نکت است ین واقعیبر ا یلیخود دل

 د:یفرما یم سرچشمه گرفته است. چنانچه خداوند یالھ یاز وح

ۡ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿   .]۴-۳[النجم:  ﴾٤إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ إِۡن ُهَو  ٣َهَوىٰٓ ل
ه با خود آورده است و با شما در ک یزیآن (چ .دیگو یھوا و ھوس سخن نم یو از رو«
ام یو پ یوح )خدا بدو یاز سو( هکست ین یامیو پ یان نھاده است) جز وحیم
 »...گردد یم

واال و م ید و شالوده و مفاھیگو یاز خودش نم یزیچ ج خدا قت رسولیو در حق
خداست و  ی هیه ھمه از ناحکست. چرا یر او نکف ی ث ساخته و پرداختهیشامخ احاد

ه ک یا ر باشد، تا چه رسد به انسان درس نخواندهکانسان، ھر قدر عالم و متف یکھرگز 
ن جامع، یچن یست سخنانیافته، قادر نیمملو از جھل و خرافات پرورش  یطیدر مح

ھا، بازھم  ه بعد از گذشتن قرنکاورد یغ بیو بل بایب و شگرف و زیپرمحتوا، عج
 ی نهیتواند گنج یران جھان است و مکلسوفان و متفیدانشمندان، ف یبخش مغزھا الھام
ساختن اجتماع صالح، سالم،  یم برایرکنار قرآن کم و مضبوط در کمح یا هیث، پایاحاد

 



 ٤٣٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

است،  یبر طبق وح ج امبریپ یھا شرو گردد و نه تنھا گفتهیوشا و پکا و یمؤمن، پو
 ن است. یز چنیر او نیوت و تقرکس یردار و حتکه اعمال و کبل

 :..».اال يوشك رجلٌ شبعان عيل أريكته«

 ج خدا ه رسولکث است یار حدکبزرگ ان ی انگر وقوع فتنهیث بین بخش از حدیا
ز ما با چشمان یسال قبل از وقوعش خبر داده و امروز ن یدر ھزاروچھارصد و اند

و  ید انحرافینشاندن عقا یرسکبه  یه براکم ینک یث را مشاھده میران حدکمنش یخو
 ث و سنت زدند. یار حدکخود دست به ان یالحاد

قرآن و سنت  ی شهیه رکن صدد ھستند یاسالم و قرآن در ا ی دشمنان قسم خورده
اندن کبتوانند اسالم و مظاھر آن را با خش یانند تا به راحتکبخش یتیگ ی را از صحنه

 ند. یمحو نما یتیگ ی آن از صحنه یو محور یدیلکدو اصل 
د قرآن، عقل، اجماع، ییت آن مورد تأیست و حجیاز قرآن ن یسنت ھرگز جدا یول

و اطاعت از  ج امبریپ یرویمشحون از پ یات قرآنیمسلمانان است و آ ی منطق و قاطبه
 ت سنت است. یو حج ین ویاوامر و فرام

ز یت سنت نیار است، حجکرقابل انیت قرآن غیه حجک قت ھمانطوریو در حق
فھم قرآن و  یه براکاست  یدیلک ی ه سنت به منزلهکو روشن است. چرا  یھیبد

 ست. ین یا از آن چاره یام اسالمکق احیتطب

مان و کن حایاز دستورات و فرام ج امبریپ» اال يوشك رجل شبعان« ی در جمله
و از سر غرور و نخوت و  یعلم که با اندکدھد  ینده خبر میان سوء آیفرمانروا

 یو نفسان ی، مادیویالت دنین شھوات و تمایتأم یو برا یو خودمحور ینیب خودبزرگ
و  یو اغراض پست نفس یو امراض فرد یش و بر اساس اھداف شخصیخو یوانیو ح
و  کتابنا یھا مردم را از توجه و اعتباردادن به سنت ج امبریاز سنت پ ییرھا یبرا
 ی فرمودهاینکه  شند. غافل ازک یبه طرف قرآن م ج امبرین پیآفر بخش و سعادت یتعال

ھمانا حرام خداست و  ،ج حرام رسولاینکه  خداست و غافل از ی فرموده ،ج رسول
 باشد.  یسنت از قرآن محال م کاکانف

ن یردند. اکرا به پا » ار سنتکان ی غائله«ام و مسائل اسالم کفرار از اح یآنھا برا
بر  یاسم مسلمان یند. ولیاسالم فرار نما کم تابنایام و تعالکخواستند از اح یگروه م
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ومت و سلطنت کا مانند مال، متاع، حیدن یھا نتیشان انتفاع از زیبماند تا برا یآنھا باق
 غلط و نادرست آسان گردد.  یھا استیس یو اجرا
الت و یم در مقابل تماکمح یبزرگ و سد یرا مانع و حائل یسنت نبو یول

ندازند و یاش ب ش آن را از مرتبهین آمال خویتأم یدند. لذا خواستند برایشان دیآرزوھا
ردند تا راحت کث را به پا یار سنت و حدکان ی گاھش قرار دھند. لذا غائلهیر جایدر غ

ش یند و به مقصود خویاده نمایش را پیبتوانند اھداف و اغراض شوم و نحس خو
 برسند. 

 :  »اال ال �ل ل�م احلمار االه�«
ت یقیه در حقککند  می ت اشارهین واقعیبه ا ج امبریث، پین بخش از حدیدر ا

بر  یریمجمالت آن، تفس یبرا یلی، تفصیواضح مبھمات قرآن ج امبریث پیحد
از  یکچ یث نبود، ھیات آن است و در واقع اگر حدیمخف ی نندهکار کالت آن و آشکمش

ا یام و کاز اح یمکچ حید، نه روزه را و نه نماز را و نه ھیفھم یمسلمانان قرآن را نم
 از مسائل آن را.  یا مسئله

ار یوت اختکمسائل س یاریان بسیش از بیه قرآن به سبب جامع بودن خوکچرا 
 ث گذاشته است. یسنت و حد ی ح آن را به عھدهیح و توضیرده و تشرک

ند، یاجرا در آ ی به مرحله ین قرآن به صورت عملیتورات و قوانم دسیخواھ یو اگر م
 ه شارح و مفسر قرآن است. کم یاز داریبه سنت ن
ه کست، بلیامبر معارض با قرآن نیم، ھرگز سنت پینکقت اگر به دقت نگاه یدر حق

 .)١(ر با قرآن است:یاز چھار حالت ز یکیسنت ھمواره به  یام و فرازھاکاح
ام کاح ی نندهکدکید و تأییدارد و سنت تأ یام قرآن ھماھنگکاحام سنت با کاح -۱

ث یاز پدر و مادر را ممنوع قرار داده است و در حد ی: قرآن نافرمان قرآن است. مثالً 
ا در قرآن از قتل به ناحق منع شده و در ین عمل ممانعت به عمل آمد. یز از این

 ...رار داده شده است وقتل به ناحق ممنوع ق از جاھا، یاریز در بسیث نیحد
اشارات آن است. مثًال:  یبرا یریمراد قرآن و تفس ی نندهکن ییسنت تب -۲

دستور داده شده  یلکه در قرآن به انجام آنھا به طور کرا  کیعبادات و مناس

م آزاد یمحمد سل» امبریبا سنت پ ییآشنا«و  ۳۸ص  یلیاصول الفقه، وھبة الزح یز فی: الوجکر. -١
 .۹۰-۸۹ص 
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آوردن آنھا و حدود آنھا را  یت به جایفکیو کند  می حیاست، سنت تشر
ه در ک یگانه، مقدار مال پنج ینمازھا یادا یسازد. مانند: چگونگ یمشخص م

 ...حج و کگردد، مناس یات واجب مکآن ز
ا عام آن را ید و یه مطلق قرآن را مقکآورد  یرا م یام و مسائلکسنت اح -۳

و أن «د: یگو یان محرمات میگرداند. به عنوان مثال: قرآن ضمن ب یمخصوص م

ان دو یه در مکاست  حرام، آن یھا احکاز جمله ن یعنی »جتمعوا بني االختني
اح حرام کردن آنھا در نک ه جمعک یسانکد. ظاھرًا ییباره جمع نمایکخواھر 

آن  ی عمه یکیه کن دو زن را یث جمع بیاست، فقط دو خواھر ھستند، اما حد
ه را یم خاص آکب حین ترتیرده است و بدکز حرام یاش باشد ن ا خالهی یگرید

 ...وت داده است یاش عموم ا خالهیبه عمه 
ا یو کند  می ت است، واجبکجابش سایه قرآن از اکرا  یمکسنت ح -۴

کننده حکمی است که قرآن از تحریمش ساکت مانده است. مثًال: از  حرام
احکامی که سّنت آن را بیان کرده و قرآن درباره آن چیزی نگفته است، پاکی 

لّ ميتته«فرماید:  آب دریا است که می آب دریا پاک  یعنی» هو الطّهورماءه واحلِ
 است وجانوری که در آن مرده باشد، حالل است. 

دھد  احکام دیگری که قرآن از بیان آنھا ساکت مانده و سّنت آنھا را توضیح می
عبارتند از: حرمت خر اھلی، خوردن حیوانات درنده که دارای نیش باشند و پرندگان 

 . ...ین، میراث جده، و نماز سفر ودار، حکم به شاھد و یم ناخن
آید، چنانچه  الشأن به شمار می پس در حقیقت سّنت، شارح و مفّسر قرآن عظیم

 فرماید:  و میکند  می را شرح و تفسیر قرآن بیان ج پیامبر ی وظیفه ،أل خداوند

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ   .]٤٤[النحل:  ﴾...ِ�ُبَّ�ِ

سازی که برای آنان  ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن برتونازل کرده و قرآن را«
  .»ازاحکام وتعلیمات اسالمی فرستاده شده است

  ..»:.همن نزل بقوم فعليهم ان يقرو«
 پیرامون این مسئله دو نظریه مھم وجود دارد: 
وارد گردد ای  بر مردم منطقه امام احمد بر این باور است که اگر مسافر و مھمانی 

آورند و ی  جا نوازی را به ی کنند و رسم مھمانیالزم و واجب است تا از او پذیرا برآنھا
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 منطقه ابا ورزیدند از غیر این صورت اگر مردم آن مھمان خویش را گرامی دارند. و در
بود، ادا کنند، پس مھمان و مسافر  شان را که در قبال آن مھمان بر ذمه یحّق اینکه 

ی یحق خو یش ازاموال مردم آن منطقه بردارد و از خویش پذیرا ی به اندازه توا ند می
نوازی مھمان و مسافر واجب است. و  کند. پس در نزد ا مام احمد، ضیا فت و مھمان

 ن حدیث است.یدلیل امام احمد ھم
اند که ضیافت و  اما جمھور (امام ابوحنیفه، ما لک، شافعی) براین عقیده 

ال�ّل «حدیث پیامبر سّنت است. و دلیل جمھور این نوازی واجب نیست، بلکه مھمان

و احادیثی دیگراز این قبیل است که بدون اجازه  »مال امرٍء مسلٍم اال بطيب نفس منه
توان از مالش استفاده کرد و جمھور از این حدیث چند  وطیب خاطر مسلمان، نمی

 اند:  جواب داده
این حدیث محمول بر حالت اضطرار و اجبار است. یعنی اگرکسی به شدت  -۱

اعتنایی ای وارد شد و مردم آن منطقه به او  گرسنه و تشنه بود، و در منطقه
نکردند و وی را درحالت اضطرار و اجبار قرارگرفت و مجبور شد بخاطر حفظ 

 حقش بردارد اشکالی ندارد.  ی جان از اموال آنھا به اندازه
احادیث دیگر منسوخ  ی این حکم در ابتدای اسالم بود و بعدھا به وسیله -۲

 گردیده است. 
 ده و پیمان بوده است. اند این حکم بر اساس معاھ برخی از علماء نیز گفته -۳

کردند و آنجا را در زیر  شی میکیعنی در صدر اسالم، مسلمانان به ھر جا که لشکر 
بستند که  آوردند، با مردم آنجا (چه شھر و چه روستا) پیمان می پرچم اسالم در می

آنھا و در اطراف و اکناف شھر و روستای آنھا قرار  ی ھرگاه لشکر اسالم در منطقه
نوازی را ادا نمایند. و این  آنھا را تأمین کنند و حق مھمان ی اید آنھا زاد و توشهبگیرند ب

 گونه منعقد شود، نیز باقی خواھد بود.  حکم اگر امروز نیز بدین
ای حداقل، سّنت است که حق مسافر و  ولی به ھر حال برای مردم ھر منطقه

چاره نگذارند و او را یو بمھمان را ضایع نکنند و او را گرسنه و تشنه و درمانده 
دستگیری نمایند، و در چنین مواقعی، اگر مسافری برآنھا وارد گردید، از او پذیرائی 

نوازی را بجای آورند. چرا که در حقیقت مسلمانان راستین و  کنند و رسم مھمان
واقعی کسانی ھستند که در ھر حال به فکر واماندگان، درماندگان، بیچارگان، غریبان و 

دستگیری وکمک و یاری به آنھا ھستند و در  ی باشند و پیوسته در اندیشه افران میمس

 



 ٤٣٧ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

گذاران، یتیمان، مستمندان، مسافران، واماندگان و  ھر حال ادای حقوق بردگان، خدمت
 نیاز به روح تواضع و فروتنی و تقوا و خداترسی دارد.  مھمانان،

 أ�سب" :فقال ج اهللا رسول قام :قال سار�ة بن العر�اض وعن ]۲۵[ - ۱۶۴

 و�� أال ؟!القرآن هذا يف ما إال شيئا �رم لم اهللا أن يظن أر��ته ىلع كئاً مت أحد�م
 �ل لم اهللا و�ن ،أ�رث أو القرآن ملثل إنها ،أشياء عن ونهيت ووعظت أمرت قد واهللا

 إذا ثمارهم أ�ل وال ،�سائهم رضب وال ،بإذن إال الكتاب أهل بيوت تدخلوا أن ل�م
 .)١(فيه تكلم قد ،املصييص شعبة بن أشعث :إسناده يفو داود أبو رواه ."عليهم اذلي أعطو�م

برای ایراد خطبه از جای  ج خدا گوید: رسول س ) عرباض بن ساریه۲۵( -۱۶۴
که مغرورانه و خودخواھانه و از سر مستی و  برخاست و فرمود: آیا یکی از شما در حالی

برد، چیزی را که خدا در قرآن  خود تکیه داده، گمان مینخوت بر َمسند حکمرانی 
ھا محرمات ھستند و بس. (وچیزی را به نام سّنت و اوامر  حرام کرده است، ھمان
 شناسد. البته ھدف وی از این سخن، انکار سّنت است، غافل از نبوی در این زمینه نمی

فرموده خداست و  ،ج رسول ی ھمانا حرام خداست و فرموده ،ج حرام رسولاینکه 
 ).باشد انفکاک سّنت از قرآن به دلیل عقلی و نقلی محال و باطل می

گاه باشید، به خدا سوگند، به  ای مسلمانان و ای پیروان راستین مکتب محمدی! آ
من قرآن و چیزی دیگر، ھمانندآن یا چیزی بیشتر ازآن (به نام سّنت) داده شده است 

دھم و از چیزھایی ممانعت  ی فرمان و پند و اندرز میکه در پرتو آن شما را به چیزھای
ھای  ھا و سفارش آورم (و در حقیقت ھمین اوامر و فرامین و نواھی و توصیه به عمل می

باشد. و مطمئنًا برای درک  قرآن و حتی بیشتر ازآن می من در کمّیت و مقدار ھمانند
و مسائلی که در قرآن  که احکامکند  می اھمیت و جایگاه سّنت ھمین مقدار کفایت

وجود ندارد و یا قرآن ازآنھا سکوت کرده، من در پرتو احادیث و سّنت خویش، حرمت و 
ام، چرا که سّنت من، حکمی را که قرآن از ایجابش، ساکت  حّلت آنھا را بیان نموده

حکمی است که قرآن از تحریمش ساکت مانده  ی کننده و یا حرامکند  می است، واجب
نوان مثال از احکامی که در قرآن نیامده و یا قرآن از آنھا ساکت مانده و من است. به ع
 .)ام از قرار ذیل اس را بیان نمودهحکم آنھا 

 .۳۰۵۰ابوداود ح  -١
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وبیدن کزدن، یا در تردید خداوند، بر شما حرام قرار داده که بدون اجازه (با زنگ بی
ه که در حمایت ھای اھل کتاب (یھود ونصاری و اھل ذم وکارھایی جز اینھا) وارد خانه

ھای این افراد جایز  اند) شوید، بلکه زمانی برای شما، واردشدن به خانه حکومت اسالمی
 است که مؤدبانه و دوستانه و برابر عرف و عادت برای ورود به خانه اجازه بگیرید. 

و نیز خداوند بر شما حرام کرده است که زنان اھل کتاب و اھل ذمه را که در 
می ھستند (به خاطر پرداخت جزیه و مالیات) مورد ضرب و شتم حمایت حکومت اسال

 قرار دھید.  تیو آزار و اذ
و وقتی که اھل کتاب، حقی را که در قبال پرداخت جزیه و مالیات سرانه بر 

گرحق ندارید و بر شما حرام است که به قھر و یشان بود، به شما ادا کردند، شما د ذّمه
 ھایشان بدون اجازه بردارید و بخورید.  رید و از میوهزور اموالشان را به یغما بب

اشعث «[این حدیث را ابوداود روایت کرده است. و در اسناد این روایت فردی به نام 

وجود دارد، که پیرامون توثیق و عدم توثیق وی، سخنانی از بزرگان  »بن شعبۀ المصیصی
  ].فن رجال وحدیث، ایراد شده است

 ج انکار حدیث است، و در ضمن پیامبر ی در این حدیث نیز، بحث از فتنه شرح:
ثابت کرد که انفکاک سّنت از قرآن محال است، چرا که یکی از اھداف سّنت، 

 کردن مراد قرآن است. تبیین
واضح مبھمات قرآن، تفصیلی روشنگر بر مشکالت آن  ج در حقیقت حدیث پیامبر

مسائل  ی توانیم از گنجینه . و احکام زیادی را ما میمخفیات آن است ی و آشکارکننده
ھای مختلف زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی  اسالم، در عرصه

واخروی، فرھنگی وسیاسی، اقتصادی ونظامی، عبادی وخانوادگی و... بیابیم که در 
ست که به بیان ا ج قرآن نیست و یا قرآن از بیان آنھا ساکت مانده. و این سّنت پیامبر

 آنھا پرداخته وآنھا را توضیح داده است.
در این حدیث، نیز به سه مسئله از این قبیل اشاره رفته است. این سه مسئله 

باشد که به خاطر پرداخت جزیه و  پیرامون احکام غیرمسلمانان درجامعه اسالمی می
اسالمی مؤظف شوند و حکومت  مالیات سرانه از حمایت حکومت اسالمی برخوردار می

است تا امنیت مالی، جانی و خانوادگی آنان را تأمین کند و از امکانات کشور، 
 آنھا برخورد نماید. برخوردارشان سازد و بسان یک شھروند با

 



 ٤٣٩ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

اند تا در معاشرات، معامالت، و روابط اجتماعی با آنھا مؤدبانه  و مسلمانان نیز مؤظف
 آزار واذیت و ضرب و شتم قرار ندھند. و دوستانه برخورد بکنند وآنھا را مورد

 در این حدیث سه نکته در باره اھل کتاب و اھل ذمه، بیان کرده است: ج پیامبر 
 بدون اجازه نباید وارد خانه آنھا شد. -۱

علماء و  از این تعبیر، :»وال رضب نسائهم«به زنان آنھا نباید تعرض کرد.  -۲
 اند:  دانشمندان اسالمی دو برداشت کرده

یعنی نباید به خاطر پرداخت جزیه و مالیات از زنان، آنان را مورد ضرب و شتم  الف)
شود. در تعریف  و آزار و اذیت قرار دھند. چرا که از زنان اھل کتاب جزیه گرفته نمی

مالیاتی است که از طرف حکومت اسالمی تعیین و از مردان بالغ و « :خوانیم جزیه می
نه از افراد  شود. ی دریافت مییتوانا ی ب به اندازهسالم و عاقل و ثروتمند اھل کتا

حکومت  گیر. فقیر و حقیر و نه از زنان و کودکان و راھبان گوشه فلج،کور، بنده،
 فطریه، گیرد و از مسلمانان ُخمس غنائم، زکات مال، اسالمی از اھل کتاب جزیه می

 وجوه کفارات مختلفه و غیره.
و امنّیت مالی، و جانی و کند  می د معافپرداخت جزیه، اھل کتاب را از جھا

 .»سازد مکانات کشور برخوردارشان مینماید و از ا خانوادگی آنان را تأمین می
جزیه و مالیات سرانه، گرفته  لذا از تعریف جزیه، دانسته شد که از زنان و کوکان و...

 این امر اذیت و آزار داد.  ی شود، پس نباید آنان را در باره نمی

این است که نباید به »: ال رضب نسائهم«برخی از علماء بر این باورند که مراد از  ب)
زنان اھل کتاب و معاھد و ذّمی، به ُعنف و زور تجاوز جنسی کرد. یعنی نباید مسلمانان 

اند، برایشان حالل  گمان کنند که زنان اھل کتاب که در حمایت حکومت اسالمی
توانند با آنھا بکنند و آنھا را مورد اذیت و آزار  اھند، میخو است. بنابراین ھرکاری که می

  .جنسی قرار بدھند
به قھر و زور نباید اموال اھل کتاب را تصرف کرد. یعنی اگر اھل کتاب، حقی را که  -۳

به مسلمانان ادا کردند،  شان است، در قبال پرداخت جزیه و مالیات سرانه بر ذمه
ان را مورد تاخت وتاز و تعرض قرار دھند و به دیگر مسلمانان حق ندارند، اموالش

قھر و زور درآنھا تصرف کنند. و حتی این اجازه را ندارند که بدون اجازه و طیب 
 ھای آنھا بخورند. شان درآیند و از میوه ھای خاطرآنھا، به باغ و بوستان
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پس دانسته شد که اھل کتاب و اھل ذمه، در حمایت حکومت اسالمی و در حمایت 
کنند، مال،  ای که پرداخت می مسلمانان قرار دارند و درمقابل جزیه و مالیات سرانه از

 جان، ناموس و شخص خودشان درامان ھستند وکسی حق تعرض به آنھا را ندارد.
آنھا چیزی بیان نکرده و یا حداقل از  ی از احکامی است که قرآن در بارهھا  این و

است که آنھا را برای ما مسلمانان به  ج پیامبر بیان آنھا ساکت مانده است واین سّنت
 تمام، به تصویرکشیده است.ھرچه  زیبائی

 فوعظنا بوجهه علينا أقبل ثم ،يوم ذات ج اهللا رسول بنا ص� :قال :وعنه ]۲۶[ - ۱۶۵
 كأن !اهللا رسول يا :رجل فقال .القلوب منها ووجلت ،العيون منها ذرفت ،بليغة موعظة

 عبدا اكن و�ن ،والطاعة والسمع ،اهللا بتقوى أوصي�م"  :قال ،فأوصنا مودع موعظة هذه
 وسنة �سنيت فعلي�م ؛كث�اً  اختالفاً  �ىبعدي فس من�م يعش من فإنه ،حبشياً 
 و�دثات و�يا�م ،بانلواجذ عليها وعضوا بها تمسكوا ،املهدي� الراشدين اخللفاء
 وابن والرتمذي داود وأبو أمحد رواه ." ضاللة بدعة و� ،بدعة �دثة لك فإن ؛األمور

 .)١(الصالة يذكرا مل أهنام إال ماجه

با ما نماز خواند و  ج گوید: روزی پیامبر خدا س عرباض بن ساریۀ) ۲۶( -۱۶۵ 
ھا ازآن به ھراس و  ای کرد که دل ما شد و ما را موعظه ی نماز، متوجه ی پس از اقامه

 ھا به گریه درآمدند.  دھشت افتادند و چشم
ای  خداحافظی است، پس ما را توصیه ی گویی این موعظه !ج خدا گفتیم: ای رسول

 کنید. 
 کنم بردن توصیه می گاه فرمود: شما را به تقوا و ترس از خدا و شنیدن و فرمان آن

 ای حبشی بر شما امارت و فرمانروایی براند. بردهکه ھرچند 
بزودی ناظر اختالفات  ه عمری دراز بکند و زنده بماند،کس کتردید، از شما ھر بی

زیادی (در میان مسلمانان) خواھد گشت. بنابراین در چنین وقتی به راه و روش من و 
مردان ھدایت  ، آن بزرگ)ش سبک و منش خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان وعلی

گر، تمسک جوئید. و با چنگ و دندان آنرا بگیرید و حفظ کنید و از ایجاد  یافته و ھدایت
 امور نوساخته و نوپیدا در دین به شّدت بر حذر باشید.

 .۹۵ح  یدارم ،۴۲ابن ماجه ح  ،۲۶۷۶ح  یترمذ ،۴۶۰۷ابوداود ح  ،۴/۱۲۶مسند احمد  -١
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ای در دین، بدعت و ھر بدعتی، ضاللت و گمراھی  چون ایجاد ھر امر نوساخته
  .)گردد است. (و ھر ضاللتی به آتش دوزخ منتھی می

. و ترمذی و ابن ماجه نیز این حدیث اند کرده [این حدیث را احمد و ابوداود روایت
  ].اند روایت کرده» صّلی ِبنا رسول الله ذات یوم«را بدون 

و سّنت خلفای  ج این حدیث گویای این حقیقت است که وجود سّنت پیامبر شرح:
دی، تنھا عامل صالح و برای اّمت محّم  ،ج خدا بزرگوار رسول ی و صحابه ش راشدین

ھای مختلف  رشد و ترقی و پیشرفت و تکامل و تعالی ایمانی، اخالقی، عرفانی در عرصه
 زندگی است.

ھا، امتش را به متابعت از  در زمان بروزاختالفات و مجادله ج در این حدیث، پیامبر
و  ای پر از تأکید سّنت خویش و سّنت خلفای راشدین توصیه کرده است و با لھجه

ن برطرف یراشد یو تفسیر منفی را نسبت به سّنت خلفا اصرار، و ھرگونه توجیه
 سازد. می

 ھا بودند که ایمانشان مالک سنجش ایمان ماست: چرا که درحقیقت ھمان

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا ْ هۡ ٱَ�َقِد  ۦبِهِ  َءاَمنُتم َما  .]۱۳۷[البقرة:  ﴾َتَدوا
ه شما ک ییزھاید، و بدان چیا مان آوردهیه شما اکاورند، ھمچنان یمان بیاگر آنان ا«
) رھنمود ییگمان(به راه درست خدایمان داشته باشند، بیز ایشان نید، ایمان داریا

 ..»اند گشته
ھا و رھنمودھایشان نیز برای ما در حل مشکالت فرھنگی  ھا، وکرده پس گفته 

، قابل استناد و استدالل و تقلید وسیاسی و عبادی یواجتماعی و نظامی واقتصاد
 باشد. می

آنھا را در حّد الگو و مقتدا برای آیندگان قرار داد  ج خدا ه رسولکھا بودند  و ھمان
شدن در  آنھا را تنھا راه نجات ممکن از غرق روی از سّنت خویش و سنت و دنباله
بار،  ، و افکار و اعمال پوسیده و نکبتیھای ذاللت و گمراھی، فالکت و بدبخت گرداب

 معرفی نمود. 
ھا برای  ترین راه ترین و بھترین و مطمئن چرا که پیروی از آنھا، یکی از مھم

ھای نبوی  تعلیمات اسالمی، اوامر و فرامین الھی و تعالیم آموزه ی دستیابی به گنجینه
ھای مختلف زندگی، اعم از حیات فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی  در عرصه

 باشد. .. می.و اخروی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتصادی، عبادی و خانوادگی و
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ر و پود دین مبین اسالم به و علم و ایمانشان تا ،ش و خلفای راشدین ودیگر صحابه
آید، چرا که تصور دین بدون توجه به سّنت و علم آنھا، ممکن نیست، چرا که  شمار می

برآن راه قرار داشت وآنھا  ج خدا اند که قدم رسول آنھا قدم بر شاھراھی گذاشته
معارف  ی توان به کمک آنھا، به گنجینه ھایی ھستند که می ترین و بھترین واسطه عالی

و شرعی دست یافت و مسیر اصلی را از مسیر انحرافی باز  یعلوم قرآنی و نبو و
 شناخت.

نمائیم.  بذکر ھمین سخن از حسن بصری اکتفا می کالم، ی برای جلوگیری از اطاله
در میان امت محمدی،  ج یاران محمد«فرماید:  می ج خدا وی پیرامون یاران رسول

مترین تکلف و کدانش وترین علم و  یق و ژرفترین و صاف ترین قلب و عم دارای پاک
 .»تصّنع بودند

 ج نی پیامبریآنھا مردمانی بودند که از سوی خدا برای مصاحبت و ھمراھی و ھمنش
پس ای مسلمانان! اخالق و خلق و خوی خویش را با  .انتخاب و گزینش شده بودند

آنھا  !عبه سوگندھمانند سازید. به خدای ک ھا و سنن آنھا اخالق و صفات و ویژگی
 .)١(صراط مستقیم والھی و نبوی بودند برشاھراه راست و

 هذا"  :قال ثم ،خطاً  ج اهللا رسول نلا خط :قال مسعود بن اهللا عبد وعن ]۲۷[ - ۱۶۶ 
 منها سبيل لك ىلع ،سبل هذه : "وقال ،شماهل وعن يمينه عن خطوطا خط ثم "،اهللا سبيل

نَّ ﴿ :قرأو ،" إيله يدعو شيطان
َ
 .اآلية .]١٥٣[األنعام:  ﴾تَّبُِعوهُ ٱَ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتِقيٗما فَ  َوأ

 .)٢(والدارمي والنسائي أمحد رواه

با دست مبارک خویش، در  ج خدا گوید: رسول س ) عبدالله بن مسعود۲۷( -۱۶۶
زمین خطی ترسیم نمود. سپس فرمود: این شاھراه بزرگ، راه راست و مستقیم خدا 

 (یعنی دین خدا) است. 
ھای دیگر  راهھا  این گاه خطوطی فرعی از راست و چپ آن خط کشید و فرمود: آن

ت، یھای ویرانگر یھود ھای انحرافی والحادی، بسان ادیان واندیشه است.(یعنی راه
نصرانیت، مجوسّیت و سایر ادیان و ملل دیگر که مبتنی بر بدعت، ضاللت وگمراھی و 

 .۱۲۹ص  ۱فتح الملھم ج  -١
 .۱۱ابن ماجه ح  ،۲۰۲ح  یدارم ،۴۳۵/  ۱مسند احمد  -٢

 

                                           



 ٤٤٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

انگیز و فسادآمیز و  ھای انحراف ھا و اندیشه فالکت و نکبت و متکی بر ھوا و ھوس
و ھیچ  ).باشد مبتنی بر اھداف شخصی، امراض فردی واغراض نفسی و حیوانی می

خواند.  آن فرا میسوی  به یطانی قرار دارد کهبرآن شاینکه  راھی ازآنھا نیست، مگر
گاه باشید که اسالم را بپذیرید، چرا که منتھی به سعادت گردد و  جھان میھردو  (پس آ

ھای غیر الھی و شیطانی و نفسانی پیروی و تبعیت  بر شما حرام است که از راه و روش
 ).شود جھان میھردو  کنید چرا که منتھی به شقاوت

 :از این تمثیل و ترسیم این آیه را تالوت فرمودپس  ج پیامبر

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ فَٱ َتِقيٗماَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َعن َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهِۦۚ   .]۱۵۳[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ
ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است و منتھی به  این راه (که من برایتان« 

ھای باطلی که شما را از  پس ازآن پیروی کنید و از راه.گردد جھان میھردو  سعادت
سازد. اینھا  ام، پیروی نکنید که شما را از راه خدا منحرف و پراکنده می آن نھی کرده

  .»ھیزگار شویدتا پرکند  می چیزھایی است که خداوند شما را بدان توصیه
  ].اند [این حدیث را احمد، نسائی و دارمی، روایت کرده 

 حىت أحد�م يؤمن ال"  :ج اهللا رسول قال :قال عمرو بن اهللا عبد وعن ]۲۸[ - ۱۶۷
 حديث هذا :أر�عينه يف انلووي وقال ،السنة رشح يف رواه ." به جئت ملا تبعاً  هواه ي�ون

 .)١(صحيح بإسناد احلجة كتاب يف رويناه صحيح

فرمود: ھیچ یک از شما به  ج گوید: پیامبر ـ ب عبدالله ابن عمرو ـ)۲۸( -۱۶۷
تمایالت و غرائز نفسانی وی،  رسد، مگر زمانی که خواست او و تمام حقیقت ایمان نمی

ھای دقیق و عمیق و  تابع آنچه من از سوی خدا (از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه
 ام باشد.  آفرین) آورده بخش و سعادت ژرف و تعالی

این  ی روایت کرده و امام نووی در باره» شرح السنۀ«این حدیث را در» بغوی[« 
حدیثی صحیح است و ما آن را با اسنادی  گفته: این حدیث،» اربعین«حدیث در 

[اثر: ابوالفتح نصر بن ابراھیم مقدسی نابلسی] روایت  »كتاب احلجة«صحیح از 
  ].ایم کرده

 .۱۰۴ح » شرح السنة« بغوی -١
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ھم در مسائل  ج از این حدیث به خوبی دانسته شد که پیامبر اسالم شرح:
اجتماعی، ھم فردی و خصوصی، ھم فرھنگی و اقتصادی، ھم سیاسی و نظامی، ھم در 

تر  نسبت به خودش اولی یمسائل مربوط به حکومت و قضاوت، از ھر انسان مسلمان
 مقدم بر اراده و خواست وی[ھر انسان مسلمان] ،امبر]یاست. و اراده و خواست او[پ

 باشد. می
خدا جز خیر و صالح جامعه و فرد را در  ی معصوم است. و نماینده ج چراکه پیامبر

گاه منافع خود را بر دیگران مقدم  و ھوس نیست و ھیچ گیرد، ھرگز تابع ھوا نظر نمی
شمرد، بلکه برنامه او در تضاد منافع، ھمواره ایثارگری و فدا کاری و دلسوزی و  نمی

اوست، و حتی از  ی گوید، سخن خداست و از ناحیه میھرچه  شفقت برای امت است.
 تراست.  پدر نسبت به اّمت دلسوزتر و مھربان

عرضه  ج ص مسلمان باید عملش را بر کتاب و سّنت پیامبربه ھمین جھت شخ 
 ج دارد و با نفس و خواھشات خود مخالفت کند و تابع دین و شریعتی باشد که پیامبر

در کار است، جایی  ج از جانب خدا آورده است و مادام که کتاب خدا و سّنت پیامبر
 ماند. باقی نمیکس  ھیچ ھای برای صدور فرمان و ِاعمال حوس

ودر واقع پیروان راستین پیامبران، کسانی ھستند که در برابر حکم خدا و رسول  
  :گوید: شنیدیم و اطاعت کردیم ھایشان باشد، می اگر چه بر خالف منافع و خواسته

ۡ ٱ َل إِ�ََّما َ�َن قَوۡ ﴿ ْ إَِذا ُدُعوٓ  ُمۡؤِمنِ�َ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن بَۡيَنُهمۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

َطۡعَنا َسِمۡعَنا
َ
  .]۵۱النور: [ ﴾َوأ

مؤمنان ھنگامی که به سوی خدا و پیامبرش فرا خوانده شوند تا میان آنھا داوری « 
  .»گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم ند، سخنشان تنھا این است که میک

تسلیم و درحقیقت منفورترین افراد در پیشگاه خدا، افرادی ھستند که در مواردی، 
ھستند که با منافع شخصی و اغراض فردی و خواھشات و  ج فرمان پیامبر خدا

گوش فرا دھند و  ج خدا تمایالت آنھا، تطبیق کند و در جایی که باید به فرمان رسول
ھای  بینند، در آن صورت به ِاعمال ھوس آن را مخالف نفس و خواھشات خویش می

 نؤمن ببعض«آورد و به تجزیه و تحلیل احکام الھی و نبوی به مصداق  خود روی می

 



 ٤٤٥ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

پردازند. و در حقیقت این گروه به منافع و خواھشات خویش ایمان  می »ببعض نكفرو
  .و رسول اند، نه به حکم خدا آورده

اما مؤمنان واقعی و راستین و پیروان حقیقی مکتب محمدی، پیوسته اراده و 
ھایشان تحت شعاع اراده و خواست خدا و رسول است و به ھنگام تضاد منافع  خواسته

 ج پوشند و تسلیم فرمان خدا و پیامبر زود گذرشان با فرمان حق، ازآن چشم می
خواھند،  ای ندارند و جزآنچه آنھا می ه کنند، ارادهشوند. و جزآنچه خدا و رسول اراد می

دارند که خدا و رسول  ای در دل آنھا نیست. و فقط چیزی را دوست می خواسته
 خواھند. دوست دارند و از چیزی متنفر و بیزارند که خدا و رسول نمی

تواند به اوج ایمان برسدکه  گیریم: انسان مسلمان ھنگامی می پس نتیجه می
الشعاع عشق به ذات خدا و  ترین عالقه او یعنی عشق به ذات خود را تحتنیرومند

 قراردھد. ج جود رسول اکرم نمایندگان و پیامبران او، باالخص ذات ذی

 من سنة أحيا من"  :ج اهللا رسول قال :قال املز� احلارث بن بالل وعن ]۲۹[ - ۱۶۸
 من ينقص أن غ� من بها عمل من أجور مثل األجر من هل فإن ،بعدي أميتت قد سنيت

 مثل اإلثم من عليه اكن ،ورسوهل اهللا يرضاها ال ضاللة بدعة ابتدع ومن ؛شيئا أجورهم
 .)١(الرتمذي رواه ." شيئا أوزارهم من ينقص ال بها عمل من آثام

پس از من، که  کسی :فرمود ج گوید: پیامبر س ) بالل ابن حارث مزنی۲۹( -۱۶۸
عمل بپوشاند و  ی متروک مرا احیا کند (و به آن جامهھای مرده و  یکی از سنت

اجراء در بیاورد و دیگران  ی به مرحله ،حکمش را در زندگی فردی و اجتماعی خویش
پاداش و مزد او بسان پاداش  ).آن فرا خواند و آن را به مردمان آموزش دھدسوی  به را

ل بپوشاند و این در حالی ی عم کسانی است که از او پیروی کنند. و به آن جامه ی ھمه
  .شود است که از پاداش آنان چیزی کاسته نمی

دست به نوآوری در دین بزند و امور نوساخته و نوپیدایی در دین ایجاد که  کسی و
کند که موجبات گمراھی و ضاللت مردمان را فراھم آورد و ناخشنودی خدا و رسول او 

بیراھه و گمراھی و ذاللت و بیدادی  به را درپی داشته باشد (و به این طریق مردم را
ار کگذار و  کسانی است که از آن بدعت ی بخواند گناه و پادافره او بسان گناه ھمه

 .۲۶۷۷ح  یترمذ -١
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نوساخته در دین پیروی کنند. و این در حالی است که از گناه آنان چیزی کاسته 
که سنت زشت و شوم و سبک و روش نحس و پلیدی ایجاد کند ھرکس  شود (پس نمی
با آن موجبات گمراھی و ضاللت خود و مردمان را فراھم آورد. مادام که در دنیا، که 

این سنت و روش بد و زشت باقی است، سھمی از مجازات و پاداش و پادافره آن بر 
  .باشد) گذار آن بدعت می دوش نخستین پایه

 [این حدیث را ترمذی روایت کرده است] 

 .)١(جده عن،أبيه عن،عمرو بن اهللا عبد بن كثري عن ماجه ابن رواهو ]۳۰[ -۱۶۹
) ابن ماجه نیز ھمین حدیث را از کثیر ابن عبدالله ابن عمرو، او نیز ۳۰( -۱۶۹

روایت  )س ازپدرش (عبدالله ابن عمرو) و او نیز از طریق پدر بزرگش (عمرو بن عوف
 کرده است. 

 احلجاز إىل يلأرز ادلين إن"  :ج اهللا رسول قال :قال عوف بن عمرو وعن ]۳۱[ - ۱۷۰
 إن .اجلبل رأس من األرو�ة معقل احلجاز من ادلين ويلعقلن ،جحرها إىل احلية تأرز كما

 من انلاس أفسد ما يصلحون اذلين وهم ،للغر�اء فطو� ،بدأ كما وسيعود غر�با بدأ ادلين
 .)٢(يالرتمذ رواه".  سنيت من بعدي

سوی  به تردید، ایمان بی :فرمود ج گوید: پیامبر س ) عمروابن عوف۳۱( -۱۷۰
 گونه که مار گردد، ھمان مکه و مدینه و اطراف و اکناف آن دو) بر می( سرزمین حجاز

 سوراخش برخواھد گشت و در آن پناه خواھد گرفت.سوی  به
گونه  شود، ھمان برد و متحّصن می وبه خدا سوگند! دین به سرزمین حجاز، پناه می

مشکالت و مصائب و ناامنی و یورش شکارچیان) به باالی که بز کوھی ماده،(در وقت 
شود (تا از شّر شکارچیان و خطرھا در  گیرد و در آنجا متحّصن می ی کوه پناه می قّله

 ).امان باشد
تردید، دین مبین اسالم، با غربت آغاز شده است و ھمانطور که با غربت آغاز شد  بی

 !ج خدا غریبان. گفته شد: ای رسول دوباره غریب خواھد گردید. پس خوشا به حال
ھایم  فرمود: آنان کسانی ھستند که زمانی که مردم سنت غریبان چه کسانی ھستند؟

 .۲۱۰ابن ماجه ح  -١
 .حیو قال حسن صح ۲۶۳۰ح  یرمذت -٢
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کشند و آنھا را از  گرفتن آن) به فساد می را (با ترک عمل به آن و یا انکار آن و یا نادیده
ن مردم به آن) برند. آنان (باایمان و عمل به آن و تبلیغ و دعوت و فراخواند بین می

 دارند. و زنده میکنند  می ھایم را احیاء سنت
 ]این حدیث را ترمذی روایت کرده است.[ 

پیرامون این حدیث پیشتر صحبت شد. اّما تذکردادن این نکته را خالی از  شرح:
  :که این بینیم وآن لطف در اینجا نمی

کثرت انگشتان  در ھر زمان و ھر مکان، مالک شناخت حق و معیار معرفت سّنت،
باالرفته و جنجال تبلیغاتی نیست. بلکه حق، دارای نور و روشنی است که در جامعه 

کننده و شگرف خویش  الشعاع خود و تحت تأثیر انوار خیره درخشد و ھمه را تحت می
 دھد، اگر چه تنھا باشد و کسی از آن پیروی نکند. می قرار

اشاره کرده و گروھی از مؤمنان راستین نیز در این حدیث به این موضوع  ج پیامبر
را برای مسلمانان به تصویر کشیده که با وجود این که بیشتر مردم دچار فساد و 

ھای  بندوباری نسبت به اوامر و فرامین الھی و تعالیم وآموزه انحراف و الحاد و بی
چنگ و که میان آنھا غریب ھستند، با این وجود با  شوند و در حالی تابناک نبوی می

شوند و به مخالفت  و به راه راست متمسک میکنند  می را حفظ ج دندان سنت پیامبر
کنند، اعتنا و توجھی  توجھی می اند و به سّنت بی کسانی که از راه راست منحرف شده

بندوباران نسبت  دانند که منحرفان از راه حق و بی کنند، چرا که آنھا به خوبی می نمی
تعدادشان زیاد باشند و در مقابل، آنھا کم و غریب باشند، باز ھم  به سّنت نبوی اگر چه

آن فرا سوی  به و تمام مردم راکنند  می ارزشی ندارد و با چنگ و دندان سّنت را حفظ
 خوانند.  می

ھای  اند و اگر بخواھند سّنتی از سّنت و در حقیقت چنین افرادی در جامعه غریب 
عمل بپوشانند،  ی را احیا کنند و به آن جامه ج خدا رسول ی متروک و فراموش شده

گرایان و استھزاء و تمسخر  توزی بدعت باید خود را برای طعن و مالمت جاھالن و کینه
اجتماعی دنیاداران و در نتیجه خود را برای  ی نادانان و شکنجه و تبعید و محاصره

 فشار و زندانی و قتل و ترور آماده سازند. 
ؤمن ھم در امور دنیوی و ھم در امور اخروی غریب است. در به ھر حال انسان م

ادیان دیگران فاسد است، در تمسکش به سّنت نبوی اینکه  دین غریب است بخاطر
اش غریب است به  اند، در عقیده غریب است، زیرا دیگران به بدعت، تمسک جسته
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 ان و یک دعوتگرگرای گرا، میان بدعت خاطر فساد عقاید دیگران و در واقع او یک سّنت
تمایالت نفسانی و یک آمر به سوی  به خدا، در میان دعوتگران خدا و رسولسوی  به

 معروف و ناھی از منکر در میان گروھی که نیکی نزد آنان منکر و منکر، نیکو است.
البته باید این نکته را مدنظر داشت و آن اینکه، احادیثی که پیرامون غربت اسالم و 

رد و از آنھا کرا برداشت  یدیأس و ناامید از آنھا ینباکند  می نھا بحثمسلمین و ضعف آ
چنین فھمید که موجب یأس و ناامیدی در قبال اعمال اصالحی و انجام تغییرات 

اّمت خویش را به یأس و  ج خدا است. و نباید از آنھا چنین برداشت کرد که رسول
امعه رایج و منتشر شوند، فرا ناامیدی و رھا کردن جریان فساد و منکرات که در ج

 خوانده است. 
در  ،ج خدا در حالی که رسولکند  می چطور چنین تصوری به ذھن انسان خطور

ستاید که در مقابل فساد مردم به  یزمان غربت اسالم و مسلمین باز ھم مؤمنانی را م
د، آنھا احیاء ان از بین برده ج ھای پیامبر پردازند، و آنچه را که مردم از سّنت اصالح می

 کنند. می
گراند و از اقوام منفی، باطل، تنبل، و عاطل،  آنان گروھی مثبت، سازنده و اصالح

 گیر و منزوی و سرباران جامعه و طرفداران جبر قضا و قدر نیستند. گوشه
که پیوسته و در ھرحال چه در کند  می اسالم امـت را طوری تربیت و راھنمایی پس

قدرتمند باشد و در دورانی که تحت فشار و مغلوب باشد، باز ھم پیروانش وقتی که حاکم و 
خواند وآنھا  ھا و اصالح مفاسد و امر به معروف و نھی از منکر فرا می کردن کژی را به راست

گیری و  گذاشتن و از یأس و ناامیدی و از تنبلی و کسالت و گوشه را از دست روی دست
 کند. ند نھی میینما درآورند و نه غافلی را بیدار  انزوا که نه ساکنی را به حرکت

 أىت ماك أميت ىلع يلأت�" :ج اهللا رسول قال :قال عمرو بن اهللا عبد وعن ]۳۲[ - ۱۷۱
 أميت يف لاكن ،عالنية أمه أىت من منهم اكن إن حىت ،بانلعل انلعل حذو إرسائيل ب� ىلع
 ثالث ىلع أميت وتفرتق ،ملة وسبع� ثنت� ىلع تفرقت إرسائيل ب� و�ن .ذلك يصنع من

 عليه أنا ما :"قال ؟اهللا رسول يا � من ا:قالو " واحدة ملة إال انلار يف لكهم ،ملة وسبع�
 .)١(الرتمذي رواه ." وأصحايب

 .بیو قال مفسر غر ۲۴۶۲ح  یترمذ -١

 

                                           



 ٤٤٩ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

فرمود: تاریخ دوباره تکرار  ج گوید: پیامبر س ) عبدالله ابن عمرو۳۲( -۱۷۱
اسرائیل آمده بود بر اّمت من نیز  که بر بنیای  خواھد شد و دورانی درست مانند دوره

آمیخت، در امت من  اسرائیل یکی آشکارا به مادرش می گونه که در بنی خواھد آمد. آن
نیز چنین کسانی به وجود خواھند آمد که آشکارا با مادرش درآمیزد و مرتکب عمل 

 شنیع زنا گردد.
به ھفتاد و دو فرقه منشعب  اسرائیل (یھودیان و مسیحیان) عالوه بر این، ملت بنی

ھا جز  ھا وگروه فرقه ی گردد و ھمه گشت و امت من نیز به ھفتاد و سه فرقه تقسیم می
 یکی درآتش خواھد بود. 
بینند و  ناجیه کدام است که روح بھشت را می ی فرقه !ج خدا پرسیدند: ای رسول

 یابند؟  از آتش سوزان دوزخ رھایی می
اران و یرو و پیرو راه و روش من و سبک و منش  که دنباله ای فرمود: فرقه ج پیامبر

 .که من و یارانم بر آن ھستیمکنند  می اصحابم ھستند و از چیزی فرمانبرداری
که تنھا راه کند  می داند و درک ای است که به خوبی می ناجیه، فرقه ی (پس فرقه

و نامالیمات و  ھا ھا و مشکالت و مسائل و ناھمواری ھا و دغدغه نجات از چالش
ھای ضاللت و  شدن در گرداب ھای کنونی و تنھا راه نجات ممکن از غرق نابسامانی

بار، فقط  ھای پوسیده و نکبت معنا و افکار و اندیشه تاریکی و عقاید و باورھای پوچ و بی
ھا و احکام و دستورات تابناک و  روی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه دنباله
ھای یاران پیامبر  ھا و سفارش آفرین خدا و رسول و توصیه و سعادت بخش تعالی

 باشد. می
باشند و به خوبی  و یاران وی می ج خدا ناجیه دوستدار رسول ی و در حقیقت فرقه

که ایمانشان محور اعتبار و میزان ارزیابی ایمان دیگران  آنانی ،ش دانند که صحابه می
ھا و  ھا، و به کرده توان از عملکرد و اقوالشان نیز سرمشق گرفت و به گفته است، می

 رھنمودھایشان استناد و اعتماد و استدالل و تقلید کرد.
نار سنت و سنت و روش آنان در ک ش دانند که صحابه و یاران پیامبر و به خوبی می

ر اصلی از یترین کمک، در راستای بازشناسی مس بھترین و عالی ج و روش پیامبر
ایمانی ھستند و کسانی که  ی ترین اسوه باشد. زیرا آنھا کامل مسیر منحرف و فرعی می
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سار  زده و نگون سر موئی از آنھا روی برتابند، بدبخت و گمراه و فالکت ی به اندازه
  ).خواھند شد

 ].ث را ترمذی روایت کرده استاین حدی[

 وواحدة انلار يف وسبعون ثنتان"  :يةمعاو عن داود وأيب ،أمحد رواية ويف ]۳۳[ - ۱۷۲

 يتجارى كما األهواء تلك بهم تتجارى أقوام أميت يف سيخرج و�نه ،اجلماعة و� اجلنة يف
 .)١(" دخله إال مفصل وال عرق منه يبىق ال ،بصاحبه اللكب

که کنند  می چنین روایت س احمد و ابوداود از حضرت معاویه ) امام۳۳( -۱۷۳
فرمود: یھودیان و مسیحیان منشعب به ھفتاد و دو فرقه گشتند.و  ج گفت: (پیامبر

ھفتاد و دو از  ).گردد امت من نیز، بسان آنھا به ھفتاد و سه فرقه و گروه تقسیم می
مستحق بھشت است، ھمان ای که  آنھا در آتش و یکی در بھشت خواھد بود. و فرقه

(که پیرو راه و روش من و سبک و منش یارانم ھستند و از .جماعت مسلمانان است
 ).که من و اصحابم بر آن ھستیمکنند  می چیزی فرمانبرداری و اطاعت

وجود خواھند گذاشت  ی و عنقریب در امتم مردمانی پیدا خواھند شد و پا به عرصه
که خواھشات ناروای نفسانی و تمایالت پست حیوانی وآرزوھای نحس دنیوی در تار و 

دارد تا دست به تشریع و  (وآنھا را بر این وا میکند  می پود وجود آنھا سرایت
گذاری بزنند و امور نوساخته و نو پیدایی را در دین ایجاد بکنند و مذھب و  قانون

بر اھداف شخصی، امراض فردی و امراض پست حیوانی و خواھشات  مکتبی را مبتنی
ریزی نمایند و راھی را غیر از راه جماعت  و تمایالت ناروای نفسانی و شیطانی، پی

مسلمانان برگیرند وگزینش نمایند واین خواھشات و تمایالت نفسانی و دنیوی چنان در 
گازگرفتن سگ  ی فردی در نتیجهگونه که  ھمان ).شود تار و پود وجود آنھا عجین می

ھا وعروق وی سرایت کند  مبتال شود و این بیماری در تمام رگ» ھاری«ھار به بیماری 
در آن داخل شود(و فرد مبتال را اگر اینکه  و ھیچ رگ و عصبی را باقی نگذارد مگر

  ).درمان نشود، به زودی از پای درآورد
 ای بیماری ھاری است. ): به معنفتح کاف و الم به( »َکَلب« شرح:

 .۴۵۹۷ابوداود ح  ،۱۰۲/  ۴ مسند احمد -١
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لَب«ویا » داءالكلب«یا » ھاری« مرضی است که در بعضی از حیوانات »: راژ«یا » كَ
شود، و دارای میکرب مخصوصی است و موقعی که  می مانند: سگ و گربه و گرگ تولید

شود،  و باعث جنون ھاری میکند  می حیوان کسی را گاز بگیرد میکرب آن سرایت
آید و عطش فراوان دارد،  ول ابتالء، افسرده و غمگین به نظر میسگ ھار در روزھای ا

تواند آب بخورد، پس از چند روز خشمگین و مضطرب  زیرا گلویش تنگ شده و نمی
رود و ھرکس را ببیند، گاز  شود و با زبان آویخته به این طرف و آن طرف می می
 گیرد.  می

  میرد. شود و به حالت خفگی می سپس پاھایش فلج می
ھرچه  شود. ظاھر نمی در انسان بال فاصله پس از گزیدن سگ ھار،» ھاری«بیماری 

ھای انسان را  کند. اگر گونه موضع گزیدگی دورتر از مغز باشد، بیماری دیرتر بروز می
گاز گرفته باشد، ده، پانزده روز بعد، واگر پا را گزیده باشد، دو سه ماه بعد، عوارض آن 

شود به تدریج  یروس ھاری که از بزاق سگ داخل بدن انسان میگردد. زیرا و ظاھر می
و به مغز میرسد و ھنگامی که به مغز برسد، حالت اضطراب و کند  می از عصب عبور

تواند چیزی بخورد از  شود و نمی گردد، گلوی او تنگ می ھیجان در بیمار تولید می
 حالت جنون پیداشود و  شنیدن کوچکترین صدا و از دیدن نور شدید مضطرب می

میرد. ھرگاه سگ ھار  و چند روز پس از بروز این عوارض به حالت خفگی میکند  می
باید فورًا باالی زخم را ببندد و جای دندان سگ را فشار دھند تا آب  ،انسان را بگزد

تا از بروز دھان سگ با مقداری خون خارج بشود و بعد سرم مخصوص آنرا تزریق کنند 
 .)١(ری شودعوارض آن جلوگی

از تمثیل و ترسیم استفاده نموده و فرموده است:  ج خدا در اینجا نیز رسول
پرستان سرایت  گرایان و نفس خواھشات نفسانی و تمایالت حیوانی، چنان بر این بدعت

ھای فرد مبتال به  ھا و عصب در تمام رگ» ھاری«کند. ھمانگونه که بیماری  می
 .شود ، داخل می»ھاری«

رو اگر چنین فردی تحت عالج قرار نگیرد و سرم مخصوص به او تزریق نشود،  ایناز 
گرایان و  به زودی بر اثر این بیماری ھالک خواھد شد اینچنین نیز، اگر این بدعت

پرستان که مذھبی را بر اساس اھداف شخصی و امراض نفسی و اغراض فردی و  نفس

 .دیفرھنگ عم -١
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اگر از این کار دست نکشند به زودی اند،  ریزی نموده خواھشات حیوانی خویش، پی
پرستی و پیروی خواھشات و تمایالت، آنھا را از پای درخواھد آورد و آنھا را  ھمین نفس

 به َدَرک، واصل خواھد نمود.

 :قال أو - أميت �مع ال اهللا إن"  :ج اهللا رسول قال :قال عمر ابن وعن ]۳۴[ - ۱۷۳
 .)١(الرتمذي رواه ." انلار يف شذّ  شذّ  ومن ،اجلماعة ىلع اهللا �دو ،ضاللة ىلع- �مد أمة

امتم. یا فرمود:  أل فرمود: خداوند ج گوید: پیامبر ـ ب ) ابن عمرـ۳۴( -۱۷۳
 را بر ضاللت و گمراھی جمع نخواھد کرد. ج امت محمد

روی  از راه جماعت سرپیچی کند و تکھرکس  با جماعت است و و دست یاری خدا
حقیقت راه آتش را در پیش گرفته است. (و اگر در این حال جان را انتخاب نماید، در 

 ).بسپارد و چشم از این جھان فرو بندد، در آتش سوزان دوزخ انداخته خواھد شد
  ].این حدیث را ترمذی روایت کرده است[ 

 يف شذّ  شذّ  من فإنه ،األعظم السواد اتبعوا"  :ج اهللا رسول قال :قال وعنه ]۳۵[ - ۱۷۴
 .)٢(أنس حديث من ماجه ابن رواه ." انلار

فرمود: از سواد اعظم (جماعت  ج گوید: پیامبر ـ ب ) ابن عمر ـ۳۵( -۱۷۴
از راه جماعت ھرکس  روی برحذر باشید چرا که مسلمانان) پیروی کنید و از تک

 روی را انتخاب نماید، در حقیقت راه آتش را در پیش گرفته است. سرپیچی کند و تک
  ].روایت کرده است س ابن ماجه از حدیث حضرت انساین حدیث را [

روی  گذاری و تک بشدت از تفرقه و اختالف و بدعت ج در این حدیث پیامبر شرح:
در مسائل شرعی والھی، بر حذرداشته و ھمگان را توصیه نموده تا وحدت و یکپارچگی 

عمل خویش قرار دھند و از پراکندگی و خودرأیی بپرھیزند و اخوت و  ی را سر لوحه
ھا  گوش خویش قرار دھند و از دشمنی ی العین وآویزه برادری و دوستی را نصب

ھا اجتناب کنند و باید سخت از اختالف و  ھا وکشمکش ھا واختالف توزی وکینه
جمعی است، دست بردارند و   آشفتگی و نابسامانی ی مایهھرچه  دوگانگی بپرھیزند و از

 .۲۱۶۷ح  یترمذ -١
إن امتي ال جتتمع عيل «کرده است و روایتش این چنین است ت یابن ماجه از حضرت انس روا -٢

 .۳۹۵۰، ح »فإذا رأيتم إختالفاً فعليكم بالسواد األعظم ،ضاللة

 

                                           



 ٤٥٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

ودین و دنیای  زند ھا را که به روابط برادری و دینی صدمه می توزی ھا و کینه دشمنی
سازد یکسره ترک کنند و باید مسلمانان مواظب باشند تا به دام تفرقه  امت را تباه می

نیفتند و بدانند که شیطان به یک فرد که خارج از جماعت و گروه مسلمان راستین 
خواھد که در سرای  ازمسلمانان میھرکس  و .باشد تا به دو فرد ت، نزدیکتر میاس

بھشت منزل گزیند و از آتش دوزخ رھایی یابد بر اوست که جماعت مسلمانان و سواد 
گر و ویرانگر  اعظم را رھا نکند، چرا که دست یاری وکمک خدا با جماعت و دست فتنه

 .و دوگانگی استروی و خودرأیی و اختالف  شیطان با تک
 گوید: در این زمینه، اقبال الھوری در قالب شعر می

 فرد را ربط جماعت رحمت است
 

 جوھر او را کمال از ملت است 
 

 باش اریبا جماعت  یتاتوان
 

 احرار باش ی رونق ھنگامه 
 

 گرندیکدی ی نهیفرد و قوم آئ
 

 اخترند سلک وگوھر کھکشان و 
 

 ز ملت احترام ردیگ یفرد م
 

 نظام دبای یملت از افراد م 
 

 فرد تا اندر جماعت گم شود
 

 طلب قلزم شود وسعت ی قطره 
 

 ھر که آب از زمزم ملت نخورد
 

 نغمه درعودش فسرد یھا شعله 
 

 ما وندیاز روم وعرب پ ستین
 

 ما وندیپ ب،پابند نس ستین 
 

 میا بسته یدل به محبوب حجاز
 

 میا وستهیپ گریکدیجھت با  نیز 
 

 داد وحدت چو قوم از دست ی رشته
 

 کار او فتاد یصد گره بر رو 
 

 میدر جھان چون اختر شانیما پر
 

 میگریکدیاز  گانهیھمدم و ب 
 

 

 تصبح أن قدرت إن !ب� يا"  :ج اهللا رسول يل قال :قال أ�س وعن ]۳۶[ - ۱۷۵
 بأح ومن ،سنيت من وذلك !ب� يا"  :قال ثم ." فافعل ألحد غش قلبك يف ليسو وتميس

 .)١(الرتمذي رواه ." اجلنة يف ميع اكن أحب� ومن أحب� فقد سنيت

توانی و  به من فرمود: فرزندم! اگر می ج گوید: پیامبر س ) انس۳۶( -۱۷۵
 ای سپری کن که در دلت، داری، روز و شب و تمام اوقات عمرت را به گونه قدرت

نیرنگ، بدخواھی،کدورت، کینه، بغض و عداوت و  از بندگان خدا،کس  ھیچ نسبت به
 دشمنی و دیگر امراض ناخالص درونی، وجود نداشته باشد. 

 .ب من ھذا الوجهیو قال حسن غر ۲۶۷۸ح  یترمذ -١
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! سخنانش، خطاب به من فرمود: پسرم ی در ادامه ج گوید: سپس پیامبر س انس
ھا و سبک و منش من است و ھرکس  آالیش داشتن) از سنت کینه و بی بی ی (سینه

زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار دھد و به  ی را سرلوحهسّنت مرا احیا کند (و آن 
العین  نصب ھای مختلف زندگی، عمل بپوشاند و آن را در تمام ابعاد و زمینه ی آن جامه

به طور قطع مرا دوست داشته است (و محبت من در  گوش خویش قرار دھد) ی وآویزه
 خود کرده است) ورگ و ریشه و در تار و پود وجودش، عجین شده و او را محو 

 .مرا دوست بدارد، در بھشت ھمراه من خواھد بودکه  کسی
  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است 

 شرح:
به صراحت بیان شدکه افراد مطیع و  در این حدیث، »:رفع یک سوء برداشت« 

ھمنشین و ھمراه  ھای پاک و مطھرش، در بھشت و سنت ج خدا فرمانبردار رسول
خواھند بود و در حقیقت این یکی از افتخارات بزرگ و از امتیازات سترگ  ج پیامبر

 ج خدا آفرین رسول بخش و سعادت ھای تعالی کسانی است که مطیع و فرمانبردار سنت
 باشند. 

در بھشت، بدان معنا و مفھوم نیست  ج البته باید دانست که ھمراه بودن با پیامبر
برابر و مساوی باشند و ھردو در یک رتبه و درجه  که آنھا در مقام و مرتبه از ھر جھت

دام سھم کبلکه در عین معاشرت و ھمراھی و ھمنشینی با یکدیگر، ھر قرارگیرند،
 خاصی (طبق مقام و مرتبه خود) از مواھب و الطاف خداوند و درجات بھشتی دارند. 

ھم  دگراینکه  ھا و گیاھان یک باغ در عین المثل درختان، گل ھمانطور که فی
ھای آنھا یکسان  ھای آنھا مانند ارزش برند، بھره ھستند، و از نور آفتاب و باران بھره می

 و مساوی و ھمسنگ و برابر نیست.

 عند �سنيت تمسك من"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۳۷[ - ۱۷۶ 
 .)١(رواه امحد " شهيد مائة أجر فله ،أميت فساد

جایگاه واال و شامخ  (پیرامون فضیلت و ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۳۷( -۱۷۶
در دوران فساد امت من، به سّنت من چنگ زند و که  کسی سّنت و عمل به آن) فرمود:

سلسلة  ،۲/۷۳۹ یعالمه ابن عد ،الضعفاء یامل فکال ،۱/۸۰ یب، عالمه منذریب و الترھیالترغ -١
 .۳۲۶ یآلبان ،فهیث الضعیاحاد

 

                                           



 ٤٥٥ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

گوش  ی العین و آویزه زندگی خویش قرار دھد و پیوسته آن را نصب ی آنرا سرلوحه
 خویش بگرداند، برایش پاداش و اجر صد شھید وجود دارد. 

 ]حدیث را احمد روایت کرده است.[این 
اجر و پاداش مسلمان صادق و  ،ج در این حدیث، پیامبر گرامی اسالم شرح:

در دوران فساد اّمت و در دوران غربت اسالم و  ج راستین را که به سّنت پیامبر
اجر و مزد صد شھید قرارداده است. و در  ی مسلمین حقیقی، متمسک باشد، به اندازه

واقع این پاداش بزرگ به خاطر غربت در میان مردم و تمسک به سّنت رسول گرامی 
 ھای مردمان است.  در میان ظلمت و تاریکی بدعت ،ج اسالم

واقعّیت امروزی و چند عصر گذشته گواه این است که اسالم و مسلمانان صادق، در 
باشند تا آنجا که اگر کسی مردم را به اسالم  یردم غریب بوده و مدیار خود و در میان م

دعوت نموده باشد و یا خود بدان  ،ج خدا ھای نورانی و تابناک رسول واقعی و به سّنت
عمل نماید، مشکالت فراوانی از قبیل فشار، شکنجه، زندان،ترور، مالمت، طعن، و 

 اعدام فراروی او قرار خواھد گرفت. 
گر انسان مسلمان و پیرو راستین مکتب محمدی، بخواھد منھج رّبانی و بنابراین ا

کار خود قرار دھد، باید خود را برای طعن  ی سّنت نبوی را در عصر کنونی ما، سرلوحه
و  ی گرایان و استھزاء و تمسخر نادانان و شکنجه توزی بدعت و مالمت جاھالن و کینه

.. .ر نتیجه، فشار و زندانی و ترور و قتل واجتماعی دنیاداران و د ی تبعید و محاصره
آماده سازد. و چرا اجر و پاداش چنین فردی که در چنین محیط فاسد، که با وجود 

ستیزی درآن، باز ھم به سّنت  گرای و سّنت عقاید و باورھای پوچ و باطل و بدعت
اداش دھد، اجر و پ کار خویش قرار می ی و آن را سرلوحهکند  می عمل ،ج خدا رسول

 وی به مقدار اجر و پاداش صد شھید نباشد؟
او با وجود غربت در دین، درعقیده، در اجرای سّنت نبوی، و با وجود غربت در 

زند و با چنگ و دندان از  چنگ می ج خدا سلوک و طریقت و... باز ھم به سّنت رسول
ر جاھالن، گرا است و در کنا گرایان، او یک سنت و در کنار بدعتکند  می آن محافظت

خواھشات نفسانی و تمایالت سوی  به او یک عالم و خردمند و درکنار دعوتگران
خداست. و در کنار آنانی که  فرمان خدا و سّنت رسولسوی  به حیوانی، او یک دعوتگر

 نیکی نزد آنان منکر و منکر نیکوست، او یک آمر به معروف و ناھی از منکر است.
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 اش صد شھید، مبارک و میمون باشد.پس برای چنین فردی اجر و پاد

 يهود من أحاديث �سمع إنا :فقال ،عمر أتاه ح� ج انليب عن جابر وعن ]۳۸[ - ۱۷۷
 !وانلصارى؟ ايلهود تهو�ت كما أنتم أمتهو�ون"  :فقال ؟بعضها ن�تب أن أفرتى ،تعجبنا

 والبيهقي أمحد رواه ." اتبايع إال وسعه ما حياً  موىس اكن ولو ،نقية بيضاء بها جئت�م لقد

 .)١(اإليامن شعب كتاب يف

آمد و گفت: گاھی اوقات  ج خدا نزد رسول س گوید: عمر س ) جابر۳۸( -۱۷۷
دارد،  شنویم که ما را به اعجاب و تحسین وا می سخنانی زیبا و دلنشین از یھودیان می

 تحریر در بیاوریم؟  ی دھید تا برخی از آنھا را به رشته آیا شما اجازه می
زده و سرگردان و حیران و ویالن  تان حیرت پیامبر در پاسخ فرمود: آیا شما در دین

د) ھمانگونه که یتان را از غیر و بیگانه بگیر ھستید (تا احکام و مسائل آئین و دین
زده و سرگردان بودند. (و اوامر و فرامین و  شان حیرت یھویان و مسیحیان در دین

ھای مکتبشان را پشت سرافکنند، و تعالیم موسی و  موزهتعالیم و دستورات و احکام و آ
و فرامین تورات و انجیل را نادیده گرفتند و به دنبال احبار و راھبان و  ÷ عیسی

کردند و  گذاری می پارسایان و دیرنشینان رفتند و آنچه را که آنھا خودسرانه، قانون
از ایشان پیروی کردند، و حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل نمودند، آنھا نیز 

سخنانشان را دین دانستند و کورکورانه به دنبالشان روان شدند و آئین راستین موسی 
را پشت سر افکندند، پس شما نیز به آئین و مکتبتان اعتماد داشته  ÷ و عیسی

د و به دید شک و تردید به احکام و مسائل آن نگاه نکنید و پیرامون تعالیم و یباش
ه به خدا سوگند!) من آئینی روشن و کزده و سرگردان مباشید، چرا  ش، حیرتھای آموزه

ام (که  واضح و بدور از ھرگونه کژی و انحراف و ضعف و نقصی برایتان به ارمغان آورده
شده  س آن را رھا کند و به بیراھه و ضاللت رود و از ادیان و ملل غیر الھی و تحریفکھر

 و بدانید که ).تأسی و اقتدا نماید، ھالک و نابود خواھد شدمتأثر شود و از آنھا پیروی و 
از مبرم به احکام و تعالیم دین روشن و آئین واضح ما دارند یھای دیگر، ن ھا و امت ملت(

واتباع از آئین و کیش من، ھیچ  یرویبود، وی را جز پ زنده می ÷ چرا که) اگر موسی
 گنجایش دیگری نبود.

 .۲۰۰ – ۱۷۷ – ۱۷۶ح  یھقیب ۳۸۷/  ۳مسند احمد  -١
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  ].اند روایت کرده» شعب االیمان«[این حدیث را احمد و بیھقی در  
در این حدیث به این موضوع اشاره رفته است که این اّمت (اّمت محمدی و  شرح:

ھا جدا است، چراکه افراد این امت از راه راست و  ھا و ملت امت ی مّلت قرآنی) از بقّیه
 ھای دیگری دارند.  ر ادیان و ملل، راهدرست برخوردارند و یھودیان و مسیحیان و دیگ

احادیث نبوی، آیات و روایات زیادی در این زمینه آمده  ی در قرآن و در مجموعه
ھا جدا است. شخصیت  رساند که این امت از بقیه امت است که مجموعًا این را می

 اشد. ھای دیگر ب یھودیان و مسیحیان و امت )یرو( منحصر به فردی دارد و نباید دنباله

د) در بسیاری از احادیث تکرار ی(باآنھا مخالفت کن »خالفوهم« ی به این خاطر واژه
شده است، پس برای امت محمدی، شایسته است که استقالل و ھویت خویش را حفظ 
کنند و به جھان و جھانیان خط و مشی دھند و از عادات و سخنان یھودیان و 

د آنھا پیروی نکنند و اخالق و رفتار آنھا را مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالی
 انتخاب ننمایند و درھر حال ھویت و شخصیت اسالمی خود را حفظ کنند.

 گوید:  دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می 
باید ما مسلمانان، شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم، چون امت «

ھا را  استادی امت ی نه است. ما رتبهھا نمو اسالمی، اّمت وسط است که برای انسان
ھا برانگیخته شدیم، پس چرا از  داریم، ما بھترین امت ھستیم که برای ھدایت انسان

خواھد این مفاھیم را در وجود ما بکارد تا به  می ج دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم
رو و  دنبالهخواھد که ما پیرو و  نمی ج شخصیت و استقالل خود افتخارکنیم. پیامبر

 رو دیگران باشیم. به ھشدار این حدیث که به صورت خبرآمده است توجه کنید:یپ

 بذراع، حىّت لو دخلوا ُجحر ضّب و تلتبعّن سن من قبل�م، شرباً �شرب« 
ً
ذرااع

خلتموه
َ

ھای پیشینیان پیروی خواھید کرد،  وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش«. »دل
 .»شوند، شما ھم داخل آن خواھید شدسوسماری ھم  به نحوی که اگر داخل سوراخ

مد «شود به نام  یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند، سوراخ سوسمار یک ُمد می
 وقتی که موھای پشت سرشان بلند کنند، جوانان ما ھم ھمین کار را» سوراخ سوسمار

ک کنند، جوانان ما ھم به شکل سوس حتی خود را مثل سوسک، سیاه میکنند  می
 آیند. سیاه در می
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کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین 
 و شخصیت اسالمی خود خارج شود تا از گمراھی دیگران پیروی کند؟ 

ھای کدام پیشینیان پیروی  پرسیدند که: از روش ج وقتی که از پیامبر اکرم
 خواھیم کرد؟ 

 فرمود: پس از چه کسی؟  ج تقلید خواھیم کرد؟ پیامبرآیا از یھود و نصاری 
آیا جای تأسف نیست که اساتید ما یھود و نصاری شوند؟ ما دستوراتی که در 

کنیم، کاری نداریم که نسبت این  اجرا می آمده است،» پروتوکالت حکمای صیھون«
ھای  واستهنه دانسته، خ به حکمای صیھون درست است یا نه، ما دانسته یا» پرتوکالت«

 .)١(کنیم و مطیع فرمان آنانیم را میآنان را اج
پس مسلمانان باید ھوشیار و بیدار باشند و شخصیت منحصر به فرد و مستقل خود 
را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین 

پیامبرشان و به  مکتب خویش و نشر و پخش آن، از ھمه چیز بگذرند و به سّنت
رو و پیرو دیگران و یھودیان و ترسایان  شخصیت و استقالل خود، افتخار کنند و دنباله

 نباشند. 

 يف وعمل ،طيباً  أ�ل من"  :ج اهللا رسول قال :قال اخلدري سعيد أيب وعن ]۳۹[ - ۱۷۸
 لكث�� ايلوم هذا إن !اهللا رسول يا :رجل فقال ." اجلنة دخل ،بوائقه انلاس وأمن ،سنة

 .)٢(الرتمذي رواه ." بعدي قرون يف وسيكون"  :قال ؟انلاس

که رزق و روزی ھرکس  فرمود: ج گوید: پیامبر س ) ابو سعید خدری۳۹( -۱۷۸
عمل بپوشاند، و  ی و راه و روش پرشکوه من) جامه( حالل و پاکیزه خورد و به سّنت

 مردم از شرش در امان باشند، به بھشت خدا، خواھد رفت. 
چنین افرادی با چنین اوصافی  !ج خدا مردی از جای برخاست و گفت: ای رسول

در امت تو، امروز بسیاراند (آیا درآینده نیز، این چنین خواھد بود و مردمان آینده نیز از 
  ؟)ھایی برخوردارند ن اوصاف و ویژگیچنی

 .۶۱ – ۶۰ص  یم ساعدیابراھ :ترجمه ،سنت و بدعت -١
 .و قال حديث غريب النعرفه ۲۵۲۰ح  یترمذ -٢
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ز در اقوام و ادوار مختلف دیگر، چنین افرادی یفرمود: (آری) پس از من ن ج پیامبر
 با چنین اوصافی خواھد بود. 

 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 تركمن  زمان يف إن�م"  :ج اهللا رسول قال: قال س هر�رة أيب وعن ]۴۰[ - ۱۷۹ 
 رواه ." �ا به أمر ما رشبعُ  منهم عمل من زمان يأيت ثم ،هلك به أمر ما رشعُ  من�م

 .)١(الرتمذي

ای  در دوره !ش فرمود: شما ای صحابه ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۴۰( -۱۷۹
ند و پشت سر کیک دھم آنچه که به آن امر شده را ترک  ،قرار دارید که اگر یکی از شما

در آن زمان به ھرکس  افکند، ھالک خواھد شد. پس از این زمانی فراخواھد رسید که
عمل  ی آن دستور داده شده، عمل کند و به ده یک آن، جامهیک دھم آنچه را که به 

بپوشاند، نجات خواھد یافت (چرا که در دوران فساد امت، انتظار بیشتری از او 
  ).رود نمی

  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است
چون عھد رسالت، عھد نزول وحی، عھد عّزت و اقتدار و بالندگی و تکامل بود  شرح:
بودند و به طور مستقیم به  ج در رکاب و ھمراھی و ھمنشینی پیامبر ش و صحابه

شان را با دیدن سیمای  دادند و چشمان گوش فرا می ،ج خدا سخنان گھربار رسول
کردند و بدون ھیچ مانع و حائلی قرآن و احوالی را که  خنک می ج مبارک پیامبر

ح و عمل یکامل و علم صح نمودند و از فھم مربوط به آیات الھی بودند، مشاھده می
به خاطر تمام این عوامل، اگر  صالح و ایمان کامل و یقینی درست برخوردار بودند و...

ھای نبوی و یک  به یک دھم اوامر و فرامین الھی و یک دھم تعالیم و آموزه ،ش صحابه
شدنشان بود، چرا که در  کردند، احتمال ھالک دھم احکام و مسائل شرعی، عمل نمی

نمودند و  و نزول وحی را مشاھده می ج زیستند و با چشم سر، پیامبر رسالت میعھد 
ای،  و شنیدن سخنان گھربارشان بدون ھیچ واسطه ج به خاطر وجود مبارک پیامبر

 شان در حّد کمال بود. ایمان و یقین

 .و قال غريب ال نعرفه اال من حديث نعيم بن محاد عن سفيان بن عيينه ۲۲۶۷ح  یترمذ -١
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اما در آینده که عصر غربت اسالم و مسلمانان راستین و دوران فساد اّمت است،  
 ی عمل کند، به فرموده یی به یکی از اوامر و فرامین الھی و نبوی و شرعاگر فرد

 نجات خواھد یافت.  ،ج خدا رسول
چراکه او با مشکالتی در اجرای فرامین الھی و نبوی برخودار است که در ذیل به 

 گردد: برخی از آنھا اشاره می
وی به این نوید بزرگ به خاطر غربت چنین فردی در میان مردم و تمسک  -۱

ھای  در میان ظلمت و تاریکی بدعت ج سّنت و اوامر و فرامین خدا و رسول
 مردمان است. 

برای چنین فردی انجام تمام اوامر و فرامین خدا در دوران فساد اّمت، سخت  -۲
عمل  ی است، چراکه اگر خواسته باشد به تمام اوامر و فرامین الھی، جامه

ھم آنھا عمل نماید، باید خود را برای بپوشاند و حتی اگر اراده کند به یک د
گرایان واستھزاء و تمسخر نادانان و  توزی بدعت طعن و مالمت جاھالن و کینه
دنیاداران و فشار و زندانی و قتل و ترور  ی شکنجه و تبعید و محاصره

گرایان، آماده سازد و این خود کاری مشکل و دشوار  پرستان و مادی نفس
 است. 

ل و وضعی باید متمسک به اوامر و دستورات خدا و رسول چنین فردی با حا -۳
ای و  باشد که در آن زمان، باید در کنار ادیان فاسد دیگران و عقاید باطل عده

ھای ویرانگر برخی  طریقت و سلوک گمراه و انحرافی برخی و افکار و اندیشه
 سّنت و فرمان ھای بعضی دیگر از مردم، به گرایی و نوآوری دیگر و بدعت

چنگ بزند و با چنگ و دندان در چنین محیطی فاسد و ویرانگر  ج خدا رسول
ازکیان اسالم، قرآن، سّنت و مسلمانان دفاع کند، و این نیز کاری بس مشکل و 

 دشوار است. 
اند،  گردانند و به بدعت و نوآوری متوجه در وقتی که بیشتر مردم از سّنت روی -۴

ر چنین فردی به سّنت ملتزم و پایبند اند، اگ و بیشترشان منکر توحید خالص
به توحید خالص باشد و  بند ھا دوری گزیند و پای ھا و نوآوری باشد و از بدعت

او ارسال شده است، تبعّیت کند، در حقیقت سوی  به درآنچه ج فقط از پیامبر
و به کنند  می آتش را به دست گرفته و بیشتر مردم وی را سرزنش ی شراره

و سازگاری وی با فرھنگ حاکم بر جامعه، مردم او را اھل  سبب غربت و عدم

 



 ٤٦١ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

پندارند. در چنین جّوی، اگر این  شذوذ، بدعت و جدا شده از سواداعظم می
فرد به یک دھم اوامر و فرامین الھی و نبوی و شرعی عمل کند، امکان نجاتش 

 خواھد بود. 
مالقاتی  ج عھد رسالت را دریافته و نه با پیامبر ،ش چرا که وی، نه بسان صحابه
سخنی زده و نه به طور مستقیم و زنده از  ج خدا داشته و نه از نزدیک با رسول

بھره گرفته، با این وجود، تمام سعی و تالش خویش را  ج افزای پیامبر سخنان ایمان
رآن، باز ھم مطیع و فساد اّمت و در زمان غربت اسالم و ق گیرد تا در دوران کار می به

 نبوی باشد.ی ھا فرمانبردار احکام الھی و فرامین و سنت

 اكنوا هدى بعد قوم ضل ما"  :ج اهللا رسول قال :قال أمامة أيب وعن ]۴۱[ - ۱۸۰ 

ۚ بَۡل ُهۡم ﴿ :اآلية هذه ج اهللا رسول قرأ ثم".  اجلدل أوتوا إال عليه ُ�وهُ لََك إِ�َّ َجَدَ�ۢ َما َ�َ
 .)١(ماجه وابن والرتمذي أمحد رواه.]٥٨[الزخرف:  ﴾َخِصُمونَ قَۡوٌم 

فرمود: ھیچ جامعه و مردمی پس از  ج گوید: پیامبر س ) ابوُامامه۴۱( -۱۸۰
یافتن، به ضاللت و بیراھه نرفت، جز آنکه به جدال و خصومت و  ھدایت و راه

 جویی و حق ناپذیری خوگرفت.  ستیزه
 کریمه را تالوت فرمود:  ی این آیه ج سپس پیامبر

﴿ ۚ ُ�وهُ لََك إِ�َّ َجَدَ�ۢ   .]۵۸[الزخرف:  ﴾َخِصُمونَ  قَۡومٌ  ُهمۡ  بَۡل  َما َ�َ
توز و  نهکی یشان گروھیه اک.. بل.دارند یان نمیجدال ب ین مثال را چز از رویآنان ا«

از حق، به استدالل باطل متوسل  یریمبارزه با تو و جلوگ یو برا( پرخاشگرند
 .»شوند یم

ھای ما بھتراند یا عیسی؟ به عقیده شما  (مشرکان مّکه گفتند: آیا به نظر شما معبود

ِ ٱإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ به دوزخ ÷  عیسی« .]٩٨اء: ی[األنب ﴾َحَصُب َجَهنَّمَ  �َّ
آنان این امثال را  ).ھایمان که از او بدترند به دوزخ برویم رود، پس بگذار ما و معبود می

توز و پرخاشگراند و برای  دارند، بلکه ایشان گروھی کینه جز از روی جدال، بیان نمی
  .»شوند ، به استدالل باطل متوسل میمبارزه با تو و جلوگیری از حق

 ].اند [این حدیث را احمد، ترمذی و ابن ماجه روایت کرده

 .۴۸ابن ماجه ح  ،حیو قال حسن صح ۳۲۵۳ح  یترمذ ،۵/۲۵۲مسند احمد  -١
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تمام اختالفات و  ی که سرچشمه در این حدیث به این نکته مھم اشاره رفته شرح:
جز طغیان، ظلم، حسد،  یھای پرخاشگرانه، انگیزھای توزی ھای باطل و کینه مجادله

ھای پوچ و  ھا و کشمکش نظری نظرھای شخصی و تنگ وعداوت و دشمنی و اعمال
 معنا ندارد.  بی

تا، یھودیان و مسیحیان در احکام الھی به اختالف و نزاع پرداختند و در این راس
ساختن آن به شرک و  ھای زیادی ریختند و مسیحیان نیز در امر توحید و آلوده خون

تثلیث، راه اختالف پوییدند و تخم اختالف پاشیدند و چون منافع خود را در خطر 
دیدند از روی جدال وکشمکش به ناحق و طغیان و ظلم و حسد، ھمه را نادیده  می

 گرفتند. 
ھای مذھبی آنھا معموًال از  ھا و کشمکش اختالف ی جالب اینجاست که سرچشمه

خبری نبود، بلکه بیشتر به خاطر بغی، ظلم، انحراف از حق، ِاعمال نظرھای  جھل و بی
 است. یناپذیر جویی و حق شخصی، جدال و خصومت و ستیزه

ھا، منافع شخصی، اغراض  نظری توزی، تنگ اگرآنھا و یا ھرکس دیگر، تعصب، کینه
بینی و  رونی و تجاوز از حدود و حقوق خود را کنار بگذارند و با واقعفردی، امراض د

حق بسیار روشن خواھد بود و  ی خواھی، احکام خدا را بررسی کنند، جاده روح عدالت
 شود.  ھا به سرعت حل می ناپذیری ھا و حق جویی ھا و ستیزه اختالفات و کشمکش

 أنفس�م ىلع �شددوا ال" :يقول اكن ج اهللا رسول أن مالك بن أ�س وعن ]۴۲[ - ۱۸۱
 يف بقاياهم فتلك ،عليهم اهللا فشدد ،أنفسهم ىلع شددوا قوماً  فإن ،علي�م اهللا فيشدد

 .)١(أبوداود رواه. ]٢٧د: ی[الحد ﴾َما َكتَبَۡ�َٰها َعلَۡيهِمۡ  ۡ�تََدُعوَهاٱَورَۡهبَا�ِيًَّة ﴿" وادليار الصوامع

فرمود: (چون مبنای  پیوسته می ج پیامبرگوید:  س ) انس ابن مالک۴۲( -۱۸۱
رو شما نیز)  گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است، از این شریعت اسالمی برآسان

ھم بر شما  برخود سخت نگیرید، چراکه اگر شما برخود سخت گرفتید، خداوند
 سخت خواھد گرفت.

تیسیر و اقوامی پیش از شما بودند که بر خویشتن سخت گرفتند (وبه جانب 
نیز،  أل گیری و رفع عسر و حرج، اعتنایی نورزیدند، بنابراین) خداوند تخفیف و آسان

 بر آنان سخت گرفت وآنان را در عسر و حرج و سختی و مشقت انداخت.

 .۲۹۰۴ابوداود ح  -١
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ھا و دیرھا است (حال به آنھا بنگرید  آنھا در صومعه ی و این بقایا و آثار برجای مانده
گیری و تشّدد و بدعت و نوآوری در دین  اطر سختو ببینید که چه بر سرشان به خ

  ).آمده است
 این آیه را تالوت فرمود:  ج سپس پیامبر

ٰ  تَِغآءَ بۡ ٱ إِ�َّ  َعلَۡيِهمۡ  َ�َٰهاَما َكَتبۡ  َتَدُعوَها�ۡ ٱ َورَۡهَبا�ِيَّةً ﴿ ِ ٱِن رِۡضَ�   .]۲۷د: ی[الحد ﴾�َّ
آوردند که ما آنھا را بر آنان رھبانّیت سختی را از پیش خود پدید  ÷ پیروان عیسی«

واجب نکرده بودیم و لیکن خودشان بر خود سخت گرفتند و آن را برای بدست آوردن 
 .»خوشنودی خدا پدید آورده بودند و بر خویشتن نذر واجب نموده بودند

  ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است 
گیری  در این حدیث به این نکته اشاره رفته است که: مبنای شریعت برآسان شرح:

و رفع عسر و حرج و تشدید و سختگیری از بندگان است. و برای مسلمانان نیز مناسب 
است که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط، آن ھم بر مبنای 

 رار دھند.کار خود ق ی اصول و موازین اسالمی را سرلوحه
به عنوان مثال، در  خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است، 

 فرماید:  می سوره مائده، درپایان آیه تیمم و طھارت

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿  نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمَّ  يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م َعَل ِ�َجۡ  �َّ
  .]۶[المائدة:  ﴾�َۡشُكُرونَ  َعلَُّ�مۡ لَ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

خواھد شما را پاک و نعمتش را بر  لیکن می خواھد بر شما سخت بگیرد، نمی خدا«
 .»شما تمام گرداند، باشد که سپاس او بدارید

بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار  ی و در سوره 
 فرماید:  و مسافر می

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿   .]۱۸۵[البقرة:  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  يُۡ�َ لۡ ٱبُِ�ُم  �َّ
 »خواھد اھد و برای شما دشواری نمیخو خدا برای شما آسانی می«

ھای خداوند درآن از قبیل: جواز  و بیان رخصت و در پایا ن آیات محّرمات ازدواج، 
 فرماید:  ناتوان ھستند می زنان آزاد،نکاح کنیزان مؤمن برای کسانی که از ازدواج 

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ ن ُ�َّفَِف َعنُ�مۚۡ  �َّ
َ
  .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨اَضِعيفٗ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ وَُخلِقَ  أ

 .»اند انسان ناتوان آفریده شده استد خواھد تا بارتان را سبک گرداند و می خدا می«
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 فرماید: ی میو نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواھ 

  .]۷۸[الحج:  ﴾ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  َتبَٮُٰ�مۡ جۡ ٱُهَو ﴿
 .»دین بر شما سختی قرار نداده است خداست که شما را برای خود برگزیده و در«

 فرماید:  می ) نیزجپیامبر( 
بشارت دھید د و آسان گیرید و سخت نگیری«.»�رّشوا وال تُنّفرواو �رّسوا والتعرّسوا«

 .»و متنفر نگردانید
 فرماید:  می و نیز 
اید نه  مبعوث شده گیری شما برای آسان«. »لم تُبعثوا معرس�نو انّما بُعثتم ُميرّس�ن«

 .»گیری برای سخت
ھای مسیحی اشاره کرده که آنھا  ھا و راھبه به راھب ج ث نیز، پیامبریدر این حد 

پرستی  و چندگانه ککردند و آن را با انواع شرتنھا آئین توحیدی مسیح را رعایت ن نه
گذاری و بدعت و(رھبانیت)، تحریم ازدواج برای  آلودند، بلکه دست به تشریع و قانون

مردان و زنان تارک دنیا و انزوای اجتماعی و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع 
آنھا را بر ایشان  را ابداع نمودند وکاری را بر خود نذر و واجب کردند که خداوند

گیری الھی بھره نبردند و  فرض و واجب نکرده بود، اما آنھا از تخفیف و تیسیر و آسان
ھای و و َدیرھایی دورافتاده برای عبادت و زندگی در  دست به نوآوری زدند و صومعه

محیطی دور از اجتماع بشری را برای خویش برگزیدند و به تمام وظائف انسان در 
پا زدند و انزوای اجتماعی را در پیش گرفتند. و خالصه، آنھا بر خود  اجتماع پشت

 سخت گرفتند و خداوند نیز برآنھا سخت گرفت.
خواھد که بسان آنھا برخود سخت نگیرند و به  از پیروانش می ج از این رو، پیامبر

دنبال بدعت و نوآوری در دین که رھاورد و ارمغانش جز سختی و مشقت، نیست 
چرا که این از اصول ثابت شده شریعت مقدس اسالم است که بدعت، دین را نروند، 
 سازد.  و آن را با طبیعت سھل و آسانش بیگانه میکند  می سخت

اسالم بشدت مخالف بدعت و نوآوری در دین است تا مردم از پیش خود چیزھایی 
بر مبنای  را به دین نیافزایند تا باعث سختی و مشقت در دین شود و روح شریعت که

ھای آنھا قرار بگیرد. چراکه  الشعاع بدعت گیری و رفع عسر و حرج است، تحت آسان
آالیش خدا، اعتنایی  اگر مردم دست به نوآوری بزنند و به احکام و فرامین ساده و بی

 



 ٤٦٥ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

دین  نورزند وآنھا را ناقص وکم پندارند و چندین برابر آنچه خدا نازل کرده است به
شود که تکالیف و وظایف دینی بر مردم سنگین  اش این می نتیجه بچسبانند، دست آخر

ھای مسیحی به انحراف و الحاد و  ھا و راھبه گردند و بسان راھب زده می شود و دین می
 آیند. ھا و نامالیمات دینی و اجتماعی گرفتار می نا ھنجاری

 مخسة ىلع القرآن نزل"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۴۳[ - ۱۸۲
 واعملوا ،احلرام وحرموا ،احلالل فأحلوا .وأمثال ،ومتشابه ،و��م ،وحرام ،حالل :أوجه

 يف ابليهيق روىو .املصابيح لفظ هذا ." باألمثال واعتربوا ،باملتشابه وآمنوا ،باملح�م
 .)١(املح�م واتبعوا ،احلرام واجتنبوا ،باحلالل فاعملوا"  :ولفظه اإليمان شعب

فرمود: قرآن کریم (بطور اجمال) بر پنج  ج گوید: پیامبرس  ابو ھریره) ۴۳( -۱۸۲
حرام، محکم، متشابه، ضرب المثل و قصص و  ،نوع، فرو فرستاده شده است: حالل

 مواعظ.
را حالل و حرام  حالل آن وجه این است که) (و مسئولیت شما، در قبال این پنج

فکر و رفتار خویش بگیرید و به را اصل و اساس ت  را حرام بدارید و محکم آن آن
متشابھات آن ایمان داشته باشید (و دانش واقعی و حقیقی آنرا به خدا بسپارید) و به 

 پند واندرز بگیرید.  ھا و قصص و مواعظ آن درس عبرت و المثل ضرب
با » شعب االیمان«یت شده و بیھقی در [این حدیث، با ھمین الفاظ در مصابیح روا

کرده است:] به حالل آن جامه عمل بپوشانید و از حرام آن اجتناب  این الفاظ روایت
ورزید و از محکمات آن پیروی کنید و آنھا را اصل و اساس تفکر، رفتار، گفتار، پندار 

 وکردار خویش قرار دھید.

 رشده بّ�  أمر: ثالثة األمر"  :ج اهللا رسول قال :قال عباس ابن وعن ]۴۴[ - ۱۸۳
 .)٢(أحمد رواه". عزوجل اهللا إىل فلكه فيه اختلف وأمر ،فاجتنبه غيه بّ�  وأمر ،فاتبعه

فرموده: احکام و مسایل شرع بر  ج گوید: پیامبر ـ ب ) ابن عباس ـ۴۴( -۱۸۳
 :سه نوعند

 .۱۴۴ح  ۱/۱۶۴ح السنة یمصاب -١
نقل نموده » ریبکال«ییر در تغ کیآن را با اند یه طبرانکست، بلیث در مسند احمد نین حدیا -٢

 است.
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حکمی که ھدایت و درستی و راستی و کمالش، ھویدا و مشخص است. پس  -۱
کار خویش  ی سرلوحهرا   ن است که آنیتو در قبال چنین حکمی ا ی وظیفه

 قرار دھی و از آن پیروی نمائی. 
حکمی که ضاللت وگمراھی و نادرستی و انحرافش مشخص است. پس از  -۲

نیز نزدیک  چنین چیزی بشدت اجتناب ورز و به عوامل ُقرب و مقدمات آن
 مشو. 

ل بوده و معانی و مفاھیم کامًال واضح و یو احکامی که مشکل و قابل تأو -۳
و از معانی گوناگون و متعارضی برخوردارند. (و چون محتمل روشنی ندارند 

توان آنھا را تفسیر و تبیین کرد)  مفاھیم و اوجه زیادی ھستند قاطعانه نمی
پس باید علم و دانش حقیقی آنھا را به خدا بسپاریم و به او تعالی حواله کنیم 

داند.  نمی (چرا که تأویل و تفسیر و تبیین و تشریح درست آن را جز خدا کسی
  ).و مراد از قسم سوم ھمان احکام مشتبه وآیات متشابه قرآنی است

  ].این حدیث را احمد روایت کرده است[

 



 

 

 

 

 

 سوم فصل

 اإل�سان ذئب الشيطان إن"  :ج اهللا رسول قال :قال جبل بن معاذ عن ]۴۵[ - ۱۸۴
 باجلماعة وعلي�م ،والشعاب �يا�مو ،وانلاحية والقاصية الشاذة يأخذ، الغنم كذئب

 .)١(أمحد رواه".  والعامة

تردید شیطان بسان  فرمود: بی ج گوید: پیامبر س ) معاذ ابن جبل۴۵( -۱۸۴
گرگی است در کمین آدمیان نشسته، که تنھا آنانی را که مثل گوسفندان از گله جدا 

 درد. افکند و آنان را می  میاند را به گمراھی  اند و دور افتاده شده
و بر شما باد که بشدت از تفرقه و اختالف و تکروی و خودرأیی بپرھیزید. و بر شما 
باد که جماعت مسلمانان را محکم گیرید و از راه جماعت سرپیچی نکنید. (چرا که اگر 

جن و انس، در  ی از جماعت مسلمانان دور افتادید، توسط شیطان درکمین نشسته
  ).ه ھالکت سقوط خواھید کردپرتگا
 ].این حدیث را احمد روایت کرده است[

 خلع فقد شرباً  اجلماعة فارق من"  :ج اهللا رسول قال :قال ذر أيب وعن ]۴۶[ - ۱۸۵
 .)٢(داود وأبو أمحد رواه ." عنقه من اإلسالم رقة

یک وجب  ی به اندازهکه  کسی فرموده: ج گوید: پیامبر ج ) ابوذر۴۶( -۱۸۵
خواه مسلمانان راستین، جدائی گزیند و راه  ازجماعت مترّقی و آزادمنش و عدالت

ه کجدائی و بیگانگی و تکروی و خودرأیی و تفرقه و اختالف را در پیش گیرد، بدرستی 
 اسالم از گردن او برگرفته و کشیده شده است.  ی رشته

  ].اند [این حدیث را احمد و ابو داود روایت کرده
با تأکیدھای زیاد، بر روی برپایی اتحاد و  ج دردو حدیث فوق پیامبر رح:ش

 افکنان، و به شدت تفرقهکند  می توزی تأکید ھمبستگی و دوری از تفرقه و کینه
روی و خودرأیی را در  جویان و آنانی که راه اختالف و مجادله وتک فتنه گرایان، بدعت

 .۵/۲۴۳مسند احمد  -١
 .۵/۱۸۰مسند احمد  ،۴۷۵۸ابوداود ح  -٢
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د مالمت و سرزنش و طعن و تھدید قرار کوبد و آنھا را مور اند را می پیش گرفته
 دھد. می

کند  می دکیپایه، به روی برپایی اتحاد و ھمبستگی تأ تا این ج براستی چرا پیامبر
 نموده است؟  یزاریاظھار تنفر و ب یتوز نهکیگونه از تفرقه و  نیوا

زدن به جماعت  رأیی و چنگ و ھم یرکو ھمف یه اتحاد و ھمبستگکنست یت ایواقع
ھا، به خوبی  ھا و نوآوری و دوری از بدعت ج ھای پیامبر مسلمانان وتمسک به سنت

رود که افرادی  قادر است، مانع ھالکت و فناء مردمان گردد. چون ھمیشه احتمال می
جن و انس،  ی نشسته که دور از جماعت مسلمانان قرار دارند، توسط شیاطین درکمین

د حمله و یورش قرار بگیرند و در پرتگاه ھالکت سقوط کنند و دین و دنیاشان تباه مور
 و بر باد گردد. 

ھای  اما ھرگاه ھمین افراد در بین جمع و جماعت مسلمانان واقع شوند و سنت
زندگی خویش قرار دھند، چون  ی را سر لوحه ج آفرین پیامبر بخش و سعادت تعالی

ھا در امان  گرگ ی ای قرار گیرد و بدین وسیله از حمله گوسفندی که در میانه گله
ھای اشرار و طعن و مالمت  گیرند و از گزند توطئه بماند، در حمایت آنھا قرار می

گرایان و استھزاء و تمسخر نادانان و شکنجه و تبعید و  توزی بدعت جاھالن و کینه
گرایان و  تان و مادیپرس دنیاداران و فشار و زندانی و ترور و قتل نفس ی محاصره

 بداندیشان، به دور خواھد ماند. 
یک وجب از  ی کسی که به اندازه«در حدیث باال فرموده است:  ج پیامبراینکه  و

از باب » اسالم از گردن او برگرفته شده است. ی جماعت مسلمانان جدائی گزیند، رشته
یمان کامل و دین تھدید و تشدید و تغلیظ و سختگیری است. یعنی چنین فردی از ا

حقیقی برخوردار نیست. و مقصود نفی اصل ایمان نیست، بلکه منظور کمال مراتب 
توان مؤمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که به اختالف  ایمان و اسالم است، یعنی نمی

 روی و خودرأیی بپردازد.  و تفرقه، دامن زند و به تک
ی اسالم، به بدعت و نوآوری دست یازد، ولی اگر در عقاید بنیادین و محوری و کلید

ای را مبتنی بر خواھشات نفسانی و  سنت و جماعت، عقیده  و جدا از مکتب اھل
اسالم  ی اش به شالوده ریزی کرد، و با این عقیده تمایالت ناروای حیوانی خویش، پایه

 ی تهاسالم خارج و رش ی ای وارد کند، به راستی چنین فردی از دائره بخواھد، ضربه
  اسالم ازگردن او به طور حقیقی برگرفته خواھد شد.

 



 ٤٦٩ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

 في�م تر�ت"  :ج اهللا رسول قال :قال ،مرسالً  أ�س بن مالك وعن ]۴۷[ - ۱۸۶ 
 .)١(" املوطأ يف رواه ." رسوهل وسنة اهللا كتاب :بهما تمسكتم ما تضلوا لن أمر�ن

که کند  می چنین روایت ج خدا ) امام مالک، به طور مرسل از رسول۴۷( -۱۸۶
ام و از خویش به جای گذاشتم که با وجود  دو چیز گرانبھا در میان شما نھاده«فرمود: 

ھا، ھرگز به بیراھه نخواھید رفت و تا وقتی که آنھا را دستاویز خویش قرار دھید،  آن
ه خدا و سّنت و منش زده نخواھید شد، و آن دو: کتاب پرشکو ھرگز گمراه و فالکت

  .»پیامبر خداست
  ].[این حدیث را مالک در مؤطأ روایت کرده است

 ج حدیثی است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر :»حدیث ُمرسل« شرح:
و حدیث فوق  ..».)جقال النبی(«گوید:  صورت گیرد. مثًالدر این حدیث، امام مالک می

 آید.  نیز، جزو مراسیل امام مالک به شمار می

 قوم أحدث ما " :ج اهللا رسول قال :قال اثلمايل احلارث بن غضيف وعن ]۴۸[ - ۱۸۷
 .)٢(أمحد رواه " بدعة إحداث من خ� �سنة فتمسك ؛السنة من مثلها رفع إال بدعة

فرمود: ھیچ مّلتی، نوآوری  ج گوید: پیامبر س ) ُغضیف بن حارث ثمالی۴۸( -۱۸۷
سنتی ھمانند آن، از آنان در مقابل، اینکه  و بدعتی را در دین خود ایجاد نکردند، مگر

بھتر و  ج گرفته شد. پس حال که چنین است، تمسک جستن به سّنت و منش پیامبر
 باشد.  برتر از ایجاد بدعت و نوآوری در دین می

  ].[این حدیث را احمد روایت کرده است

 سنتهم من اهللا نزع إال دينهم يف بدعة قوم ابتدع ما"  :قال حسان وعن ]۴۹[ - ۱۸۸ 
 .)٣(الدارمي رواه"  .القيامة يوم إىل إيلهم يعيدها ال ثم ،مثلها

را در دین خود ایجاد  یگوید: ھر مّلتی که بدعت س ) حسان بن ثابت۴۹( -۱۸۸
ھا را در  گیرد و آن ھمانند آن را از آنان می ینیز در مقابل، سنت أل کرد، خداوند

 .»تاب القدرک« ۳ح  کمؤطا مال -١
 .۴/۱۰۵مسند احمد  -٢
 .۹۸ح  یدارم -٣
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آن سوی  به سازد و دوباره آن سّنت را تا روز قیامت، ھای بدعت رھا می ظلمت و تاریکی
 گرایان، باز نخواھد گرداند.  بدعت

  ].[این حدیث را دارمی روایت کرده است
ارند و آن این دو حدیث به یکی ازاصول و قواعد بزرگ دینی و الھی اشاره د شرح:

برد و در ھر جا که بدعت باشد،  ھا را از بین می اینکه، بدعت و نوآوری در دین، سّنت
سّنتی در آنجا ضایع خواھد شد. به ھمین جھت در این دو حدیث، به این اصل کّلی، 

آورند، مگر آنکه  اشاره شده و چنین بیان شده که ھیچ قومی، بدعتی را به وجود نمی
کنیم این یک قانون و  برند. و در جھانی که ما زندگی می بین می سنتی مثل آن را از

یک قاعده و اصل است، چرا که در ھر جا اسراف باشد، در آنجا ناحقی ھم ھست، اگر 
دیگر، حتمًا شاھد کمبود بیش از حّد،  ی در یک زمینه، اسراف و تبذیر شد، در زمینه

ا در ایجاد بدعت و عمل بدان صرف خواھی شد. و وقتی بدعت گرایان نیرو و توانشان ر
ای برای عمل به سّنت باقی  کنند، دیگر چندان توان و قدر ت و انگیزه و عالقه

ھا سریع و پرنشاط ھستند ولی در  ھا در انجام بدعت ن جھت، بدعتییماند. به ھم  نمی
 اند.  ھا، سست و درمانده انجام سنت

سازان به شدت  عت و بدعتبه ھمین خاظر است که شریعت مقدس اسالم با بد
و عملشان را مستحق کند  می گرایان برخورد مخالف است و با تندی و خشونت با بدعت

 داند.  ضاللت و گمراھی و در نتیجه؛ الیق آتش سوزان دوزخ می
گرایان غالبًا در ھمین نکته نھفته است.  و در حقیقت سّر مخالفت با بدعت و بدعت

کنیم و با  را ذکر می س کالم، در اینجا سخن ابن مسعود ی به خاطر جلوگیری از اطاله
 گوید: دھیم. وی می کالم وی بحث خویش را پایان می

  .»روی در بدعت است ، بھتر از زیادهروی در سّنت میانه« 
 که فرمود: ج برگرفته شده از این قول پیامبر س ودرحقیقت این قول ابن مسعود

 ج تمسک جستن به سّنت و منش پیامبر« .»�سنّة، خٌ� من احداث بدعة كفتمس« 
 »ایجاد بدعت و نوآوری در دین است بھتر و برتر از

 ،بدعة صاحب وقر من" :ج اهللا رسول قال :قال ميرسة بن إبراهيم وعن ]۵۰[ - ۱۸۹
 .)١(مرسالً  اإليامن شعب يف البيهقي رواه ." اإلسالم هدم ىلع أاعن فقد

 .۹۴۶۴ح » مانیشعب اال« یھقیب -١

 

                                           



 ٤٧١ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

سازی را  بدعتکه  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س ) ابراھیم بن میسره۵۰( -۱۸۹
 اسالم و سّنت کمک کرده است.  یاحترام و بزرگ دارد، در حقیقت بر ویران

  ].ت کرده استیبه طور مرسل روا» شعب االیمان«[این حدیث را بیھقی در 
و سنت کمک سازی را احترام کند، بر ویرانی اسالم  بدعتکه  کسی آری! شرح:

 گرایان و سنت، توھین گرا، به سنت کرده است، چرا که او با احترام و بزرگداشت بدعت
دارد و آب در  سازان را گرم و پر رونق نگاه می سازی و بدعت و بازار بدعتکند  می

گذاران  خواھد تا از بدعت ، از ما مسلمانان میأل ریزد، حال آنکه خداوند آسیاب آنھا می
و کار آنان را مورد نکوھش قرار دھیم و خود را با تأیید آنھا و ھمراھی و دوری جوئیم 

آنان قرار ندھیم. و ما مکّلف و  ی ھمنشینی با آنھا و با احترام و بزرگداشتشان، در زمره
گذاران به دشمنی بپردازیم و آنان  مؤظفیم، برای دفاع از کیان اسالم و سّنت با بدعت

آنان بپردازیم و آنان را ھمانند کردارشان، مردود اعالم را رسوا کنیم و به سرکوبی 
ھای تابناک و  ایمان و سنت ی نمائیم و شھادتشان را در دنیا نپذیریم و با اسلحه

از ھر طرف بر آنھا یورش آوریم و آنھا را آماج  ج خدا آفرین رسول بخش و سعا دت تعالی
  :فرماید می أل خداوندحمالت ویرانگر و رسواگر خویش قرار دھیم. چراکه 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ُقواْ دِيَنُهمۡ  �َّ ْ  فَرَّ �  ِ�  ُهمۡ نۡ مِ  لَّۡسَت  ِشَيٗعا َوَ�نُوا ٍء ۡ�َ  ٓ َما ۡمُرُهمۡ  إِ�َّ
َ
ِ ٱ إَِ�  أ ُ�مَّ  �َّ

 .]۱۵۹[األنعام:  ﴾١٥٩َعلُونَ يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�فۡ 
و دسته دسته و گروه گروه دارند  گمان کسانی که آئین خود را پراکنده می بی« 

باشی و راه  شوند تو اصًال از آنان نیستی و مسئول رستگاری یا زشتکاری ایشان نمی می
کنند، با  تو از راه آنان جدا است و سر وکارشان با خدا است وخدا ایشان را از آنچه می

 .»سازد خبر می

 من اهللا هداه ؛فيه ما ابتع ثم اهللا كتاب تعلم من :قال عباس ابن وعن ]۵۱[ - ۱۹۰
  .احلساب سوء القيامة يوم وقاهو ؛ادلنيا يف الضاللة

 تال ثم ،اآلخرة يف �شىق وال ادلنيا يف يضل ال اهللا ب�تاب اقتدى من :قال ،رواية و� 
 .)١(رزين رواه .]١٢٣[طه:  ﴾ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  �ََّبعَ ٱَ�َمِن ﴿ :اآلية هذه

 .نیرواه رز -١
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از روی صداقت و اخالص و اعتقاد ھرکس  گوید: ـ ب عباس ـ) ابن ۵۱( -۱۹۰
قرآن را بیاموزد و به آنچه در آن از اوامر و فرامین و تعالیم و دستورات و احکام  و عمل،
زندگی و کار  ی کند و آنھا را سر لوحه بخش است، پیروی  ھای تابناک و تعالی و آموزه

در دنیا او را از ضاللت و گمراھی به ھدایت و کمال  أل خو یش قرار دھد خداوند
وی را از حساب و کتاب بد و خطرناک قیامت،  سازد و در آخرت نیز، رھنمون می

 دارد. محفوظ و مصون می
قرآن را (در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی: عبادات و ھرکس  و نیز فرمود: 

وی و اخروی، سیاسی و نظامی، معامالت، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنی
پیشوا و مقتدای  ).فرھنگی واقتصادی، عبادی و خانوادگی، اعتقادی و اخالقی و..

خویش قرار دھد و در ھر زمینه به اوامر و فرامین آن اقتدا و تأسی ورزد نه در دنیا 
سار  بدبخت و نگون شود و نه در آخرت با درآمدن در دوزخ، گمراه و سرگشته می

 .گردد می
 این آیه را تالوت فرمود: ـ ب گاه ابن عباس ـ آن 

  .]۱۲۳[طه:  ﴾ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  �ََّبعَ ٱَ�َمِن ﴿
بخت نخواھد  گمراه و بدکند  می ھر که از ھدایت و رھنمود (یعنی قرآن) پیروی«

 .»شد
  ].روایت کرده است»رزین«[این حدیث را  

 رصاطاً  مثالً  اهللا رضب"  :قال ج اهللا رسول أن مسعود ابن وعن ]۵۲[ - ۱۹۱
 ،مرخاة ستور األبواب وىلع ،مفتحة أبواب فيهما ،سوران الرصاط جنبيت وعن ،مستقيماً 

 ،يدعو داع ذلك وفوق ،تعوجوا وال الرصاط ىلع استقيموا: يقول داع الرصاط رأس وعند
 تفتحه إن فإنك ،تفتحه ال !و�ك :قال ،األبواب تلك من شيئاً  يفتح أن عبد همّ  لكما

 وأن ،اهللا �ارم املفتحة األبواب وأن ،اإلسالم هو الرصاط أن"  :فأخرب فرسه ثم ." تلجه
 فوقه من ادلايع وأن ،القرآن هو الرصاط رأس ىلع ادلايع وأن ،اهللا حدود املرخاة الستور
 .)١(أمحدرواه و رزين رواه ." مؤمن لك قلب يف اهللا واعظ

 .۴/۱۸۲مسند احمد  -١

 

                                           



 ٤٧٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

ھا را در دوری  (دودلی و تزلزل قلب ج گوید:پیامبر س مسعود) ابن ۵۲( -۱۹۱
گزیدن از گناه و مرزشکنی و قرارگرفتن انسان، میان ندای فطرت و وجدان از یک سو، 

سان به تصویر  و ھوای دل و شیطان از سوی دیگر، را در قالب مثالی زیبا و دلنشین، این
  فرماید: کشد و) می می

است راست و درست که بر دو سوی  یزند: شاھراھ گونه می مثالی این أل خداوند 
ھایی  باشد و بر آن دروازھا، پرده آن دو قلعه است که درھای آن باز و گشوده می

فروافتاده است و در رأس آن شاھراه راست و درست، دعوتگر و فراخوانی است که 
  درآئید و به بیراھه نروید.گوید: ھان ای مردم! ھمگی به این راه راست و درست  می

خواند و  از فراز آن راه نیز دعوتگر و فراخوانی با صدای رسا و بلند مردم را فرا می 
گوید:  شود که دری از آن درھا را بگشاید، آن دعوتگر می  ھنگامی که کسی بر آن می

سه و کنی؟ مبادا آن در را بگشایی، چرا که اگر در راه گشودی، وسو وای بر تو، چه می
 شوی و در آن وارد خو اھی شد. تحریک می

گونه تفسیر کرد و فرمود:  این تمثیل را این ج گاه پیامبر گوید: آن س ابن مسعود 
آن شاھراه راست در این تمثیل و ترسیم، شاھراه راست و درست اسالم است و آن 

و مرزھای  ھای فروافتاده بر آن درھا، حدود درھای گشوده، محرمات خدایند. وآن پرده
مقررات و قوانین خداست (و ھیچ کسی از مرزی از مرزھای مقررات خدا نخواھد 

  ).گذشت و به حرام و گناه نخواھد افتاد، جزآنکه، آن پرده را کنار زند
خواند، کتاب پرشکوه  وآن دعوتگر و فراخوانی که بر سر راه است و مردم را فرا می

انی که بر فراز راه و باالتر از آن، مردم را فرا خدا، قرآن است. و آن دعوتگر و فرا خو
خواند، اندرزگوی خدا، یا ھمان وجدان اخالقی است که در دل ھر انسان  می

و وی را از گناه و معصیت باز کند  می سوسو طلبی ھست و اندیش و حق درست
 دارد. می

 ].اند [این حدیث را رزین و احمد روایت کرده 

 عنه الرتمذي و�ذا ،سمعان بن انلواس عن اإليمان شعب يف وابليهيق ]۵۳[ - ۱۹۲
 .)١(منه أخرص ذكر أنه إال

 .بیث غریو قال حد ۲۸۵۹با اختصار ح  یترمذ ،۷۲۱۶ح » مانیشعب اال« یھقیب -١
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از نواس بن سمعان، » شعب االیمان«) این حدیث را بیھقی نیز در ۵۳( -۱۹۲
روایت کرده و ترمذی نیز در سنن خود، آن را از ھمین راوی، اما مختصرتر از روایت 

  ت نموده است.یبیھقی و دیگران، روا

 ال اليح فإن ،مات قد بمن نتّ فليس اً مستنّ  اكن من :قال مسعود ابن وعن ]۵۴[ - ۱۹۳
 وأعمقها ،قلو�اً  هاأبرّ  ،األمة هذه أفضل اكنوا ج �مد أصحاب أوئلك .الفتنة عليه تؤمن
 ،فضلهم هلم فاعرفوا ،دينه إلقامةو ،نبيه لصحبة اهللا اختارهم ،ت�لفاً  وأقلها ،علماً 

 اهلدى ىلع اكنوا فإنهم، وس�هم أخالقهم من استطعتم بما وتمسكوا ،آثارهم ىلع واتبعوهم
 .)١(رزين رواه .املستقيم

خواھد، به کسی اقتدا و تأّسی  از شما میھرکس  گوید: س ) ابن مسعود۵۴( -۱۹۳
بورزد و او را الگو و پیشوای خویش در امور زندگی و کارھای روزمره خود قرار دھد، 

نثار  تأسی جوید. (و از پیشینیان و گذشتگان یعنی یاران جان باید به آنکه مرده است،
 ھا ایمن نیست.  چرا که در ھر صورت زنده از وقوع در فتنه ).پیروی نماید ج پیامبر

آن ،ج وآن گروه که الیق و سزاوار تأسی و اقتدا ھستند، اصحاب و یاران محمد 
 باشند. فضل و کرامت می ی گزیدگان وخاصگان و آن ابرمردان عرصه

ترین و  آالیش ترین و بی دارای پاک ج براستی آنان در میان امت محمدی 
ترین علم و دانش، و کمترین تکلف و تصّنع،  ترین و ژرف ترین قلب، و عمیق خالص
 بودند. 

و  یبرای مصاحبت و ھمراھ أل ایشان مردمانی بودند که از طرف خداوند
داشتن دین مبینش، انتخاب وگزینش شده بودند  ئم نگاهو قا ،ج خدا ھمنشینی رسول

(و در حقیقت فلسفه و حکمت گزینش آنھا به عنوان برترین و بھترین افراد این امت 
  ).در ھمین عوامل نھفته است

حال که نسبت به مقام و جایگاه واال و شامخ آنھا، اطالع حاصل کردید، پس نسبت 
 ی باید عظمت و منزلت آنھا را بشناسید و به گونهکه  چنان به آنھا قدرشناس باشید و

ادب  ی الزم به قدر و شأن آنھا پی ببرید (و نسبت به آنھا، گستاخی و توھین و اسائه
ھایشان بگذارید و از ھمان سبک و منشی که آنھا برگزیدند  و قدم بر نقش قدم ).نکنید

 .نیرواه رز -١

 

                                           



 ٤٧٥ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

العین و  نھا را پیوسته نصبشما نیز ھمان را گزینش کنید. و پیروی از گفتار و کردار آ
تان، از خلق و خوی و صفات  گوش خویش قرار دھید و در حد توان و قدرت ی آویزه

تان را با اخالق و سنن و  وعاداتشان تقلید کنید و متمسک شوید و اخالق و عادات
سبک و روش آنھا ھمانند سازید، زیرا که آنان بر شاھراه راست و درست ھدایت و خط 

 ر الھی و سّنت نبوی بودند. مستقیم ام
  ].ت کرده استی[این حدیث را زرین روا 

است و این مطلب را متبادر به  ش ت سّنت صحابهیاین حدیث بیانگر حّجـ شرح:
اسالم تا عصر کنونی ما، پیروی از سبک و روش  ی هیھای اول سازد که از دوره ذھن می

ھا و  و طریقه و منش صحابه و اتباع از اوامر و فرامین و دستورات و تعالیم و توصیه
ھای دستیابی به ھدایت و  ھای آنھا یکی از مھمترین و بھترین و کاملترین راه سفارش

 رود. نبوی به شمار میآفرین الھی و  بخش و سعادت ھای تعالی کمال و تعلیمات و آموزه
ھا و  ھا و رھنمودھا و توصیه ، ایمان، عملکرد و اقوال، و کردهأل چرا که خداوند 

ھای ما قرار داده است و  ھا و کرده ھایشان را مالک سنجش ایمان و گفته سفارش

 :فرموده

ْ  فَإِنۡ ﴿ ٓ  بِِمۡثلِ  َءاَمُنوا ْۖ هۡ ٱَ�َقِد  بِهِۦ َءاَمنُتم َما ْ وۡ �ن تََولَّ  َتَدوا  ﴾ِشَقاقٖ  ِ�  ُهمۡ  فَإِ�ََّما ا
 .]۱۳۷[البقرة: 

 ییزھاید و بدان چیا مان آوردهیا )ش ه شما (صحابهکاورند ھمچنان یمان بیاگر آنان ا«
گمان به راه راست و درست  یمان داشته باشند، بیز ایشان نید ایمان داریه شما اک

ش یرا با شما در پ یدشمنانگنند پس راه اختالف و کاند و اگر پشت  رھنمون گشته
 ». اند گرفته

سوم و در عصر ارتباطات و فناوری و  ی پس ما نیز در قرن بیست و یکم و در ھزاره
خواھیم به سعادت و خوشبختی و  صنعت و تکنولوژی و عصر اتم و کامپیوتر، اگر می

ھای مختلف زندگی، اعم از مادی و معنوی،  بالندگی و افتخار و اقتدار و عّزت در عرصه
دی دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، فرھنگی و اقتتصادی، اعتقا

که از  ،»ش صحابه«نام  .. برسیم، باید مردانی را با.و عملی و عبادی و خانوادگی و
ظھور حوادث و  ی اند و منصه دنیارفته اند، اسوه و الگو قرار بدھیم، نه آنان که زنده

آلود شده  ھای دینی چرک ھا و آفت اند و دامن پاکشان به نامطلوبی  ھا را درک کرده فتنه
 بودن ندارند.  را برای اسوه و شایستگی کامل
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کالم، به ذکر شعری از دکتر اقبال الھوری در اینجا  ی و ما برای جلوگیری از اطاله
 نمائیم. اکتفا می

 سراید:   وی چنین می 
 است تیجمع نیراه آباء رو که ا

 

 بط ملت استض دیتقل یمعنا 
 

 اجتھاد اندر زمان انحطاط
 

 بساط چدیپ یقوم را درھم ھم 
 

 زاجتھاد عالمان کم نظر
 

 تر اقتدا بر رفتگان محفوظ 
 

 کتریبار یھم سدیفکرشان ر
 

 تر کینزد یشان با مصطف ورع 
 

 شد است نیتنگ بر ما رھگذار د
 

 شد است نیرازدار د یمیھر لئ 
 

 ،اتلوراة من بنسخة ج اهللا رسول أىت ،س اخلطاب بن عمر أن :جابر عن ]۵۵[ - ۱۹۴
 .يتغ� اهللا رسول ووجه يقرأ فجعل فسكت ،اتلوراة من �سخة هذه !اهللا رسول يا :فقال
 وجه إىل عمر فنظر ؟!ج اهللا رسول بوجه ما ترى ما !اثلوالك ث�لتك :ب�ر أبو فقال

 ،ر�اً  باهللا رضينا ،ج رسوهل وغضب اهللا غضب من باهللا أعوذ :فقال ج اهللا رسول
 ل�م ابد لو ،بيده �مد نفس واذلي"  :ج اهللا رسول فقال .نبياً  و�محمد ،ديناً  و�اإلسالم

 ". التبع� نبو� وأدرك حياً  اكن ولو ،السبيل سواء عن لضللتم وتر�تمو� فاتبعتموه موىس
 .)١(الدارمي رواه

ای از تورات را  نسخه س گوید: عمر بن خطاب س ) جابر ابن عبد الله۵۵( -۱۹۴
ای از  بینید، نسخه اینکه می !ج خدا آمد و گفت: ای رسول ج برداشته و نزد سول خدا

فرمائید تا آنرا مورد مطالعه و بررسی و تحقیق و کنکاش  تورات است (آیا به ما اجازه می
گاھی  قرار دھیم و از محتویات و احکام و مسائل و تعالیم و آموزه ھای آن اطالع وآ

  ؟)حاصل نمائیم
فکر کرد که  س عمرچیزی نفرمود. ( س سکوت را اختیار کرد و به عمر ج پیامبر

رو) شروع به خواندن تورات  رضایت و اجازه است، از این ی نشانه س سکوت پیامبر
از این کارش خشمگین و ناراحت شده و آثار خشم و  ج پیامبراینکه  کرد، غافل از

 غضب بر سیمای مبارک وی، نمایان و ھویدا گشته است.

 .۴۳۵ح  یدارم -١

 

                                           



 ٤٧٧ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

 ج ه خشم و غضب پیامبربا درایت و فراست و ذکاوت و ھوش باالیش ب س ابوبکر
ات در عزایت نشینند، مگر آثار خشم و  گفت: زنان خانواده س پی برد، از این رو به عمر

  بینی؟ نمی ج خدا غضب را در سیمای مبارک و نازنین رسول
 انداخت و گفت: از شر خشم ج خدا به سیمای مبارک رسول نگاھی س عمر

اسالم  و این که خدا برم. ما به پرودگاری میپیامبر او به خود خدا پناه  و وغضب خدا
راضی و خرسند ھستیم (و بدنبال  خدا است ی رسول و فرستاده ج محمد دین ما و

و ھویت  وآئین و شخصیت دین و به رویم ادیان و ملل پیشین غیر الھی و شیطانی نمی
ی خود ای از دین و شخصیت اسالم کنیم. و ذّره خویش افتخار میی  واستقالل و شیوه

ھا برانگیخته  شویم. چرا که ما بھترین امت ھستیم که برای ھدایت انسان خارج نمی
آنان را  ی ھا و تعالیم تحریف شده م. پس چطوراز دیگران پیروی نمائیم و خواستهیا شده

  ).اوامر و دستورات آنھا باشیم بر اجرا کنیم و مطیع و فرمان
ھای دقیق و تابناک  ما به دین وآئین مبارک تو و به تعالیم و آموزه !ج ای رسول خدا

بار قرآنی و نبوی و  آفرین پروردگارت و به اوامر و قوانین شکوه بخش و سعادت و تعالی
 ی کنیم. و این را نیز دانستیم که این امت از بقیه نازیم و به آن افتخار می می شرعی تو

رو و  منحصر به فرد خود را دارا است، و نباید دنبالهھا جداست، شخصیت  ھا و ملت امت
 ).ھای پیشین و یھودیان و مسیحیان باشد پیرو امت

 !اوست ی در قبضه ج فرمود: سوگند به آن ذاتی که جان محمد ج آنگاه پیامبر
رفتید و از او پیروی  شد و شما به دنبال او می دوباره زنده می ÷ اگر(بالفرض) موسی

به  ،تردید از شاھراه راست و درست ساختید، بی  گذاشتید و رھایم می می ا واکردید و مر می
 ÷ چراکه اگر موسی ،کردید  رفتید و در پرتگاه ضاللت و گمراھی سقوط می بیراھه می

افت وی را جز پیروی و اتباع از آئین وکیش ی بود و نبوت و رسالتم را در می نیز زنده می
 من، ھیچ گنجایش دیگری نبود.

  ].[این حدیث را دارمی رروایت کرده است

 اهللا و�م ،اهللا الكم ينسخ ال الك�"  :ج اهللا رسول قال :قال جابر وعن ]۵۶[ - ۱۹۵
 .)١(بعضا بعضه ينسخ اهللا و�م ،الك� ينسخ

 .»النوادر« ۹ی ح دار قطن -١
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فرمود: سخن وگفتار من (حدیث من) کالم  ج گوید: پیامبر س ) جابر۵۶( -۱۹۵
 کند.  کند، وکالم خدا، کالم مرا نسخ می  خدا (قرآن) را نسخ نمی

 .باشد حکم برخی دیگر از آنھا می ی از آیات قرآن، ناسخ و تغییردھنده یو برخ 
  ].[این حدیث را دارقطنی روایت کرده است

 بعضاً  بعضها ينسخ أحاديثنا إن"  :ج اهللا رسول قال :قال عمر ابن وعن ]۵۷[ - ۱۹۶
 .)١(القرآن كنسخ

فرمودند: بعضی از احادیث من  ج ـ گوید: پیامبر ب ) ابن عمر ـ۵۷( -۱۹۶
ند، ھمانند نسخ قرآن (که برخی از آیات آن، ناسخ ک  بعضی دیگر از آنھا را نسخ می

 ).باشد برخی دیگر ازآنھا می
  ].[این حدیث را نیز دار قطنی روایت کرده است

علماء و دانشوران اسالمی و فرھیختگان و فرزانگان دینی، از سلف گرفته تا  شرح:
 ی اتفاق نظر دارند. و جز عده ج خلف، بر ثبوت نسخ در کتاب خدا و احادیث پیامبر

 مخالف ثبوت نسخ در قرآن و حدیث نیست. یاندکی که نظرشان فاقد اعتباراست. کس
چیزی و نشاندن دیگری در جای آن است.  در لغت به معنای زایل نمودن »نسخ« 

آفتاب، سایه را نسخ کرد که سایه زایل گشته و  ییعن» نسخت الشمس الظل« :مانند
 روشنایی جای آنرا گرفته است.

یعنی  »رفع احلكم الرشعی بدليل الرشعی«و درعرف اھل اصول، نسخ عبارت از  
 .»یک حکم و یک فرمان شرعی ی بوسیلهبرداشتن یک حکم شرعی «

فرماید و در  حکم شرعی را مناسب با زمان نافذ می ،أل یعنی گاھی اوقات خداوند 
ن یاز ب ییھا م را به خاطر مصلحتکن حیخود، ا ی زمانی دیگر با حکمت شامله و کامله

ند، تا ھمپای مقتضیات زمان باشد. به این عمل ک یصادر م یدیم جدکبرده و ح
» ناسخ«و به حکم جدید  »منسوخ«د و به حکم قدیمی و پیشین شو یگفته م»نسخ«

 گویند.  می
 »: نسخ ی حکمت و فایده«

 گوید:  حاج مال عبدالله احمدیان در این زمینه می

 .»النوادر« ۱۰ح  یدار قطن -١

 

                                           



 ٤٧٩ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

خدا و مطابق قضاء و  یھا نسخ، خواه نسخ احکام یا نسخ ادیان، جزء قدرت«
پرورش گیاھان و  ی ، در شیوهھای قبلی و مقتضای حکمت عام و تاّم الھی ریزی برنامه

 ھای کوچک و بزرگ بشری و جامعه کل انسانی است. جانداران و تربیت افراد و جامعه
آفریدگاری که در ایجاد و پرورش یک فرد بشری، آن ھمه مراحل مرّتب و منظم را 

دھد و در رحم مادر با وصل ُسُرم خون قلب، و بعد از پا نھادن به  پشت سرھم قرار می
و بریدن ناف و قطع آن سرم، در حال نداشتن دندان، بالفاصله با غذای گرم  جھان

شود و بعد از این مراحل و نیاز به غذاھای سخت و  پستان، از او پذیرائی می ی شیرآماده
 ی شدن دستگاه گوارش، جھت ھضم آنھا، مرحله ھا و فعال سفت، با پیدا شدن دندان

ونمّو کافی و نیاز شدید او به تناول غذا،  ز رشدگردد و بعد ا رشد بیشتر او آغاز می
ھا و مغز و تفکرـ نه برای تناول غذا بلکه ـ  به کار افتادن دست و پا و اندام ی مرحله

گردد تا   برای تحصیل و پیدا کردن و گرفتن آن از دل زمین و از دست زمان، آغاز می
ھا و ھر آنچه یک مخلوق جھت  ھا وعاطفه شدن دوران جوانی و بیدارشدن غریزه سپری

نسل خویش به آن نیازمند  ی امتداد سلسلهپیمودن مسیر رشد و تکامل خویش و 
 است. 

 آری! آفریدگاری که در پرورش و تربیت یک فرد بشری، آن ھمه مراحل گوناگون را
و  که در پرورش معنوی و روحی دارد دھد، جای خود یکدیگر قرار می ناسخ و منسوخ

مرتب  مراحل درطول تاریخ، آن چنان کل بشری ی تربییت اجتماعات انسانی و جامعه
از مراحل قبلی برای وقت خود به ھریک  قرار دھد که و منظمی را پشت سر یکدیگر

از مراحل بعدی نیز ـ که ناسخ مراحل قبلی است ـ ھریک  غایت خوب بوده باشد و
 .)١(»باشد خودش به غایت خوب و مطلوب برای زمان

و ھمراه حکمت نسخ این است که احکام تابع مصالح  تفصیل روشن شد که با این 
ه زمان و کگردند. زیرا ھمانگونه  و شرایط، طبیعی می تقاضای زمان ی با مالحظه

 یابند، مصالح نیز در تبدیل و تغییر ھستند. اشخاص ھمواره تغییر و تحول می
برخی از  و در حقیقت نسخ، احسان و انعام بزرگی از خداوند بر بندگانش است که

 تر فرموده است. تر و سھل سبک احکام را بنا بر مصالح مختلف،

 .۳۴۳ص  یقرآن شناس -١
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الھی که برای نجات جان این بیماران نوشته شده  ی آری قرآن کریم، این نسخه
ای داده شود، فردا باید تکامل  است،گاھی نیاز به تبدیل و تعویض دارد، امروز باید نسخه

 نھایی صادر گردد. ی یابد و سرانجام نسخه
رآن و احادیث نبوی یک برنامه دقیق ای از دستورات وآیات ق و در حقیقت نسخ پاره

ی تعالی و ترقی و نیل به تکامل و یو حساب شده تربیتی است که بدون آن ھدف نھا
 شود.  پیشرفت تامین نمی

توان در یک روز معالجه کرد؟ یا یک معتاد به موادمخدر  آیا یک بیماری مزمن را می
توان درمان  یک نسخه می را که سالھا است به آن آلوده شده است، در یک روز و با

 نمود؟ آیا جز این است که باید در این میان، مراحل انتقالی وجود داشته باشد. 
 ھای انتقالی است؟  ھای موقت در دوران وآیا نسخ، چیزی جز برنامه

آن نیست که در ھر وضعیتی فقط یک نسخه بدھد، بلکه طبیب  کآری! پزش
حقیقی کسی است که با تغییر بیمار و مرض و با نگاھی عمیق به ھر وضعیت، تغییراتی 

 مطابق با آنھا در نسخه بیاورد.
 »ھای نسخ صورت«

 نسخ به چھار صورت است: 

 گردد: تقسيم میواين خود به سه نوع  نسخ کتاب به کتاب. )۱

رّ من«مانند: »منسوخ احلكمو منسوخ التالوة« الف)  یعنی  »عرش رضعاتٍ معلوماتٍ حيُ
ده بار شیر دادن و شیرخوردن که معلوم باشد، موجب تحریم ازدواج میگردد که ھم 

 قرآن و جودندارد و ھم حکمش منسوخ است. ھای  تالوش منسوخ که در ضمن آیه

 :نشده باشد. مانندباشد، اما حکمش باقی و منسوخ  منسوخ التالوة ب)

یعنی پیرمرد و پیرزن، ھرگاه مرتکب زنا » الشيخة اذا زنيا فارمجوها البتةو الشيخ«
 شدند، آنان را قطعًا رجم کنید. که تالوت آن منسوخ ولی حکمش باقی است. 

  نباشد مانند نسخ شدن حکم این آیه منسوخ التالوةباشد، ولی  منسوخ احلكم ج)

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ َ�ۡ�َ  لرَُّسوَل ٱ َ�َٰجۡيُتمُ  إَِذا ا ُموا ۚ  َ�َۡوٮُٰ�مۡ  يََديۡ  َ�َقّدِ  َصَدقَٗة
ۚ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك  ۡطَهُر

َ
ْ  لَّمۡ  فَإِن َوأ َ ٱ فَإِنَّ  َ�ُِدوا  .]۱۲[المجادلة:  ﴾١٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

خود،  یش از نجواید، پینک ییرازگوغمبر نجوا و ید با پیمؤمنان! ھرگاه خواست یا«
زدودن حب مال از دلھا)  یتر(برا زهیشما بھتر و پاگ یار براکن ید. ایبدھ یا صدقه

 



 ٤٨١ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

د) خداوند آمرزگار و یه با آن صدقه را انجام دھکد (یافتیرا ن یزیاست.. اگر ھم چ
 ...»مھربان است

ُمواْ َ�ۡ�َ يََدۡي َ�َۡوٮُٰ�ۡم َصَدَ�ٰٖت� فَإِۡذ لَۡم َ�ۡفَعلُواْ ﴿: به حکم این آیه  ن ُ�َقّدِ
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
َءأ

ُ ٱَوتَاَب  �ِيُمواْ  �َّ
َ
لَٰوةَ ٱَعلَۡيُ�ۡم فَأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ِطيُعواْ  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱوَ  ۥۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َخبُِ�ۢ بَِما  �َّ

د(و یرا بدھ ییھا خود صدقه یش نجوایشاپیه پکد یترس یا میآ«. ]١٣[المجادلة:  ﴾١٣َ�ۡعَملُونَ 
د و خداوند ھم شما را یردکرا ن یارکن یه چنکحال  ؟!د)ینکد یخود تول یبرا یمخارج

ن رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه یده است(و ایبخش
نبد و از خدا و کات مال بدر کد و زید بخوانیه باکد) پس نماز را چنان یغمبر به نجوا بپردازیبا پ

گاه از ھمهید. ایینما یبردار غمبرش فرمانیپ  »د...ینک یه مکاست  ییارھاک ی زد آ
است که در باال به آن  ج دلیل این نوع نسخ قول پیامبرنسخ سّنت به سّنت:  )۲

 ».کند از آنھا را نسخ می برخی از احادیث من بعضی دیگر«:اشاره شد که فرمود
را از زیارت قبور منع فرمود، اما بعدھا به  ش در اوائل، صحابه ج پیامبراینکه  مانند

 آنان اجازه داد. 
 گردد.   و باید دانست که سّنت متواتر، به سّنت آحاد نسخ نمی

در نزد احناف این نوع نسخ درست است ومثالی را اینگونه نسخ کتاب به سنت:  )۳
 :که خداوند فرمودکنند  می بیان

َحَدُ�مُ  َحَ�َ  إَِذا ُ�مۡ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿
َ
ۡ ٱ أ ۡ ٱ اإِن تََرَك َخۡ�ً  َمۡوُت ل يۡنِ لِلۡ  وَِصيَّةُ ل َ�ِٰ�َ 

 َوٱ
َ
ِ  ۡقَر�ِ�َ ۡ�  ٱب

ۡ ا َ�َ  َمۡعُروِف� ل ۡ ٱَحقًّ  .]۱۸۰[البقرة:  ﴾١٨٠ُمتَّقِ�َ ل
 ییمرگ فرا رسد، اگر دارا )امراض مخوف و اسباب و علل( از شما را یکیه ک یھنگام«

ت یخدا قانون) وص یگذاشت،(از سو ی(با توجه به عرف محل) از خود به جایفراوان
ت یسته وصیان به طور شایکپدر و مادر و نزد ید) برایبر شما واجب شده است(و با

 »تاب خدا)...کاران(مؤمن به کزی) است بر پرھین حق (واجبیند. اک
ان شده است، یح و بیپدر و مادر و خویشاوندان، تصر در این آیه فرضیت وصیت برای

یعنی برای وارث، وصّیت  »الوصيّة لِوارث«اما حکم این آیه توسط این حدیث مشھور 
میراث منسوخ شده  ی فوق با آیه ی جایز نیست، منسوخ شده است. ولی در حقیقت آیه

 است نه با حدیث. 
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ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿ َّ�  ِ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ ل
َ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ِ�ٓ أ � ٱ�َّ نثََيۡ�ِ

ُ
فَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق  ۡ�

ِ َ�ِٰحٖد  �ِّۡصُفۚ ٱفَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة فَلََها  ثۡنََتۡ�ِ ٱ
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
َوِ�

ُدُس ٱّمِۡنُهَما  ا تَرَ  لسُّ ۚ َفإِن لَّۡم يَ�ُ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ ُ َوَ�ٞ بََواُه  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥن �َّ
َ
�

ُدُسۚ ٱإِۡخَوةٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُّلُُثۚ ٱفَِ�ُّمِهِ  ۡو َديٍۡن�  لسُّ
َ
ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِهآ أ

 ُّ�
َ
ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُروَن �

َ
ۡقَرُب لَُ�ۡم َ�ۡفٗعاۚ َفرِ�َضٗة ّمَِن  ُهمۡ َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
ِۗ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 

ۚ  ١١َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما َُّهنَّ َوَ�ٞ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
۞َوَلُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ُ�عُ ٱفَإِن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٞ فَلَُ�ُم  ا تََرۡ�َنۚ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوصِ  لرُّ ۡو َديٖۡن� ِممَّ
َ
ٓ أ َ� بَِها

ُ�عُ ٱَولَُهنَّ  ۚ  لرُّ ا تََرۡ�ُتۡم إِن لَّۡم يَُ�ن لَُّ�ۡم َوَ�ٞ  �ُُّمنُ ٱفَإِن َ�َن َلُ�ۡم َوَ�ٞ فَلَُهنَّ  ِممَّ
وِ 

َ
ۡو َديٖۡن� �ن َ�َن رَُجٞل يُوَرُث َكَ�ٰلًَة أ

َ
ٓ أ ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصوَن بَِها ِممَّ

ٞ ۡمرَ ٱ ة
َ
ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  ۥٓ َوَ�ُ  أ

ۡخٞت فَلُِ�ّ
ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُدُسۚ ٱأ   لسُّ

َ
ْ أ ِمن َ�ٰلَِك  ۡ�َ�َ فَإِن َ�نُٓوا

َ�ُٓء ِ�  ۚ َوِصيَّٗة ّمَِن  �ُّلُِث� ٱَ�ُهۡم ُ�َ ۡو َديٍۡن َ�ۡ�َ ُمَضآّرٖ
َ
ٓ أ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّٖة يُوَ�ٰ بَِها

ِۗ ٱ ُ ٱوَ  �َّ   .]۱۲-۱۱[النساء:  ﴾١٢يمٞ َعلِيٌم َحلِ  �َّ
(ارث بردن)فرزندانتان(و پدران و مادرانتان) به شما فرمان ی خداوند درباره«
از خود  یو پسران ید و دخترانیه(چون مردکگرداند  یدھد و بر شما واجب م یم

دو زن است. اگر  ی بھره ی مرد به اندازه یک ی د)بھرهیگذاشت یبه جا
ه، کشتر از دو بود، دو سوم تریا) بیفرزندانتان ھمه دختر بودند و تعدادشان(دو و 

ه از آن او است، (و کدختر باشد، نصف تر یکشان است، و اگر ورثه تنھا یا ی بھره
ه متعلق به سائر ورثه بر کتر ی مانده یشترباشند، باقیدختر و چه ب یکچه ورثه 

از ھریک  فرزند و پدر و مادر باشد، به یاگر ُمرده دارا حسب استحقاق است).
ب سابق ین فرزندان او به ترتیمانده بیرسد(و باق یه مکششم تر یکپدر و مادر 

ا نوه) نباشد و تنھا پدر و مادر از او یفرزند( یگردد). و اگر مرده دارا یم میتقس
پدر خواھد بود). اگر  مانده از آنیرسد(و باق یه به مادر مکسوم تر یکارث ببرند، 

از آن  یکیا از ی، از پدر و مادر یا خواھرانی( یمرده(عالوه از پدر و مادر) برادران
ور) پس از کن سھام مذیا ی رسد.(ھمه یششم م یکدو) داشته باشد، به مادرش 

ه بر عھده کاست  یو بعد از پرداخت وامکند  می ه مردهکاست  یتیانجام وص
د پدران و مادران یدان یت است). شما نمیمقدم بر انجام وصدارد(و پرداخت وام 

 



 ٤٨٣ ) تسمک جستن به قرآن و سنت)۵االیمان (باب (کتاب 

است  یزیر و صالح در آن چیشما سودمندترند.(خ یبرا یکدام کو فرزندانتان 
است و خداوند دانا(به  یالھ ی ضهین فریه خدا بدان دستور داده است). اک

 م است(در آنچه بر شما واجب نموده است.کیمصالح شما)و ح
(از شما  یھمسرانتان است، اگر فرزند ی مانده یبه جا ییداراشما نصف  یو برا

به  یقبل ی هیه، برابر آکتر ی) نداشته باشند(و باقیا نوه و نوادگانیگران و یا از دی
داشته باشند،  یرد)و اگر فرزندیگ یفرذندانشان و پدران و مادرانشان تعلق م

ا ی ،الفروض و عصبه یه به ذوکتر ی ماندهیه است(و باقکچھارم تر یکسھم شما 
نداشته باشند و چه  یرسد. به ھر حال چه فرزند یالمال م تیا بیاالرحام  یذو

اند و  ردهکه کاست  یتیداشته باشند، سھم شما) پس از انجام وص یفرزند
ت مقدم یه بر عھده دارند(و پرداخت وام بر انجام وصکاست  یپرداخت وام
ا نوه و ی( یشما است اگر فرزند ی هکچھارم تر یکزنان شما  یاست). و برا

 یکنفر باشد،  یکد. (اگر ھمسر یگران)نداشته باشیا از دیاز آنان  ینوادگان
چھارم بطور  یکشتر باشند، یدارد، و اگر دو ھمسر و ب یافت میچھارم را تنھا در

شاوندان و وابستگان یه به خوکتر ی ماندهیگردد. باق یم میانشان تقسیم یمساو
د، ی) داشتیا نوه و نوادگانی(یرسد). و اگر شما فرزند یاستحقاق مب یبه ترت
ه به فرزندانتان و پدران کتر ی هیه بوده(و بقکھشتم تر یکھمسرانتان  ی هیسھم

است  یتیرسد البته) پس از انجام وص یر شد ـ مکه ذکو مادرانتان ـ ھمانگونه 
 ی بگونه یا زنی یمردد. واگر یه بر عھده دارکاست  ید و بعد از وامینک یه مک
ا ی) ینداشتند) و برادر (مادر یو پدر یالله ارث از آنان برده شد(و فرزندک

 یه است (و فرقکششم تر یکاز آن دو ھریک  ) داشتند، سھمیخواھر(مادر
خواھر  یکو  یبرادر مادر یک یعنیش از آن(تعداد، یست) و اگر بیان آن دو نیم

ان یسوم را م یکسان یکند(و بطور یکشرباھم  سوم یک) بودند، آنان در یمادر
ه یه بدان توصکاست  یتین ھم) پس از انجام وصینند. البته اک یم میخود تقس

 یو وام یتیمرده است. وص ی ه بر عھدهکاست  یا پرداخت وامیشده است و 
سوم نباشد و مرده  یکش از یت از بیوص یعنیان نرساند(یه(به بازماندگان) زک

 یا صرف نظر از وامیست، و یاو ن ی ه بر عھدهکند کن یاقرار به وامغرض  یاز رو
 یزیبه آن چ( ن سفارش خدا است و خدا دانایا )...گران دارد ویه بر دکند کن

گاه از نکاست  با کیباشد)و ش ینندگان مک تیات وصیه به نفع شما است و آ
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ش یبه سو د ویمان شویه چه بسا پشکدر عقاب شما ندارد، چرا  یاست(و شتاب
 »د)...یبرگرد

است  ج گویند: نسخ کتاب به سّنت جایز نیست این قول پیامبر ودلیل جمھورکه می
 :که فرمود

 .»کند حدیث من کالم خدا را نسخ نمی«. »الك� الينسخ الكم اهللا«

الك� الينسخ الكم «از  ج اندکه مراد پیامبر واحناف جواب این روایت را چنین داده

کننده کالم خدا نیست،  این است:کالمی که از اجتھاد و رأی خودم باشد، نسخ »اهللا
توان با آن کالم خدا، یعنی وحی جلی را   وگرنه کالمی که در پرتو وحی خفی باشد، می

ان آن دو در این است که اولی یکالم خدایند و فقط فرق مھردو  نسخ کرد، چرا که
 وحی خفی است و دومی وحی جلی. 

(یعنی نسخ وحی خفی با وحی جلی): و دلیل این نوع ت به کتاب نسخ سن )۴

یعنی کالم خدا، » وكالم اهللا ينسخ كالمی«است که فرمود:  ج نسخ، این قول پیامبر
  ناسخ کالم من است.

پس ازآمدن به مدینه به مدت شانزده ماه، رو به جانب  ج پیامبراینکه  مانند
با حدیث به ثبوت رسیده بود، اما خدا وند با خوانند و این حکم  می المقدس نماز بیت

 را نسخ فرمود. ج سنت پیامبر ن آیه،یا

 .»نکمسجدالحرام  یو لذا رو به سو«.﴾ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱفََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿ 
 ھای رمضان، از سنت ثابت بود، و خداوند و نیز حرمت آمیزش با زنان در شب 

 این حرمت را با این آیه نسخ کرد. 

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ﴿
ُ
َيامِ ٱأ فَُث ٱ لّصِ   .]۱۸۷[البقرة:  ﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۡ  لرَّ
 »ده استیحالل گرد یدار در شب روزهبا ھمسرانتان  یکیزش و نزدیآم«

 فرائض فرض اهللا إن"  :ج اهللا رسول قال :قال اخلش� ثعلبة أيب وعن ]۵۸[ - ۱۹۷
 أشياء عن وسكت ،تعتدوها فال حدوداً  وحدّ  ،تنتهكوها فال حرمات وحرم ،تضيعوها فال
 .)١(الدارقطني الثالثة األحاديث رو".  عنها تبحثوا فال �سيان غ� من

 .۴۲ح » کتاب الرضاع«ی دار قطن -١
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فرایض و  ،أل فرمود: خداوند ج گوید: پیامبر س ) ابو ثعلبه خشنی۵۷( -۱۹۷
ضایع مکنید؛ و از اموری نھی کرده  واجباتی، برای شما قرار داده و وضع نموده، آنھا را

 شکنی نکنید؛ و حدود و مرزھا، دری وحرمت وآنھا را حرام قرار داده، در برابر آنھا پرده
قوانین ومقّررات و ضوابط و قواعدی تعیین کرده (پس شما نیز قوانین و ضوابط را در 

ط مقرره قوانین و ظواب زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت کنید) و از حد و مرز
 تجاوز نکنید. 

گاه این کتمان، از روی  و از اموری ساکت شده و صالح در کتمان آن دیده و ھیچ
نسیان و فراموشی نبوده است، در برابر اینگونه امور، اصراری در افشا نداشته باشید (و 

 ھایی ھا و لجاجت گیری جا، غیرمنطقی و غیرآموزنده و سازنده و بھانه ھای نا به از سؤال
گردد بپرھیزید و آن چیزی را  شدن اذھان و افکار عمومی می که سبب مشوش

زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار دھید که خدا، شما را به آن فرمان  ی سرلوحه
داده است، چرا که شما نیز بخشی از این عالم عظیم بوده و باید قوانین و ظوابط و 

، معیار و میزان و نظم و نظام در قواعد و مقررات بسیار حساب شده و دقیق الھی
  ).تان باشد زندگی

  ].این حدیث را دارقطنی روایت کرده است[
ای از مسائل و احکام،  ه گاھی پارهکاین حدیث به این نکته اشاره دارد  شرح:

بودنشان، برای حفظ نظام اجتماع و تأمین مصالح و منافع افراد بھتر است. به  پنھان
گاه این  آنھا ساکت شده و صالح در کتمان آن دیده و ھیچھمین جھت خداوند از 

کتمان از روی نسیان و فراموشی نبوده، بلکه از روی تأمین مصالح و حفظ نظام 
 ھای اجتماعی بشری بوده است. اجتماعی و حراست از برنامه

ھای پی در پی و اصرار برای افشاء  گونه موارد، جستجوھا و پرسش رو، در این از این 
گری و تدّین نیست که خود   برداشتن از واقعیت، نه تنھا فضیلت، تقوا، صوفی پردهو 

نه در آغاز کار در  ،أل باشد. چرا که خداوند  مذموم و ناپسند و مبغوض و منفور نیز می
و نه در نگھداری و وضع احکام، کند  می گذاری احکام و مسائل، اشتباه تشریع و قانون

 گردد.  میگرفتار نسیان و فراموشی 
کند، از  اش را داده و او را ھدایت می پس خداوندی که به ھر موجودی، نیازمندی

گاه است و برای مصالح و منافع آنھا و مطابق حفظ نظام  حال ھمه کس و ھمه چیز آ
 کند.  اجتماع بشری و انسانی، قانون وضع می
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ارد و به ھمان و برای انسان مسلمان نیز زیبنده است که پا را از حد فراتر نگذ
عمل بپوشاند و فرایض خدا را به جای آورد و  ی چیزی که فرمان داده شده، جامه

در زندگی فردی  الھی را ی قوانین و دستورات و تعالیم و مقررات تعیین شده
واجتماعی خویش رعایت کند و ازآنھا تجاوز و تخطی نکند و در برابر محرمات و 

آنھا،  ی شکنی نورزد و از اموری که خدا در باره دری و حرمت ممنوعات الھی، پرده
ساکت مانده و صالح در کتمان آنھا دیده، اصراری در افشاء، نداشته باشد و برخود 

 سخت نگیرد. 
به معنای احکام و مسائل قطعی واجب و فرض » فریضه«جمع  »:فرائض«

 اند.  ای به ثبوت رسیده باشدکه با دلیل قطعی و بدون ھرگونه شک و شبھه می
در لغت به معنای: مانع میان دو چیزاست. » حّد «است. و » حد«جمع  »:حدود«

ش ممنوع و حرام یبندگان خو یآنھا را برا أل یه خداکد یاطالق گرد یسپس بر امور
الھی  ی گردانیده است. یعنی مراد ھمان قوانین و ضوابط و قواعد و مقررات تعیین شده

 در ممنوعات و محرمات خداوندی است. 
دھد، یک سلسله مناطق ممنوعه  درحقیقت در میان کارھایی که انسان انجام می

العاده خطرناک است. قوانین و احکام الھی، این مناطق  وجود دارد که ورود درآن فوق
 ھایی است که در این گونه مناطق قرار و بسان عالئم و نشانهکند  می را مشخص

 دھند.  می
شدن به این حد و مرزھا، اجتناب ورزید، چرا که ممکن است با  پس باید از نزدیک

یک غفلت و کوتاھی، انسانی که به مرز نزدیک شده، گام درآن طرف بگذارد و گرفتار 
 ھالکت و نابودی شود. 

ست که حفظ و صیانت آنھا، الزم و به معنای چیزھایی ا» حرمت«جمع  »:ُحرماٍت «
و ضروری است. ازقبیل: مقدسات، ناموس و شخصیت و دارایی و...که نباید در برابرآنھا 

 شکنی و تجاوزکاری کرد. دری و حرمت پرده
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 اول فصل

 ،آية ولو ع� بلغوا"  :ج اهللا رسول قال :قال عمرو بن اهللا عبد عن] ۱[ -۱۹۸
 ." انلار من مقعده فليتبوأ ،متعمدا يلع كذب ومن ،حرج وال إرسائيل ب� عن وحدثوا

 .)١(البخاري رواه

فرمود: سخنان مرا به دیگران  ج گوید: پیامبر س ) عبدالله بن عمرو۱( -۱۹۸
 برسانید و ابالغ کنید، اگر چه یک جمله و یک آیه باشد. 

اسرائیل(یھودیان و مسیحیان = روایات اسرائیلی) را بدون ھیچ  بنیو احادیث 
آنھا با احکام و مسائل دینی و تعالیم و  اشکالی روایت کنید (البته در صورتی که روایات

  ).ھای الھی و نبوی، تضادی نداشته باشند آموزه
 کهو نباید به دروغ چیزی را به من نسبت دھید و از قول من دروغ بگویید، چرا

ام به من  از قول من، به عمد دروغ بگوید و گفتار یا رفتاری را که انجام ندادهکه  کسی
نسبت دھد، باید جایگاه و نشیمنگاه خود را در آتش سوزان دوزخ آماده سازد (یعنی 

  ).جاعل حدیث به دوزخ خواھد رفت
  ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

اموری برای سازماندھی حدیث، و حفظ و صیانت  به ج در این حدیث، پیامبر شرح:
ھای  آن از فراموشی و تغییر و تقلب و تحریف و جعل آن، اشاره کرده است و به طریقه

ریزی نموده است که در اینجا  گوناگونی برای حفظ آن، تدابیر امنیتی و حفاظتی، طرح
 شود: می به برخی از آنھا اشاره

تا سخنانش را به یکدیگر برسانند و غائبان  یارانش را مؤظف کرد، ج خدا رسول -۱

 بلّغواعّ� «را از کیفیت و کّمیت احادیث باخبر سازند، اگرچه یک سخن باشد. 

و این دستور، جوانان و پیران، زنان و مردان، فقھا و محدثان و عالمان  »لو آيةو
 گیرد.  و متکلمان و.... را در بر می

 .۲/۱۵۹مسند احمد  ،۲۶۶۹ یترمذ ،۳۴۶۱ح  یبخار -١
                                           



 ٤٨٩  اول)کتاب العلم (فصل 

آن به وی، و از جعل حدیث و روایت دادن  پردازی به عمد و نسبت از دروغ -۲
 نادرست به نام حدیث، به شدت مردم را بر حذر داشت: 

  »َمن كذب ىلّع متعّمداً فليتبّوأ مقعده ىف انلار«
نوشتن آنھا را داد و دستوری بدین  ی برای حفاظت سّنت، به یارانش اجازه -۳

 مضمون صادر کرد: 

گریختن علم و دانش، جلوگیری شتن، از با استفاده از نو«. »قّيدوا العلم باالكتاب«
  .»کنید

 از کتمان احادیث، به شّدت مردمان را بر حذر داشت:  -۴

ن سئل عن علم ثم كتمه أجلم يوم القيامة«  از ھرکس که پیرامون «. »بلجام من نار مَ
کند، در رستاخیز،  داند، کتمان می علمی پرسیده شد و او در حالی که جوابش را می

 .»بر دھانش کوبیده خواھد شد از آتشلگامی 
اسرائیلی که متضاد با احکام و مسائل دینی و تعالیم و  از نقل کردن روایات بنی -۵

ھای الھی و نبوی است، به شّدت منع کرد، ولی بیان آن دسته از روایات  آموزه
اسرائیلی را که مخالف احکام دینی و شرع محمدی و تعالیم و فرامین الھی و 

 الی ندارد. نبوی نیست، اشک

 من" :ج اهللا رسول قال :قاال شعبة بن واملغ�ة جندب بن سمرة وعن ]۲[ - ۱۹۹
 .)١(مسلم رواه".  الاكذب� أحد فهو ،كذب أنه يرى حبديث ع� حدث

 فرمود: ج گویند: پیامبر س بن شعبه ةو مغیر س بن جندب ة) سمر۲( -۱۹۹
ام  گفتار و رفتاری را که انجام ندادهدانسته و به عمد از قول من دروغ گوید و که  کسی

به من نسبت دھد، با این کار، دروغگویی خویش را ثابت نموده و در واقع، وی یکی از 
آید (که در آخرت به سزا و پادافره این کار ننگین و  دروغگویان و دغلبازان به شمار می

ن دوزخ قرار اش، یعنی آتش سوزا قبیحش خواھد رسید و در جایگاه و نشیمنگاه ابدی
  ).خواھد گرفت و تاوان سخت این گناه بزرگ و سترگ را پس خواھد داد

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

به  ۳۹ابن ماجه ح  ،۲۶۶۲ح » رةیمغ«یت از به روا یترمذ ،۱/۹ح مسلم یمسلم در مقدمه صح -١
 .۲۵۰/  ۴ – ۵/۱۴مسند احمد  ،رةیت از مغیبه روا ۴۱و ح  »سمرة بن جندب«ت از یروا

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٤٩٠

 ،ادلين يف يفقهه خ�ا به اهللا يرد من"  :ج اهللا رسول قال :قال معاو�ة وعن ]۳[ - ۲۰۰
 .)١(متفق عليه. " يعطي واهللا قاسم أنا و�نما

خدا برای او نیکی و خوبی که  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س ) معاویه۳( -۲۰۰
سازد و راه رشد و شکوفایی و بالندگی و  را بخواھد، او را درکار دین، دانا و فرزانه می

 کند.  تکاملش را به وی الھام می
نصیب و استعداد ھر یک)  ی علم به اندازه ی( کننده و جز این نیست که من قسمت

دانایی و فرزانگی است (و فرزانگی  ی د است که بخشنده و دھندهباشم و آن خداون می
  ).دھد که بخواھد و شایسته بیند، میھرکس  و فقاھت را به

 ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده
شود: فرزانگی، اصابت در  فقاھت و درایت در دین، تمام این امور را شامل می شرح:

کردار و گفتار، و رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل، معرفت و شناسایی خدا، معرفت و 
گاھ ھای نورانی  از اوامر و فرامین الھی، تعالیم و آموزه یشناخت اسرار جھان ھستی، آ

گاھی از حقایق و   ستورات و توصیهنبوی، احکام و مسائل شرعی و د ھای قرآنی و آ
 اسرار دینی و انجام ھر چیزی در جای مناسب خود.

دار  فقط عھده ج فرزانگی است و پیامبر ی است که بخشنده أل و تنھا خداوند
 تبلیغ و رساندن اوامر و فرامین الھی به مردمان و بندگان خدا است وبس. 

نَت  إِنۡ ﴿
َ
  .]۲۳[فاطر:  ﴾٢٣نَِذيرٌ  إِ�َّ  أ

 .»و بس... یا دھنده میتو تنھا ب«

﴿ ٓ َما نَت  إِ�َّ
َ
 .]۱۲[ھود:  ﴾نَِذيرٞ  أ

 .».یرسان مؤمنان) ھست افران و مژدهک(ی دھنده میتو تنھا ب«
البته منظور از این سخن این نیست که خداوند بدون ھیچ علتی، فقاھت و دانش را 

ساالری. و  ساالری است، نه وابسته شایستهدھد، بلکه کار خدا براساس  به این و آن می
 ھای افراد آمیخته است. یعنی  ھا و قابلّیت  اراده و مشیت خدا، ھمه جا با شایستگی

آفرین فقاھت و  بخش و تعالی زالل حیات ی را شایسته ببیند، از این سرچشمهھرکس 
 نماید.  فرزانگی در دین سیراب می

و قال حسن  ۲۶۴۵ح  ی، ترمذ۲۲۴ی ح ، دارم۱۰۳۷ – ۱۰۰ح  ۷۱۹/ ۲مسلم  ،۷۱ح  یبخار -١
 .هیت معاویبه روا ۹۲/  ۴، مسند احمد یرهت ابوھریبه روا ۲۲۰، ابن ماجه ح یحصح

 

                                           



 ٤٩١  اول)کتاب العلم (فصل 

گمان خیر  در دین به او داده شود، بیکه فرزانگی و فقاھت ھرکس  در حقیقت
 فراوانی بدو عطا شده است.

 انلاس: " وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۴[ - ۲۰۱
 رواه". فقهوا إذا اإلسالم يف خيارهم اجلاهلية يف خيارهم ،والفضة اذلهب كمعادن معادن

 .)١(مسلم

ھایی متنوع و دارای  فرمود: مردم معدن ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۴( -۲۰۱
ھای طال و نقره. و  ھای مختلف و گوناگون ھستند، درست بسان معدن ھا و اصل ریشه

تردید، ھمان کسانی که در دوران تاریک جاھلیت، دارای شرافت و نجابت و مھتری  بی
شوند در میان اند، اگر ایمان بیاورند و در کار دین، دانا و فرزانه  و ِکھتری بوده

نمایند و از جایگاه و  مسلمانان نیز، برتری و نجابت و شرا فت و مھتری خود را حفظ می
 موقعیتی بس شامخ و واال برخوردار خواھند بود.

 [این حدیث را مسلم روایت کرده است]
ھمه از یک اینکه  ھا با در این حدیث به این نکته اشاره رفته است که انسان شرح:

ھای باطنی و خلق  ظاھری، از لحاظ رنگ ی ند، گذشته از نژاد، رنگ وچھرهپدر ومادرا
ھا و استعداد و ذوق و ھوش و ذکاوت و درایت و فراست  وخوی و صفات و ویژگی

 اند.  متنوع و مختلفباھم  و...کامالً 
ھای انسان در چه چیزی نھفته شده است،  وحال باید دید که میزان واقعی ارزش

دانند  له، نسب ونژاد مییھا، ارزش واقعی خویش را در انتساب به قبگروھی از انسان 
.. را .مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و َخدم و َحشم و ی وگروه دیگری، مسئله

ھای کذایی  که گروھی دیگر، مقامات و موقعیت دانند. در حالی ارزش می ی نشانه
به ھمین ترتیب، ھرگروھی شمرند. و  اجتماعی و سیاسی را معیار ارزش و شخصیت می

 شمرد. بندد و آن را معیار می دارد و به ارزشی دل می در مسیری گام بر می
آنھا کشیده و ارزش واقعی انسان را در  ی خط بطالن روی ھمه ج اما پیامبر

 شمرد. و دانایی او می فقاھت و درایت در دین و فرزانگی
گفتار، معرفت و شناسایی خدا و  آری! فرزانگی، اصابت و رسیدن به حق در کردار و

گاھی از اوامر و فرامین الھی، تعالیم و  جھان ھستی، گاھی از حقایق و اسرار دینی و آ آ

 .۲۳۵۳ح  یبخار ،۲۶۳۸ – ۱۶۰مسلم ح  -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٤٩٢

ھای قرآنی و فقاھت و حکمت در دین،  ھای نبوی و شرعی و دستورات و توصیه آموزه
 تنھا معیار ارزش و برتری انسان است و نه غیرآن.

کنونی، این ارزش اصیل، به دست فراموشی سپرده  بازار جوامع ھر چند در آشفته
 ھای دروغین جای آن را گرفته است.  شده و ارزش

تقوا و خداترسی و ایستادگی در برابر شھوات و پایبندبودن به راستی و درستی و 
درخت علم و دانش فقاھت و فرزانگی  ی پاکی و حق و عدالت نیز محصول و میوه

 :فرماید می است، خداوند

َ ٱ َ�َۡ�  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْ لۡ ٱ ِعَبادِه ُؤا  .]۲۸[فاطر:  ﴾ُعلََ�ٰٓ
 بندگان، فقط دانشمندان و فرزانگان ھستند که به مقام عالی آری! از میان تمام«

 ».گردند خشیت و درک عظمت مقام پرودگار نائل می
گاھی از علم و قدرت پرودگار و ھدف  آفرینش و این حالت خشیت و ترس نیز مولودآ

 است.
نظران و دانشمندان ھستند که نور  که: فرزانگان آن گروه از صاحب کوتاه سخن این

علم و دانش و فقاھت و معرفت، تمام وجودشان را به نور خدا و ایمان روشن ساخته و 
 و از ھمه پایبندترند.کنند  می نسبت به وظایفشان سخت احساس مسئولیت

ای بسیار کوتاه، اما جالب و پرمحتوا   در جمله يه ــ رمحة اهللا علامام محمد غزالی 
  .»لم محال است و علم بدون عمل جنونعمل بدون ع«گوید:  می

 آتاه رجل :اثنت� يف إال حسد ال"  :ج اهللا رسول قال :قال مسعود ابن وعن ]۵[ - ۲۰۲
 ." و�علمها بها يقيض فهو احلكمة اهللا آتاه رجلو ،احلق يف هلكته ىلع فسلطه ماالً  اهللا

 .)١(متفق عليه

خوردن  غبطه ی فرمود: دو نفر شایسته ج گوید: پیامبر س ) ابن مسعود۵( -۲۰۲
 ھستند:

کردن  که خدا مالی به او بخشیده و او را بر صرف و خرج آن در راه پیاده کسی -۱
سازی، بھداشت و ساختن  حق (بازسازی و آبادانی شھرھا و روستاھا، مدرسه

 .۱/۴۳۲مسند احمد  ۸۱۲-۲۶۸ح ۵۵۹/  ۱، مسلم ۷۲ی ح بخار -١

 

                                           



 ٤٩٣  اول)کتاب العلم (فصل 

مستمندان و یتیمان و بیوه زنان و در راه کمک به گیری  مساجد، دست
 ده است.یمسلط گردان ).ستمدیدگان وآزادی اسرا و..

قدرت بر او مّنت و احسان نھاده و به او حکمت (و  أل و شخصی که خداوند -۲
است،  ج حفظ قرآن بخشیده و عالم به احکام قرآن و فرامین و دستورات پیامبر

داند، شیرینی و حالوت تالوت قرآن   دو را میحالل و حرام وآداب واخالق آن 
را چشیده و جایگاه و مکانتش را شناخته، ھمراز و ھمنشین و مونس قرآن و 

 زندگی خویش قرار ی خواند و سر لوحه روزآنھا را می سّنت است و شبانه
 ).دھد می

 و آن را به دیگرانکند  می و پیوسته به حکمتی که خداوند بدو ارزانی داشته حکم
خواند، زبانش به خواندن قرآن مشغول و دلش به  دھد (و ھمیشه قرآن را می تعلیم می

ھای فرحبخش آن  نسیم ی یاد قرآن زنده و عقلش در رشد و ارتقا، و جانش شیفته
و  آورد، منازعات ھا به آن پناه می حکمت بزرگ خداست. در مشکالت وگرفتاری

سازد، به آن  آن زائل می ی ھات را بوسیلهبخشد، غبار شب مشاجرات را به آن فیصله می
خواند و جاھالن را به آن  و مردم را به فراگیری آن میکند  می دھد و حکم  فتوا می

بخشد و افراد اجتماع بشری را به   نماید و بیماران را به آن شفا می  ارشاد و رھنمون می
زیرا این دو خصلت  اند، غبطه خوردن ی ھد آری! چنین افرادی، شایسته آن اندرز می

 ).اند فضایل و اخالق اساس
 ].اند [این حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده

عنه  انقطع اإل�سان مات إذا"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۶[ - ۲۰۳
 رواه ."هل يدعو صالح ودل أو ،به ينتفع أوعلم ،جار�ة صدقة :أشياء ثالثة من إال عمله

 .)١(مسلم

که انسان، جھان را بدرود   فرمود: ھنگامی ج گوید: پیامبر س )ابوھریره۶( -۲۰۳
شود و امید وی از ھمه چیز بریده خواھد شد، مگر  خوب او گسسته می گفت،کارھای
 :در سه مورد

مسند  ،۱۳۷۶ج  یترمذ ،۳۶۵۱ح  ینسائ، ۲۸۸۰ابوداود ح  ،۱۶۳۱ -۱۴ح  ۱۲۵۵/ ۳مسلم  -١
 .۳۷۲/  ۲احمد 
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و جاری (آ ثار خیری که در خدمت مردم و در راه  و َدھش ماندگار در مورد بخشش
 ).خدا در جریان است

 یا علم و دانش سودبخشی که از آن سود برده شود و مردم از آن بھره گیرند 
 و یا فرزند صالح و شایسته ای که برایش دعا کند.

 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است
شود که بعضی از اعمال نیک و شایسته،  از این حدیث به خوبی دانسته می شرح:

شوند که دست  انداز و ذخیره می ابدی و فنا ناپذیرند و در قیامت در صندوقی پس
فنا و نیستی  رسد و گذشت شب و روز،آن را به تطاول ایام و روزگار، به محتویاتش نمی

 دھد. سوق نمی
ترین بناھا،  جھان مادی، فنا و نابودی است، محکمدر حقیقت، طبیعت زندگی این 

تر نباشد،  ھا و ھرچیز که از آن مستحکم ترین انسان ھا، قوی ترین حکومت بادوام
پذیراند، اما  شود و ھمه بدون استثناء خلل می سرانجام کھنه و فرسوده و سپس نابود

صالح و نیک جاریه، علم و دانش سودمند و فرزند  ی اعمال نیک از قبیل: صدقه
 ھایی فنا ناپذیراند. اند و چنین سرمایه ابدی

اند و بر جای  ھایی که چیزھایی را که از خود باقی گذاشته و در حقیقت انسان
اند اگر آن چیزھا، آثار خیری ھمچون مسجد و مدرسه و بیمارستان و دیگر  نھاده

ارواحشان در عالم  موقوفات، و علم و دانش سودمند و فرزند صالح و شایسته باشد، به
برزخ ثواب و پاداش نیک، اھدا خواھدشد و اگر آثار شر و بدی ھمچون: غصب امالک و 

ھای  ھای استعمارگرانه و پروژه کننده و مبتذل و طرح ھای گمراه ھا و کتاب بنای میخانه
سوز و ستمگرانه باشد، به ارواحشان در عالم برزخ سزا و پادافره اھدا و تقدیم  خانمان

 اھدشد.خو
به خلق خدا و جلب  کمک یھای خود را برای خدا و در راستا پس بیائیم و سرمایه

گردد و به مقتضای آن، »انقطع عمله اال من ثالث...«رضای او به کار اندازیم تا مصداق 
 ھمیشه باقی و برقرار باشد.

 ،ادلنيا كرب من كر�ة مؤمن عن نفس من"  :ج اهللا رسول قال :قال وعنه ]۷[ - ۲۰۴
 ادلنيا يف عليه اهللا �رس معرس ىلع �رس منو .القيامة يوم كرب من كر�ة عنه اهللا نفس

 يف العبد اكن ما العبد عون يف واهللا .واآلخرة ادلنيا يف اهللا سرته مسلماً  سرت منو .واآلخرة
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 ماو .اجلنة إىل طر�قاً  به هل اهللا سهل علماً  فيه يلتمس طر�قا سلك منو .أخيه عون
 عليهم نزلت إال ،بينهم �تدارسونهو اهللا كتاب يتلون اهللا بيوت من بيت يف قوم اجتمع

 عمله به بطأ ومن .عنده فيمن اهللا ذكرهمو ،املالئ�ة وحفتهم الرمحة وغشيتهم ،السكينة
 .)١(مسلم رواه ." �سبه به �رسع لم

واندوه اثر یک گرفتاری که  کسی :فرمود ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۷( -۲۰۴
نیز  أل گرا، بزداید و برطرف سازد، خداوند انسان مؤمن و حق ی این جھان را از چھره

زداید. (یعنی مسلمان باید در مصلحت  ھای روز رستاخیز را از وی می اندوھی از اندوه
 ای که در این مورد صرف چه مالی یا علمی یا اخالقی بکوشد و لحظه برادر مسلمانش،

ھا و  گونه افراد را، با رفع سختی رود، بلکه خداوند، پاداش این به ھدر نمیکند  می
ھای بزرگ و خطرناک روز قیامت قرار داده که قابل مقایسه با  ھا و اندوه گرفتاری

ھای دنیا نیست. و در این روز مال و فرزند، سودی به حال انسان  ھا و گرفتاری سختی
نیازمندان و حاجتمندان نموده است و ھایی که در دنیا به  ھا و یاری ندارند، مگرکمک

  ).سازد ھای قیامت را برطرف می گیرد و از وی اندوه ھمانھا است که دست او را می
وکسی که برآدم تنگدست و بدھکار ُمفلس و تھیدست، آسان گیرد، خدا در این 

گیرد (آری برای انسان، مسلمان مناسب است که  جھان و جھان دیگر بر اوآسان می
َدینش را با نرمی و مالیمت از بدھکاران طلب کند و حال بدھکار را به خصوص حق یا 

گرفتن وام خویش را به تأخیر اندازد، یا  باز پساینکه  اگر تنگدست باشد، رعایت کند. یا
اینکه  در انظار دیگران وامش را مطالبه نکند و یا در طلب، اصرار و پافشاری نورزد و یا

ھا نکشاند که سبب صرف وقت بیشتر و مخارج زیادتر  دادگاهبدھکار را به محاکم و 
 گردد که جز ضرر و زیان طرفین، چیز دیگری را در بر ندارد. می

خواھد، خداوند در قیامت بر او آسان گیرد، او نیز باید  آری، اگر انسان مسلمان می
د عاجز و در دنیا بر بندگان خدا آسان گیرد، و اگر بدھکار از پرداختن اصل بدھی خو

به رسم جاھلیت سود مضافی بر او بست و او را تحت فشار  ناتوان باشد، نه تنھا نباید
گونه  قرار داد، بلکه باید برای پرداختن اصل بدھی، نیز به او مھلت داده شود. در این

کرده است، ابوداود  تیاز الفاظ آن را روا یبرخ ۲۴۴۲ح  ی، بخار۲۶۹۹ – ۳۸ح  ۲۰۷۴/ ۴مسلم  -١
، مسند ۲۲۵، ابن ماجه ۲۹۴۵ی ح ، ترمذیت کرده استروا» ی عون العبد....والله ف«تا  ۴۹۴۶ح 

 .۲۵۱/  ۲احمد 

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٤٩٦

در مضیقه است، اگر بدھی وی را ببخشد، از ھر نظر برای وی  موارد که بدھکار، سخت
توزی و انتقام را به محبت و  که وی با این کارش، احساس کنیهبھتر است، چرا 

جامعه را به فعالیت مجّددی که  سازد و افراد ضعیف و ناتوان صمیمّیت مبدل می
دارد و اضافه براینھا صدقه و انفاقی در راه خدا  شود، وا می اش عاید ھمگان می نتیجه

بر انسان مؤمن و که  کسی و ).بازپسین است روز ی شود که ذخیره محسوب می
نگاه دارد و آبروی وی را حفظ کند، خدا در این جھان و جھان دیگر،  حقگرایی، راز

رازپوش او خواھد شد و آبروی او را در دنیا و آخرت حفظ خواھدنمود (یعنی بر انسان 
مسلمان در ھر حال الزم است از افشاگری در مورد دیگران بپرھیزد، مگر کسانی که 

فسق و فجوراند و از داروی تلخ امر به معروف و نھی از منکر بیزاراند،که در متجاھر به 
مسلمانان است که آنھا را به محاکم شرعی معرفی کنند تا به سزای  ی این حال وظیفه

کجی به فرامین الھی و تعالیم نبوی برسند، اما اگر کسانی مشھور به  احترامی و دھن بی
ت نیستند، الزم است که از بیان حال آنھا خودداری اخالقی و خباث فسق و فجور و بد

 کرد، زیرا خداوند وعده داده است که:
عیِب پوشندگان عیب را در روز قیامت بپوشاند و آنھا را رسوا نکند و گناھانشان را  

  ).بیامرزد
و تا وقتی که بنده، در پی یاری وکمک برادرش باشد خداوند نیز او را (در مشکالت 

ھا و نامالیمات زندگی فردی و اجتماعی)  ھا و ناھمواری ھا و دغدغه الشو مصائب، چ
دھد وکسی که راھی را در جستجوی علم و دانش بپیماید و رنج راھی را  یاری می

سوی  به نیز راھی برای او أل برجان بخرد و در آن علم و دانشی را بجوید، خداوند
 سازد. بھشت ھموار می

ھای خدا (که مسجد است) گردھم جمع  ز خانهای ا و ھیچ جماعتی در خانه
شوند، که در آن به تالوت کتاب خدا (قرآن) بپردازند. و در میان خویش آن را  نمی

مدارسه و تدریس و تعلیم و تعلم نمایند، مگر آنکه، سکینه وآرامش الھی و اطمینان و 
رشتگان الھی، آنھا گیرد و ف آید و رحمت خدا آنان را فرا می آرامش قلبی برآنان فرود می

تر اینکه)  زنند. (و از ھمه مھم و به دورشان حلقه میکنند  می را از ھر سو، احاطه
خویش از ایشان، تقدیر به عمل  ی نیز در میان فرشتگان مقرب و برگزیده أل خداوند

گذارد (و ھمین شرف و افتخار برای  پاداش نمی پاسخ و بی آورد و کارشان را بی می
اعال و در  ست که خداوند او را در قبال ذکر و یاد خود در زمین، در مألانسان کافی ا
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ش یاد کند و ازآنان تقدیر و تشکر به عمل آورد و یجمع فرشتگان مقرب و معصوم خو
  ).با او بر فرشتگان خویش به فخر و مباھات بپردازد

و کمال و از رشد  ی او را از رسیدن به مرتبه وکسی که کردار و عملکردش، 
گیری و از بالندگی و شکوفایی و از ترقی و تکامل پس افکند، ھرگز نسب و تبارش  اوج
تواند او را پیشرفت و کمال بخشد (آری، انتساب به قبیله و نژاد و نسب و تبار، مال  نمی

ھای بلند  ھا و پست ھا و جایگاه و ثروت و داشتن کاخ و قصر، َخدم و َحشم، موقعیت
ھا نیست، بلکه معیار واقعی ارزش  . معیار ارزش واقعی انساناجتماعی و سیاسی و..

 ترسی است.  ھا، ھمان ایمان، عمل نیک و صالح و تقوا و پرھیزگاری و خدا انسان
با عصبّیت، در ھر شکل و صورت: خون، قبیله، رنگ، نژاد، مال، مقام و  ج پیامبر

قوم و قبیله، زیر پرچم  ثروت، مبارزه کرده است تا مسلمانان جھان را از ھر نژاد و
چراکه اسالم ھرگز  آوری کند، نه پرچم قومّیت و نژاد، و نه پرچم غیرآن، واحدی جمع

 شمرد. اساس می پذیرد و ھمه را موھوم و بی ھای تنگ و محدود را نمی این دیدگاه
آری! ایمان، عمل صالح و نیک، و تقوای الھی و احساس مسئولیت درونی و 

شھوات و پایبندبودن به راستی و درستی و پاکی و حق و عدالت،  ایستادگی در برابر
درآشفته بازاِر جوامع کنونی. این ھرچند  تنھا معیار ارزش انسان است و نه غیرآن.

  ).ھای کاذب جایگزین آن شده است ارزش اصیل، بدست فراموشی سپرده شده و ارزش
 ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 رجل القيامة يوم عليه يقىض انلاس أول إن" :ج اهللا رسول قال :قال وعنه ]۸[ - ۲۰۵
 حىت فيك قاتلت :قال فيها؟ عملت فما :قالف ،فعرفها نعمه فعرفه به فأيت ،استشهد

 فسحب به أمر ثم ،قيل فقد ،جريء :يقال ألن قاتلت ولكنك ؛كذبت :قال .استشهدت
 نعمه فعرفه به فأيت ،القرآن وقرأ ،وعلمه العلم تعلم رجلو .انلار يف أليق حىت وجهه ىلع

 :قال .القرآن فيك وقرأت ،وعلمته العلم تعلمت :قال ؟فيها عملت فما :قال .فعرفها
 ،قيل فقد ،قارئ هو :يلقال القرآن وقرأت ،اعلم إنك :يلقال العلم تعلمت لكنكو ؛كذبت

 أصناف من وأعطاه عليه اهللا وسع ورجل .انلار يف أليق حىت وجهه ىلع فسحب به أمر ثم
 حتب سبيل من تر�ت ما :قال فيها؟ عملت فما: قال ،فعرفها نعمه فعرفه به فأيت ،لكه املال
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 ،قيل فقد ؛جواد هو :يلقال فعلت لكنكو ،كذبت :قال .لك فيها أنفقت إال فيها ينفق أن
 .)١(مسلم رواه ."انلار يف أليق ثم وجهه ىلع فسحب به أمر ثم

در روز رستاخیز، که  کسی فرمود: نخستین ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۸( -۲۰۵
شود، مردی است که به جنگ و پیکار با  گردد و محاکمه می در مورد او داوری می

رفیع  ی دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمین رفته و در میدان جھاد وکارزار به درجه
 شھادت رسیده است. 

ھا و احسانات خود را بر او  د نعمتآورند و خداون وی را در روز رستاخیز می
پرسد در برابر این  از او می شناسد. آنگاه خداوند می شمارد و او نیز ھمه را می

گوید:  ای انجام دادی؟ او می ھایی که به تو ارزانی شد، چه کار مفید و سازنده نعمت
دت نائل آمدم. به پیکار و جھاد برخاستم و جنگیدم، تا به فوز شھا در راه تو، !پروردگارا
بافی، نه، بلکه بدان دلیل به جنگ و پیکار برخاستی که مردم  فرماید، دروغ می خدا می

بگویند: او مرد بسیار شجاع و نترس و دلیر و پرجرأتی است. و مردم ھم این را گفتند. 
 پس برای خدا نجنگیدی و نرزمیدی.

 سوزان دوزخ افکنده شود.اش بکشانند تا به آتش  رسدکه او را بر چھره پس دستور می
آورند که علم و دانش فرا گرفته و  از پی آن مرد مبارز و مجاھد، مرد دیگری را می 

آورند، خدا  به دیگران آموخته و قرآن را تالوت کرده است. ھنگامی که او را می
 آورد. شناسد و به جا می شمارد و او نیز ھمه را می ھای بیشمارش را بر او می نعمت

ای انجام  فرماید: در برابر این ھمه نعمت، چه کار مفید و ارزنده می خداوند آنگاه 
گوید: من علم و دانش فرا گرفتم وآنرا به دیگران آموختم و  ای؟ او در پاسخ می داده

 قرآن را در جھت خوشنودی تو تالوت کردم. 
موختی بافی، چرا که دانش و فرھنگ را بدان جھت آ فرماید: نه، دروغ می خدا می

ای است. و قرآن را بدان جھت تالوت نمودی  که مردم بگویند: او مرد دانشمند و فرزانه
رسد  که بگویند: او تالوتگر کتاب خداست و مردم ھم این را گفتند. سپس دستور می

 اش بکشانند تا به آتش سوزان دوزخ افکنده شود.  که او را نیز بر چھره
گشایش و فراخی در رزق و  زندگی دنیا بر اوآورند که خدا در  سپس مردی را می

 روزی داده و از ھرگونه ثروت و امکانات به او بخشیده است. 

 .۳۲۲/ ۲سند احمد م ۳۱۳۷ح  ی، نسائ۱۹۰۵ – ۱۵۲ح  ۱۵۱۳/ ۳ مسلم -١
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شمارد و  حد و حصر خود را بر او می کران و بی ھای بی پس ازآوردن او، خدا نعمت
و  پرسد: در برابر این ھمه نعمت، چه کار مفید شناسد. آنگاه از او می او نیز ھمه را می

 ای انجام دادی؟ ارزنده
داشتی که در آن انفاق گردد وا  ھیچ راھی که تو دوست می !گوید: پروردگارا او می 

 ننھادم، جز آنکه در راه خوشنودی تو انفاق و خرج و بخشش و دھش نمودم.
بافی، بلکه چنین کردی که مردم بگویند: او سخی و  فرماید: نه، دروغ می خدا می 

رسد که او را نیز بسان دو  ھم این را گفتند. وآنگاه فرمان می بخشنده است. و مردم
 ور و سوزان دوزخ افکنده شود.  اش بکشانند تا به آتش شعله نفر دیگر، برچھره

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است
مملو از احادیثی است که پیرامون فضل و امتیاز نّیت و  ج سنت نبوی شرح:

 کند. یا و تظاھر صحبت میاخالص و مذمت و نکوھش ر
ھا منوط به وجود اخالص است. و مراد از  در حقیقت پذیرش اعمال تمام انسان 

آن از  ی نیت و اخالص نیز، جویاشدن رضایت و خوشنودی خدا در عمل و تصفیه
 ھای شخصی یا دنیوی است. شایبه

د و اگر یعنی انسان جز به خاطر جلب رضایت خدا و منزل ُاخروی، کاری انجام ندھ
گذر نفسی اعم از ظاھر و  ھا و امیال و آرزوھای زود دھد، آنرا از شایبه کاری انجام می

باطن و موانع راه، اعم از سرمایه، شھوت، مقام، مال، ثروت، شھرت، کسب منزلت در 
مردم، تعارف با بزرگان،  ی دل دیگران، مدح و ثنا، گریز ازمالمت، کسب رضایت عامه

ھا و امراض پنھانی درونی،  حسادت ی ھای پوشیده، استجابه و کینه شفایافتن از عقده
 .)١(ھای دیگر، پیراسته گرداند یا کبر و غرور ناشی از ذّلت و علل و خواسته

ھای  ھای دینی او، انگیزه در واقع، مؤمن راستین و حقیقی، آن است که انگیزه
اش پیروز  دنیویھای  امھای اخروی او بر گ نفسانی را در قلبش مغلوب نماید و گام

ھای مردم، ترجیح دھد و نّیت و قول و عمل را  ھای خدا را بر خواسته گردد. خواسته
برای خدا خالص و پیراسته و نماز و عبادات و مرگ و حیات و جھاد و انفاق و تعلیم 

 فراگیری قرآن را فقط خاص رضا و خوشنودی پروردگار جھان و جھانیان گرداند. 

 .۱۲ص  یتر قرضاوکد ،ت و اخالصین -١
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ز ازجمله نصوصی است که مسلمانان را از آفت ریا و جلب رضایت این حدیث نی
در روز  أل دھد، و خداوند تفاوتی نسبت به رضایت خدا، ھشدار می دیگران و بی

گرداند و آنان را با سر و  گردند، ریاکاران را رسوا می ھا آشکار می رستاخیز، که نھان
 کشد.  صورت روی آتش می

 العلم يقبض ال اهللا إن"  :ج اهللا رسول قال :قال عمرو بن عبدا� وعن ]۹[ - ۲۰۶
 
ً
 اختذ ؛اعملاً  يبق لم إذا حىت ،العلماء بقبض العلم يقبض ل�نو ،العباد من ينزتعه انزتااع
 .)١(متفق عليه ." وأضلوا فضلوا ،علم بغ� فأفتوا فسئلوا ،جهاالً  وساً ؤر انلاس

 ،أل فرمود: خداوند ج گوید: پیامبرـ  ب ) عبدالله ابن عمرو بن العاص ـ۹( -۲۰۶
ھای بندگان بیرون  علم و دانش و فرزانگی و حکمت را به این صورت که آن را از قلب

بلکه علم و دانش را با از بین بردن علماء و فرزانگان حقیقی و  برد، آورد، از بین نمی
 یباق ینید ی نهبا مرگ علمای حقیقی، دیگر عالم و فرزااینکه  برد، تا راستین از بین می

خرد و خشک مغز را به عنوان رھبر و  آنگاه مردم، افراد جاھل و نادان و بی ،ماند ینم
برگزینند و چون از آنان پیرامون احکام و مسائل شرعی، سؤال ی رئیس و حاکم و مفت

گاھانه و از روی جھل و بی شود، نا خردی، فتوا دھند. در نتیجه، ھم خود گمراه  آ
 آورند. موجبات گمراھی و ضاللت دیگران را فراھم میشوند و ھم  می

  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده
علماء و دانشمندان واقعی، و فرزانگان و فرھیختگان حقیقی، جانشینان بر  شرح:

 از ضاللت و گمراھی و شقاوت و بدبختیھا  حق پیامبران در رھنمون ساختن انسان
 و خوشبختی و کامیابی ھستند. ھدایت و سعادتسوی  به

داران راستین ھدایت، و امانتداران واقعی اوامر و فرامین  علماء راستین، مشعل
اند.  بخش شرعی ھای نبوی و دستورات و احکام تابناک و تعالی الھی، و تعالیم و آموزه

آنھا ھستند که با فھم و درک وسیع، و عقل و خرد سرشار و فقاھت و درایت باال، و 
صیرت و فراست نافذ خویش، ھم خویشتن را و ھم بندگان خدا را از خطا در رأی و ب

ھا  ھا، خرافات، اوھام، َچرت و َپرت دارند و ظلمت و تاریکی بدعت فساد فکری مصون می

مسند احمد  ،۵۲ابن ماجه ح  ،۲۶۵۲ح  یترمذ ،۲۶۷۳ – ۱۳ح  ۲۰۵۸/  ۴مسلم  ،۱۰۰ح  یبخار -١
۲  /۱۶۲. 
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ھا،  ھا، و حکمت ھا، حقائق، واقعیت و ُخزعبالت شیطانی و نفسانی را به روشنایی سّنت
 کنند.  تبدیل می

 ی ھایشان گنجینه ھایشان ظرف معارف و حقایق قرآنی و دل که سینه آنھا ھستند
ھای نبوی ھستندکه ھم خود و ھم دیگران را به شاھراه  ھا و سنت اسرار و رموز حکمت

 سازند. رھنمون می ج راست و درست شریعت محمدی
مباھات و افتخار، و باعث  ی و آنھا ھستند که وجودشان برای یک جامعه، مایه

سیاسی، فرھنگی،  ،و ترقی و تکامل و تعالی ایمانی، اخالقی، عرفانی، عبادی پیشرفت
باشد. وکم بودنشان، باعث رکود و جمود، انحطاط و  می نظامی، اقتصادی و...

 ماندگی و قھقراء و ارتجاع است.  عقب
علم و دانش و  ی داران عرصه آری! اگر چنین عالمانی بمیرند، که به حق طالیه

اجتھاد و عمل و  ی فقاھت و حکمت و پیشگامان عرصه ی عرصهپیشقراوالن 
دعوت و تبلیغ بودند، اگر چنین فرزانگانی از این دنیا بدرود  ی آھنگان عرصه پیش

گویند و جانشینی شایسته و بایسته نداشته باشند و کسانی جایگزین آنھا شوند و 
کرسی افتاء و درس و  صدرنشین مجالس شوند که شایستگی آن را ندارند، و افرادی بر

تدریس نشینند که ھیچ نسبتی با علم و دانش و حکمت و فرزانگی ندارند و کسانی به 
گاه است که  اند؛ آن فساد و تباھی ی رتق و فتق امور دینی بپردازند که خود جرثومه

گردد و  ھا، مستولی می ھا و دل ھای بدعت، خرافه، اوھام و خزعبالت بر عقل تاریکی
بندد و گمراھی  گردند، و علم حقیقی رخت بر می راھی و ضاللت، ظاھر میعوامل گم

شود  گیرد و ضاللت و تاریکی و دوران تاریک جاھلیت دوباره تکرار می ھمه جا را فرا می
 کنند. و مردم دسته دسته در پرتگاه گمراھی و ضاللت و جھل و نادانی، سقوط می

و وحشتناک نجات یابیم، باید علماء خواھیم که از چنین مصیبت بزرگ  پس اگر می
تعلیم و تعلم و دعوت و تبلیغ اھمّیت دو چندان دھند و مردم  ی و فرزانگان، به مسئله

را با اوامر و فرامین الھی و نبوی و شرعی آشنا بکنند و آنھا را از حقائق و غوامض علوم 
فراگیری  و معارف اسالمی، سیراب کنند و بر مردم نیز الزم است تا به دنبال

ھای دینی و علمی خویش برآیند و آنھا را با جان و دل فرا گیرند و درک کنند  نیازمندی
عمل بپوشانند و در ھمه حال و در ھمه جا، آنھا را  ی و به خاطر بسپارند و به آنھا جامه

زندگی خویش قرار دھند و در انتشار و تبلیغ  ی گوش و سرلوحه ی العین و آویزه نصب
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ای دریغ نورزند. باشد که این کارھا از افتادن در وادی جھل و نادانی،  آن از ھیچ وسیله
 ضاللت و گمراھی، شقاوت و بدبختی و ذلت و خواری، جلوگیری کند. 

 هل فقال .مخيس لك يف انلاس ريذكّ ابن مسعود  عبدا� اكن :شقيق وعن ]۱۰[ - ۲۰۷
 أ� ذلك من يمنع� إنه أما :قال .يوم لكيف  ذكرتنا أنك لوددت! عبدالرمحن أبا يا :رجل
 �افة بها يتخونلا ج اهللا رسول اكن كما باملوعظة أختول�م ��و ،أمل�م أن أ�ره

 .)١(متفق عليه. علينا السآمة

عادت داشت  س گوید: عبدالله ابن مسعود س )) شقیق (بن ابی سلمه۱۰( -۲۰۷
پرداخت و مردم را (به اوامر و فرامین  شنبه، به موعظه می که فقط روزھای پنج

 داد. ھای تابناک نبوی) پند و اندرز می بخش الھی و تعالیم و آموزه تعالی
دوست  ).مردی به اوگفت: ای ابو عبدالرحمان (کنیت عبدالله ابن مسعود است

و جلساتی را بدین جھت ترتیب دارم که شما ھر روز ھفته، ما را وعظ و نصیحت کنی 
 دھی و منعقد کنی.

دارد، این است که خوش ندارم،  گفت: آنچه مرا از این کار باز می س ابن مسعود 
در امر  ج موجبات خستگی و آزردگی شما را فراھم آورم. و من نیز بسان پیامبر

شم. چرا کنم که رعایت حال شما را کرده با ای عمل می موعظه و ایراد سخن، به گونه
نمود و  نیز برای جلوگیری از خستگی و آزردگی ما، رعایت حال ما را می ج که پیامبر

 ج داد (و من نیز به تأسی و اقتدا به پیامبر نمی به طور دائم و مداوم و پیوسته پند و اندرز
دھم، چرا که بھترین  شنبه را به موعظه و پند و اندرز، اختصاص می فقط روزھای پنج

  ).گیرترین آنھا است ترین و آسان عتدلکارھا، م
  ].اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده

علماء و دانشوران اسالمی و دعوتگران و مبلغان دینی و مربیان و اصالحگران  شرح:
و یاران او تأسی جویند. اگر  ج اجتماع بشری، باید در سخنرانی و اندرزدادن، به پیامبر

خواھند، مردم را در مجالس وعظ و ارشاد بنشانند و  میواعظان و مرشدان ما 
ھای آنھا، بھتر نفوذ کند و بتوانند آنان را جذب نمایند، و حالوت و  سخنانشان در دل

دادن در مجالس وعظ و ارشاد را به آنان بچشانند و آنان را از  شیرینی نشستن و گوش

 .۳۷۸/  ۱مسند احمد  ،۲۸۵۵ح  یترمذ ،۲۸۲۱ – ۸۳ح  ۲۱۷۳/  ۴مسلم  ،۶۸ح  یبخار -١
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بیانات سوی  به رغبت آنان رارفتن به مجالس و محافل لھو و لعب بازدارند، و شوق و 
خود جلب کنند، تا مجالس وعظ را بر محافل لھو و لعب، ترجیح دھند، راھی جز 

یاران او ندارند. و در حقیقت بھترین و مؤثرترین پند  و روش ج پیروی از سیرت پیامبر
و اندرز و موعظه و سخنرانی، آن است که واعظ و سخنور، اوضاع و شرایط و احوال 

ھای  ترین وقت را انتخاب کند، تا سخنانش در دل در نظر بگیرد و مناسب مردم را
اوامر و فرامین الھی جذب نماید و سوق سوی  به مردم، بھتر نفوذ کند و بتواند آنان را

 دھد. 
سخنران و واعظ، باید بسان دکتر و طبیب حاذق و ماھر باشد. پزشک حاذق 

و کند  می نیاز، دارو برای او تجویز ی اندازه گیرد و به پیوسته حال بیمار را در نظر می
بیمار دلتنگ نشود و از مصرف دارو، اینکه  رود تا در مداوای او پا به پای مریض راه می

اش دشوار و شفایش غیرممکن گردد. پس واعظ نیز باید  بیزار نگردد که معالجه
ھای  فتشناس باشد، تا به پیشر شناس و جامعه شناس، مخاطب شناس، مردم وقت

 چشمگیر تبلیغی و ارشادی دست پیدا بکند. 

 تفهم حىت ثالثا أاعدها ب�لمة ت�لم إذا ج انليب اكن :قال أ�س وعن ]۱۱[ - ۲۰۸
 .)١(البخاري رواه ." ثالثا عليهم سلم ،عليهم فسلم قوم ىلع أىت �ذاو ،عنه

مفید و  ی عادت داشت که ھرگاه جمله ج گوید: پیامبر س ) انس۱۱( -۲۰۸
اھمیت و جایگاه مھم آن را به مردم اینکه  آورد، به خاطر ای را بر زبان می ارزنده

کرد. و ھرگاه به  بفھماند و آن را در ذھن و قلبشان تثبیت نماید، آن را سه بار تکرار می
 نمود.  رفت، برآنھا سه بار سالم می نزد جماعتی از مردمان می

  ].است[این حدیث را بخاری روایت کرده 
در کتب تاریخ، تفسیر، حدیث و سیرت  ج پیرامون کماالت نفسانی پیامبر شرح:

از جھت شیوایی بیان و رسایی سخن، از ھمگان ممتاز  ج خوانیم که پیامبر چنین می
 بودند و از این حیث جایگاھی واال و پایگاھی غیر قابل انکار داشتند. 

درستی مضامین و دوری از تکلف ازسالمت طبع، اصالت سخن، قاطعیت گفتار، 
ھای بدیع به ایشان  بود و حکمت ج برخوردار بودند. جوامع َکَلم در اختیار آن حضرت

 یت کرده است.ر روایتأخم و یبا تقد ۲۷۲۳ح  یترمذ ،۹۵ح  یبخار -١
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العرب آشنا بودند. با مردم ھر  ةھای گوناگون رایج در جزیر ارزانی شده بود و به زبان
ان خودش ی گفتند، و با ھر طایفه از آنان به لھجه قبیله به زبان خودشان سخن می

نشینان و لفظ قلم و نطق و بیان  گویی و حاضرجوابی بادیه کردند. بدیھه گفتگو می
 ی سرچشمهاینھا، از تأیید الھی و  ی شھرنشینان را با ھم، یکجا داشتند و در کنار ھمه

 .)١(وحی نیز برخوردار بودند
سخنان خود را از آغاز تا پایان، با تمامی فضای دھانشان ادا  ج آری! پیامبر

گفتند، سخنانشان ھمواره عبارت از کلمات  دھان سخن نمی ی کردند و با گوشه می
 جامع و پرمحتوا بود و کالم وی قول فصل بود، نه افزونی داشت و نه کاستی. 

خواست، مطلب مھمی را در ذھن و قلب مسلمانان تثبیت  رو، ھر وقت می از این
گاه و مطلع شوند و جایی کرد، تا به روشنی ا را سه بار تکرار می کند، آن ز حقیقت آن آ

 سؤال و اعتراض و شک و تردید و ابھام و اغماض باقی نماند.  یبرا
اند و ھر  نیز، چند توجیه بیان کرده ج علماء برای سه مرتبه سالم کردن پیامبر

 کدام از آنھا، برداشتی از این امر نمودند: 
یکی برای استیذان و اجازه نمود:  سه مرتبه سالم را اینگونه می ج خدا رسول -۱

برای ورود به خانه و یکی در وقت داخل شدن به خانه و سومی در وقت 
 خداحافظی. 

گذشت،  ای از مردم می ھر زمان از کنار توده ج خدا گویند: رسول برخی نیز می -۲
کرد، اینطور که یک سالم بر کسانی که در صدر مجلس  سه بار سالم می

مجلس و سومی را نیز بر افرادی که  ی ی که میانهاند و دیگری بر کسان نشسته
 نمود. در انتھای مجلس نشسته بودند، می

ورود به خانه، سه بار سالم  ی برای اجازه ج گویند: که پیامبر برخی نیز می -۳
 فرماید: در حدیثی می ج کرد، چنانچه خود پیامبر می

ھرگاه یکی از شما سه « [مسلم] .»اذا استأذن احد�م ثالثاً فلم يؤذن هل فل�جع« 
  .»گرددورود خواست و اجازه نیافت باید بر ی بار اجازه

 .۹۰۹ق المختوم ص یالرح -١

 

                                           



 ٥٠٥  اول)کتاب العلم (فصل 

 يب أبدع هإن :فقال ج انليب إىل رجل جاء :قال األنصاري مسعود أيب عن ]۱۲[ - ۲۰۹
 رسول فقال .�مله من ىلع أدهل أنا !اهللا رسول يا :رجل فقال " عندي ما : "فقال فامحل�

 .)١( مسلم رواه ." فاعله أجر مثل فله خ� ىلع دل من"  :ج اهللا

گوید: مردی (که بسیار شیفته و دلباخته و  س ) ابو مسعود انصاری۱۲( -۲۰۹
آمد و گفت:  ج خدا عاشق و دوستدار جھاد و پیکار با دشمنان اسالم بود) به نزد رسول

ام برای جھاد، ضعیف و ناتوان گشته و از شما تقاضا  مرکب و سواری !ج خدا ای رسول
و مرکبی برای شرکت در جھاد، در اختیارم گذارید و به جھاد و پیکار   دارم تا وسیله

 ام سازید.  علیه دشمنان و بدخواھان اسالم، روانه
د: ای در اختیار نداشت، جواب منفی به او داد و فرمو وسیله ج اما چون پیامبر

 جھاد روانه سازم. سوی  به مرکبی ندارم که تو را بر آن سوار کنم و
 من او را !ج خدا در ھمین ھنگام، مردی از جای برخاست و گفت: ای رسول

کنم که وسیله و مرکبی برای مشارکت در جھاد، در  کسی راھنمایی میسوی  به
راه نماید، برای او خوبی و نیکی سوی  بهکه  کسی فرمود: ج اختیارش گذارد. پیامبر

رسان کار  کار نیک خواھد بود (بدون آنکه از پاداش انجام ی رسان و کننده پاداش انجام
  ).نیک، چیزی کاسته شود

  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

 عراة قوم فجاء ،ج اهللا رسول انلهارعند صدر يف كنا :قال جر�ر وعن ]۱۳[ - ۲۱۰
 فتمعر ؛مرض من لكهم بل ،مرض من اعمتهم ،السيوف متق�ي ،العباء أو انلمار �تايب

 فص� أقامو ،فأذن بالالً  فأمر ،خرج ثم فدخل ،الفاقة من بهم رأى ملا ج اهللا رسول وجه
َها ﴿ :فقال خطب ثم ُّ�

َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا [النساء:  ﴾َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ  �َّ

َ ٱإِنَّ ﴿ اآلية آخر إىل ]١ ْ ٱ﴿ احلرش يف اليت واآلية، ]١[النساء:  ﴾�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  �َّ  �َُّقوا
َ ٱ َمۡت لَِغدٖ  �َّ ا قَدَّ  من ،درهمه من ،ديناره من رجل تصدق، ]١٨[الحشر:  ﴾َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ

 ."تمرة �شق ولو :قال حىت ،تمره صاع من ،بره صاع من ،ثو�ه

  .۱۲۰/  ۴مسند احمد  ،۲۶۷۱ح  یترمذ ،۵۱۲۹ابوداود ح  ،۱۸۹۳ – ۱۳۳ح  ۱۵۰۶/  ۳مسلم  -١
 

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٠٦

 تتابع ثم ،عجزت قد بل ،عنها تعجز كفه اكدت ةرُصّ ب األنصار من رجل فجاء :قال 
 كأنه يتهلل ج اهللا رسول وجه رأيت حىت .ثيابو طعام من كوم� رأيت حىت انلاس
 بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من"  :ج اهللا رسول فقال مذهبة

 عليه اكن سيئة سنة اإلسالم يف سن منو ،يشء أجورهم من ينقص أن غ� من بعده من
 .)١(مسلم رواه ." يشء أوزارهم من ينقص أن غ� من بعده من بها عمل من وزرو وزرها

گوید: باری در اول روز و در وقت صبحگاه، ما  س ) جریر(بن عبدالله)۱۳( -۲۱۰
ھای  نشسته بودیم که مردمانی پابرھنه و لخت که جامه ج خدا در محضر رسول

پوشیده و شمشیرھا را به خود بسته و به گردن آویزان کرده بودند و دار پشمین  خط
 بودند، وارد شدند. » مضر ی قبیله«آنان از ی بیشتر آنان و بلکه ھمه

بر اثر فقر و فاقه و تنگدستی و افالسی که برآنان دید،  ج سیمای مبارک پیامبر
ر داد که اذان و دستو س تغییر کرد و به منزل رفت و سپس برگشت و به حضرت بالل

 نماز ظھر یا جمعه) بگوید.  غالباً ًاقامه برای نماز (

ای  نماز را خواند و پس از فارغ شدن از نماز از جای برخاست و خطبه ج پیامبر
 ایراد فرمود و در آن این آیات را تالوت نمود: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱَر�َُّ�ُم  �َُّقوا  ِمۡنَها وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس َخلََقُ�م ّمِن �َّفۡ  �َّ

ۚ  َكثِٗ�� رَِجاٗ�  ِمۡنُهَما َوَ�ثَّ  َزوَۡجَها ْ َوٱ َو�َِساٗٓء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ �ََسا
َ
�ۡ ۚ  رَۡحاَم

َ ٱإِنَّ    .]۱[النساء:  ﴾١ا�ِيبٗ رَ  ُ�مۡ َ�َن َعلَيۡ  �َّ
اری که شما را از یک انسان ای مردمان! از خشم پروردگارتان بپرھیزید. پروردگ«

از نوع او آفرید و ازآن دو نفر، مردان و زنان فراوانی بر  بیافرید و سپس ھمسرش را
روی زمین منتشر ساخت. و از خشم و غضب خدایی بپرھیزید که ھمدیگر را بدو 

 ی د از این که پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید و صلهیو بپرھیز دھید سوگند می
 .»گمان خداوند مراقب شما است رحم را نادیده گیرید زیرا که بی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ا َ�ۡفٞس  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ ْ َوٱ لَِغدٖ�  قَدَّ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 
 ۢ   .]۱۸[الحشر:  ﴾١٨َ�ۡعَمُلونَ  بَِما َخبُِ�

 .۳۵۹/  ۴مسند احمد  ،۲۶۷۵ح  یترمذ ،۲۵۵۴ح  ینسائ ،۱۰۱۷- ۶۹ح  ۷۰۴/  ۲سلم م -١

 

                                           



 ٥٠٧  اول)کتاب العلم (فصل 

باید بنگرد که چه چیزی را برای فردای قیامت خود، ھرکس  بترسید وای مؤمنان از خدا «
  .»کنید گاه از ھرآن چیزی است که میخداآ پیشاپیش فرستاده است از خدا بترسید،

 ،باید از دینار و درھم و لباس و گندم و خرمایشھرکس  فرمود: ج آنگاه پیامبر
 باشد. صدقه و انفاق و بخشش و دھش کند، اگر چه نصف خرمایی 

ای  مردی از انصار کیسه ،ج پیامبر ی گوید: پس از ایراد خطبه س جریر بن عبدالله
توانست آن را بردارد و دستش از سنگینی آن، توانایی حمل  ُپر آورد که به سختی می

و کارآن مرد  ج خدا آن را نداشت، سپس مردم (به تأسی و اقتدا از فرمان رسول
سر ھمدیگر به صورت پیاپی به آوردن مواد غذایی  انصاری) بدنبال یکدیگر و پشت

بزرگ خوراک و لباس گردآوری شد. آنگاه چھره و سیمای  ی دوکومهاینکه  پرداختند، تا
 زد.  درخشید و برق می را مشاھده نمودم که از خوشحالی و مسرت می ج مبارک پیامبر

ریزی و  م پایهفرمود: ھرکس سّنت و منش نیکویی را در اسال ج پس از آن پیامبر
نھادینه کند (که مردم از طریق آن، کار مشروع و خیری را انجام دھند) پاداش آن و 

رسد و این در حالی است  کسانی که بعد از او بدان عمل کنند، به وی می ی پاداش ھمه
 گردد. که از پاداش آنان چیزی کم نمی

ھرکس  گناه آن وگناه بنیانگذار و طّراح سّنت و روش بدی در اسالم باشد،ھرکس  و
چیزی از گناه آنان اینکه  که بعد از او بدان عمل کند، بر دوش او خواھد بود، بدون

 کاسته شود. 
  ].[این حدیث را مسلم روایت کرده است

در این حدیث، آن است که مشروعیت آن، مستند به » سنت حسنه«مراد از  شرح:
موازین اسالمی باشد، ولی مردم بدان نص صحیح و درستی از قرآن و سنت و اصول و 

عمل نکرده باشند، و سپس کسی ھّمت کند و با پشتکار خود آن را در میان مردم احیا 
 و بازسازی نماید.

توان از این حدیث، چنین برداشت کرد که این مرد انصاری، بدعت  رو، نمی از این 
م داده است. نه، اینطور ھم به دنبال او آن را انجا ج ای انجام داده و پیامبر حسنه

نیست چرا که آن مرد انصاری تنھا کاری که انجام داد این بود که دادن صدقه در 
 ج حادثه مورد نظر را آغاز کرد و مشروعیت صدقه و انفاق ھم قبًال با نص خود پیامبر

 ی جامه ج ثابت شده بود و او فقط نخستین کسی بود که به این فرمان و سنت پیامبر

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٠٨

 اند و مردم را به انجام آن ترغیب و تشویق نمود. عمل پوش
دادن آن  احیاء امر مشروعی است که انجام ،»سنت حسنه«بنابراین، منظور از 

ھا در میان مردم، مرسوم و متداول نبوده است. و اکنون نیز، اگر  بخاطر ترک سنت
شده را احیا کند و در میان قوم و گروه  و فراموش  ھای متروکه سنتی از سنت یکس

سنت «شود که او  عمل پوشاند، گفته می ی خویش نخستین کسی باشد که به آن جامه
 را انجام داده است.» حسنه

 اكن إال ظلماً  نفس تقتل ال"  :ج اهللا رسول قال :قال مسعود ابن وعن ]۱۴[ - ۲۱۱
 حديث وسنذكر متفق عليه ." القتل سن من أول ألنه ؛دمها من كفل األول آدم ابن ىلع

 .)١(تعاىل اهللا شاء إن األمة هذه ثواب باب يف"  أميت من يزال ال"  :معاو�ة
فرمود: خون ھیچ انسانی به ناحق  ج گوید: پیامبر س ) ابن مسعود۱۴( -۲۱۱

(قابیل)  ی آن بر عھدهسھمی از مسئولیت و پادافره اینکه  شود، مگر ریخته نمی
 کشی را در دنیا بنا نھاد. است که این سّنت شوم و نحس آدم ÷ نخستین فرزند آدم

و اگر خدا بخواھد، حدیث حضرت  .اند [این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده
 ].نقل خواھیم کرد» ثواب هذ االمۀ«را در باب ..» .الیزال من امتی«معاویه

شود که ھر سّنت زشت و شومی مادام که  از این حدیث به خوبی دانسته می شرح:
دھند،  العین خویش قرار می شود و مردم آنرا نصب در دنیا باقی است و بدان عمل می

ھای  طرح ،کننده و مبتذل ھای گمراه ھا، کتاب کشی، بنای میخانه مانند: قتل، آدم
گرانه و... سھمی از مجازات و پادافره و ھای خانمانسوز و ستم استعمارگرانه، پروژه

 باشد.  می آن گذار مسئولیت آن بر دوش نخستین پایه
اماکن  ی کننده، و عقاید و باورھای ویرانگر، سازنده وکسی که بنیانگذار افکار گمراه

پرستی و بدعت و  بندوباری، انحراف و فساد، شرک و چندگانه فاسد، طّراح الحاد و بی
خالص و ناب توحید  ی و موجب انحراف اذھان بسیاری از جوانان، از عقیدهنوآوری در دین 

 و فضائل اخالقی و ایمانی شود، سھمی از گناه و مجازات آن بر دوش وی خواھد بود.
گذاری شر و فساد و بدعت و  توانی مرّوج خیر و نیکی باش و از پایه پس تا می

 نوآوری در دین بشدت بپرھیز.

مسند  ،۲۶۱۶ابن ماجه ح  ،۲۶۷۳ح  یترمذ ،۱۶۷۷ – ۲۷ح  ۱۳۰۳/  ۳مسلم  ،۳۳۳۵ح  یربخا -١
  .۳۸۳/  ۱احمد 

 

 

                                           



 

 

 

 

 

 دوم فصل

 ،دمشق مسجد يف ادلرداء أيب مع جالساً  كنت :قال ،قيس بن كث� عن ]۱۵[ - ۲۱۲
حتدثه حلديث بلغ� أنك  ج الرسول مدينة من جئتك إ� !ادلرداء أبا يا :فقال رجل فجاء

 : "يقول ج اهللا رسول سمعت فإ� :قال .حلاجة جئت ما ،سلمو عن رسول اهللا ص� اهللا عليه
  فيه يطلب طر�قاً  سلك من

ٌ
  به اهللا سلك علما

ٌ
 املالئ�ة �نو ،اجلنة طرق من طر�قا

 األرض يف منو السموات يف من هل �ستغفر العالم �نو ،العلم لطالب رضاً  أجنحتها تلضع
 سائر ىلع ابلدر يللة القمر كفضل العابد ىلع العالم فضل �نو ،املاء جوف يف واحليتان

 ورثوا �نماو ،درهماً  الو ديناراً  يورثوا لم األنبياء و�ن ،األنبياء ورثة العلماء و�ن ،الكواكب
 والدارمي ماجه وابن داود وأبو والرتمذي أمحد رواه ." وافر حبظ أخذ ،أخذه فمن ،العلم

 .)١(كثري بن قيس الرتمذي وسامه

در مسجد دمشق، نشسته  س ابودرداءگوید: با  س ) کثیر ابن قیس۱۵( -۲۱۲
بودم که مردی (از مشتاقان و شیفتگان علم و دانش و از دلباختگان و عاشقان حکمت 

 ی مدینه ج خدا من از شھر رسول !س و فرزانگی) به نزد او آمد و گفت: ای ابودرداء
ر کردن این ھمه راه، این است که به من خب آیم. و ھدفم از طی منوره به نزد تو می

گاھی. من آمده ج خدا اند که تو به حدیثی از احادیث گھربار و تابناک رسول داده ام تا  آ
ام و ھدفی  فرا گیرم و (به خدا سوگند) برای منظور دیگری به شام نیامده آن را از تو

 جز فراگیری آن حدیث ندارم.
جان  رنج راھی را برکه  کسی شنیدم که فرمود: ج خدا گفت: از رسول س ابودرداء

بھشت سوی  به نیز برای او راھی أل بخرد و در آن علم و دانشی را بجوید، خداوند
پژوھان و  ھای خود را بر زیر پای دانش سازد، و فرشتگان الھی، بال ھموار می

ند، خوشنودند و ھر آنچه که در یجو یگشایند، چرا که از آنچه آنھا م جویان می دانش

  .۳۴۲ح  یدارم ،۲۲۳ابن ماجه ح  ،۳۶۴۱ابوداود ح  ،۲۶۸۲ح  ی، ترمذ۱۹۶/  ۵مسند احمد  -١
 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥١٠

درآب برای جویندگان علم و دانشمندان و  ھا و زمین است حتی ماھیان آسمان
 کنند. فرزانگان، در خواست مغفرت و بخشودگی می

و فضیلت و برتری عالم و دانشمند بر عابد و پرستشگر خدا، بسان برتری ماه شب 
 چھاردھم بر دیگر ستارگان آسمان است.

ز آنان به اند و دانش را ا و دانشمندان و دانشوران اسالمی، وارثان برحق پیامبران
اند و فقط علم و  اند و پیامبران نیز از خود دینار و درھمی بر جای نگذاشته ارث برده

دانش فراگیرد، ھرکس  دانش و حکمت و معرفت را از خود به ارث گذاشتند، پس
بزرگ و سترگ رسیده  ای ارزشمند از ارث پیامبران را فراگرفته است و به سھمی بھره

 است. 
اند. و ترمذی  مد، ترمذی، ابوداود و ابن ماجه و دارمی روایت کرده[این حدیث را اح 

 .]قیس بن کثیر، روایت کرده است» کثیربن قیس«به جای

 اعبد أحدهما :رجالن ج اهللا لرسول ذكر :قال ابلاه� أمامة أيب وعن ]۱۶[ - ۲۱۳
 قال ثم ." أدنا�م ىلع كفض� العابد ىلع العالم فضل"  :ج اهللا رسول فقال ،اعلم واآلخر
 وحىت جحرها يف انلملة حىت واألرض السماوات أهلو مالئ�تهو اهللا إن"  :ج اهللا رسول

 .)١(الرتمذي رواه ." اخل� انلاس معلم ىلع يلصلون ،احلوت

پیرامون دو مرد سؤال شد که  ج گوید: از پیامبر س ) ابوامامه باھلی۱۶( -۲۱۳
ری کدام یک از آن دو بر دیگری فضیلت و برتیکی از آنھا عالم و دیگری عابد است (که 

  ؟)دارد
فرمود: فضیلت و برتری عالم و دانشمند بر عابد و پرستشگر خدا، (از  ج پیامبر

ترین شماست. سپس در  ترین و ناچیز لحاظ مرتبه و مقام) بسان برتری من بر پائین
زمینیان و تردید خدای فرزانه و فرشتگان مقرب و معصوم او و  ادامه فرمود: بی

به مردم خیر و که  کسی اش و ماھی در ژرفای دریا، به آن آسمانیان، تا مور در النه
و وی را دعای کنند  می ھا است، درود نثار ھا و زیبایی آموزد و آموزگار خوبی نیکی می
 نمایند. خیر می

 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است
  

 .بیث غریو قال حد ۲۶۸۵ح  یرمذت -١

 

                                           



 ٥١١  کتاب العلم (فصل دوم)

 العالم فضل"  :وقال رجالن :يذكر لمو مرسالً  مكحول عن ادلار� ورواه ]۱۷[ - ۲۱۴

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ اآلية هذه تال ثم ،أدنا�م ىلع كفض� العابد ىلع ِمۡن ِعَباِدهِ  �َّ
ْ ٱ ُؤا  .)١(آخره إىل احلديث ورسد "]٢٨[فاطر:  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ

ذکر «دارمی ھمین روایت را از َمکحول، بطور مرسل و البته بدون نقل  )۱۷( -۲۱۴

فضیلت و برتری عالم و «فرمود:  ج که پیامبرکند  می چنین روایت ..».لرسول اهللا رجالن
ترین و کمترین شما (از لحاظ مرتبه و مقام)  دانشمند بر عابد، بسان برتری من بر پائین

 است. 
 این آیه را تالوت فرمود:  ج سپس پیامبر

َ ٱ َ� إِ�ََّما َ�ۡ ﴿ ْ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا   ]۲۸[فاطر:  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ
  .»س آمیخته با تعظیم دارندتردید، تنھا بندگان دانا و دانشمند ازخدا، تر بی«

حدیث را بسان حدیث باال، تا آخر روایت کرده  ی بقیه ـ هیرحمة الله علـ و مکحول 
 است.

 ،تبع ل�م انلاس إن"  :ج اهللا رسول قال :قال اخلدري سعيد أيب وعن ]۱۸[ - ۲۱۵ 
 خ�ا بهم فاستوصوا أتو�م فإذا ،ادلين يف يتفقهون األرض أقطار من يأتون�م رجاال �نو
 .)٢(الرتمذي رواه ."

موقعیت و جایگاه  ی (در باره ج گوید: پیامبر س ) ابوسعید خدری۱۸( -۲۱۵
و وظیفه و رسالت بزرگ و سترگشان خطاب به آنھا) فرمود:  ش شامخ و واالی صحابه

مردمان (در افعال و کردار و گفتار و پندار، و مکارم اخالقی و محاسن تردید، سایر  بی
ای نزدیک، مردمانی از اطراف  رو شما ھستند. و براستی در آینده ایمانی) پیرو و دنباله

و از نقاط مختلف جھان برای تفّقه، تحصیل علوم دینی،  واکناف شھرھا و روستاھا
می و اوامر و فرامین الھی و دستورات و اندوزی و کسب تعالیم و احکام اسال دانش
و قصد شما را خواھند کرد. پس شما  ھای نبوی، به جانب شما روی خواھند آورد آموزه

کنم که ھرگاه به نزد شما آمدند و آھنگ شما را کردند، با آنان به خوبی و  را توصیه می
 نیکی برخورد نمائید. 

 .۲۸۹ح  یدارم -١
 .۲۴۹ابن ماجه ح  ،۲۶۵۰ح  یترمذ -٢

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥١٢

 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده ست
توان گفت که ھمچنان که ایمان  ا اتکا به مفاد این حدیث، به جرأت میب شرح:

قرآن، محور اعتبار و میزان ارزیابی ایمان ما مسلمانان است،  ی به فرموده ش صحابه
ھا، کردارھا، سبک و روش، سّنت و منش، و رھنمودھا و تعالیم آنھا نیزمالک  گفته

 باشد. استناد و تقلید ما می
تنھا  ج برای اّمت محمدی ،ش این حقیت است که وجود صحابهو حدیث، گویای 

عامل رشد و ترقی و تعالی و تکامل علمی، فرھنگی، ایمانی، اخالقی، عرفانی و... 
ھای میان  باشد، چرا که آنھا، ناقالن دین و حامالن شریعت مقدس اسالم و واسطه می

ر و پود دین و علوم و تا ش ھستند. و در حقیقت علم و دانش صحابه ج ما و پیامبر
 ممکن نیست. ،ش باشد و تصور دین، بدون توجه به علم صحابه معارف اسالمی می

ترین وجه ممکن بیان شد و  به صریح ش آری، در این حدیث، متابعت از صحابه
تمسک به آنان و گفتار و کردار و رھنمودھای آنان، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته 

یاران خویش را در حد الگو و مقتدا و پیشوا و قدوه، برای آیندگان در  ج است، و پیامبر
 اندوزی وکسب تعالیم و احکام اسالمی قرار داده است. تحصیل علوم دینی و دانش

علم و دانش و پیشقراوالن  ی داران راستین عرصه چرا که در حقیقت، آنھا طالیه
دعوت و تبلیغ و  ی هاجتھاد و عمل و پیشگامان پیشتاز عرص ی واقعی عرصه

آفرین  بخش و سعادت تأّسی و اقتدا به اوامر و فرامین تعالی ی آھنگان ممتاز عرصه پیش
و دانشوران و فرزانگان حقیقی شرع مقدس اسالم بودند. و تابعین، اگراز  ج خدا رسول

و پیروی شایسته از  اند، فقط بخاطراتباع زبان خدا مورد ستایش و تمجید قرارگرفته
 است:  ش هصحاب

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ
تعلیمات اسالمی و به معارف قرآنی و اسرار و  ی خواھیم به گنجینه و اگر ما می

را سراغ  ش ھای نبوی دست پیدا بکنیم، راھی جز اتباع و پیروی از صحابه حقایق سنت
ما و ھای میان  نداریم، چرا که آنھا ناقالن دین و حامالن شریعت مقدس اسالم و واسطه

 ھستند. ج پیامبر

 



 ٥١٣  کتاب العلم (فصل دوم)

 ضالة ،احلكمة اللكمة"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۱۹[ - ۲۱۶
 هذا :الرتمذي وقال ماجه وابن الرتمذي رواه ." بها أحق فهو وجدها فحيث ،احلكيم

 .)١(احلديث يف يضعف الراوي الفضل بن إبراهيمو ،غريب حديث

آمیز و  فرمود: گفتار و سخن حکمت ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۱۹( -۲۱۶
گردد) پس  ای است (که پیوسته به دنبال آن می ھر انسان فرزانه ی فرزانگی، گمشده

آمیز است (پس  ھر جایی که آن را به دست آورد، او شایسته و الیق به آن گفتار حکمت
علم و دانش و حکمت و  ی انسان مسلمان و فرزانه، آن چنان شیفته و دلباخته

دھد که از کدامین  گیرد و بھا نمی رزانگی است که آن را از ھرکس بشنود، فرا میف
  ).آید دھان بیرون می

اند. ترمذی گفته: این حدیث، حدیثی  [این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده
 ].باشد راوی ضعیفی می» ابراھیم بن فضل«غریب است و 

، ھمان سخن و مطلب محکم ومتقن »حکمت«چنانچه قبًال گفته شد شرح: 
ای که با  ومنطقی و درست است. یعنی دریافت حقیقت، یعنی ھر قانون و قاعده

 حقیقت موافق باشد و ساخته و پرداخته تخّیالت نباشد.
این حدیث بیانگر این مطلب مھم است که فرا گرفتن و تحصیل علوم ومعارف، یگانه 

ین است که آن علم و دانش، درست و صحیح و مطابق با واقع و حقیقت شرط آن ا
گیرید، کار نداشته باشید، چرا  علم و حکمت را از او فرا میکه  کسی باشد، شما به آن

در نزد یک نفر ھرچند  یابد، جوید و می مؤمن است. پس او را می ی که حکمت گمشده
 مشرک و یا منافق باشد.

بودن مطلبی تردید دارد، در  ان، در درست و صحیحآری! وقتی ھست که انس
اینگونه موارد کسانی که اھل تشخیص نیستند، نباید به سخن ھر کسی گوش کنند و 
باید دقت کنند که تحت تأثیر و تلقین چه کسی ھستند، چرا که اگر در این زمینه دقت 

 د.نکند، چه بسا ممکن است که از آن راه به گمراھی و ضاللت کشیده شون
ولی وقتی است که معلوم است، حرف طرف درست و صحیح است، در این صورت 

 فرماید: به نزدش بروید و آنرا فراگیرید.  می ج پیامبر
 فرمود:  می به قول یکی از بزرگان که

 .۲۴۹ابن ماجه ح  ،۲۶۵۰ح  یترمذ -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥١٤

 .»�ونوا نّقاد الالكمو ُخذوااحلق من أهل ابلاطل والتأخذوا ابلاطل من أهل احلق«
بگیرید و آن را بپذیرید ولی سخن باطل را از اھل حق سخن حق را از اھل باطل «

 .»شناس باشید ف سخن و سخننگیرید و نپذیرید و خودتان صّرا
ھای  پس دانستیم که در تعلیم وتعّلم و فراگیری حکمت و فرزانگی، برای انسان 

 فرزانه و دانشمند، قید و محدودّیتی نیست.

 الشيطان ىلع أشد واحد فقيه"  :ج هللا رسول قال :قال عباس ابن وعن ]۲۰[ - ۲۱۷ 
 .)١(ماجه وابن الرتمذي رواه ." اعبد ألف من

فرمود وجود یک دانشمند  س ـ گوید: پیامبر ب ) ابن عباس ـ۲۰( -۲۱۷
(خداترس و پرواپیشه، و متقی و پرھیزگار) برای شیطان از وجود ھزارعابد (جاھل) 

 تر است. سخت
 ].اند روایت کرده[این حدیث را ترمذی وابن ماجه 

عالم وعابد  ی درمقایسه ج جالب در این حدیث این است که پیامبر ی نکته شرح: 
تر است جالب  فرماید: وجود یک عالم متقی برای شیطان، از وجود ھزار عابد، سخت می

 دھد که ھدف آفرینش انسان است:  اینکه: عابد، عبادتی را انجام می

نَّ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿   .]۵۶ات: ی[الذار ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  ۡ�ِ
 »ام... دهیافریپرستش خود ن یھا را جز برا ھا و انسان یمن پر«

عبادت و پرستش، معرفت و حکمت و علم و دانش  ی ولی از آنجا که روح و جوھره
العاده دارد، چرا که در حقیقت، موفقیت در طریق تکامل و  است، عالم براو برتری فوق

گاھی و تقوا. و  جلب خوشنودی خدا و قرب او مرھون دو عامل است، ایمان و عمل و آ
شیطان از عالمان مسّلما وجود ھمین دو عا مل، باعث برتری عالم بر عابد و باعث ترس 

 و فرزانگان دینی است.

 ،مسلم لك ىلع فر�ضة العلم طلب"  :ج اهللا رسول قال :قال أ�س وعن ]۲۱[ - ۲۱۸
 ماجه ابن رواه ." واذلهب واللؤلؤ اجلوهر اخلناز�ر كمق� أهله غ� عند العلم واضعو

 .۲۲۲ابن ماجه ح  ،الوجه ب ال نعرفه اال من ھذایو قال: غر ۲۶۸۱ح  ترمذی -١

 

                                           



 ٥١٥  کتاب العلم (فصل دوم)

 وإسناده ،مشهور متنه حديث هذا :وقال ." مسلم " قوله إىل اإليامن شعب يف البيهقي روو

 .)١(ضعيف كلها أوجه من روي قدو ،ضعيف

فرمود: فراگرفتن و جستن علم و دانش (به  ج گوید: پیامبر س ) انس۲۱( -۲۱۸
و  ضرورت) بر ھر انسان مسلمان و حق گرا (چه مرد و چه زن) واجب است. ی اندازه

آن نیستند و لیاقت  ی علم و دانش را، نزد کسانی که شایسته و بایستهکه  کسی آن
نھند، چنان است که گوھر گرانبھا و مروارید و طال را برگردن  فراگیری آن را ندارند، می

 ھا آویخته است.  خوک
تا » شعب االیمان«ماجه روایت کرده است. و بیھقی نیز در  [این حدیث را ابن

اسنادش  آن را روایت کرده است و گفته: این حدیث متنش مشھور و» ُمسلم« ی واژه
  ].طرقش ضعیف است ی باشد و از چند طریق دیگر روایت شده که ھمه ضعیف می

کردن ھر علم بر مسلمان فرض نیست، بلکه  باید توجه داشت که طلب شرح:
کردن علمی بر او الزامی است که در حال حاضر به آن نیازمند باشد، چنانچه بر  طلب

و شرایط نماز نیز بر او فرض است. ارکان ی  ھر مسلمانی نماز فرض است، یادگیر
ھمچنین فرائض وضو و فرائض غسل و فرائض تیمم. تا با رعایت کردن فرائض، 

 اش را به نحو احسن انجام دھد و ادا کند.  وظیفه
بر ھر مسلمان، یادگیری فرائض و واجبات نماز، زکات، حج و... واجب است تا بتواند 

فرض، منتھی  ی کّلی است که آنچه به اقامه ی آنھا را به خوبی ادا کند، زیرا قاعده
 گردد، واجب است. شود، فرض و آنچه به واجب منتھی می می

شود، فرض کفایه است،  اما حفظ و یادگیری مسائلی که در برخی مواقع، عارض می
ای این فریضه را ادا  ای، عده مانند: طبابت، نّساجی، کشاورزی و...که اگر در منطقه

شود، در غیر اینصورت ھمه گنھکار  کنند، بار مسئولیت از دوش دیگران برداشته می
 شوند.  می

پژوھی که از ھمان آغاز  نسته شد که جوینده علم و دانشاز حدیث باال به خوبی دا
نمودن درون و زینت دادن آن به فضائل اخالقی و زیور  تحصیل، ھدفش آراسته

باشد و خواسته نھایی خویش را ازکسب علم، تقرب به پیشگاه خداوند  فرزانگی نمی
د، و آن را متعال و صعود به جوار مأل اعلی، از فرشتگان و مقربان خدا، قرار ندھ

 رده است.کت یروا» مسلم«تا لفظ  ۱۶۶۶ح » یمانشعب اال« یھقی، ب۲۲۴ابن ماجه ح  -١
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ای برای دستیابی به جاه و مقام، مال و منال و پست و موقعیت اجتماعی به  وسیله
آورد، یا ھدفش از کسب علم، این است تا با آن به مجادله با سفھاء بپردازد و  حساب می

ھای خود به امور دنیوی نکاھد، خود را باالتر  بر دیگران افتخار کند و با علم از وابستگی
بگیرد و برای نیل به آن متواضع و در مقابل معلم و آموزگار خود، فروتن، مؤدب از علم 

بینی،  ھای درونی از قبیل: حسد، تکبر و خودبزرگ پذیر نباشد و بیماری و فرمان
ورزی، ریا و تزویر و حب مال و مقام، دوری از حق، تعظیم ثروتمندان و  کینه

ور باشد، اگر  مال حرام آنھا، در وجودش شعلهقدرتمندان و مراوده با آنان و استفاده از 
شایسته آن نیست و لیاقت فراگیری آن را که  کسی کسی علم و دانش را نزد چنین

ھا آویخته  ندارد، بنھد، چنان است که گوھر گرانبھا و مروارید طال، بر گردن خوک
ب ای است و جز در مکان پاک و قل است، چراکه علم و دانش گوھر پاک و پاکیزه

 آالیش جای نخواھد گرفت.  خالص و بی
پس بر استادان و مربیان، الزم است که از نصیحت و پند و اندرز شاگردانشان 
گاه سازند که ھدف از تحصیل علوم دینی و معارف  فروگذاری نکنند و باید آنان را آ

 است، نه دستیابی به ریاست و سیادت و افتخار أل اسالمی، تقرب و نزدیکی به خداوند
 بر دیگران و مجادله با مردم. 

ترین بال، برای امت  ترین و خطرناک خوفناک ،س حضرت عمر ی چرا که به گفته
اسالمی، منافق دانا و عالم است (یعنی خوکی که بر گردنش طال و جواھر و مروارید و 

 گوھر گرانبھا آویزان کرده باشند) که به زبان عالم است و با قلب و عمل جاھل.
ھا و  ای برسد، تاریکی بدعت زیرا ھرگاه علم و دانش به انسان ناالیق وناشایسته

شود و حشرات فتنه و گمراھی در فضا،  ھا مستولی می ھا و دل خرافات و اوھام بر عقل
گردند و کسانی صدرنشین مجالس وعظ و نصیحت و درس و تدریس  ظاھر می

نشینند که  کرسی افتاء و قضاوت می شوند که شایستگی آن را ندارند و افرادی بر می
ھا، بر  ھا و نوآوری ھیچ نسبتی با علم ندارند و با وجود آنھا، اساطیر و خرافات و بدعت

بندد و در نتیجه گمراھی و ضاللت و  جھان حاکم شده و علم حقیقی رخت برمی
ختی و گیرد و موجبات تباھی و شقاوت و بدب تاریکی الحاد و انحراف، ھمه جا را فرا می

 گردد.  فالکت مردمان می
پس بر علماء و دانشمندان اسالمی الزم است، امانتی را که خداوند از مسائل علوم 

آنان گذاشته، در بین مردم الیق و شایسته، انتشار دھند و  ی و فنون مختلف بر عھده
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و شیفتگان واقعی علم و دانش و  نور ھدایت و حکمت و معرفت را بر تشنگان
مردم نیز الزم  ی فراگیری حکمت و معرفت بیفشانند و بر عامهی  ران عرصهدا طالیه

بر فھم آنچه که در زندگی به آن  »طلب العلم فريضة علی كل مسلم«است که بر اساس 
نیازمندند، بکوشند و تالش ورزند، تا در وادی جھل وگمراھی قرار نگیرند و از دست 

پرستی و کفر و زندقه و نفاق  شرک و چندگانهبندوباری و  آشام الحاد و بی خفاشان خون
 و دورنگی، نجات و رھایی یابند.

 :منافق يف جتتمعان ال خصلتان" :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۲۲[ - ۲۱۹
 .)١(الرتمذي رواه ." ادلين يف فقه وال متسَ  سنحُ 

فرمود: دو خصلت و ویژگی زیبا است که  ج گوید پیامبر س ) ابرھریره۲۲( -۲۱۹
 آید:  در انسان منافق و دو رنگ و دو چھره و دورو گرد نمی

شدن به گفتار، کردار و سیرت صالحان  خوشنامی و حسن سلوک (یعنی متصف -۱
ھای نکوھیده و  گزیدن از امراض درونی و از صفات و ویژگی و نیکان و دوری

 .زیانبار)
  .خدا نگری در دین دانایی و ژرف -۲

(پس برای مسلمانان نیز شایسته است تا این دو خصلت را در خود گردآورند و 
ھا دور نگاه دارند، چرا که منظور  ھای منافقان و دو چھره خویشتن را از صفات و ویژگی

شدن به این دو  نیز از ایراد این حدیث، تحریک و تشویق مسلمانان در متصف ج پیامبر
 خصلت و ویژگی است.

اما در وجود انسان مؤمن  آید، این دو خصلت در انسان منافق گرد نمییعنی 
راستین جمع خواھد شد، و شما که مسلمان ھستید، برای بدست آوردنش کوشش 

  ).کنید و تالش ورزید
  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 يف فهو العلم طلب يف خرج من"  :ج اهللا رسول قال :قال أ�س وعن ]۲۳[ - ۲۲۰
 .)٢(والدارمي الرتمذي رواه ." يرجع حىت اهللا سبيل

 .ف ھوکی یو ال ادر یوب العامریث ابن ایب ال نعرفه اال من حدیغر :و قال ۲۶۸۴ح  یترمذ -١
 .بیو قال حسن غر ۲۶۴۷ح  یترمذ -٢
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در جستجو و طلب علم و که  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س ) انس۲۳( -۲۲۰
دانش و حکمت و فرزانگی از منزل خویش خارج شود، پیوسته سعی و کوشش وی در 

 به منزل و شھر و دیار خویش برگردد.اینکه  فراگیری دانش، در راه خداست تا
  ].اند [این حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده 

خداوند چه شرافت و فضیلتی و چه جالل و عظمتی برای اھل علم و  شرح:
 أل پژوھان، باالتر از این فضیلت، قائل شده است، تا آنجا که خدای جویان و دانش دانش

پیکار  آنھا را با مجاھدان در راه خدا که با دشمنان و بدخواھان اسالم و مسلمین
 مقایسه نموده است. کنند، می

توان از این حدیث استفاده کرد، احترام و اھمیت خاصی  مھمی که می ی مسئله
تعلیم و تعلم قائل شده است یعنی جھاد با جھل و  ی است که اسالم برای مسئله

خبری ھمانند جھاد با دشمن بر آنھا فرض است و اھّمیت یکی از دیگری کمتر  بی
نیست، بلکه تا مسلمانان در جھاد و پیکار با جھل پیروز نشوند، در جھاد با دشمن 

و خارجی پیروز نخواھند شد، زیرا یک مّلت جاھل، ھمواره محکوم به شکست 
 ماندگی وانحطاط است. عقب

چون جوھر قلم علماء با خون شھدا سنجیده «گوید:  ـ رمحة اهللا عليه ـحسن بصری  
  .»یابد ماء بر خون شھدا ارجحّیت میشود، جوھر قلم عل

کمک رسانیدن به دین و شریعت «گوید:  دکتر یوسف قرضاوی نیز در این زمینه می
ھا و  یابد و در بعضی زمان نبرد تحقق می خدا در بعضی اوضاع و احوال با جنگ و

 ھا نیز فقط عبارت از جنگ و قتال خواھد بود. مکان
ھای  ھا از جمله این عصر کنونی ما، خطرات و عمق تأثیر تھاجم اما در بعضی زمان 

ھای مادی و نظامی است و اگر جمھور فقھای  فکری و روانی به مراتب بیشتر از تھاجم
مذاھب چھارگانه از دیر باز این سھم زکات را به تدارکات مجاھدین و رزمندگان و 

اند، در  معنی گردانیده از قبیل: اسب واستر و سالح،مرزداران و آنچه که نیاز دارند، 
افزائیم و آن کسانی  عصر کنونی، ما نوعی دیگر از جھادگران و پاسداران را برآن می

تعالیم اسالم و سوی  به ھا ھا و قلب ھستند که در راه جھاد فکری و روانی و گرایش خرد
ان سلحشور و مجاھدان کنند. اینان مبارز گسترش مرزھای دعوت اسالمی کوشش می
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ری از و پاسدارانی ھستند که با زبان و قلم در جھت دفاع از عقیده و شریعت و پاسدا
 .)١(کنند حریم اسالم، جھاد می

 گوید:  استاد قرضاوی در جایی دیگر می
ھا  ھر گاه درکشوری، نظام تعلیم و تربیت در اختیار مبشران مسیحی یا کمونیست«

ه باشد، بزرگترین جھاد فی سبیل الله در چنین کشوری عبارت ھا قرار گرفت یا الئیک
اسالمی خالص، که در آن مدرسه به فرزندان  ی خواھد بود، از تأسیس یک مدرسه

مسلمان، آنچه را که در امور دینی و دنیوی بدان نیاز دارند، آموزش دھند و از آنان در 
ھای  و از گزند برنامه مقابل انواع تھاجم فکری و اخالقی حمایت و حراست کنند

ھا و  ھای منحرف، آنان را مصون و محفوظ بدارند. مبادا که با آن کتاب زھرآلود و کتاب
آموزان را تباه سازند و افکار عمومی مسلمانان را  ھای معلمان و دانش ھا، اندیشه برنامه

اسالمی  مسموم گردانند و نظام تعلیم و تربیت را به مسیرھای غیر دینی و غیر
 بکشانند...

آید، زیرا که خطر مؤسسات فکری و  و خود این یک نوع جھاد عظیم به شمار می
ھای نظامی در قرون گذشته بر  زده و الئیکی به مراتب بیشتر از تھاجم فرھنگی غرب

گاھی دادن به نسل  علیه اسالم است. اینجاست که کوشش در راه دعوت اسالمی و آ
م و تربیت و برخوردار گردانیدن آنھا از تمکن مالی و جدید مسلمان و ایجاد اماکن تعلی

 .)٢(رین مصداق جھاد فی سبیل الله استت مھم شرایط الزم،

 كفارة اكن العلم طلب من" :ج اهللا رسول قال :قال األزدي سخربة وعن ]۲۴[ - ۲۲۱
 داود أبوو اإلسناد ضعيف حديث هذا :الرتمذي وقال والدارمي الرتمذي رواه ." مىض ملا

 .)٣(يضعف الراوي

به دنبال تحصیل و که  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س األزدیة) سخبر۲۴( -۲۲۱
فراگیری علم و دانش و حکمت و فرزانگی باشد، ھمان فراگرفتن دانش (و رنج و 

گناھان پیشین  ی کند) کفاره و از بین برنده مشقتی که در تحصیل آن برداشت می
 اوست.

 .۳۷۳ص  ۱معاصر ج  یفقھ یھا دگاهید -١
 .۳۷۵ص  ۱ ھمان ج -٢
 .۵۶۱ح  یدارم ،ف االسنادیث ضعیحد :و قال ۲۶۴۸ح  ترمذی -٣
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اند. و ترمذی گفته: اسناد این حدیث  [این حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده 
  ].وجود دارد» ابوداود«ضعیف است، چراکه در آن راوی ضعیف بنام 

 من املؤمن �شبع لن"  :ج اهللا رسول قال :قال اخلدري سعيد أيب وعن ]۲۵[ - ۲۲۲
 .)١(الرتمذي رواه ." اجلنة منتهاه ي�ون حىت �سمعه خ�

گرا،  فرمود: انسان باایمان و حق ج گوید: پیامبر س ) ابو سعید خدری۲۵( -۲۲۲
آمیز و فرزانگی، سیری  دادن به سخنان حکمت از شنیدن نیکی و خوبی و از گوش

اند  باشد(چراکه دو گرسنه أل زای خداوند پذیرد، تا سرانجام آن بھشت زیبا و فرح نمی
پذیرند: یکی جویای دانش و دیگری جویای مال. پس شیفتگان و  که ھرگز سیری نمی

دلباختگان علم و دانش و عاشقان و والھان حکمت و فقاھت پیوسته به دنبال مطلوب 
اند، تا در پرتو آن به رضایت و خوشنودی خداوند به معرفت و شناخت درست و  خویش

 ).بخش معشوق دست یابند بھشت فرحسرانجام به 
  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است 

 ثم علمه علم عن سئل من"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۲۶[ - ۲۲۳
 .)٢(والرتمذي وأبوداود أمحد رواه ." نار من بلجام القيامة يوم أجلم ؛كتمه

از علم و دانشی که آن را ھرکس  فرمود: ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۲۶( -۲۲۳
داند مورد پرسش قرار گیرد و آن را دانسته نھان دارد (و آن را از اھل علم و حکمت  می

که نیاز به آن دارند، کتمان کند) در روز رستاخیز، دھنه و لگامی از آتش بر دھان او 
 شود. زده می

 ].اند [این حدیث را احمد، ابوداود و ترمذی روایت کرده 

 .)٣(أنس عن ماجه ابن ورواه ]۲۷[ - ۲۲۴

 .روایت کرده است س ) ھمین حدیث را ابن ماجه نیز از انس۲۷( -۲۲۴
دھنده به تمام دانشمندان  این حدیث در حقیقت اخطار و ھشداری تکان شرح:

قراوالن  داران و پیش وعلمای مذھبی و فرزانگان و فرھیختگان اسالمی و طالیه

 .بیو قال حسن غر ۲۶۸۶ح  یترمذ -١
 .۲۶۱ابن ماجه ح  ،و قال حدیث حسن ۲۶۴۹ترمذی ح  ،۳۶۵۸ابوداود ح  ،۲۶۳/  ۲مسند احمد  -٢
 مقال.ی اسناده و ف ۲۶۴بن ماجه ح ا -٣
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علم و دانش است که آنھا در تبیین و روشن ساختن اوامر و فرامین الھی و  ی عرصه
حقایق و معارف دینی و دستورات و تعالیم نبوی و احکام و مسائل شرعی و اسرار و 

آفرین قرآنی بکوشند و در این امانت بزرگ الھی  بخش وسعادت ھای تعالی رموز و آموزه
 خیانت نورزند وکتمان حقایق ننمایند.

آنھا موظفند تا حقایق و معارف دینی را عریان وآشکار در اختیار مردم  ی لکه ھمهب
گاھ توده ی بگذارند، تا ھمه  ابند.یو اطالع  یھای مردم به روشنی از آنھا آ

اند که در تبیین، توضیح، تفسیر وتنویر افکار عمومی مسلمانان کوتاھی  و نیز مسئول
در این حدیث و مانند آن برای علمایی  ج امبرنکنند، تا مشمول ھمان سرنوشتی که پی

 قرار نگیرند. ،بیان کردهکنند  می که کتمان حقایق
حکمی شرعی، یا علمی نافع، یا رأی صحیح که  کسی پس طبق مفاد این حدیث، ھر

جویان و تشنگان علم و معرفت وآنانی که سخت به آن  وسودمندی را از دانش
به جھت این کار ننگین و زشتش،  أل ستاخیز خداوندنیازمندند، پنھان کنند، در روز ر

 گرداند. زند و او را خوار و رسوا می ای از آتش بر دھان او می دھنه
و  أل نگوید، خدای خالصه اینکه: اگر عالم به قصد کتمان علم خویش احکام را

 را نافرمانی کرده و مستحق گناه و مجازات در روز قیامت خواھد بود. ج پیامبر اکرم
ما اگر قصد کتمان احکام نباشد و بداند که آن علم نزد افراد دیگری غیر از او نیز ا

شناخته شده است و افراد دیگری نیز به شناخت این احکام در ھمان منطقه آشنا 
ھستند و وی از روی اخالص و نیت صادق واز روی تواضع و فروتنی و ادب و صداقت 

بینی به دیگر علما حواله  و خودبزرگ بخاطر دوری از تکبر و غرور و خودمحوری
کند، در اینصورت تبلیغ و بیان احکام، بر وی واجب نیست به شرط آنکه مطمئن  می

گاھی دارند، و لی اگر کسی از مسئله مورد سؤال قرار   یا باشد که دیگران از آن حکم آ
یثی گرفت، در این صورت تبلیغ مسائل و بیان احکام برایش واجب است، به دلیل حد

 که در باال گذشت.
 گرداند، بھره و محروم می به ھر حال، انسانی که مردم را از علم و دانش خویش بی

 باشد. مستحق مجازات دردناک و وحشتناک خداوندی در روز رستاخیز می
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 يلجاري العلم طلب من" :ج اهللا رسول قال :قال مالك بن كعب وعن ]۲۸[ - ۲۲۵
 رواه ." انلار اهللا هأدخل؛ إيله انلاس وجوه به يرصف أو ،السفهاء به يلماري أو ،العلماء به

 .)١(الرتمذي

ھدف و مطلوبش که  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س مالک عب ابنک)۲۸( -۲۲۵
آن با  ی از جستن علم و دانش این باشد که خود را با دانشمندان ھمگام کند و بوسیله

خردان ستیزه و  آن با جاھالن وکم ی آنھا ھم چشمی و رقابت ناسالم نماید و یا بوسیله
خود سوی  به ھای مردم را آن توده ی جدال و کشمکش و اختالف نماید و یا بوسیله

 آورد. جلب و آنھا را در اطراف خود جمع کند، خداوند او را به آتش سوزان دوزخ در می
 ].روایت کرده است [این حدیث را ترمذی

 .)٢(عمر ابن عن ماجه ابن رواهو ]۲۹[ - ۲۲۶ 

 ].ـ روایت کرده است ب ) ابن ماجه نیز این حدیث را از ابن عمر ـ۲۹( -۲۲۶

 به يبتىغ ما علماً  تعلم من"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۳۰[ - ۲۲۷
 يع� ." القيامة يوم اجلنة عرف �د لم؛ادلنيا من عرضاً  به يلصيب إال يتعلمه ال ،اهللا وجه

 .)٣(ماجه وابن داود وأبو أمحد رواه .ر�ها

تنھا، برای آنکه از مال که  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۳۰( -۲۲۷
ای بیابد و به مال و منال و جاه و مقام و پست و موقعیتی دنیوی و اجتماعی  دنیا بھره

علومی را که رضایت و خوشنودی خدا در آنھا طلب دست یابد، دانش و علمی از 
شود، بیاموزد (واز ھمان آغاز تحصیل، ھدف و مقصودش، دستیابی به جاه و مال و  می

 انگیز بھشت به مشام وی نخواھد رسید. یافتن به کاالی ناچیز دنیا باشد) بوی دل دست
  ].اند [این حدیث را احمد، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده

تمام علما، دانشمندان، فرزانگان، دانشجویان و  ج در این حدیث پیامبر :شرح
پژوھان را به یکی از اصول کلیدی و بنیادی و محوری و اساسی در تحصیل و  دانش

 کس بذایبن طلحة ل ییحیث النعرفه اال من ھذا الوجه و اسحاق بن یحد :و قال ۲۶۵۴ح  یترمذ -١
 .عندھم یالقو

 .۲۵۳ابن ماجه ح  -٢
 .۲۵۲ابن ماجه ح  ،۳۶۶۴ابوداود ح  ،۳۳۸/  ۲ مسند احمد -٣
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و آن ضرورت اخالص و انحصار نیت کند  می فراگیری علم و دانش، راھنمایی و ارشاد
علم و  ی مقام و مال و منال به وسیله برای خدا و پرھیز از ریا و تظاھر و کسب جاه و

 دانش است.
پژوه، پیوسته باید ھدفش را از تحصیل علم، جویاشدن رضایت  فرد دانشجو و دانش

 ھای شخصی یا دنیوی باشد. آن از شایبه ی خدا و تصفیه
دادن آن به  نمودن درون و زینت وی باید از ھمان آغاز تحصیل، ھدفش آراسته

فرزانگی باشد. خواسته نھایی خود را از کسب علم، تقرب به خدا  فضائل اخالقی و زیور
و صعود به جوار مأل اعلی از فرشتگان و مقربین و ترّقی و پیشرفت و تکامل و تعالی 
ایمانی، اخالقی، عرفانی و فرھنگی و خداشناسی و خدامحوری قرار دھد. و نباید علم را 

آن به مجادله با  ی ب آورد، یا بوسیلهای برای دستیابی به جاه و مال به حسا وسیله
سفھاء بپردازد و بر دیگران فخر کند، چرا که ھدف از تحصیل علوم، تقرب به پیشگاه 

است، نه دستیابی به ریاست و افتخار بر دیگران و مجادله و ستیزه با  أل خداوند
 مردمان.

ھای  ینفس خود را از اخالق پست و خوھرچیز  و نیز فرد دانشجو باید پیش از
نکوھیده، پاک و تصفیه نماید، چرا که کسب علم و دانش و معرفت و حکمت زمانی 

ھای  ھای درونی و نیت ھای اخالقی و آلودگی از تمام ناپاکی امکانپذیر است که قلب
 ھای شخصی و دنیوی پاک شود. نفسانی و شایبه

ل علم و دانش بدنبا پژوھان الزم است که اگر بنابراین بر تمام دانشجویان و دانش
اعم از سرمایه،  ھا و امیال و آرزوھای زودگذر نفس و موانع راه، روند آن را از شایبه می

شھوت، مقام، مال، شھرت، کسب منزلت در دل دیگران، مدح و ثنا، گریز از مالمت و 
ھای  مردم، تعارف با بزرگان، شفایافتن از عقده و کینه ی سرزنش، کسب رضایت عامه

 ھای مردم پوشیده، مجادله با کم خردان، رقابت ناسالم با دانشمندان و جلب توجه توده
ھای شخصی و حیوانی و دنیوی دیگر پیراسته کند و  خود و علل و خواستهسوی  به

ھای دینی خویش  یزهھدفش را از کسب علم و دانش فقط منحصر برای خدا کند و انگ
اش  ھای دنیوی ھای اخروی را بر گام ھای نفسانی غالب و چیره کند و گام را بر انگیزه

 ھای مردم ترجیح دھد. ھای خدا را برخواسته پیروز گرداند و خواسته

ارباب قلوب، با بصیرت ایمان وانوار «گوید:  می ـ رمحة اهللا عليه ـامام محمد غزالی 
مردم  ی ه وصول به سعادت جز با علم و عبادت مسیر نیست، ھمهاند ک قرآن دریافته
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عامالن جز مخلصان در معرض  ی عالمان جز عامالن و ھمه ی جز عالمان و ھمه
نّیت، عنا و  ھالکت ھستند، مخلصان نیز در معرض خطر بزرگی قرار دارند. عمل بی

ص بدون تحقیق و نیت بدون اخالص، ریا. و ریا نیز مساوی نفاق و معصیت است و اخال
صداقت، پوچ است و ھر عملی که با ارادت غیر خدا، آلوده باشد، پوچ و محکوم به 

 :فرماید شکست است و خداوند در حق آن می

ٓ َوقَِدمۡ ﴿ ْ  َما إَِ�ٰ  َنا نُثوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا   .]۲۳[الفرقان:  ﴾٢٣مَّ
رویم و ھمه را ھمچون ذرات غبار  می اند، آنان انجام دادهما به سراغ تمام اعمالی که «

 .)١(»کنیم از اجر و پاداش آن محروم میسازیم و ایشان را  پراکنده در ھوا می
پژوھان  دانش ی دانم به تمام دانشمندان و فرزانگان اسالمی و ھمه در آخر الزم می

ھای  سلمین در عرصهو دانشجویان علوم دینی و آنانی که برای پیروزی اسالم و م
مختلف زندگی، اعم از مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی واجتماعی، سیاسی و 

کشند،  و زحمت میکنند  می نظامی، فرھنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی و... کار
ھا و اھداف خویش را در کسب و فراگیری علم و دانش، با صداقت  تأکید کنم که انگیزه

تحلیل و بررسی قرار دھند و با نفس خود و خدای خود، دروغ نگویند  و اخالص، مورد
نمایی، شھرت، مال، مقام، موقعیت اجتماعی، و کسب  پرستی، خود ھای مقام و از فتنه

 ستایش مردم، خویشتن را دور کنند.

 مقاليت سمع عبداً  اهللا نرض"  :ج اهللا رسول قال :قال مسعود ابن وعن ]۳۱[ - ۲۲۸
 .منه أفقه هو من إىل فقه حامل ربو ،فقيه غ� فقه حامل فرب ؛اهاأدّ و واعهاو فحفظها

 ولزوم ،للمسلم� وانلصيحة ،هللا العمل إخالص :مسلم قلب عليهن يغل ال ثالث
 .)٢(املدخل يف والبيهقي الشافعي رواه ." ورائهم من حتيط دعوتهم فإن ،مجاعتهم

زمان خویش، مسلمانان را به (در  ج گوید: پیامبر س ) ابن مسعود۳۱( -۲۲۸
کرد و آنھا را به نشر و تبلیغ آن  حفظ و حراست احادیث خود، تشویق و ترغیب می

ای را شادمان و شاداب و  بنده ،أل فرمود: خداوند نمود و) می تحریک و تھییج می
و کند  می شنود و آن را حفظ مرا (احادیث مرا) می ی رو و روسفید سازد که گفته خنده

 .نیالعلوم الد احیاء -١
 .۲۶۵۸ح  یترمذ -٢
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تحریف و کم و کاست) به  سپارد و آن را ھمانسان که شنیده است (بی ر میبه خاط
 رساند. دیگران می

حافظ و حامل دانش و دانایی است و خود عمیق و دانا نیست که  کسی و چه بسا
و چه بسیارند  ).کنندگان دانش ھستند ولی خود دانشمند نیستند (یعنی حمل

کنند  می تر از خود حمل داناتر و دانشمندسوی  به دانشمندانی که گوھر علم و دانش را
 رسانند. و به وی می

ورزد و  گرا، درباره آنھا خیانت نمی سه چیز است که قلب انسان مسلمان و حق
 (بلکه پیوسته به این سه چیز متصف و آراسته است): کند  نمی ناراستی

ی و دنیوی ھای شخص آن از شایبه ی جویا شدن رضایت خدا در عمل (و تصفیه -۱
و امیال و آرزوھای زودگذر نفسی از سرمایه، شھوت، مقام، مال، شھرت، کسب 

مردم، تعارف با بزرگان  ی منزلت در دل دیگران، مدح و ثنا، کسب رضایت عامه
ھای پوشیده، استجابه  و امراض پنھانی و درونی، شفا یافتن از عقده و کینه

 ).گرھای غیر الھی دی ھا و علل و خواسته حسادت
نصیحت و خیرخواھی برای مسلمانان (به این معنی که با آنھا در راستای حق  -۲

کند، آنھا را مورد آزار و اذیت قرار ندھد، با نرمش و مالیمت به امر  ھمکاری می
آوری آنھا بپردازد، آنھا را به مصالح دنیوی و اخروی راھنمایی کند،  و نھی و یاد

ھای بیسوادی،  د، آنھا را از چنگال بیماریاز اذیت و آزار آنھا خودداری نمای
دینی، فقر، فساد اخالقی، ستم، تبعیض، رھایی بخشد، به آنھا ظلم نکند، آنھا  بی

را خوار و رسوا نسازد و پیوسته در مصلحت برادر مسلمانش، چه مالی یا 
علمی، یا اخالقی بکوشد و در رفع مشکالت آنھا، یاری نیازمندان، یافتن کار 

کاران، دفاع از ستمدیدگان، مداوای بیماران، تعلیم جاھالن، ارشاد برای بی
گاھان، در حد وسع و توان خویش بکوشد   ).ناآ

شدن به جماعت مسلمان و تخطی نکردن از جماعت آنان، چراکه  و متمسک -۳
(و به برکت لزوم جماعت آنان، انسان از کند  می دعای مسلمانان ھمه را احاطه

و بد اندیشان جّنی و انسی به دور خواھد ماند و در  ھای اشرار گزند توطئه
 ی پرتگاه مخوف و وحشتناک ھالکت، سقوط نخواھد کرد و در ھنگامه

ھا شکست نخواھد خورد، چراکه لزوم جماعت مسلمانان  رویدادھا و ناگواری
به خوبی قادر است، مانع ھالکت و فنا و ضاللت وگمراھی گردد، چه ھمیشه 
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فرادی که دور از جماعت مسلمانان قرار دارند، توسط احتمال این ھست ا
جن و انس در پرتگاه ھالکت سقوط کنند. اما  ی نشسته شیاطین در کمین

ھرگاه ھمین افراد در بین جمع و جماعت مسلمانان واقع شوند، چون 
ھا در  گرگ ی ای قرار گیرد و بدین وسیله از حمله گله ی گوسفندی که در میانه

ھای اشرار و شیطان  گیرند و از گزند توطئه ر حمایت آنان قرار میامان بماند، د
  ).بدکاره و نفس اّماره به دور خواھند ماند

 ].اند روایت کرده» المدخل«[این حدیث را امام شافعی و بیھقی در 

 .ثابت بن زيد عن والدارمي ماجه وابن داود وأبو والرتمذي أمحد ورواه ]۳۲[ - ۲۲۹

 .)١(آخره إىل ." عليهن يغل ال ثالث " :يذكرا مل داود وأبا الرتمذي أن إال
زید «ماجه و دارمی، این حدیث را از  ) امام احمد، ترمذی، ابوداود، ابن۳۲( -۲۲۹
ثالث «ترمذی و ابوداود، این حدیث را فقط تا اینکه  اند. جز روایت کرده» س ابن ثابت

  ].اند روایت نموده» ال یغّل علیھّن...

  اهللا نرض: " يقول ج اهللا رسول سمعت :قال مسعود ابن وعن ]۳۳[ - ۲۳۰
ً
 سمع امرأ

 .)٢(ماجه وابن الرتمذي رواه ." سامع من هل أوىع غمبلّ  فرب ،سمعه كما فبلغه شيئا منا

شنیدم که فرمود: خداوند  ج خدا گوید: از رسول س ) ابن مسعود۳۳( -۲۳۰
سازد آن کسی را که چیزی (از احادیث) رو و روسفید  متعال شاداب و شادمان و خنده

تحریف و کم وکاست) به دیگران برساند. و  از ما بشنود و آن را ھمانسان که شنیده (بی
حافظه و  ی رسند و از لحاظ قوه چه بسیارند کسانی که این احادیث به آنھا می

ھا و  اند(و برداشت اند که در مجلس من شنونده و حاضر بوده ضبطشان بھتر از کسانی
 و مفاھیم و مطالبی را از درونشان استخراجکنند  می ھایی از احادیث من برداری نکته
اند و به  که حتی به ذھن و فکر کسانی که این حدیث را مستقیمًا از من شنیدهکنند  می

کند. و در حقیقت چه بسیارند، حامل فھم و دانشی که  اند، نیز خطور نمی آنھا رسانده
تر و  تر و فرزانه داناتر و عالمسوی  به این گوھر دانایی و فقاھت را دانشمند نیست ولی

  ).برد تر از خود می فقیه

، ۳۰، ابن ماجه ح ۳۶۶۰، ابوداود ح ث حسنیو قال حد ۲۶۵۶ح  یترمذ ،۱۸۳/  ۵احمد  مسند -١
 .۲۲۹ح  یدارم

 .۴۳۷/  ۱مسند احمد  ،۲۳۲ابن ماجه ح  ،و قال حدیث حسن صحیح ۲۶۵۷ترمذی ح  -٢
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  ].اند [این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده

 .)١(الدرداء أيب عن الدارمي ورواه ]۳۴[ - ۲۳۱
 این حدیث را نیز از ابو داود روایت کرده است. » دارمی) «۳۴( -۲۳۱

و  ش مجموع این احادیث سرشار و مملو از بشارت و مژده و نوید است که صحابه شرح:
 بخشد. بیشتری می ی دیگر مسلمانان را در مسیر حفظ احادیث، توان و عالقه

نمود  می نقل و روایت احادیث خویش به آنھا سفارش ی پیوسته درباره ج خدا رسول
اشخاصی به آیندگان تحویل دھند که دارای فھم زیاد  ی که سخنان وی را به واسطه

 باشند تا بدین وسیله، مفھوم و حقیقت سخن باقی بماند.
آنان وظیفه نھاد و ھمه مسلمانان را مؤظف نمود  ی و نه بر چند صحابه، که بر ھمه

که سخنانش را بدون ھیچ تغییر و تحریفی و بدون ھیچ کم وکاستی، به دیگران 
 برسانند.

خواست، از این روزنه، کار تأثیرگذار و مطلوبی را در روند حفظ و  می ج برپیام
ھای اشرار و بد اندیشان و بدخواھان و دشمنان قرآن و  حراست سّنت از گزند توطئه

 ی خاذ کند، به طوری که احادیثی که محدود به چند صحابه بود و فقط عده ّ سنت اّت 

بسیاری رسید و  ی به عده ،ج خدا فرمان رسولدانستند، بر اساس این  اندکی آنھا را می
تر شد و در نتیجه  راویان زیرک، باھوش، با فراست، و با درایت به تدریج گشاده ی دائره

آنطور که از او شنیده شده بودند، بدون کوچکترین کمی و بیشی و  ج احادیث پیامبر
خویش و از  ی و مدرکهمخلیه  ی رسید و آنھا نیز از قوه تحریف و تغییری به دیگران می

ھای شگرف و از درایت و  ھای عجیب و از ظرفیت توان و استعداد سرشار و پتانسیل
کردند و در پرتو رھنمودھای  فراست و ھوش و ذکاوت واال و باالی خویش استفاده می

ھای اسالمی و به اسرار و حقائق علوم نبوی، و  ھای تعالیم و آموزه به گنجینه ج پیامبر
یافتند و بر اساس نیازھای  ف و فنون دینی و اصول و موازین شرعی دست میبه معار

ھا و  ھا، دغدغه زمان و ھمپای مقتضیات زمان، به حل مشکالت و رفع چالش
ھای فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و سیاسی و نظامی و  ھا و نابسانمانی ناھمواری

 پرداختند. فرھنگی و اقتصادی می

 .۲۳۰ح  یدارم -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٢٨

 ما إال ع� احلديث اتقوا"  :ج اهللا رسول قال :قال س عباس بنا وعن ]۳۵[ - ۲۳۲
 .)١(الرتمذي رواه ."انلار من مقعده فليتبوأ متعمداً  يلع كذب فمن ،علمتم

به دروغ چیزی را به اینکه  فرمود: ازج  گوید: پیامبر س ) ابن عباس۳۵( -۲۳۲
کنید، و فقط  من نسبت دھید و از قول من دروغ بگوئید، به شدت بترسید و پروا

گاھی  احادیثی را از من نقل کنید، که پیرامون صّحت و ثبوت آنھا از من، آشنایی و آ
 دارید.

از قول من به عمد و دانسته دروغ بگوید و گفتار یا رفتاری را که که  کسی پس
ام به من نسبت دھد، باید جایگاه و نشیمنگاه خویش را در آتش سوزان  انجام نداده

 زد.دوزخ آماده سا
 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 إال عني احلديث اتقوا " :يذكر ملو ،وجابر مسعود ابن عن ماجه ابن رواهو ]۳۶[ - ۲۳۳

 .)٢(علمتم ما

روایت کرده ولی  س »ابن مسعود«) ابن ماجه نیز این حدیث را از ۳۶( -۲۳۳
 نکرده است.را در روایتش ذکر » اتقوا الحدیث عّنی اّال ما علمتم«جمله 

 فليتبوأ برأيه القرآن يف قال من"  :ج اهللا رسول قال :قال عباس ابن وعن ]۳۷[ - ۲۳۴
 رواه"  انلار من مقعده فليتبوأ علم بغ� القرآن يف قال من"  :رواية و� ." انلار من مقعده

 .)٣(الرتمذي

به رأی خود (و بدون ھرکس  فرمود: ج گوید: پیامبر ب ) ابن عباس۳۷( -۲۳۴
استدالل و اجتھاد و خودسرانه و از روی ھوای نفس و منافع شخصی و اغراض فردی) 

 قرآن را تفسیر و تبیین کند، باید نشیمنگاه خود را در آتش دوزخ آماده سازد.

یتبوأ مقعده ه فلیالقرآن برأ يمن قال ف« :رده استکز اضافه یلمات را نکن یو ا ۲۹۵۱ح  یترمذ -١
 .ث حسنیحد :گفته و» من النار

 .ت جابریبروا ۳۳ – ۳۰ابن ماجه ح  -٢
 .حیث حسن صحیو قال حد ۲۹۵۰ح  یترمذ -٣

 

                                           



 ٥٢٩  کتاب العلم (فصل دوم)

ھر کس بدون علم و از روی جھل و «و در روایتی دیگر چنین وارد شده است: 
یح کند، جایگاھش آتش سوزان دوزخ گمراھی و خودبینی و غرور، قرآن را تبیین و تشر

 خواھد بود و باید جایگاھش را در آنجا ببیند.
 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 فأصاب برأيه القرآن يف قال من"  :ج اهللا رسول قال :قال جندب وعن ]۳۸[ - ۲۳۵ 
 .)١(داود وأبو الرتمذي رواه ." أخطأ فقد

به رأی و نظر خود (و بدون ھرکس  فرمود: ج گوید: پیامبر س ) ُجندب۳۸( -۲۳۵
در نظر گرفتن سخنان علماء و دانشمندان و محدثین و مفسرین و اصول و موازین 

از قرآن سخن بگوید و به تشریح  ).اسالمی و قوانین صرف و نحو، اصول و لغت و..
(به طور اتفاقی) به صواب و حقیقت برسد، باز ھم، خطا و ھرچند  آیاتش بپردازد،

 تباه کرده است.اش
  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

قدم نھادن در وادی علم تفسیر که سراسر شرف و سعادت و عّزت و بالندگی  شرح:
باشد، زیرا که اشتباه  فرسا می است، بس خطرناک و دشوار و سخت و طاقت

ه ای از قرآن به معنای نسبت دادن حرفی ناگفته به خداست و چ تفسیرکردن آیه
  انحرافی باالتر از این!

ن﴿
َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا   ]۳۳[األعراف:  ﴾لَُمونَ َما َ� َ�عۡ  �َّ

د یان داریره) بیم و غیل و تحریتحل ی را (درباره یزیه به دروغ از زبان خدا چکنیو ا«
 ...»دیدان یه (صحت و سقم آن را)نمک

ھا پرسیده شد، ایشان در پاسخ  آیهپیرامون تفسیر یکی از  س وقتی از حضرت ابوبکر
قرآن غیر مراد خدا بگویم، دیگر چه آسمانی بر من سایه  ی فرمود: اگر من در تفسیر آیه

 کشد و به کجا پناه ببرم و چه کاری را بسازم؟!  افکند و چه زمینی مراد بر دوش می می
پس مفّسر قرآن برای فھم قرآن به انواع علوم و معارف مختلف و اھلیت و صالحّیت 
در امر تفسیر قرآن نیاز دارد و الزم است آنھا در وجود او جمع گردد، تا بتواند به تفسیر 
قرآن بپردازد و شایستگی این کار را داشته باشد و گر نه مشمول تھدید حدیثی خواھد 

 فرماید:  گشت که می

 .۲۹۵۲ح  یترمذ ،۳۶۵۲ابوداود ح  -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٣٠

ر کس تنھا از روی رأی و نظر خویش به تفسیر بپردازد باید خود را در آتش ھ«
 .»ندیبب دوزخ

 پس شناخت این علوم و معارف در راستای تفسیر قرآن، برای ھر مفّسر الزم است: 
 شناخت زبان عربی و قواعدآن، مانند: علم نحو، صرف، ومشتقات آن.  -۱
 .شناخت علوم بالغه (معانی، بیان و بدیع) -۲
 شناخت اصول فقه: خاص، عام، مجمل، مفصل و... -۳
 شناخت اسباب نزول. -۴
 شناخت ناسخ و منسوخ. -۵
 شناخت علم قرائت. -۶
جویی، به عالوه دارابودن یک  ایمان کامل و پرھیزگاری و ورع و اخالص و حق -۷

موھبتی از درک و تنبیه و استنباط و فراست که خداوند متعال به شخص 
 مفسر عطا فرماید.

ری که با ھدف شارع موافق و از جھل و گمراھی و خودبینی و پس ھر تفسی
خودمحوری دور باشد و با قواعد فرھنگ لغت عربی از قبیل: قواعد اشتقاق، قواعد 

و کلمات و... ھمگام باشد و بر اسلوب ھا  معانی، بیان و بدیع، قواعد معنا ومفھوم ترکیب
باال، برخوردار باشد،  ی اد شدهو روش فھم نصوص قرآن، تکیه کند و از اصول قواعد ی

 این چنین تفسیری پسندیده و نیکوست.
م و قطعی تفسیر  ولی اگر در تفسیر قرآن، بدون در نظر داشتن اصول اجماعی مَسلَّ
قرآن، و فقط از روی ھوای نفسانی و بر اساس رأی محض تفسیر کرده شود، ناجایز 

صحیح و درستی ھم  ی ، به نتیجهو اگر شخصی اتفاقًا در اینگونه تفسیر خواھد بود،
برسد، باز ھم خطاکار و مقصر است، چراکه او راه نادرستی را در تفسیر قرآن برگزیده و 
از گذشتگان دانا و از اصول و قواعد مسّلم تفسیری پیروی نکرده است، بلکه از روی 
، رأی و خودسرانه و بر اساس خواھشات ناروای نفسانی، منافع شخصی و اغراض فردی

دست به تفسیر زده است. پس چنین تفسیری نکوھیده و مذموم است، چرا که از 
جھل و گمراھی استوار است و مفسرش  ی گیرد و بر پایه ھواھای نفسانی سرچشمه می

 نیز باید، جایگاھش را در آتش دوزخ آماده سازد. 
از قرآن و  زیرا در واقع اظھار نظر در قرآن کریم، بدون علم و دانشی فراگیر و عمیق

 پذیر نیست. سّنت و بدون مھارت و تسلط در علوم اسالمی و شرعی، امکان

 



 ٥٣١  کتاب العلم (فصل دوم)

ھای مختلفی دارد که در ذیل به برخی از آنھا اشاره  البته تفسیر به رأی صورت
 .)١(شود: می

 متشابھات و مشکالت قرآن چیزی بگوید که در مکتب صحابه ی دربارهھرکس   -۱
 خشم خدا قرار خواھد گرفت.و تابعان شناخته نشود، مورد  ش

قرآن، آن بگوید که بداند حق چیزی دیگر است، باید خود را  ی ھرکس درباره  -۲
 در آتش دوزخ ببیند.

شخصی که اھلیت و شایستگی در باب تفسیر قرآن را ندارد، نباید تنھا با   -۳
 اعتماد به رأی خود، شروع به تفسیر کند.

صحابه و تابعین ثابت شده، توجه  یا ج خدا به تفسیری که صراحتًا از رسول  -۴
 تفسیر آیات استفاده کند. ی نکند و محض عقل و رأی و نظر خود، درباره

آنھا منقول نیست  ی و تابعین درباره ش آیاتی را که تفسیر صریحی از صحابه  -۵
 با زیر پا نھادن اصول زبان و ادب، خود تشریح کند.

ستنباط مستقیم احکام و قوانین بدون آن که اھلّیت و لیاقتی برای اجتھاد و ا -۶
 از قرآن و سّنت را داشته باشد، اقدام به اجتھاد در تفسیر قرآن کند.

 ی شده قرآن کریم را طوری تفسیر کند که عقاید یا احکام اجماعی مسّلم و طی -۷
 اسالم مجروح شوند.

در جایی که به کارگیری عقل و فکر و رأی و نظر در امر تفسیر جایز است،  -۸
که دلیل قطعی داشته باشد، رأی شخصی خود را یقینًا درست و آرای بدون آن

 دیگر مجتھدین را یقینًا باطل قرار دھد.
 آیات متشابه قرآن کریم را با جزم و وثوق، تفسیر کند و برآن مصّر باشد.-۹ -۹

تمام این صورتھا در تفسیر به رأی، داخل ھستند که در احادیث باال از آنھا ممانعت  
 ه است.به عمل آمد

 ." �فر القرآن يف املراء"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۳۹[ - ۲۳۶
 .)٢(داود وأبو أمحد رواه

ص  یصابون یمحمد عل علوم القرآن یان فیالتب ،۲۹۳ص  یعثمان یتق یعلوم القرآن مفت :ک .ر -١
۲۱۱. 

 .۴۶۰۳ابوداود ح  ،۲۸۶/  ۲احمد  مسند -٢

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٣٢

فرمود: ُمراء (جدال و کشمکش) در  ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۳۹( -۲۳۶
 قرآن، کفر است.

 ].اند [این حدیث را احمد، و ابوداود روایت کرده
معنی » شک و تردید درقرآن«را به معنای » ُمراء«برخی از دانشمندان  شرح:

اند. اینطور که اگر فردی در اینکه، قرآن کالم خداست، شک و تردید داشته و  کرده
 نسبت به این قضیه دو دل و متردد باشد، کافر است.

ه اینک شک و تردید داشتن در«کنند:  پس این گروه، این حدیث را چنین ترجمه می
 قرآن کالم خداست، کفر است.

را به معنای اختالف و کشمکش و ستیزه و جدال » ُمراء«ولی برخی دیگر از علماء 
اند، اینطور که در متشابھات قرآن و در موضوعات دقیق و  در آیات قرآن، ترجمه کرده

آیات قرآنی، آیاتی از قرآن را در رد آیاتی دیگر به کار ببرند، حال آنکه  ی علمی پیچیده
 قرآن مؤّید ھمدیگراند و ھیچ تعارضی در این بین وجود ندارد.

 فرماید:  می خداوند

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿   .]۸۲[النساء:  ﴾�َكثِ�ٗ  اتَِ�ٰفٗ خۡ ٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
 .»یافتید بود، در آن اختالفات زیادی را می اگر قرآن از جانب غیر الله می«

آید  البته باید دانست که چنین برخوردھای ناصحیحی با آیات، اغلب وقتی پیش می
ه خود به خود معنای گوناگون و متعارض دارند، به محکمات که ککه متشابھات را 

اصل و اساس کتاب آسمانی ھستند، ارجاع ندھند، چراکه بحث راجع به متشابھات و 
 زاع برانگیز است.قرآنی به تنھایی ن ی مسائل دقیق و پیچیده

و اگر تکیه بر محکمات قرآن، اصل و اساس قرار نگیرد، باب اختالف و جدال 
ھمیشه گشوده خواھد بود و عاقبت موجبات گمراھی و فالکت مردمان را فراھم 

 خواھد آورد.
حتی از قرائت قرآن، در صورتی که به اختالف بینجامد، نھی  ج از این رو، پیامبر

 رماید: ف فرموده است و می
نظر دارید، اما چون در آن به اختالف افتادید،  قرآن بخوانید، مادام که برآن اتفاق«

تا مبادا به شر و فساد کشیده رھایش کنید. یعنی متفرق شوید و اختالف را واگذارید 
 [بخاری] .»شود

 



 ٥٣٣  کتاب العلم (فصل دوم)

قرائت (قرائت سبعه) ُرخ دھد، باید متفرق  ی اگر اختالفی در نحوهکه  چنان بنابراین
گردند و ھرکدام به قرائت خویش ادامه دھند و پیرامون آن، اختالف و بگومگو و ستیزه 
و جدال نکنند، چرا که عاقبت و فرجام چنین کاری، عاقبت گمراھی و ضاللت، کفر و 

 زندقه و ھالکت و نابودی است.

 قوماً  ج انليب سمع :قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وعن ]۴۰[ - ۲۳۷
 بعضه اهللا كتاب رض�وا :بهذا قبل�م اكن من هلك إنما"  :فقال ،القرآن يف يتدارؤون

 علمتم فما، ببعض بعضه ت�ذبوا فال ،بعضاً  بعضه يصدق اهللا كتاب نزل �نماو ،ببعض
 .)١(ماجه وابن أمحد رواه ." اعمله إىل فلكوه جهلتم ماو ،فقولوا منه

جّدش(عبدالله بن عمرو بن ب و او از پدرش و او نیز از ی) عمرو بن شع۴۰( -۲۳۷
را شنید که  ش صدای گروھی از اصحاب ج روایت کرده که گفت:پیامبر )ب العاص

و کشمکش و ستیز، پیرامون آیات قرآن، مشغول بودند (وآیاتی از  به بحث و مجادله
این صحنه را مشاھده  ج چون پیامبر ).بردند قرآن را در رّد آیاتی دیگر از آن به کار می

خطاب به آنان فرمود: پیشینیان (واقوام و ملل گذشته) نیز با ھمین کار، به کرد، 
 ھالکت و نابودی دچار شدند.

ھای دیگری از آن به کار  آنان آیاتی از کتاب آسمانی خویش را در رد و انکار بخش
ھماھنگی دارند. باھم  ھای کتاب خدا ھا و بخش گرفتند، در حالی که تمامی قسمت می

 ھمدیگراند. ی أکیدکنندهو مؤید و ت
پس شما نیز بسان آنھا ھرگز به آن کار دست نیازید و آیاتی از قرآن را در رد و انکار 

دانید، بر زبان آورید و آنچه را  آیاتی دیگر ازآن به کار نبرید. بلکه ھر آنچه را از آن می
ی و خبرید، به دانشمندان و متخصصان علوم قرآن نسبت بدان جاھل و نادان و بی

 معارف اسالمی واگذارید.
 ].اند [این حدیث را احمد و ابن ماجه روایت کرده

ترین و منفورترین حالت مخاصمه و جدال، وقتی است که بر  در حقیقت زشت شرح:
شوند که ھیچ  سر قرآن ُرخ دھد. امروزه نیز در جھان اسالم، متأسفانه کسانی یافت می

عقیدتی و کالمی و  ی مسائل پیچیده ی بارهھّم و غّمی به جز مجادله و مخاصمه در
 آیات قرآنی ندارند. آنان پیوسته آیاتی از قرآن را در رد و انکار آیاتی دیگر از آن، به کار

 . ۸۵ابن ماجه ح  ،۱۸۵/  ۲مسند احمد  -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٣٤

ھای کتاب خدا، باھم ھماھنگی و  ھا و قسمت تمامی بخشاینکه  برند، غافل از  می
 ھمدیگراند. ی سازگاری دارند و ھمه، مؤید و تأکیدکننده

دادن به اختالفاتی که در میان مردمان بر پا بود،  قرآن را برای فیصله ،أل خداوند
 فروفرستاده است، چنانچه نقل شده که:

راه رستگاری و خالص از  !ج خدا پرسید: ای رسول ج از پیامبر س حضرت علی 
 ھای ویرانگر و وحشتناک چیست؟  فتنه شّر 

به کتاب خدا (قرآن) امکان دارد که شما را فرمود: درمان فتنه، با مراجعه  ج پیامبر
حق و باطل است  ی سازد، داور میان شماست، جداکننده از گذشته و آینده با خبر می

ھدایت را در غیر آن ھرکس  دھد و وھر جّباری که آن را رھا نماید، خدا او را شکست می
 کند. جوید، خداوند گمراھش می

اطع و لمعان است. بیانات آن، با حکمت و قرآن، ریسمان محکم الھی است و نور س
فرزانگی ھمراه است، صراط و شاھراه مستقیم و راست است، تمسک به آن، باعث 

ھا و تفکرات، ما را به گمان باطل  شود ھوای نفسانی، ما را مغلوب نکند واندیشه می
گردند و پارسایان از آن خسته  نیندازد، عالمان و دانشمندان از آن سیر نمی

 شوند... ینم
ھرکه بدان تکّلم کند، صادق است و ھرکه بدان حکم و قضاوت نماید، عادل است و 

خدا کند، به سوی  به کسی بدان عمل کند، مأجور است و ھرکه بدان مردمان را دعوت
 یابد. [ترمذی] راه راست، ھدایت می

و  ھا، خود باعث پس با این وجود اگر قرآن، ھمین مرجع حل اختالفات و کشمکش
اختالف و جدال شود، چه معیاری برای رفع اختالفات خواھد ماند که مردم  ی زمینه

 برآن تکیه و اعتماد کنند؟! 
قرآن اختالف  ی از دست کسانی که درباره ج راز خشم و عصبانّیت پیامبر

بستند، در ھمین  کردند و آیاتی از قرآن را در رد و انکارآیاتی دیگر از آن به کار می می
 ، نھفته بوده است. نکته

پس برای مسلمانان نیز الزم است، تا از اختالف و کشمکش و جدال و ستیز، 
پیرامون آیات متشابه قرآن بپرھیزند، تا بسان گذشتگان و اقوام و ملل گذشته در دام 
کفر و زندقه و بدعت و نوآوری در دین نیفتند، که فرجام چنین کاری نیز، جز ھالکت 

 و بدبختی در دنیا و آخرت نخواھد بود.  و نابودی و فالکت

 



 ٥٣٥  کتاب العلم (فصل دوم)

 ،أحرف سبعة ىلع القرآن أنزل"  :ج اهللا رسول قال :قال مسعود ابن وعن ]۴۱[ - ۲۳۸
 .)١(السنة رشح يف رواه ." مطلع حد للكو ،�طنو ظهر منها آية للك

فرمود: قرآن بر ھفت حرف (= ھفت  ج گوید: پیامبرس  ) ابن مسعود۴۱( -۲۳۸
 نازل گردیده است.نوع قرائت) 
ای از قرآن، از ظاھر و باطنی برخوردار است. و ھر حد و مرزی از خود  و ھر آیه

 مطلعی دارد. 
 ].روایت کرده است» شرح السنۀ«[این حدیث را نویسنده مصابیح، در 

  شرح:

 »: ھای ھفتگانه نزول قرآن با قرائت«
حث برانگیز، و بدون حدیث حروف ھفتگانه از حیث تبیین و تفسیر، حدیثی است ب

آید، به نحوی که علما و دانشوران  ترین مباحث علوم قرآن به شمار می تردید از مشکل
وپنج، تا چھل تفسیر و  ھای عینی، در حدود سی اسالمی برای تطبیق آن با واقعیت

 اند.  تأویل ارائه داده
 یم کرد: ما به برخی از آرای نزدیک به حق و حقیقت اشاره خواھ در اینجا نیز،

ھفت گویش یا لھجه از  :»سبعة احرف«گویند: مراد از  جمعی از دانشمندان می -۱
ھای زبان عرب است. و این ھفت گویش یا لھجه، عبارتند از:  گویش
 قریش، ُھذیل، ثقیف، ھوزان، کنانه، تمیم و یمن.  ھای؛ گویش

امر، نھی، حالل، «جمعی دیگر از دانشمندان، حروف ھفتگانه را به معنای:  -۲
محکم، متشابه، ناسخ «و برخی به معنای: » حرام، مواعظ، مثال، احتجاج

مطلق و مقید، عام، «و برخی به معنای: » ومنسوخ، خصوص و عموم و قصص
 اند.  تفسیر کرده» خاص، نص، مؤول، ناسخ و منسوخ واستثناء

گونه از کلمات  گویند: ھدف از حروف ھفتگانه، ھفت دیگر از علماء میای  عده -۳
باشد. یعنی حروف را  مترادف است که در لفظ مختلف و در معنا، یکسان می

اند. مانند: َھلّم، َاقِبل، َتعال،  ر کردهیبه معنای کلمات مترادِف ھمدیگر، تفس
آوردن و  معنای رویَعّجل، اسرع، َقصدی، َنحوی، مجموعًا این ھفت واژه به 

 مشترک معنوی ھستند.

 .االوسط یف یاخرجه البزاز و الطبران و -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٣٦

اختالف در ھفت مورد  »سبعة احرف«اند: مراد از  برخی دیگر از علماء نیز گفته -۴
 زیر است:

 ھا. الف) اختالف در مفرد، تثنیه، جمع، مذکر و مؤنث بودن اسم
 ب) اختالف در صرف افعال ماضی، مضارع و امر.

 گذاری. ج) اختالف در حرکات و اعراب
 اختالف در کم و زیاد بودن حروف واژه.د) 

 ھـ) اختالف در تقدیم و تأخیر واژه. 
 اختالف در ابدال حروف. و)

 ھا، مانند: فتحه، اماله، ترقیق، تفخیم، اظھار، ادغام و غیره. ز) اختالف در گویش و لھجه
و در حقیقت بھترین و نزدیکترین سخن به حقیقت، ھمین مذھب و مکتب 

داران و پیشقراوالن  زیادی از علماء و دانشمندان اسالمی و طالیه ی آخراست که عده
 اند.  علوم و معارف قرآنی، نیز آن را برگزیده ی عرصه

پیرامون تشریح وتفسیر این بخش از حدیث، علماء و : »�طنٌ و منها ظهرٌ  آيةِللك «
اند که در اینجا به بھترین آنھا  ھای گوناگونی را ارائه داده دانشمندان، تفاسیر و تأویل

 کنیم:  اشاره می
ھای قرآنی و  اند: مراد از ظاھر قرآن، ھمان الفاظ و واژه برخی از علماء گفته -۱

 .تأویل و تفسیر آن است» باطن«ھدف از 
ھمان معانی آشکار و واضح » ظاھر«مراد از :گویند رخی دیگر از علماء نیز میب -۲

به  أل اسرار و رموزی است که خداوند» باطن«آیات قرآن است و مراد از 
علم و فقاھت  ی داران عرصه ارباب حقائق و مردان بادرایت و بافراست و طالیه

 فرماید.  یو اخالص و صداقت، عنایت م
این است که » ظاھر و باطن«علماء بر این باورند که مراد از  دیگری از ی و عده -۳

 ھایی را پیرامون اقوام و ملل گذشته و فرجام آنھا بیان داستان أل خداوند
که ظاھرش خبر از نابودی و ھالکت آنان است، ولی نھانش اندرز و کند  می

تار رفموعظه و ھشدار دیگران است، تا مانند آنان رفتار نکنند، که مبادا گ
 .)١(عذابی چون عذاب آنان گردند

 .۱۸۴ص  ۲ج  یوطیعلوم القرآن س ی: االتقان فک .ر -١

 

                                           



 ٥٣٧  کتاب العلم (فصل دوم)

ئل الھی از حالل و ود ومرزھای خدا، یعنی احکام و مساھمان حد» حد«و ھدف از 
ھا و ھشدارھایی است که بر انجام کارھای  ھمان بشارت» مطلع«حرام است و ھدف از 

 گردد. حالل و نیک و حرام و زشت، مرّتب می
مرزی (از احکام و مسائل الھی) با ھر حد و «شود که  و معنای حدیث چنین می

 سرآغاز و مطلعی (از انذار و تبشیر) ھمراه است.
 گوید:  نیز می س وابن عباس

ال تُبلغ غايتُه، فمن اوغل فيه و بطون ال تنقضی عجائبهو ظهورو فنونو أن القرآن ذوشجون«

 حمكمو خمنسوو حالل وناسخو حرامو امثالو من اوغل فيه بعنفٍ هوی، اخبارو برفق نجا،

 .)١(»جانبوا به السفهاءو بطنه التأويل، فجالسوا به العلامءو بطن، فظهره التالوةو ظهرو متشابهو
ھای ظاھر و باطن و چیزھای  ھا و فروع گوناگون و دانش ھمانا قرآن دارای شاخه«

حد و حصراست. ھرکس با نرمی به حقیقت عمق آن دست  انگیز الیتناھی و بی شگفت
را یافت گمراه  با خشونت و سنگدلی آنھرکس  شود و و کامیاب مییافت، رستگار 

 خواھد شد.
المثل، حالل وحرام، ناسخ و منسوخ،  براستی قرآن دارای اخبار پیشینیان، ضرب

محکم و متشابه، و ظاھر و باطن است که ظاھرش تالوت و باطنش تأویل و تفسیر و 
معارف و اسرار و رموزآن با علما و آید. پس برای دریافت حقائق و  تبیین به شمار می

 .»خردان و نادانان دوری گزینید بی دانشمندان مجالست کنید و از
ھا، معارف، اسرار،  حقیقت مفاھیم، رموز، نکته ،أل پس دانستیم که خداوند

حد و حصر کالم خویش را فقط نصیب  پایان و بی ھای بی ھا و دقایق و شگفتی کاری ریزه
حکمت و معرفت و اخالص و صداقت و  ی داران عرصه و طالیهپارسایان و زاھدان 

فیضان و جوشان معرفت و فقاھت و  ی و آنھا را از این چشمهکند  می عرفان و ایمان
 گرداند. حکمت و فرزانگی سیراب می

 أو ،�كمة آية :ثالثة العلم"  :ج اهللا رسول قال :قال عمرو بن اهللا عبد وعن ]۴۲[ - ۲۳۹
 .)٢(ماجه وابن داود أبو رواه ." فضل فهو ذلك سوى اكن ماو .اعدلة فر�ضة أو ،قائمة سنة

 .۱۸۵ص  ۲ج  ھمان -١
 .اند یت کردهث را رواین حدیر ایم و تأخیبا تقد ۵۴و ابن ماجه ح  ۲۸۸۵ابوداود ح  -٢

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٣٨

فرمود: علم و دانش در  ج گوید: پیامبر ـ ب ) عبدالله بن عمرو ـ۴۲( -۲۳۹
عادله، و  ی شود: آیه محکمه، سّنت قائم و استوار و فریضه شناخت سه چیز خالصه می

 باشد. آنچه غیر از اینھاست، علم و دانشی اضافه و افزون برآن سه چیز می
 ].اند [این حدیث را ابوداود و ابن ماجه روایت کرده

در این حدیث شریف، علم و فرزانگی را در شناخت  ،ج رسول گرانقدر اسالم شرح:
سه چیز که در حقیقت جزء اصول و موازین علوم دینی و معارف اسالمی به شمار 

 شود: فرماید: علم و دانش در سه چیز خالصه می آیند، خالصه کرده می می
شناخت آیات محکمات: و آیات محکم، آیاتی ھستند که معانی مشخص و  -۱

ند و اصل و اساس قرآن و مرجع احکام حالل و حرام و کلید اھداف روشنی دار
آیند؛ که متقن و  ھا به شمار می مشکالت و مجمالت، و مبھمات و پیچیدگی

توانند به معانی و تفسیر آنھا پی ببرند و  اند و ھمگان می واضح و روشن و شفاف
د و از در فھم آنھا دچار اشتباه و التباس نشوند، چرا که معانی روشنی دارن

 احتماالت مختلف و از مفاھیم و معانی گوناگون و متعارض نیز عاری ھستند.
سّنت صحیح و استوار: یعنی شناخت احادیث صحیح و ثابت که مورد اعتماد و  -۲

 علما و دانشمندان اسالمی ھستند. ی استناد و استدالل و احتجاج قاطبه
به طریق اجماع و یا  مراد احکام و مسائلی است که»: عادله ی فریضه«شناخت  -۳

 گردند. قیاس، از میان اصول و موازین قرآن و سّنت استنباط و استخراج می
شریعت مقدس اسالم  ی ای کّلی به اصول چھارگانه و در حقیقت این حدیث، اشاره

اجماع  »ي عادله فريضه«، وازحدیث »سنت قائمه«، و از قرآن، »ي حمكمه آيه«دارد که: از 

 ی قوانینی که از کلیه ی ان برداشت کرد. چرا که در واقع، مجموعهتو ، را میو قیاس
اند، برگرفته شده از قرآن  اعمال و ابعاد، مسائل شرعی را تحت الشعاع خویش قرار داده

و سّنت ھستند حتی دو اصل دیگر، یعنی اجماع و قیاس، نیز به نوعی، ریشه در این دو 
 اصل اصیل و جاودانه دارند.

 أم� إال يقص ال"  :ج اهللا رسول قال :قال األشجيع مالك بن عوف وعن ]۴۳[ - ۲۴۰
 .)١(داود أبو رواه ." �تال أو مأمور أو

 .۶/۲۷مسند احمد  ،۳۶۶۵ح  ابوداود -١
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فرمود: به جز این سه نفر،  ج گوید: پیامبر س ) عوف بن مالک اشجعی۴۳( -۲۴۰
 پردازد: دیگر کسی به سخنوری و خطابه و موعظه و نصیحت نمی

مأمور (آنکه از طرف حاکم یا عالم، مأمور به تبلیغ و یکی، امیر و حاکم، دیگری، 
و سومی، انسان مغرور و متکبر (که از روی  ).دعوت و موعظه و نصیحت باشد

طلبی و تظاھر، به سخنوری و موعظه و اندرز  خودخواھی و خودمحوری و براساس جاه
 ).مردان بپردازد

 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

: " أو روايته �و ،جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن ادلار� ورواه ]۴۴[ - ۲۴۱ 
 .)١(�تال أو"  بدلمراء " 

و او نیز از پدرش و او » عمر بن شعیب«) و دارمی نیز این حدیث را از ۴۴( -۲۴۱
 ذکر کرده است.» َاو ُمراء«، »َاو مختاٍل «نیز از طریق جدش، روایت کرده و به جای 

ریاکار و متظاھر است که بخاطر تظاھر و خودنمایی و ریا و  ھمان فرد»: ُمراء«
پردازد و غالبًا سخنانش را بر اساس تھییج و  سمعه، به ایراد خطابه و سخنوری می

 نه تحقیق و تنویر افکار عمومی.کند  می تحریک، مرّتب
خالصه اینکه، مراد از این حدیث این است که غالبًا این سه نفر به ایراد خطابه و 

پردازند، و ھر کدام از آنھا، ھدفی در ورای این  سخنوری و موعظه و نصیحت مردم می
 کنند. کارشان دنبال می

 إثمه اكن علم بغ� أفيت من"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۴۵[ - ۲۴۲
 أبو رواه ." خانه فقد غ�ه يف الرشد أن يعلم بأمر أخيه ىلع أشار منو ،أفتاه من ىلع

 .)٢(داود

علمی و  ی بدون سرمایهکه  کسی فرمود: ج گوید: پیامبر س ) ابو ھریره۴۵( -۲۴۲
 آلود آن به گردن اوست. فکری و حکمت و فرزانگی فتوا دھد، رھاورد گناه

برادرش را به کاری راه نماید و بداند که راه رشد و رستگاری و فالح و که  کسی و
 حقیقت به او خیانت ورزیده است.بالندگی وی در غیر آن کار است، در 

 .۳۷۵۳ابن ماجه ح  ،۲۷۷۹ح  یدارم -١
 اند. ردهکت یث را روایاول حد ۱۵۹ح  یدارم و ۵۳ابن ماجه ح . ۳۶۵۷ابوداود ح  -٢
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 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است
در حقیقت فتوادادن در مسائل و احکام شرعی، به معنای امضاء از طرف  شرح:

پروردگار متعال است، پس وای بر کسانی که که در امضاء از سوی خدای یکتا و قّھار، 
افع شخصی و اغراض فردی و از روی اشتباه کنند و به دروغ و اشتباه و بر اساس من

دروغ  أل بر خداوند خردی و بر مبنای ذھن ناقص وعلم قاصر خویش جھالت و بی
 ببندد. 

 فرماید:  باره می در این أل خداوند

﴿ ۡ ل
َ
ْ لَِما تَِصُف � ْ  َحَرامٞ  َوَ�َٰذا َ�َٰذا َحَ�ٰلٞ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ َوَ� َ�ُقولُوا وا َۡفَ�ُ ِ�ّ  َ�َ 

ِ ٱ ِينَ ٱإِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ �َّ ِ ٱوَن َ�َ َ�ُ َ�فۡ  �َّ   .]۱۱۶[النحل:  ﴾١١٦لُِحونَ َ� ُ�فۡ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
ھا و  ای از وحی آسمان به خاطر چیزی که تنھا از مغز شما تراوش کرده و پشتوانه«

رود، به دروغ نگویید: این حالل است وآن حرام.  دلیل عقالنی ندارد و بر زبان شما می
بندند، رستگار  ر نتیجه بر خدا دروغ بندید.کسانی که بر خدا دروغ میو د
 .»گردند نمی
پیوسته بر اساس پرھیزگاری وترس از خدا،  ،ج خدا رو، صحابه رسول از این

دادند، حتی از امام مالک نقل شده که از وی چھل  فتوادادن را به یکدیگر ارجاع می
ودو مورد دیگر  مسئله پرسیدند، او فقط به ھشت مسئله پاسخ قطعی داد و در مورد سی

به او گفت: امام مالک  داند؟ دانم. پرسشگر با تعجب گفت: امام مالک نمی گفت: نمی
 داند. دانم، برو به مردم نیز بگو که مالک چیزی نمی آری نمی

امروزه فتوای شرعی به «گوید:  القرنی، پیرامون جایگاه خطیر فتوا می دکتر عایض
علمی و  ی ترین سرمایه شوند که با کم مزایده گذاشته شده است، افراد زیادی دیده می

دھند،  مسائل عمومی بزرگ، فتوا می ی بارهدانش شرعی، بدون تأمل و پرھیزگاری، در
 ناجیه، تصور ی آموز و دانشجو، تنھا خود را گروه رستگار و فرقه حتی با شش نفر دانش

 دانند. و دیگران را گمراه، مرتد، دروغگو و گناھکار میکنند  می
؛ یاز نظرآنان، دولتمردان،کافر؛ نویسندگان، زندیق؛ شاعران، فاجر؛ عالمان، دربار

 کار ھستند. کار؛ کارمندان، ستمگر و بازرگانان، خیانت وتگران، فریبدع
که روزی به رفیق خود گفت: کسی کنند  می عمل» ابوحمزه خارجی«و ھمچون 

یابد. رفیقش گفت: سبحان الله، بھشتی که پھنایش به  جز من و تو به بھشت راه نمی
؟! این بھشت مال تو باشد یابند وسعت آسمان و زمین است، فقط دو نفر به آن راه می

 



 ٥٤١  کتاب العلم (فصل دوم)

خواھم، به یقین این بھشت، آن بھشتی نیست که خداوند به بندگانش وعده  من نمی
 داده است. در حدیث آمده است: 

جسورترین شما بر فتوا کسی است که «. »اجرءو�م ىلع الفتيا، اجرءو�م ىلع انّلار«
 »تر باشد... باک به ورود در آتش دوزخ دلیرتر و بی

ای وجود  ھای ماھواره ھای اینترنتی و شبکه امروزه پایگاه«گوید:  امه میوی در اد
ھای بیشماری که صالحّیت فتوا ندارند، به صدور فتوا، اقدام  دارد که ازآنھا مفتی

کنند، که آنھا نه از قوت استحضار و حافظه و فھم درست برخوردارند و نه از اھداف  می
ای دارند، با وجود این فتواھای  ت واقعیت، بھرهدانند و نه از شناخ شریعت، چیزی می
کنند، یکی در پاسخ به ھر پرسشی  انگیز و ضد و نقیض، صادر می نامناسب وسؤال بر

کنم، والله اعلم، به  گمان می«گوید:  دیگری می .»اشکالی ندارد، باکی نیست«گوید:  می
نقض و ضعف  ی شانهرسد، احتیاط واجب وکلماتی از این قبیل که ن ظاھر، به نظر می

  .»نگری است علمی و سطحی
ھایی بسپارد که  تواند دین و دنیای خود را به دست مفتی اّمت اسالمی چگونه می

اند و از رسوخ علمی و فھم دالیل و تفّقه در  برای طلب دانش زحمتی، متحّمل نشده
م را به فرزندان خود و سرنوشت امت اسال ی توان آینده اند؟ چگونه می بھره دین بی

 ی محابا در مورد مسائل و احکامی که علمای بزرگ درباره دست کسانی بسپاریم که بی
پدید  ،س کنند، مسائلی که اگر در زمان حضرت عمر اند، فتوا صادر می آنھا توقف کرده

حل و پاسخ آنھا گردھم  یابی به راه آمد تمام اھل بدر را را برای رایزنی و دست می
 آورد. می

ای برای صدور  چه وقت در جھان اسالم و حتی در سطح جھان، مرکز یا اتحادّیه 
گیرد که ھم به امکانات الزم، مجّھز باشد و ھم  فتوا و ھماھنگی در آن، شکل می

علمای راسخ در علم و توانمند، در رأس آن قرار داشته باشند و فتواھا توسط مترجمین 
ھای تلفن،  ای وبا خط ھای ماھواره و از طریق شبکهدنیا، ترجمه شود  ی به زبانھای زنده

 .)١(قرار گیرد تا از آن اطالع یابند!روزی در اختیار اّمت اسالم  شبانه

موضوع دیگری را به  ج در بخش دوم حدیث، پیامبر »:...وَمن اَشار ىلع اخيه«
شاد کند کشد و آن اینکه: اگر کسی برادر مسلمانش را به کاری راھنمایی و ار تصویر می

 .۳۶ص  ۲۹-۳۰اسالم شماره  یندا فصلنامه -١
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و بداند که راه رشد و رستگاری و فالح و بالندگی وی در غیر آن کار است، در حقیقت 
 به او خیانت ورزیده است.

چرا که در حقیقت، ُمستشار(کسی که با او مشورت شود) امانتدار است و این 
 فرماید: کند، آنجا که می در حدیثی دیگر، بدان اشاره می ج حقیقتی است که پیامبر

 .»ه با او مشورت شود، امانتدار استکسی ک«.»لُمستشارمؤتَمنا« 
کند، امین و خیرخواه  یبا او مشورت و رایزنی مکه  کسی بنابراین مستشار برای

است و اگر رازش را افشاء کرد، یا نظر درستی ابراز نکرد و یا خالصانه، دلسوزانه و با 
 حس عدالت خواھی و خیرخواھی، نصیحت نکرد، به او خیانت کرده است. 

کند  می و برای مسلمانان نیز الزم است که سّرشان را به کسی بگویند که نگھداری
اند و دارای فکری باز و قلبی پاک  رایزنی نمایند که در کارھا خبره و با کسانی مشورت و

اند، چون چنین افرادی، امیدی به خیرشان و انتفاع و  و ایمانی خالص و روحی صاف
 برداری از نظر و مشورتشان است. بھره

 .)١(داود أبو رواه .األغلوطات عن ن� ج انليب إن :قال معاو�ة وعن ]۴۶[ - ۲۴۳

 از اغلوطات منع فرموده است.  ج گوید: پیامبراکرم س معاویه )۴۶( -۲۴۳
 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

آمیزی  ای و اشتباه و به معنای: سؤاالت مغلطه» اغلوطه«جمع » اغلوطات« شرح:
است که به قصد ایرادگیری، و روکم کنی و استھزاء و تمسخر و به اشتباه انداختن 

 شخصی مورد سؤال، طرح گردد.
پس کسانی که به خاطر جدل و کشمکش و خود نمایی و تظاھر، یا اظھار فضل و 

گاھی و علم، یا به منظور آزمو دن مفتی و کوبیدن وی، یا واردشدن به مباحثی که آ
ھا میان مردم، سؤاالتی شبیه به  ھا و فتنه اطالع از آنھا ندارند، یا برانگیختن کینه

از  ج اند که پیامبر کنند، در حقیقت در دام اغلوطاتی افتاده چیستان و معّما، طرح می
 آنھا منع فرموده است.

ھا و  چنین سؤاالتی، یا بھتر بگوئیم، چنین چیستان در واقع، در نظر اسالم،
معّماھایی از ھیچ ارزش و اعتباری برخوردار نیستند، زیرا چنین سؤاالتی نه تنھا 

 .۳۶۵۶ابوداود ح  -١
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باشند، که پرداختن به چنین  انداز نیز می سودمند نیستند، بلکه زیانبار، ویرانگر، و تفرقه
 باشد. گران می بیکاران و فتنه ی معماھایی فقط پیشه

جا، غیرمنطقی، غیرآموزنده و غیرسازنده، و  ھای نا به پس در اسالم سؤال
شدن اذھان مردم و موجب  ھایی که غالبًا سبب مشوش ھا و لجاجت گیری بھانه

گردد، و  او می ی سخن و برنامه ی مزاحمت شخص عالم و مفتی و پراکندگی رشته
ی شرعی، جایز نیست، ھا طرح چیستان و معماھای عجیب و غریب، به نام چیستان

ھا و معماھایی نه تنھا سودمند نیستند، بلکه زیانبار نیز  چرا که قطعًا چنین چیستان
 بخش. باشند و ویرانگراند، نه سازنده و تفرقه اندازند، نه وحدت می

 والقرآن الفرائض تعلموا"  :ج اهللا رسول قال :قال س هر�رة أيب وعن ]۴۷[ - ۲۴۴
 .)١(الرتمذي رواه ." مقبوض فإ� انلاس وعلموا

فرمود: فرائض (اوامر و فرامین و تعالیم و  ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۴۷( -۲۴۴
بخش الھی) و قرآن را فراگیرید و آنھا را  ھای تابناک و تعالی دستورات و احکام و آموزه

به مردمان بیاموزید، چرا که به زودی من از میانتان خواھم رفت (واین چیزھای 
نھم که با وجود آنھا ھرگز به بیراھه نخواھید رفت. پس  گرانبھا را در میان شما می

گوش خویش قرار  ی العین و آویزه دستورات خدا و کالم او را فرا گیرید و آنھا را نصب
تان بگردانید و مردم را نیز به اجرای آنھا فرا خوانید تا به خیر  زندگی ی دھید و سرلوحه

 ).یابیددنیا و آخرت دست 
  ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است

 ثم السماء إىل ببرصه فشخص ج اهللا رسول مع كنا :قال ادلرداء أيب وعن ]۴۸[ - ۲۴۵
 رواه ." يشء ىلع منه يقدروا ال حىت ،انلاس من العلم فيه �تلس أوان هذا"  :قال

 .)٢(الرتمذي

بودیم که  ج خدا با رسول )ش گوید: ما (جمعی از صحابه س ) ابودرداء۴۸( -۲۴۵
آسمان (مرکز و کانون نزول وحی) نمود (گویا سوی  به ناگاه ایشان، نگاھی (انتظارآمیز)

خواست فرود آید) آنگاه فرمود: اکنون وقت آن است که علم  که بر ایشان وحی می

 .ه اضطراب و قد ضعفه احمد بن حنبلیف :و قال ۲۰۹۱ح  ترمذی -١
 .۲۸۸ح  یدارم ،بیو قال حسن غر ۲۶۵۳ح  ترمدی -٢

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٤٤

(وحی) از مردم گرفته شود (و با ُمردن من، علم وحی از میان برود) آن طور که 
 ).ر ھیچ چیز از آن قادر نیستند (و توان و استطاعت ارجاع آن را ندارندمردمان ب

 ].[این حدیث را ترمذی روایت کرده است
شدن علم وحی اشاره  و بر چیده ج خدا این حدیث به فرا رسیدن اجل رسول شرح:

آسمان (کانون نزول وحی و تشریع) انداخت، خبر سوی  به نگاھی ج دارد. و چون پیامبر
رو، یارانش را در جریان این امر قرار داد. و این خود دلیل بر  به او داده شد، از این مرگ وی

آن است که کار ابالغ دعوت و نزول وحی و تشریع به اتمام رسیده است و این نیز خود 
 ج آور حق، از این دنیا رخت سفر بندد، و با رحلت جانسوز پیامبر که پیامکند  می اقتضا

خیر و برکت وحی و تشریع و حکمت و فرزانگی بسته خواھد شد. و پر ی نیز، دروازه
 مردمان نیز در برابر این کار خداوند، ھیچ اختیاری از خود ندارند، چرا که پروردگار متعال

گزیند تمام خزائن رحمت در دست  وھر چه را بخواھد بر میکند  می را بخواھد خلقھرچه 
سازد و ھر کجا حکمتش تقاضا کند، درھای  میرا الیق ببیند، مشمول آن ھرکس  اوست و

جھانیان دست به دست ھم بدھند، تا دری را که او گشوده  ی گشاید و اگر جمله آن را می
است ببندند، یا دری را که او بسته، بگشایند، ھرگز قادر نخواھند بود، چرا که اختیار 

 اوست. ی به دست و ارادهآفرینش با اوست، اختیار ارسال پیامبران، انزال وحی و تشریع 
ذات  ی و خالصه، اختیار ھمه چیز و ھمه کس، وابسته و بستگی به مشّیت و اراده

پاک او دارد، بنابراین نه از مردم کاری ساخته است و نه حتی از فرشتگان و جنّیات و 
، ھم صاحب اختیار در امور تکوینی أل او. و در واقع خداوندی  غیره، مگر به اجازه

 گیرد. از مقام خالقّیت او سرچشمه میھردو  م تشریعی واست و ھ

 يطلبون اإلبل أ�باد انلاس يرضب أن يوشك"  :رواية هر�رة أيب وعن ]۴۹[ - ۲۴۶
 إنه :عيينه ابن قال .جامعه يف الرتمذي رواه ." املدينة اعلم من أعلم أحداً  �دون فال ،العلم

 :قال أنه عيينه ابن وسمعت :موسى بن إسحق قال ،الرزاق عبد عن مثلهو ،أنس بن مالك

 .)١(اهللا عبد بن العزيز عبد واسمه الزاهد مريالعُ  هو

فرمود: به زودی مردمانی از اطراف و  ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۴۹( -۲۴۶
ھای  سرزمینسوی  به اکناف مختلف زمین برای تفقه در دین و فراگیری علم و دانش،

 .۲۹۹/  ۲مسند احمد  ،ث حسنیو قال حد ۲۶۸۰ح  یترمذ -١
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و (پس از تحقیق و بررسی زیاد) کسی را داناتر و  اسالمی آھنگ سفر خواھند نمود
 تر از عالم مدینه منوره نخواھند یافت. فرزانه

روایت کرده و این را نیز قید کرده که » جامع الترمذی«[این حدیث راترمذی در 
باشد. عبدالرزاق (که  می» مالک بن انس«گفته است: مراد از این عالم، » عینیه ابن«

 ].باشد) نیز قائل به این سخن است روایت و حدیث می ی ن عرصهدارا یکی از طالیه
شنیدم که گفت: مصداق بارز این » عیینه ابن«گوید: از » اسحاق بن موسی«ولی 
 باشد.  (عبدالعزیز بن عبدالله) می» ُعمری زاھد«حدیث، 

عمر بن «ھمان » ُعمری«کیست؟ برخی گویند: مراد از » ُعمری زاھد« شرح:
یکی از » عبدالعزیز بن عبدالله«ست. ولی برخی دیگر از علماء گویند: مراد ا» عبدالعزیز

علم و دانش  ی داران و پیشقراوالن عرصه منوره و یکی از طالیه ی ِمدینه ی فقھای سبعه
شھاب  و حکمت و فقاھت است، که از علمای برجسته و بارز بیشماری، چون: ابن

بوحازم، حمید طویل، و ھشام بن عروه، سماع زھری، محمد منکدر، عبدالله ابن دینار، ا
حدیث نموده و از آنھا علم و دانش و حکمت و فرزانگی فراگرفته است. به ھر حال 
برخی از علماء، مصداق این حدیث را مالک بن انس، و برخی دیگر، عبدالعزیز بن 

ولی قول  اند. ھای علم و دانش را مراد گرفته عبدالله و برخی، دیگر بزرگان و اسطوانه
ترین سخن به حقیقت این است که در آخرالزمان، ایمان، علم و دانش،  درست و نزدیک

سوراخ خود، سوی  به گونه که مار گردد، ھمان مدینه برمیسوی  به و تفقه وتعلم واقعی،
در حدیثی بدان اشاره کرده و  ج برخواھد گشت. و این حقیقتی است که پیامبر

 فرماید:  می
 [متفق علیه] »يلأرز اىل املدينة، كما يأرز احلّية اىل جحرها اّن االيمان«

و درحقیقت ھمین مکان مقدس است که پیوسته درادوار مختلف تاریخ، به عنوان 
گونه که در صدر اسالم و در عھد  مرکز معنوی، دینی و علمی باقی خواھد ماند، ھمان

ه، در آینده نیز ھمین جایگاه و شاءالل و تابعین، اینگونه بود. و ان ش صحابه ،ج پیامبر
 موقعیت را خواھد داشت. 

کنده از برکات معنوی و جاذبه ھای  و در حقیقت، این سرزمین مقدس، سرشار و آ
توان در پرتو  الھی و تحرک و جنبش ایمانی، توحیدی، علمی و فرھنگی است که می

و اجتماعی  ھای علمی، فرھنگی مرکزّیت و معنوّیت آن، به بسیاری از نابسامانی
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مسلمانان، سامان بخشید و کاخ رفیع سعادت و خوشبختی و بالندگی و اقتدار را بر 
 آن، استوار ساخت. ی پایه

و بزرگترین وداناترین عالمان و فرزانگان را در دامان آن پرورش داد و تربّیت نمود، 
ا تحت تأثیر و تا در پرتو رھنودھا و علم و دانش آنان، جھانی را خط و مشی داد و آنان ر

 الشعاع علم و فرزانگی آنان قرار داد. تحت
دیروز در چنین سرزمینی، ابرمردانی چون ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، 

دارانی و پیشگامانی چون:  طالیه ش خالد، ابوھریره، معاذ، ابن عباس، ابن مسعود و...

 ـ مـ رمحة اهللا عليهوری و... ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمدحنبل، اوزاعی، سیفیان ث
پرچم ایمان و توحید و علم و دانش را به اھتزاز درآوردند و درآینده نیز، دیگر بزرگان و 

منوره و در سرزمین  ی ابرمردان و پیشگامان و پیشقراوالنی، این پرچم را در مدینه
ر و و جوالنگاه مجاھدان و پایتخت خیرالبش ،ش و صحابه ج وحی، منزلگاه پیامبر

به اھتزاز در خواھندآورد، چرا  ،ش و آرامگاه شھیدان بدر و ُاحد ج استراحتگاه پیامبر
منوره، پیوسته از عھد رسالت، تا عصر کنونی ما و تا آخرالزمان، رمز وحدت  ی که مدینه

ھا وکانونی برای جذب  پرور، مرکزی برای اجتماع دل مردم، مھد علم و دانش، عالم
 لم و دانش خواھد بود.شیفتگان و عاشقان ع

 هلذه يبعث وجل عز اهللا إن: " قال ،ج اهللا رسول عن أعلم فيما وعنه ]۵۰[ - ۲۴۷
 .)١(داود أبو رواه ." دينها هلا �دد من سنة مائة لك رأس ىلع األمة

 أل فرمود: بیگمان خداوند ج خدا دانم که رسول گوید: می س ) ابوھریره۵۰( -۲۴۷
فرستد تا دین اّمت را زنده و تجدید و  این اّمت میسوی  به در رأس ھرسده، مجّددی را

 احیاء و بازسازی کند.
 ].[این حدیث را ابوداود روایت کرده است

چون این دین [دین مقدس اسالم] جھانی «گوید:  عالمه ابوالحسن ندوی می شرح:
و آخرین دین است و این اّمت نیز، جھانی و آخرین اّمت است، لذا این امر طبیعی است 

ھای مختلف و جوامع مختلف جھان باشد و او را با  که سر و کار این اّمت با قرن
ی دیگر در تاریخ جھان پیش نیامده است، کردنی است که برای اّمت ھا، مبارزه کشمکش

 .۴۲۹۱ابوداود ح  -١
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زمانی که برای این اّمت تعیین شده است از ھمه بیشتر، پراز تغییرات و انقالبات است 
 آید.  و بقدری حاالت متنوع دارد که در ادوار گذشته تاریخ به نظر نمی

برای این  ،أل و برای مبارزه با تأثیرات محیط و تغییرات زمانی و مکانی، خداوند
 اّمت، دو انتظام فراھم نموده است: 

تعلیماتی زنده، کامل و مکمل عطا ج  اینکه خداوند متعال به جناب رسول -۱
تواند بکند و در  فرموده است که در ھر مشکل و تغییرات، به راحتی مبارزه می

 آنھا برای حل مشکالت و مسائل ھر زمان، صالحّیت کاملی موجود است.
فته است (وتاریخ نیزگواه است) که این دین را در خداوند متعال، به عھده گر -۲

که آن تعلیمات را در زندگی عملی کند  می ھر زمان افراد زنده ای، نصیب
و به طور جمعی یا انفرادی، این دین را تازه، و این اّمت را کنند  می پیاده

دارند... و این امر اتفاقی و ناگھانی نیست، بلکه انتظام  سرگرم عمل نگاه می
داوندی است که در ھر قرن، نیاز به قوت و صالحّیت چه افرادی پیدا خ

 .»شود یشود و نیاز به چه دارویی برای َسم پیدا م می
 گوید: ایشان در ادامه می

ھایی شده است که مذاھب دیگر  از ھمان اوائل، بر دل و جگر و اعصاب اسالم، حمله«
اند،  ر ادوار مختلف، جھان را فتح کردهقدرت تحمل آن را ندارند. مذاھب دیگر جھان، که د

 اند. اند و در مقابل آن وجودشان را از دست داده ای را نداشته تحمل کوچکترین حمله
حریفان خود را شکست داد و به صورت اصلی خویش،  ی اما اسالم است که کلیه

ھای آن برای روح اسالمی و  گری و شاخه ھنوز ھم برقرار است. از طرفی، باطنی
کردن مسلمانان،  اعتقادی آن خطر بزرگی بود واز طرفی دیگر، برای آواره ی جنبه
بود، در  ا میھای صلیبّیون وتاتاریان کافی بود. اگر مذھب [وآئین] دیگری از دنی حمله

ای  امتیازات خویش را از دست داده بود و به صورت افسانه ی ھمچنین مواردی، کلیه
 ماند. تاریخی باقی می

حمالت داخلی و خارجی را تحمل کرد و نه تنھا وجودش  ی اما اسالم است که ھمه
 ھای زندگی، فتوحات جدیدی حاصل کرد. را بر پا نگاه داشت، بلکه در میدان

تحریفات، تأویالت بدعات، اثرات عجمیان، رسوم و اعمال مشرکین،  ھای حمله
پرستی، بارھا  دینی] و عقل ھا، الحاد و الدینیت [بی پرستی، خوشگذرانی مادّیت، نفس

و در  شد که اسالم تحمل این حمالت را ندارد، وارد شد، وگاه گاه اینطور احساس می
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ان پذیرای سازش نشد، و روح اسالم زند، اما ضمیر اّمت مسلم مقابل آنھا زانو می
شکست نخورد و در ھر قرن افرادی به وجود آمدند که پرده و نقاب پرفریب تحریفات و 

 چاک کردند و حقیقت اسالم و دین خالص را نمایان نمودند.  تأویالت را
در مقابل تأثیرات عجمیان و بدعات، ندا در دادند و حمایت کامل از سّنت را انجام 

د. در رد اعتقادات باطل و علیه اعمال و رسومات مشرکانه، علنًا جھاد کردند، بر ان داده
ھا و ُمَترفین زمان  گذران پرستی ضربه کارآمدی وارد آوردند. خوش مادّیت و نفس

 ی خویش را شدیدًا مورد مالمت و مذّمت قرار دادند و در مقابل سالطین جابر، کلمه
تی را از بین بردند و در اسالم قوت و حرکت جدید پرس حق را برافراشتند و طلسم عقل

ای به وجود آوردند، این افراد، از نظرعلم،  تازه ی و دربین مسلمانان، ایمان و روحیه
اند و دارای خصوصیات  تفّکر، اخالق، روحانیت، در زمان خویش ممتازترین افراد بوده

 اند. نیرومند و دلپسند بوده
تاریک  ی اند که پرده و ضاللت، حتمًا ید بیضایی داشتهدر مقابل ھر تاریکی جاھلیت 

 کرد. برد و حق را روشن می آنھا را ز بین می
شود که خداوند متعال، حفاظت و بقای این دین را در  از این به صراحت ثابت می

خواھد بگیرد و کارھایی که  نظر دارد و کار رھبرّیت جھان را از ھمین اّمت و دین، می
و  ج گرفت، در این زمان از نائبین رسول اکرم تھای تازه به تازه و انبیاء میقبًال از نبو

 .)١(مجّددین و مصلحین این امت، خواھد گرفت
ھای بیشماری  ھا و طیف ھای زیاد و گروه آری! درست است که در ھر زمان، بدعت

ن در ھا و پیروانشا گذاران و شیطان در میان مسلمانان رواج پیدا کرده است، و بدعت
شود که ھیچ علم و  میانشان به وجود آمده است و جاھالنی در میانشان یافت می

گاھی برای مردم، فتوا می سازند  دھند و آنان را گمراه می دانشی ندارند و بدون فھم و آ
روند، و درست است که در ھر زمان، حشرات  و خود نیز در منجالب گمراھی فرو می

گردند و کسانی صدرنشین مجالس  اسالمی، ظاھر میفتنه و گمراھی در فضا و جّو 
نشینند که ھیچ نسبتی  شوند که شایستگی آن را ندارند و افرادی بر کرسی افتاء می می

ھا و  ھا و نوآوری با علم و دانش و حکمت و فرزانگی ندارند، و اساطیر و خرافات و بدعت
و علم حقیقت رخت ھا مستولی و حاکم شده  ھا و دل اوھام و َچرندیات، برعقل

 .۱۸ – ۱۶ص  ۱ج  یم دامنیابراھ :خ دعوت و اصالح ترجمهیتار -١
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ای،  گیرد، اما در ھر عصر و دوره بندد و در نتیجه، گمراھی، ھمه جا را فرا می برمی
سازند و ھمواره  ھایی وجود دارند که امور دینی این اّمت را زنده و تجدید می شخصیت

 برند. ھا را از میان می ھا را زنده و بدعت شوند که سنت افرادی پیدا می
عت، چراغ ھدایت، پیامبران ارشاد، امانتداران خدا در میان در حقیقت این جما

ھستند که گمراھان را ھدایت و دست طالبان  ج مردم و جانشینان برحق رسول اکرم
افشانند  رسانند و نور ھدایت و سعادت را بر مردم می گیرند و به مقصد می ارشاد را می

پردازند و  اوھام و خرافات می و با فھم وسیع، عقل سرشار، و بصیرت نافذ خویش به رد
ھا است،  حکمت ی ھایشان که گنجینه ھایشان که ظرف معارف الھی، و با دل با سینه

سازند و آنان را در کشف  ھای جوشانی ھستند که مردم را سیراب می بسان چشمه
دھند و از  حقایق و غوامض علوم و از اشتباه و خطا در رأی و فساد فکری، یاری می

پرستی، کفر و  ن در وادی جھل و نادانی، ظاللت و گمراھی، شرک و چندگانهسقوط آنا
 کنند.  زندقه، نفاق و دورنگی و شقاوت و بدبختی، جلوگیری می

آری! وجود چنین افرادی در اّمت محمدی، بسان چراغی پرفروغ است که 
ای است که مدافع حق و  زداید و بسان شمشیر برنده ھای زندگی را می تاریکی

 باشد. گرایان است و بسان رکنی بزرگ از ارکان عظمت اّمت اسالمی می قح
و باید دانست که مراد از تجدید دین در این حدیث، بازسازی فھم دین و ایمان به 

میرد یعنی آن  دین و عمل به دین است، چراکه دین پیوسته زنده است و ھرگز نمی
ّلی که دین ذکر کرده است، حقیقت دین، قابل مردن نیست. حقایق دین و اصول ک

میرد، معنایش اینست که در میان  گوئیم می ھرگز مردنی نیست و آن چیزی که می
 ای است.  دین فکر مرده ی میرد، فکر مردم درباره مردم می

میرد و نه  و مقصود ما از مردن این است و اال دین خودش در ذات خودش نه می
ن حدیث، ھمان تجدید احیای فکری دینی مردنی است و منظور از تجدید دین در ای

 است، نه تجدید و احیای خود دین.

 �مل" :ج اهللا رسول قال :قال ،العذري الرمحن عبد بن إبراهيم وعن ]۵۱[ - ۲۴۸
 وتأو�ل ،املبطل� وانتحال ،الغال� حتر�ف عنه ينفون ،عدوهل خلف لك من العلم هذا
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يف باب التيمم إن  "فإنام شفاء العي السؤال" :جابرسنذكر حديث و .البيهقي رواه ."اجلاهل�

 .)١(شاء اهللا تعايل

در ھر دور «فرمود:  ج گوید: پیامبر س ) ابراھیم بن عبدالرحمن عذری۵۱( -۲۴۸
گردند و آن را  و زمانی، افرادی عادل و وارسته، حامل این علم (علم قرآن و سّنت) می

گرایان و  کشند، که بر اساس آن، به از میان بردن تحریف افراط بر دوش می
خردان خواھند  گرایان و تأویالت نادرست و نا به جای بی ُبرد باطل سازان و دست بدعت

ت ھمه را از این دو منبع اصیل و جاودانه، یعنی قرآن و سّنت، کوتاه پرداخت (و دس
ھا را از میان خواھند برد، و امور دینی این امت  ھا را زنده و بدعت خواھند کرد، و سّنت

ای جدید از بازسازی فھم دین و  را زنده و تجدید خواھند ساخت و به روی مردم، روزنه
ه در فضا و کھند گشود و حشرات فتنه و گمراھی را ایمان به دین و عمل به آن را خوا

سازان،  ھای بدعت ھا و نوآوری اند و اساطیر و خرافات و بدعت جّو اسالمی ظاھر گشته
اسالمی خواھند  ی خردان را از بطن جامعه گرایان و بی طلبان، افراط گمراھان، جاه

راست شگرف و ھوش و زدود و با فھم وسیع و عقل سرشار و بصیرت نافذ، و درایت و ف
گیرند و به  ذکاوت عجیب خویش، گمراھان را ھدایت و دست طالبان ارشاد را می

رسانند و آنان را از اشتباه و خطا در رأی و فساد فکری مصون نگاه  مقصود می
 ).دارند می

  [این حدیث را بیھقی روایت کرده است. و به زودی در باب تیّمم ـ اگرخدا بخواھد 

 ].را ذکر خواھیم کرد» فانّام شفاء العیّ السؤال« :س ت جابرـ حدیث حضر

 .یالسنن و اآلجر یالمدخل ال یف یھقیالب اخرجه -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 سوم فصل

 يطلب وهو املوت جاءه من"  :ج اهللا رسول قال :قال مرسالً  احلسن عن ]۵۲[ - ۲۴۹
 .)١(لدارمي ا رواه ." اجلنة يف واحدة درجة انلبي� ��و فبينه ،اإلسالم به يلحي العلم

که کند  می طور مرسل روایت به ه ـیـ رحمة الله عل) حسن بصری ۵۲( -۲۴۹
کس در حالی مرگ به سراغش بیاید که به فراگیری علم و دانش و ھر«فرمود:  جپیامبر

بازسازی حکمت و فرزانگی مشغول است تا اسالم را با علمش، زنده و تجدید و احیاء و 
بین او و پیامبران در بھشت، یک درجه است (وآن نیز ھمان درجه و  ی کند، فاصله

  ).نبّوت است ی مرتبه
 ].[این حدیث را دارمی روایت کرده است

 :إرسائيل ب� يف اكنا رجل� عن ج اهللا رسول سئل :قال مرسالً  وعنه ]۵۳[ - ۲۵۰
 انلهار يصوم واآلخر ،اخل� انلاس فيعلم �لس ثم ،املكتو�ة يص� اعملاً  اكن أحدهما

 ثم املكتو�ة يص� اذلي العالم هذا فضل" :ج اهللا رسول قال ؟أفضل أيهما ؛الليل و�قوم
 ىلع كفض� الليل و�قوم انلهار يصوم اذلي العابد ىلع اخل� انلاس فيعلم �لس

 .)٢(الدارمي رواه ."أدنا�م
که: از کند  می به طور مرسل روایت ـ هیرحمة الله علـ  ) حسن بصری۵۳( -۲۵۰

اسرائیلی، سؤال شد که یکی از آنھا، فردی عالم و  پیرامون دو مرد بنی ج خدا رسول
گاه که از  وآنکند  می نمازھای فرض خویش اکتفا ی دانشمند است که فقط به اقامه

و  نشیند پردازد، بلکه) درجایش می شود (به عبادات نافله و ذکر نمی نمازش فارغ می
 آموزد. ھا، علم و دانش می به انسان

 .۳۵۴ح  دارمی -١
 .۳۴۰ح  دارمی -٢
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ھا را به عبادت مشغول است.  ه پیوسته روزھا را روزه و شبکو فرد دیگری نیز 
اکنون کدام یک از این دو از لحاظ مرتبه و مقام و جایگاه و موقعیت برتراند؟ و کدام 

 بھتراند؟ أل یک در پیشگاه خداوند
 ی ت این دانشمند که فقط به اقامهدر پاسخ فرمود: برتری و فضیل ج خدا رسول

نشیند و به تعلیم و آموزش مردمان  گاه درجایش می و آنکند  می نمازھای فرض اکتفا
شود، برآن عابد و پرستشگر که روزھا،  به خیر و نیکی و علم و فرزانگی، مشغول می

و  ھا، مشغول به عبادت و نیایش خدا، بسان برتری من، بر ناچیزترین روزه است و شب
 ترین شماست. پست

 ].[این حدیث را دارمی روایت کرده است

 إن ؛ادلين يف الفقيه الرجل نعم" :ج اهللا رسول قال :قال س يلع وعن ]۵۴[ - ۲۵۱
 "نفسه أغ� عنه استغ� و�ن ،نفع إيله احتيج

 .)١(رزين رواه.

در آنکه  فرمود: چه مرد خوب و نیکی است ج گوید: پیامبر س ) علی۵۴( -۲۵۱
فقیه و دانشمند و دانا و فرزانه است، که اگر مردم به علم و دانش او نیاز  ،دین خدا

داشتند، به آنان نفع و سود رساند و اگر مردم به او نیاز نداشتند، نفس خود را از 
 نیاز کند. دیگران غنی و بی
 روایت کرده است] » رزین«[این حدیث را 

 أبيت فإن ،مرة مجعة لك انلاس حدث :قال عباس ابن أن عكرمة وعن ]۵۵[ - ۲۵۲
 القوم تأيت ألفينك وال ؛القرآن هذا انلاس تمل وال ،مرات فثالث أ�رثت فإن، فمرت�

 ول�ن ،فتملهم حديثهم عليهم فتقطع عليهم فتقص حديثهم من حديث يف وهم
 عهدت فإ� ،فاجتنبه ادلاعء من السجع وانظر ،�شتهونه وهم فحدثهم أمروك فإذا ،أنصت
 .)٢(البخاري رواه .ذلك يفعلون ال وأصحابه ج اهللا رسول

به وی گفت:  س که ابن عباسکند  می نقل ـ هیرحمة الله علـ  ) عکرمه۵۵( -۲۵۲
ھر ھفته یک بار مردمان را وعظ و ارشاد کن (و موجبات خستگی و آزردگی آنان را 

 .ارجه رزین و فی اسناده مقال -١

  .ل یشهت عایبروا ۲۱۷/  ۶مسند احمد  ،۶۳۳۷ح  یبخار -٢
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دو بار آنھا را پند و اندرز  توانی در ھفته، فراھم نیاور) و اگر از این کار امتناع کردی، می
دھی و احیانًا اگر از این کار نیز سرباز زدی (و اوضاع و شرایط و احوال مردم را در نظر 
گرفتی و صالح دیدی که) در ھفته، بیشتر به وعظ و نصیحت بپردازی و فقط تا سه بار 

بلیغ و پند و دھم (چرا که اگر تو این کار را در دعوت و ت این کار را می ی به تو اجازه
کار خویش قرار دھی سخنانت در  ی گوش و سرلوحه ی العین و آویزه وعظ، نصب

 توانی آنان را جذب نمایی، و شوق و رغبت آنان را و میکند  می ھای مردم بھتر نفوذ دل
تفّقه و تعلیم سوی  به ھای دنیوی بیانات خود فراخوانی، و آنان را از مشغلتسوی  به

 ).افتد این وقت است که وعظ و پند تو مفیدتر و مؤثرتر میترغیب نمایی و در 
روی در امر دعوت و تبلیغ، و وعظ و ارشاد، مردم را از قرآن کریم،  و با افراط و زیاده

ترین شیوه و  ترین و آسان بلکه معتدل( آزرده خاطر و ملول و خسته و رنجور نکن
به نفع دنیا و آخرت مردم است، بھترین وقت را برای موعظه انتخاب کن و آنچه را که 

بیان کن، جمالت و سخنان زیبا را با شیوایی و رسایی خاصی، ایراد کن، جّدی را با 
شوخی، نثر را با نظم، سخنان حکیمانه را با فکاھیات، درآمیز تا شوق و رغبت آنان را 

 ی ته و تشنهھای تابناک قرآن، فراخوانی و آنھا را شیف به اوامر و فرامین و تعالیم آموزه
 ).علوم و معارف قرآن نمایی

محابا  و تو را نبینم که (اوضاع و شرایط و احوال مردم را در نظر نگیری، و بی
خویشتن را) در جمع آنان و سخنانشان بیندازی و به وعظ و ارشاد و پند واندرز آنان 

را  سان سخنانشان را قطع کنی (و موجبات خستگی و آزردگی آنھا بپردازی و بدین
 .فراھم آوری)

پس ھرگاه در جمعی از مردمان درآمدی، برایت زیبنده است که ساکت و خاموش 
ای را در راستای وعظ و ارشاد و پند  بنشینی، و چون مشتاقانه از تو خواستند تا جلسه
توانی، آنھا را (به اوامر و فرامین الھی  و اندرز ترتیب دھی و منعقد کنی، در آن زمان می

ھای نبوی و احکام و دستورات شرعی) پند و اندر نمایی (چرا که در  وآموزه و تعالیم
دادن به  پذیرفتن وگوش ی این لحظه، مردم راغب به فراگیری علم و دانش و آماده

خواھی مردم را در مجالس وعظ و ارشاد بنشانی و سخنانت  اند، و اگر تو نیز می موعظه
ی آنان را جذب نمایی و حالوت و شیرینی آنھا بھتر نفوذ کند و بتوانھای  در دل

نشستن و گوش دادن در مجالس وعظ و ارشاد را به آنان بچشانی و آنان را از رفتن به 

 



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٥٤

بیانات خود، جلب سوی  به مجالس و محافل لھو و لعب بازداری و شوق و رغبت آانان را
 ).نداریلھو و لعب، ترجیح دھند، راھی جز این  کنی، تا مجالس وعظ را بر محافل

و از تکلف و تصنع و ظاھرسازی و خودنمایی در دعا (که موجب ازمیان رفتن 
شود) به شدت بپرھیز، چرا  خشوع و خضوع و فروتنی و انکسار و عدم پذیرش دعا می

 کردند. را دیدم که این کار را نمی ش و صحابه ج خدا که من، رسول
 ].[این حدیث را بخاری روایت کرده است

 ،فأدر�ه العلم طلب من"  :ج اهللا رسول قال :قال األسقع بن واثلة وعن ]۵۶[ - ۲۵۳
 .)١(الدرامي رواه ." األجر من كفل هل اكن ،يدر�ه لم فإن ،األجر من كفالن هل اكن

دانشی بجوید و که  کسی فرمود:ج  گوید: پیامبر س بن اسقعواثلۀ) ۵۶( -۲۵۳
برای سعی و کوشش و زحمت و  یکی( به آن برسد، برای او دو بھره از پاداش است

 ).تالشی است که کرده است و دیگری برای رسیدن به آن
دانشی بجوید و به آن نرسد، برای او یک بھره از پاداش خواھند نوشت که  کسی و

(و آن یک بھره از پاداش برای زحمت و تالشی است که در یافتن علم و دانش متحمل 
 ).شده است

 ].کرده است[این حدیث را دارمی روایت 

 عمله من املؤمن يلحق ما إن"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب عن ]۵۷[ - ۲۵۴
 مسجداً  أو ،ورثه مصحفاً  وأ ،تر�ه صاحلاً  ودلاً و ،و�رشه علمه علماً  :موته بعد وحسناته

 ،وحياته صحته يف ماهل من أخرجها صدقة أو ،أجراه نهراً  أو ،بناه السبيل البن بيتاً  أو ،بناه
 ".  موته بعد من لحقهت

 .)٢(اإليامن شعب يف والبيهقي ماجه بنا رواه

تردید، از جمله کارھای نیک و  فرمود: بی ج گوید: پیامبر س ) ابوھریره۵۷( -۲۵۴
پیوندد و ثوابش به او  گرا که پس از مرگ او به وی می انسان با ایمان و حق ی شایسته

رسند، علم و دانشی است که آن را در بین مردم منتشر نموده، و نیز فرزند شایسته  می
و نیز قرآنی است که ارث گذاشته و یا مسجد  و صالحی است که از خود بر جای نھاده،

 .۳۳۵ح  یدارم -١
 .۳۴۴۸ح » مانیشعب اال«ی ھقیب ،۲۴۲ماچه ح  ابن -٢
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ماندگان و مسافران بر  است که برای در راه یا ا خانهو عبادتگاھی است که آنرا ساخته ی
عموم، روان ساخته، و یا صدقه و  ی پا کرده و یا نھرآبی است که آن را برای استفاده

دھش مالی است که در طی زندگی و در زمان صّحت و تندرستی خویش، از اموال و 
 اش جدا کرده و در راه خدا وقف نموده است... دارایی

شان، پس از مرگ انسان  ای است که ثواب و پاداش ارھای نیک و شایستهآری این ک
 رسند. پیوندند و به او می نیز به وی می

 ].اند روایت کرده» شعب االیمان«ماجه و بیھقی در  [این حدیث را ابن

 وجل عز اهللا إن"  :يقول ج اهللا رسول سمعت :قالت أنها اع�شة وعن ]۵۸[ - ۲۵۵ 
  سلك من أنه :إىل أوىح

ً
 سلبت ومن ؛اجلنة طر�ق هل سهلت ،العلم طلب يف مسلاك

 الورع ادلين ومالك .عبادة يف فضل من خ� علم يف وفضل .اجلنة عليهما أثبته ؛كر�متيه
 .)١(اإليامن شعب يف البيهقي رواه ."

تردید  بی«شنیدم که فرمود:  ج خدا گوید: از رسول ـ ل )عایشه ـ۵۸( -۲۵۵
نمود و فرمود:کسی که رنج راھی را بر جان بخرد و درآن علم بر من وحی  أل خداوند

سازم و او را به راھی  بھشت ھموار میسوی  به و دانشی را بجوید، من نیز برای او راھی
 کنم که وی را به بھشت رساند.  ھدایت و رھنمون می

بھا و ارزشمندش را در دنیا از وی بستانم، در عوض  واز ھرکس که دو چشم گران
 .گردانم وی می ی دو، بھشت را بھرهآن 

و برتری دانش و بینش، برتر از فضیلت و برتری عبادت خداست (و به دنبال 
 ).آموختن و فراگرفتن دانش، بھتر و برتر از زیادی عبادت نافله است

 .»و دینداری، پرھیزگاری و تقوا استباوری  و باید دانست که معیار و مالک دین
 ].روایت کرده است» شعب االیمان«در [این حدیث را بیھقی 

 .إحيائها من خ� الليل من ساعة العلم تدارس :قال عباس ابن وعن ]۵۹[ - ۲۵۶
 .)٢(الدارمي رواه

 . ۵۷۵۱ح » مانیشعب اال« بیھقی -١
 .۱۴ح  دارمی -٢
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ثواب و پاداش تعلیم و تعّلم در بخشی از شب، بھتر «گوید:  س ) ابن عباس۵۹( -۲۵۶
گوید:  نیز می س ابودرداء(چنانچه حضرت » باشد. و بیشتر از قیام و عبادت یک شب می

باشد. و  ای را یاد بگیرم، به نزد من ثوابش بیشتر از قیام و عبادت یک شب می اگر مسئله

 »ألن تَغدوا فتتعلّم العلم خٌ� من أن تصّ� مأة ر�عة«:فرماید می نیز در حدیثی ج پیامبر
 ).، بھتر استاگر بامداد بروید و بابی از علم را یاد بگیرید، از صد رکعت نماز نفل

  .]این حدیث را دارمی روایت کرده است[

 مسجده يف بمجلس� مر ج اهللا رسول أن عمرو بن اهللا عبد وعن ]۶۰[ - ۲۵۷
 �رغبونو اهللا فيدعون هؤالء أما ؛صاحبه من أفضل وأحدهما ،خ� ىلع الكهما"  :فقال
 و�علمون العلم أو الفقه فيتعلمون هؤالء وأما .منعهم شاء �نو أعطاهم شاء فإن ،إيله

 .)١(الدارمي رواه .فيهم جلس ثم ." معلماً  بعثت و�نما ،أفضل فهم ،اجلاهل

به مسجد تشریف آورد.  ج ـ گوید: پیامبر ب ) عبد الله بن عمرو ـ۶۰( -۲۵۷
 ش تعلیم و تعّلم که صحابه ی ذکر و دیگری حلقه ی وگذرشان به دو حلقه (یکی حلقه

 .بودند) افتادبرای خویشتن دائر کرده 
گروه بر خیراند ولی ارزش و ھردو  از فرصت استفاده کرده و فرمود: ج پیامبر

 .دیگری است ی جایگاه یکی از آن دو حلقه، برتر از حلقه
اند مشغول به عبادت و  اما این گروه که به ذکر و عبادت و دعا و نیایش، پرداخته

او تعالی ھستند، از  ی خوانند و متوجه پرستش خدایند، و با زبان حال و قال، خدا را می
دھد و اگر  ھا ثواب و پاداش می رو، اگر خداوند متعال بخواھد و صالح ببیند، بدان این

 دھد. بخواھد بدانھا چیزی نمی
اما گروه دیگر، به فراگیری فقه و فرزانگی وعلم و دانش، وآموزش آن به جاھالن و 

 ی ارزش و جایگاه آنان برتر از مقام و مرتبه اند پس مرتبه و مقام و خردان، مشغول بی
 .»من معلم وآموزگار، برانگیخته شدمگران است. زیرا جز این نیست که  عابدان و پرستش

در جمع گروھی نشست که مشغول به تعلیم و  ج گوید:آن گاه خود پیامبر راوی می
 تعّلم علوم و فنون اسالمی و دینی بودند.

 ]کرده است [این حدیث را دارمی روایت

 .۳۴۹ح  دارمی -١
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 إذابلغه اذلي العلم حد ما :ج اهللا رسول سئل :قال ادلرداء أيب وعن ]۶۱[ - ۲۵۸
 ،دينها أمر يف حديثاً  أر�ع� أميت ىلع حفظ من" :ج اهللا رسول فقال فقيها؟ اكن الرجل

 .)١(شهيداً  وشافعاً  القيامة يوم هل و�نت ،فقيهاً  اهللا بعثه
پرسیده شد: انسان به چه حد از  ج خدا رسولگوید: از  س ) ابودرداء۶۱( -۲۵۸

علم و دانش باید برسد، که فقیه و دانشمند گردد، و به درجه و مقام آنھا نائل آید؟ 
چھل حدیث را در ارتباط با امور دینی، برای اّمت من حفظ ھرکس  فرمود: ج پیامبر

ز رستاخیز، شافع گرداند و من نیز در رو او را فقیه و دانشمند زنده می أل کند، خداوند
 و شاھد او خواھم بود.

(البته منظور از حفظ چھل حدیث، آن است که این احادیث را و لو خودش آنھا را از 
بر نداشته باشد، به مسلمانان منتقل کند، یعنی آنھا را بشنود و فھم کند و ھمانگونه که 

ه در حقیقت، از این شنیده است، ابالغ و اجرا نماید و عامل ماندگاری آنھا باشد، چرا ک
تعلیمات و  ی توان به مسلمانان بھره رساند و آنھا را از گنجینه راه است که می

سود و فایده رساند، نه صرفًا از  ،ج خدا آفرین رسول بخش و سعادت دستورات تعالی
 .»)َبرکردن آنھا طریق

  ].روایت کرده است» شعب االیمان«[این حدیث را بیھقی در

 ؟جوداً  أجود من تدرون هل" :ج اهللا رسول قال :قال مالك بن أ�س وعن ]۶۲[ - ۲۵۹
 من وأجودهم ،آدم ب� أجود أنا ثم ،جوداً  أجود تعاىل اهللا"  :قال .أعلم رسوهلو اهللا :قالوا" 

 .)٢(ةحداو أمة"  :قال أو ،"وحده أم�اً  القيامة يوم يأيت ،فنرشه علما علم رجل بعدي
دانید، سخاوتمندترین  فرمود: آیا می ج گوید: پیامبر س ) انس بن مالک۶۲( -۲۵۹

گفتند: خدا و رسولش، بھتر  ش ترین مردمان چه کسی است؟ صحابه و بخشنده
سخاوتمندترین کسان است و من نیز در میان  ،أل فرمود: خداوند ج دانند! پیامبر می

ترم (و  فرزندان آدم، از لحاظ سخاوت و جود وکرم، از ھمه سخاوتمندتر و بخشنده
بخشش و دھش مادی و معنوی من، حتی از باد وزان که ابرھای پرباران را به این 

 ).تر است بارد، بیشترو افزون راند و ازآنھا باران می سوی وآن سوی می

 .۱۷۲۶ح » مانیشعب اال« بیھقی -١
 .۱۷۶۷ح  یھقیب -٢
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ترین و سخاوتمندترین مردمان کسی است که علم و دانشی را  و پس از من بخشنده
و نور ھدایت و حکمت را برآنھا بیفشاند و فرا گیرد وآن را در بین مردم، انتشار دھد 

ھای جوشان و فیضانی  ھا که بسان چشمه حکمت ی آنھا را از ظرف معارف و گنجینه
محشر  ی ھستند، سیراب سازد، اینطور فردی در روز رستاخیز در حالی پا به عرصه

 گذارد که خود به تنھایی یک امیر، یا یک مّلت است. می
 ].روایت کرده است» شعب االیمان«در[این حدیث را بیھقی 

ة واحدة« شرح: بر انسان عالم و فرزانه » امت واحد«نام  ج چرا پیامبراینکه  در »:اُمّ
اند که در اینجا به ذکر دو نکته از  گذارده است، محدثان، نکات مختلفی را ذکر کرده

 آنھا اشاره خواھیم کرد:
یابد که از یک فرد و دو  می گاھی اوقات شعاع شخصّیت انسان، آنقدر افزایش -۱

شود،  رود وشخصّیتش معادل یک اّمت بزرگ می فرد و یک گروه، فراتر می
وشخص عالم و فرزانه، آنقدر شخصّیت و جایگاه دارد که به تنھایی یک اّمت 

دھد  است، چرا که مردمان زیادی را تحت الشعاع علم و عمل خویش قرار می
المی و اسرار و حقائق قرآنی و تعالیم وآنھا را گرداگرد علوم ومعارف اس

آورد و موجبات رھایی آنھا را از  می ھای الھی و اوامر و فرامین نبوی گرد وآموزه
خردی و ضاللت  پرستی، خودخواھی، جھالت و بی گرایی، نفس بند واسارت عقل

دھد،  آورد وآنان را درکشف حقایق و غوامض علوم یاری می وگمراھی فراھم می
وسیع، عقل سرشار، و بصیرت نافذ خویش، مردمان را از اشتباه و خطا  و با فھم

پیدایش  ی دارد و خود سرچشمه در رأی و فساد فکری، مصون ومحفوظ می
دوست،  گرا، سّنت اّمتی عالم، فرزانه، وارسته، مجاھد، نستوه، مخلص، اسالم

می، شود، به ھمین جھت، نام اّمت بر چنین عال علم و دانش می ی وشیفته
 گذارده شده است.

علم و فقاھت، وآن  ی غالبًا عالمان و دانشوران اسالمی، آن ابرمردان عرصه -۲
دعوت و تبلیغ  ی اخالص و عمل وآن پیشقراوالن عرصه ی داران عرصه طالیه

چراغ ھدایت، پیامبران ارشاد  ،ج وتعلیم و تعلم، جانشینان برحق پیامبر
که گمراھان را ھدایت و دست طالبان  داران خدا در میان مردم ھستند وامانت

 رسانند. گیرند و به مقصد می ارشاد را می
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اند، و به ھمین سبب، به  آنان رھبر، مقتدا، و معلم وآموزگار بزرگ انسانّیت و بشریت
به معنای اسم مفعولی به کسی » اّمت«گفته شده، زیرا » اّمت«ای  چنین عالم و فرزانه

اقتدا کنند و رھبریش را بپذیرند وکسی که پیشوای صدق شود که مردم به او  گفته می
آنھا شریک و سھیم است، و  ی ِ و راستی و علم و عمل برای مّلتی شد، در اعمال ھمه

 ساز است. گویی خود، اّمتی واحد و یک پیشوای بزرگ و یک مرد اّمت

 �شبع ال العلم يف منهوم :�شبعان ال منهومان"  :قال ج انليب أن وعنه ]۶۳[ - ۲۶۰
 " اإليامن شعب " يف الثالثة األحاديث البيهقي رو ." منها �شبع ال ادلنيا يف ومنهوم ،منه

 له ليسو ،الناس بني فيام مشهور متن هذا :الدرداء أيب حديث يف أمحد اإلمام قال :قالو

 .)١(صحيح إسناد

اند که ھرگز  فرمود: دو گرسنه ج گوید: پیامبر س ) انس بن مالک۶۳( -۲۶۰
پذیرند: یکی جویای علم و دانش که از فراگیری و آموزش آن سیر  سیری نمی

 پذیرد. آوری آن سیری نمی گردد و دیگر جویای مال و منال دنیا که ھرگز از جمع نمی
روایت » شعب االیمان«را بیھقی در  ]۲۶۰و  ۲۵۹ ،۲۵۸ث ی[این سه حدیث [احاد

] گفته است: متن این ۲۵۸ث یحدکرده است وگفته: امام احمد پیرامون این حدیث[
حدیث در بین مردم مشھورو معروف است، ولی از لحاظ سند، این حدیث، دارای 

 ].باشد سندی صحیح و قوی نمی

 صاحب :�شبعان ال منهومان :مسعود بن اهللا عبد قال :قال عون عنو ]۶۴[ - ۲۶۱
 صاحب وأما ،للرمحن رىض ف�داد العلم صاحب أما ؛�ستو�ان وال ،ادلنيا وصاحب ،العلم
ٓ إِنَّ ﴿ :اهللا عبد قرأ ثم .الطغيان يف فيتمادى ادلنيا �َ�ٰنَ ٱَ�َّ ن رََّءاهُ  ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ۡ�ِ

َ
أ

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ :اآلخر وقال :قال. ]٧-٦[العلق:  ﴾٧ۡسَتۡغَ�ٰٓ ٱ ْ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ
 .)٢(الدارمي رواه .]٢٨[فاطر: 

گفت: دو  س ـ گوید: عبدالله بن مسعود هیرحمة الله عل) َعون ـ ۶۴( -۲۶۱
ودیگری جویای مال دنیا. ولی این  پذیرند: یکی جویای دانش اند که سیری نمی گرسنه

دو با ھمدیگر ھمسان و یکسان نیستند، بلکه صاحب دانش، پیوسته در پرتو علم و 

 .ت ابن عباسیبه روا ۳۳۴ح  یدارم ،۱۰۲۷۹ح  یھقیب -١
 .۳۳۲ح  یدارم -٢
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آورد، ولی صاحب  می دانش خویش، رضایت و خوشنودی خدای رحمان را فراچنگ
دنیا، با مال و منالش، پیوسته در غرقاب (جھالت و ضاللت، و حیرت و غفلت و) طغیان 

 برد.  و سرکشی به سر می
این دو آیه را تالوت  س گاه عبدالله بن مسعود : آنه ـ گویدیعون رحمة الله عل

 فرمود: 

ٓ إِنَّ ﴿ �َ�ٰنَ ٱَ�َّ ن رََّءاهُ  ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ۡ�ِ
َ
 .]۷-۶[العلق:  ﴾٧ۡسَتۡغَ�ٰٓ ٱأ

نیاز و قدرتمند و  آغازند، اگر خود را دارا و بی ھا سرکشی و تمّرد، می قطعًا اغلب انسان«
 .»ثروتمند ببینند

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ ْ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا   .]۲۸[فاطر:  ﴾ۡلُعلََ�ٰٓ
فرزانگان را به خود  ھای بزرگ آفرینش، بیش از ھمه، توجه خردمندان و این نشانه«

آمیخته با تعلیم  کند، و این است که تنھا بندگان دانا و فرزانه، از خدا، ترس جلب می
 .»دارند

 ].[این حدیث را دارمی روایت کرده است

 سيتفقهون أميت من أناساً  إن"  :ج اهللا رسول قال :قال عباس ابن وعن ]۶۵[ - ۲۶۲
 وال .بديننا ونعزتهلم دنياهم من فنصيب األمراء نأيت :يقولون ،القرآن و�قرءون ادلين يف

 قال - إال قر�هم من �ت� ال كذلك ،الشوك إال القتاد من �ت� ال كما ،ذلك ي�ون
 .)١(ماجه ابن رواه ." اخلطايا - يع� كأنه :الصباح بن �مد

ترید، مردمانی از امتیانم، در  فرمود: بی ج گوید: پیامبر س ) ابن عباس۶۵( -۲۶۲
خوانند و  جویند و قرآن را می شناخت دین و تعالیم و دستورات اسالمی، علم و دانش می

و با علم و دانش و فقاھت و قرائت خویش  رویم گویند: نزد امراء و فرمانروایان می چنین می
 داریم.  گیریم و دین خود را نیز از خطر آنان برکنار نگاه می از دنیای آنان بھره می

پذیر نیست و ھرگز چنین امری به وقوع  ت که چنین چیزی امکانولی باید دانس
(درختی است با خارھای سخت » َقتاد«نخواھد پیوست، درست ھمانسان که از درخت 

شدن  توان چیزی چید، این چنین نیز از نزدیک مقدار، نمی = خار مغیالن) جز خار بی
 رد.توان ب ای نمی به امراء و فرمانروایان نیز جز گناه بھره

 .۲۵۵ماجه ح  ابن -١
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 ].[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است
تمام توجه علماء و دانشمندان، و فرزانگان و  ج در این حدیث، پیامبر شرح:

جویان و دانش پژوھان و شیفتگان علم و دانش را به این نکته معطوف داشته که  دانش
ھای  یپژوھان و دانشمندان، در راه کسب علم و دانش از وابستگ الزم است که دانش

خود به امور دنیوی و کاالی ناچیز آن بکاھند و خویشتن را از تعظیم و بزرگداشت 
پیشه و خودکامه  روایان ظلم ثروتمندان و قدرتمندان متکبر و خودخواه، و امراء و فرمان

و ُمستبد و دیکتاتور، ومراوده با آنان، واستفاده از مال و ھدایای حرام آنھا دور نگاه 
دارد و او را از  دنیوی و مالی، انسان را به خود مشغول می یھا وابستگی دارند، چرا که

گرداند. چنانچه خداوند  گیری از آن، محروم می دسترسی به علم و دانش و از بھره
 فرماید: می متعال

ا َجَعَل ﴿ ُ ٱمَّ   .]۴[األحزاب:  ﴾َجۡوفِهِۦ ِ�  قَۡلَبۡ�ِ  ّمِن لِرَُجلٖ  �َّ
تا با یکی از آنھا به دنیا مشغول » خداوند در شکم ھیچ یکی، دو قلب قرار نداده است«

 .»و با دیگری به امور آخرت بپردازدشود 
پس برای علماء نیز الزم است که تنھا یکی از دنیا وآخرت را ھدف اصلی خود قرار 

ن به فضایل دادن آ نمودن درون، و زینت دھند و ھدفشان از ھمان آغاز تحصیل، آراسته
نھایی و غایی خویش را از کسب علم و دانش،  ی اخالقی و زیور فرزانگی باشد و خواسته

و صعود و عروج به مدراج واالی انسانّیت و اخالق و ایمان قرار  أل تقرب به پیشگاه خداوند
دھند، و نباید ھدفشان از کسب علم و دانش، دستیابی به جاه و مال و نزدیکی به امراء و 

گیری از  جا بر دیگران، و بھره خردان و افتخار نابه روایان و مجادله با سفھاء و بی فرمان
 پیشه وخودکامه و دیکتاتور باشد. روایان ظالم و ستم دنیای فرمان

چراکه علمایی که ھدفشان از علم، استفاده از دنیا و رسیدن به جاه و مقام در نزد ارباب 
ھای خود فروخته و خدازده و بدبخت و  درباری، انسان المانع دنیاست، آنھا عالمان دنیوی،

 ج خدا شوند. و رسول نار و درھم و ماّده و معده، محسوب میید ی سار، و بنده نگون
علم را به خاطر افتخار بر علماء و مجادله با سفھاء و جلب «فرماید:  این افراد می ی درباره

 .»ن کند، در آتش دوزخ استچنیکه  کسی توجه مردم به خود، فرا نگیرید،

در این زمینه، برای علماء و  ـ رمحة اهللا عليه ـبه نظر حقیر، امام ابوحنیفه 
پژوھان، الگو و قدوه، و پیشوا و رھبر است، وی فردی عابد، زاھد، عالم به علوم  دانش
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گاه در مصالح دنیوی وُاخروی، و دانا به معارف اسالمی، حقائق و  آخرت، و فقیه وآ
ر قرآنی و دقائق و رموز احادیث نبوی واصول و موازین دینی بود، و در عین حال، اسرا

گرفت. وی تاجر  فقه و دانش خویش را فقط برای رضا و خشنودی خدا به کار می
 َخز، بود و در این فن مھارت و توفیق چشمگیری داشت. ی پارچه

کردند،  اینجا وآنجا، سفر میبه » َخز«و نیز دکانی در کوفه و شرکایی که برای خریدن 
نیازی تمام از دیگران به رتق و فتق زندگی خود و  رو، در این شغل با بی داشت. از این

پرداخت و ھرگز در مال دیگران و  بسیاری دیگر از یاران و شاگردان و ھمنوعان خویش می
» ن زیادحسن ب«ورزید و از این جھت،  حاکمان و فرمانروایان، طمع نمی ی صله و ھدّیه
 .)١(»مراء، ھدّیه یا جایزه را نپذیرفتبه خدا که از ھیچ یک از خلفاء وا«گفته است: 

ونیز گویند: که ھمسر منصور، خلیفه عباسی، با وی[منصور] در عدم رعایت عدالت، 

ـ رمحة اهللا عليه گاه راضی شد که امام ابوحنیفه  مناقشه کرد وخواستار عدالت گردید. آن

 در میان آن دو، داوری کند.  ـ
پس منصور، امام ابوحنیفه را احضار کرد، و امام در پس پرده، نشست در حالی که 

 منصور با زن خویش در مجلس بود.
برای یک مرد، چند زن حالل  منصور به سخن آغاز کرد و خطاب به امام گفت:

 است؟ امام فرمود: چھار زن. 
 که بخواھد. چه ھر باز پرسید: و ازکنیزان؟ فرمود:

 گاه گفت: پس آیا جایز است که کسی بر خالف این، سخنی بگوید؟ آن
  امام فرمود: خیر. 

گاه منصور، پیروزمندانه خطاب به ھمسرش گفت: اینک بشنو که ابوحنیفه چه  آن
 گوید؟!  می

این تعداد زن را  ،أل امام چون، چنین دید، بر سبیل احتجاج گفت: لیکن خداوند
دالت، حالل ساخته است، در غیرآن، اگر عدالت رعایت نشود، باید فقط به برای اھل ع

  فرماید: می أل خداوندکه  چنان نکاح یک زن بسنده نمود،

�َّ  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
�  ْ   ]۳[النساء:  ﴾فََ�ِٰحَدةً  َ�ۡعِدلُوا

 .»توانید، ھمان یک زن کافی است ترسید که عدالت را رعایت کرده نمی اگر می«

 .۱۲۸مناقب امام اعظم ص  -١
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بر این اساس بر ما الزم است تا به آداب الھی متأدب باشیم واز مواعظ آن درس 
 بگیریم. 

خارج  یو منصور چون این سخن را شنید، ساکت شد. و چون امام از مجلس داور
رفت یه را نپذیشان فرستاد، اما،امام ھدیبدنبال ا یبزرگ ی هیشد، ھمسر منصور، فورًا ھد

ا به طلب یو  یسک یکینزد ی زهیام، نه به انگ دفاع نموده أل ین خدایو گفت: من از د
 .)١(ایدن

ان و یشوایاست تا از پ یز الزم و ضرورین یتمام علماء و دانشمندان اسالم یپس برا

آنان  یھا هیھا و توص نند، سفارشک یرویپ ـرمحة اهللا عليه ـ فه یچون امام ابوحن یبزرگان
 قرار دھند.ش یگوش خو ی زهین و آویالع را نصب

، با ین اسالمیسالم علماء و دانشمندان راست یکیه ارتباط و نزدکد دانست یالبته با
 ھا بوده است. ومتکمردم و ح ی مواقع به نفع عامه ین، در بعضیام و سالطکح

 ی ق آنان متوجهیاز طر یویو دن ینیات دکه برکو بسا اوقات، اتفاق افتاده 
خودشان عار،  یرا برا ین روابطین بزرگواران، چنمسلمانان گشته است. البته خود آ

 ی، علمایھجر اول یھا ن وجود، در قرنیبا ا یپنداشتند، ول یم که مضر و خطرناکبل
از  یاریداشتند و بسھا  ومتکبا ح یامل، روابط خوبک یازین یبا ب هکاند  بوده یبزرگوار

 شده است. ییگشا مردم، توسط آنھا گره یویو دن ینیالت دکمش
از محاسن و  یکیالقضات بود و  ی، قاض»وسفیامام ابو «فه یشاگرد ارشد امام ابوحن

ر یه باعث خکشان بود یت ای، وجود شخصیاسالم ی د و جامعهیالرش مفاخر خالفت ھارون
 د.یگرد یومت اسالمکو ح ینیشرفت معارف و علوم دیپ ی لهیمردم و وس ی عامه یبرا

 وضعوهو ،العلم صانوا العلم أهل أن لو :قال مسعود بن اهللا عبد وعن ]۶۶[ - ۲۶۳
 فهانوا، دنياهم من به يلنالوا ادلنيا ألهل بذلوه ولكنهم ،زمانهم أهل به لسادوا ،أهله عند

 هم اهللا كفاه ،آخرته هم واحداً  هماً  اهلموم جعل من"  :يقول ج نبي�م سمعت ،عليهم
 ابن رواه ." هلك أوديتها أي يف اهللا يبال لم ،ادلنيا أحوال يف اهلموم به �شعبت منو ،دنياه

 .)٢(ماجه

 .۱۳۰مناقب امام اعظم ص  -١
 .۱۸۸۸ح  یھقیب ،۲۵۷ماجه ح  ابن -٢
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ه کن عالمان و دانشمندان، چنان ید: اگر ایگو س ) عبد الله بن مسعود۶۶( -۲۶۳
بردند  یم یالزم به قدر و شأن آن پ ی شناختند و به گونه ید منزلت علم و دانش را میبا

ه کآموختند  یرا م  آن یسانکدادند (و به  یستگان و اھل آن قرار میو دانش را نزد شا
ومت و کش حیالبته بر اھل زمان خو ).را داشتند و حمل آن یریاقت فراگیت و لیصالح

ان یجھان و جھان یدادند و به رھبر یم یردند و به عاَلم و آدم، خط و مشک یادت میس
 پرداختند. یم

اپرستان و یاز دن یریگ ه آنھا علم و دانش را به ھدف بھرهکافسوس  یول
ا، یش را در راه بذل و بخشش به اھل دنیاند و علم و دانش خو ان، آموختهیگرا یماد

اداران، ید دنیه در دکن جھت است یرند؛ به ھمیآنان بھره گ یایردند، تا از دنکصرف 
اند، و  د احترام و بزرگداشت آنان افتادهیاند و از د ل شدهیر و ذلیخوار و پست و حق

 اند. ش را از دست دادهیت خوکوبت و وقار، و ابّھت و شیھ
شه، به یاند یکش را یھا شهیتمام اندکه  کسی ه فرمود:کام  دهیشن ج امبریمن از پ

او را  یایدن یو دشوار شه و رنجیز اندین أل ر آخرت قرار دھد، خداوندکشه و فینام اند
 ند.ک یت میفاک

الن گرداند، یو و رانیشان و مضطرب وحیا، او را پریدن یھا شهیاحوال اندکه  کسی و
شان یپر یھا شهیاند ازآن یکدام که در کندارد  ییز اعتنا و پروایخداوند متعال ن

 و نابود شود. کھال ی، ویویدن
  ].رده استکت یث را ابن ماجه رواین حدی[ا

 اهلموم جعل من"  :قوهل من عمر ابن عن اإليمان شعب يف ابليهيق ورواه ]۶۷[ - ۲۶۴
 .)١(آخره إىل" 

البته  ـب  از ابن عمرـ» مانیشعب اال«ز در ین یھقیث را بین حدی) ا۶۷( -۲۶۴

عل اهلموم«از  ن جَ  رده است.کت یروا...» مَ

 أن و�ضاعته ،النسيان العلم آفة"  :ج اهللا رسول قال :قال األعمش وعن ]۶۸[ - ۲۶۵
 .)٢(مرسالً  الدارمي رواه ." أهله غ� به حتدث

 .۱۰۳۴۰ح  یھقیب -١
 .۶۲۴دارمی ح  -٢
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فرمود: آفت علم و دانش،  ج امبرید: پیگو ـ هیرحمة الله علـ ) اعمش ۶۸( -۲۶۵
 ستگانیه آن را به ناشاکردن علم، عبارت از آن است ک عیان است. و ضایو نس یفراموش

 .ی، و علم و دانش را نزد آنان قرار دھیاموزیاھالن ب و نا
 ].رده استکت یبطور مرسل روا یث را دارمین حدی[ا

 :قال ؟العلم أر�اب من :لكعب قال س اخلطاب بن عمر أن ،سفيان وعن ]۶۹[ - ۲۶۶
 رواه .الطمع قال العلماء؟ قلوب من العلم أخرج فما :قال .يعلمون بما يعملون ناذلي

 .)١(الدارمي

از  س د: حضرت عمر بن خطابیگو ـ هیرحمۀ اهللا علـ  یان ثوری) سف۶۹( -۲۶۶

ه به ک یسانکھستند؟ گفت:  یسانکد: ارباب دانش چه یپرس س عب (احبار)ک
بنداند (و نور علم و دانش، تمام وجودشان را به یش عامل و پایعلمی خو یھا اندوخته

 تیمان و تقوا، روشن ساخته و نسبت به وظائفشان سخت احساس مسئولینور خدا و ا
وتاه سخن کباشد.  یترند. واعمال آنھا ھماھنگ با سخنان آنھا م بندیو از ھمه پاکنند  می

ه مغزشان کستند ین یسانکن در منطق قرآن و اسالم، یو راست یه، عالمان واقعکنیا
جھان و  یعلم یھا ن و فرمولین و آن، و انباشته از قوانیار اکآراء و اف ی صندوقچه

ھا  ھا و حوزه شان، مدارس و دانشگاه ین مسائل و محل زندگیا یایزبانشان، گو
نظران و  و اربابان علم و دانش آن گروه از صاحب یواقع یه علماکھا است، بل تابخانهکو

ه کاست و آنھا ھستند  یوسازگار یردار آنھا ھماھنگکان گفتار ویه مکاند  دانشمندان
ورزند و اوامر و  یو به او عشق مکنند  می او عمل یاند و برا شناخته یخدا را به خوب

 ).ددھن یش قرار میخو یزندگ ی بخش او را سرلوحه ین تعالیفرام
رون یعلماء و دانشمندان ب یھا دانش را از دل یزید: چه چیدوباره پرس س عمر

 در پاسخ گفت: طمع وآز  ،س عب احبارکآورد؟  یم
، یآز وآزمند ییطمع و ذّلت حرص و رسوا یه به بالک یعالم و دانشمند ی(آر

ده و یا خالق زشت و ناپسند یجه، حرص و طمع او را بسویمبتال و آلوده گردد، در نت
ننده مرّوت ک ه نابودکزند  یم ییناروای ارھاکدھد، و دست به  یح سوق میمضموم و قب

 .)ت استکوه و وقار و شوکت و علم و دانش و عظمت و شیو شخص

 .۵۸۴ح  یدارم -١
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 .]رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

 عليه اهللا ص� انليب رجل سأل :قال أبيه عن حكيم بن األحوص وعن ]۷۰[ - ۲۶۷
 أال"  :قال ثم ،ثالثاً  يقوهلا"  اخل� عن وسلو� ،الرش عن �سألو� ال"  :فقال .الرش عن سلم

 .)١(الدارمي رواه ." العلماء خيار اخل� خ� �نو ،العلماء رشار الرش رش إن

 ج خدا از رسول یه گفت: مردککند  می م از پدرش نقلکی) احوص ابن ح۷۰( -۲۱۷
رد کرار کن جمله را تیدر پاسخ، سه مرتبه ا ج خدا رسول یرد ولکشّر، سؤال  ی در باره

 د.یخیر از من بپرس ی ه دربارهکد، بلینکرامون شر از من سؤال نیو فرمود: پ
گاه باش آن ر، ین خین شر، علماء و دانشمندان سوء، وبھتریه بدترکد یگاه فرمود: آ

 سته است.یو شا یکعلماء و فرزانگان ن
 ].رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

 :القيامة يوم م�لة اهللا عند انلاس أرش من إن"  :قال ادلرداء أيب وعن ]۷۱[ - ۲۶۸
 .)٢(الدارمي رواه ." بعلمه ينتفع ال اعلم

، در أل شگاه خداوندین مردم در پیگمان از بدتر ید: بیگو س ) ابودرداء۷۱( -۲۶۸
ند. کاستفاده ن شیا از علم و دانش خویه در دنکاست  یز، عالم و دانشمندیروز رستاخ

 یگران نفع و سودیبرد، و نه از دانش خود به د ینه خودش از علمش استفاده م یعنی(
  ).رساند یم

 ].رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

 :قال اإلسالم؟ يهدم ما تعرف هل :عمر يل قال :قال حدير بن ز�اد وعن ]۷۲[ - ۲۶۹ 
 رواه ."املضل� األئمة وح�م ،بالكتاب املنافق وجدال ،العالم زلة يهدمه :قال .ال :قلت

 .)٣(الدرامي

چه  یدان یا میبه من گفت: آ س د: حضرت عمریگو س ریاد ابن ُحدی) ز۷۲( -۲۶۹
ز یر. فرمود: سه چیسازد؟ گفتم: خ یران و تباه میاسالم را و ت)ک(عزت و شو یزیچ
 رانگر عزت اسالم است: یو

 .۳۷۰دارمی ح  -١
 .۲۶۲دارمی ح  -٢
 .۲۱۴دارمی ح  -٣

 

                                           



 ٥٦٧  کتاب العلم (فصل سوم)

  فرزانگان و دانشمندان. یو عمل یرک، لغزش و انحراف فیکی
ه در کنطوریقرآن (ا ی سازان، درباره ، بحث و مجادله منافقان و بدعتیگریو د

ار کاز قرآن را در رد و ان یاتیش، آیست خویردار وگفتار و پندار ناشاکه اعمال ویتوج
ار کپنداشته ب یاز آنرا در اثبات آنچه درست م یاتیدام، آکار برند، و ھر کگر به ید یاتیآ

 ).ردیبگ
 یسانک یعنیان گمراه و جاھل. (یشوایپ یم و افتاکو ح ی، قضاوت و داوریو سوم

رسی قضاوت و افتاء کبر  یآن را ندارند و افراد یستگیه شاکن مجالس شوند یصدرنش
را بعنوان  یبا علم و دانش ندارند و مردم افراد جاھل و نادان یچ نسبتیه ھکنند ینش

آنان مسائل دینی و دنیوی و فردی و اجتماعی خویش را بپرسند نند و از یرھبر برگز
گاھانه قضاوت یوآنان ن نند و ھم کود را گمراه جه، ھم خیه درنتکنند و فتوا دھند کز ناآ

 .گران راید
 یت و عظمت و بزرگکشود تا عزت و شو ین سه مورد باعث میو مسلمًا وجود ا

 یھا ھا و دل ھا، بر عقل یھا و نوآور بدعتر و خرافات و یان برود، و اساطیاسالم، از م
و  یو علوم و معارف قرآن یو اسالم واقع یقیم شود و علم حقکحا یافراد جامعه اسالم

 یان جامعه رخت بربندد، و حشرات فتنه و گمراھی، از مین اسالمیو فھم راست کدر
 یت و گمراھو ضالل یو جھالت و نادان یکی، ظاھر گردند، و تاریط اسالمیدر فضا و مح

ود و کرد و موجبات ریھمه جا را فرا گ یجه، گمراھیھا مستولی گردد و در نت بر عقل
  ).فراھم گردد ینیو د یجامعه اسالم یماندگ جمود و انحطاط و عقب

  ].رده استکت یروا یث را دارمین حدی[ا

 ،انلافع العلم فذاك القلب يف فعلم :علمان العلم"  :قال احلسن وعن ]۷۳[ - ۲۷۰
 .)١(الدارمي رواه ." آدم ابن ىلع وجل عز اهللا حجة فذاك اللسان ىلع وعلم

: علم و دانش دو گونه است: دیگو ه ـیـ رحمة الله عل یبصر) حسن ۷۳( -۲۷۰
 ن است.ید ھمیه دانش سود بخش، ارزنده و مفکه در دل است، ک یدانش

، ین علمین چنیقرار ندھد) االشعاع خود  ه بر زبان است (و دل را تحتک یو دانش
د: یز خواھد پرسیدر رستاخ أل ، خداوندیعنیحجت و برھان خدا بر فرزندآدم است. (

 .۳۶۴دارمی ح  -١
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ام، پس چرا بدان عمل  داشته یارزان یا، به تو نعمت علم و دانش و فرزانگیه من در دنک
 ).ید ننمودیگران را بدان مستفیو خود و د یردکن

 ].استرده کت یروا یث را دارمین حدی[ا

 فأما ؛واعءين ج اهللا رسول من حفظت"  :قال س هر�رة أيب وعن ]۷۴[ - ۲۷۱
"  - الطعام �رى يع� - ابللعوم هذا قطع بثثته فلو اآلخر وأما ،في�م فبثثته أحدهما

 .)١(البخاري رواه

دو ظرف بزرگ از علم و دانش  ج امبرید: من از پیگو س رهی) ابوھر۷۴( -۲۷۱
ھا و حقائق و غوامض و  متکح ی نهیو دلم گنج یام ظرف معارف نبو نهیام (وس آموخته

ن مردم فاش و یاز آن دو را در ب یکیو اما ).است ج یاسرار و دقائق و رموز محمد
شته ک یعنیده خواھد شد(ین رگ گلو برینم اکرا فاش  یگریام و اگر د نده ساختهکپرا

 ).خواھم شد
  ].رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

 س رهیحضرت ابوھر ی در طول عمر خود به اندازهکس  ھیچ قتیدرحق شرح:
 ج امبریاسالم آورد و به خدمت پ ق. .ھـ ۷در سال  یث از حفظ نداشته است. ویحد
 »ابوهريره«ه او ینکو» عبدالرمحان بن صخر دويس يامين« یاب شده است. نام ویشرف

 است.

 است.  ـ ريض اهللا عنهن ـات یز از صحابین »ميمونه بنت صبيح«مادرش 

ث آن، یحد ۳۲۵ه کاند  ردهکت یث، روایحد ۵۳۷۴مجموعًا  س رهیاز حضرت ابوھر
ر آنھا، از او ین و غیو تابع ش صحابه یتن از علما ۸۰۰باشد و حدود  یه میعل متفق

 .اند ردهکت یث روایحد
القه و ع ش و معاشرت با بزرگان صحابه ،ج امبریدر مجالس پ یحضور مرّتب و

اند به عالوه  ت او بودهیث، از دالئل موّفقیعلم و حفظ حد یریل و فراگیبه تحص وافرش
م و نشر یبه تعل ج امبریافتن، حدود پنجاه سال از عمر او، بعد از وفات پیاختصاص 

 ت او دانست.یموّفق یگر از رازھاید یکید یث را بایاحاد
 را وداع گفت.  یدارفان یسالگ ۷۸در سن  یھجر ۶۰ا ی ۵۹در سال  یو 

 .۱۲۰ح  یبخار -١

 

                                           



 ٥٦٩  کتاب العلم (فصل سوم)

است  یثیاحاد »البلعوم هذا قطع بثثته فلو اآلخر وأما«ن جمله یره، از ایھدف ابوھر 

ش و خودخواه و یژاندکنت و یان بدطیامراء و فرمانروا ی نده، دربارهیاز آ ج امبریه پک
بود، و خبر داده » دیزی«شه، مانند یپ تاتور و ظلمیکامه و ُمستبد و دکطلب و خود جاه

 رده بود.کش، ثبت و ضبط یخو ی درحافظه یو
ان بد و ظالم، از ی، احوال، و زمان آن فرمانروایاسام ی ث را دربارهین احادیشان ایا

رد، ک یان نمی، آنھا را به صراحت بییھا ده بود، اّما به خاطر مصلحتیشن ،ج خدا رسول
اینکه  لیزد، از قب یبدانھا گوشه مداد و  یه از آنھا خبر میه و با توریناکه بطور کبل

 گفت:  ید میزیعمارت و خالفت  ی درباره

حًا یه و سربسته و تلویناکنطور به طور یو ا »امارة الصبيانو اعوذ باهللا من رأس ستّني«
نه، ین زمیشتر در ایاطالع ب یداد برا یش را به مخاطبان انتقال میو اشارتًا، مقصود خو

مراجعه  ۱۲۰ث ی، حد۲القاري ج  عمدة« و» ۲۹۲ص  ۱ج  يفتح البار«د به یتوان یم
 د.یفرمائ

 ،به فليقل شيئاً  علم من !انلاس أيها يا :قال مسعود بن عبدا� وعن ]۷۵[ - ۲۷۲
 اهللا قال .أعلم اهللا :تعلم ال ملا قولت أن العلم من فإن ،أعلم اهللا :فليقل يعلم لم ومن
ۡ� ﴿ :نلبيه تعاىل

َ
نَا۠ ِمَن  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
ۡجٖر َوَمآ �

َ
متفق . ]٨٦[ص:  ﴾٨٦لُۡمَتَ�ِّفِ�َ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 .)١(عليه

از  یزیبه چکه  کسی مردم! ید: ھان ایگو س ) عبدالله ابن مسعود۷۵( -۲۷۲
گاھ ،یعلوم و معارف اسالم د آن یند (و نباکگران ابالغ یدآن را به دیدارد، با ییوآشنا یآ

د از آنھا یداند، نبا ینم یزیچکه  کسی و ).دیتمان نماکپژوھان  را از دانشوران و دانش
ه از آنھا ک یامور ی ه دربارهکموظف است  یه وکند، بلکخبر دھد، و درآنھا دخالت ن

گاھ علم و دانش،  یھا وهیھا وش از گونه یکیه کداند. چرا  ید: خدا بھتر میندارد بگو یآ
گاھک یامور ی دربارهه کآن است  دانم) وخدا  ی: (نمیی، بگویو علم ندار یه از آنھا آ

 داند. یبھتر م

 .۱۷۳ح  یدارم ،۲۷۹۸ – ۳۹ح  ۲۱۵۵/  ۴مسلم  ،۴۸۰۹ح  یبخار -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٧٠

غ قرآن یامبر! بگو: من از شما در مقابل تبلیپ ید: ایفرما یامبرش میبه پ أل خداوند
ه به ک یسانکن ویان دروغیمّدع ی طلبم و از زمره یچ پاداش نمین خدا، ھیو رساندن د

ستم. ینند، نک یدھند و وانمود م یرا به خود نسبت م یزیوا، چو به نار یق ساختگیطر
ه از کد یگو یم یه سخن از مطالبکلف، آن است کشخص مت یھا از نشانه یکیه ک(چرا

گاھ رون ی، قدم بیو درست یحق و عدالت و راست ی از جادهکه  کسی ندارد، و یآن آ
ه ک یآورد و از امور یم یاوھام رورد، به پندارھا و یگ یده میھا را ناد تینھاده، واقع

گاھ جه، یو در نتکند  می داند، دخالت ینم هک یدھد و در امور یندارد، خبر م یآ
  ).آورد یبدست نم یو خوار یو پست یو بدبخت یستگکجز سرش یفرجام
 ].اند ردهکت یومسلم روا یث را بخارین حدی[ا
  

 تأخذون عمن فانظروا ؛دين العلم هذا إن :قال س��ن ابن وعن ]۷۶[ - ۲۷۳
 .)١(مسلم رواه .دين�م

ن ین علم و دانش(اوامر و فرامیگمان ا ید: بیگو یم س نیری) ابن س۷۶( -۲۷۳
ه از چه کد ید بنگرین است، و بای= قرآن وسنت) د ینبو یھا م و آموزهیو تعال یالھ
 د.یدار یافت مین را درین دیا یسک

  ].رده استکت یث را مسلم رواین حدی[ا
سند «ه بدون کد یآ ین بر می، چنینیگر بزرگان دین و دیریاز سخن ابن س شرح:

رو،  نیشود. از ا یرفته نمیپذ یثیچ حدیھ» ان ثقه و مورد اعتمادیراو«و بدون » حیصح
ت یت و درایافت روایرا جھت در یام، قواعد و اصولیاال میث از قدیمتخصصان علم حد

ن نوع یچند یه حاوکعلم مستقل  یکاند و امروز بعنوان  ث وضع نمودهیح حدیصح
 .قرار گرفته است» علم الرجال«و» ثیعلوم الحد«دانش است، بنام 

ن وعلم نبّوت، یدر نقل علم د یح متصل تا به منبع اولیوشرط گرفتن سند صح
و  یّنت نبوس یھا زهیو از م یات امت اسالمین، گفته، از خصوصیریس ه ابنکگونه  ھمان

 است. یو معارف قرآن ینیعلوم د
در  یو محدثان و متخصصان فن، اسناد یو علماء و دانشمندان اسالم ینیبزرگان د

 ر باشد: یط زیشرا یه داراکرند یپذ یث را میت حدیروا

 .۴۱۹ یدارم ،۱۴/  ۱مسلم  -١

 

                                           



 ٥٧١  کتاب العلم (فصل سوم)

 الحال باشند. د مشخص و معلومیسند با ی ان سلسلهیدام از راوکھر -۱
 ییگو باشد و از دروغ و مبالغه یامانتدار د، متصف به عدالت و اخالق ویبا یراو -۲

 د.یز نمایف جدًا پرھیو تحر
ن یتر یضبط و دّقت باشد. و از عالی متقن و دارا ،د ضابط، حافظیبا یراو -۳

 یبه محفوظات و دقت واینکه  درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد، تا
 حاصل گردد. نانیاطم

وسته باشند، یمتصل و پباھم  یھمگ ان،یان سند از ابتدا تا پایراو ی د سلسلهیبا -۴
ردن ک رفتن و قبولیپذ یبرا یافکط ید از شرایث مرسل بود، بایو اگر حد

 برخوردار باشد.
ط یبودن در سند و متن محفوظ باشد و شرا وبیث از شاذ بودن ومعید حدیو با -۵

ه ک یتبکشتر به یاطالع ب یتوانند برا یه خوانندگان مک یگریشمار د یب
 نند.کر درآمده است، مراجعه یتحر ی به رشته» ثیعلوم حد«رامون یپ

، اھتمام و ینیاست تا در رابطه با امور د یانسان مسلمان الزم و ضرور یپس برا
ه از چه کد بنگرد ین وعلم نبوت، بایرفتن علم دیمبذول دارد و در پذ یانیتوجه شا

م یی، ھمانا تعالرا گوھر وجود و روح ھستیدارد، ز یافت مین را درین دیا یسک
ن یاست، و ا یام شرعک، و دستورات و احین نبویو اوامر و فرام ینید یھا وآموزه

 یاوست، و جا یسراھردو  یت زندگیانسان مسلمان و واقع ی ن مسئلهیمسئله، نخست
و  ینیامور د ی پژوھان در مجالس و محافل خود، درباره ه مسلمانان و دانشکخود دارد 

سازان و  به بحث وگفتگو بپردازند. و دست بدعت ین نبویم راستیو تعال یمسائل شرع
 وتاه بگردانند.ک یخردان را از ساحت مقدس سّنت نبو یان و بیگرا باطل

 و�ن ،بعيداً  سبقاً  سبقتم فقد ،استقيموا !القراء معرش يا :قال حذيفة وعن ]۷۷[ - ۲۷۴
 .)١(البخاري رواه .بعيداً  ضالالً  ضللتم لقد وشماالً  يميناً  أخذتم

نندگان قرآن! بر شاھراه ک جماعِت تالوت ید: ھان ایگو س فهی) حذ۷۷( -۲۷۴
 ید، براستیردکن ید، واگر چنیشه سازی، پیداریو پا یعت، استواریراست و درست شر

ام و دستورات کو اح ینبو یھا م وآموزهیو تعال ین الھیبه اوامر و فرام ک(در تمس
رندگان یگ شگامان و سبقتید و پییجو یم یشیسبقت و پ یگران) به خوبی، از دیاسالم

 .۷۲۸۲بخاری ح  -١
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گران ید (و به دنبال شما، دیآئ یعت، به شمار میدر شر یداریو پا ین، در استوارینخست
 ).نندک یم یرویشتاز، پیان پیشوایو استقامت، از شما پ یدایپا ،قینیمان، یدر ا

از آن را انتخاب  ریغ ید و راھیعت، منحرف شدیم شریواما اگر از شاھراه مستق
 د. یا قت به دور شدهیگمراه و از راه حق و حق ی، بسید، براستینمود
 .]رده استکت یروا یث را بخارین حدی[ا

"  احلزن ّب جُ  من باهللا تعوذوا"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۷۸[ - ۲۷۵
 أر�عمائة يوم لك جهنم منه تتعوذ جهنم يف واد"  :قال ؟احلزن جب وما !اهللا رسول يا :قالوا
 الرتمذي رواه ." بأعماهلم املراءون القراء"  :قال ؟يدخلها ومن !اهللا رسول يا :قلنا ." مرة

 ." األمراء يزورون اذلين تعاىل اهللا إىل القراء أبغض من �نو " :فيه زادو ماجه ابن و�ذا
 .)١(اجلورة يعني :املحاريب قال

به خدا پناه » جّب الحزن«فرمود: از  ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۷۸( -۲۷۵
 یست؟ فرمود: وادیگر چید» جب الحزن« !ج خدا رسول یگفتند: ا ش د. صحابهیببر

ه خود دوزخ، روزانه چھارصد مرتبه از شر آن به خدا پناه کدر دوزخ است  یا و دّره
 برد. یم

ان و یقارشوند؟ فرمود:  یدر آن وارد م یسانکچه  !ج رسول خدا یگفته شد: ا
 ، به تالوت قرآنییا و سمعه و تظاھر و خودنمایه به خاطر رک ینندگانک تالوت

 پردازند. یم
ن یت نموده و ایث را رواین حدیز، ایماجه ن رده و ابنکت یروا یث را ترمذین حدی[ا

شگاه یان در پین قاریتر  ن و مبغوضیگمان منفورتر یب« ].ز افزوده استیجمالت را ن
روند و با آنھا ارتباط و  یان میه به مالقات امراء و فرمانرواکھستند  یسانک ،أل خداوند

 »سازند. یبرقرار م یکینزد
تاتور یکشه و دیپ ظلم یان و امرایفرمانروا» ُامراء«د: مراد از یگو یم یعالمه محارب«

ن، عادل، مؤمن و یان متدیه در مالقات فرمانرواکامه و خودمحور است. (چرا کو خود
 ).وجود ندارد یالکچ اشیره ھیز وغیھمچون عمربن عبدالعز مخلص،

 .۲۵۶ابن ماجه ح  ،بیو قال حسن غر ۲۳۸۳ح  ترمذی -١
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 ال زمان انلاس ىلع يأيت أن يوشك"  :ج اهللا رسول قال :قال يلع وعن ]۷۹[ - ۲۷۶
 خراب و� اعمرة مساجدهم ،رسمه إال القرآن من يبىق وال ،اسمه إال اإلسالم من يبىق
 ." تعود وفيهم ،الفتنة خترج عندهم من ،السماء أديم حتت من رش علماؤهم، اهلدى من

 .)١(اإليامن شعب يف البيهقي رواه

ه کخواھدآمد  یبر مردم زمان یفرمود: به زود ج امبرید: پیگو س ی) عل۷۹( -۲۷۶
 یدر مردم باق یماند (و تنھا نام اعمال اسالم یم یفقط نام اسالم و رسم قرآن باق

ات، حج کامروزه فقط نام روزه، زکه  چنان ان خواھد رفتیقت اعمال از میماند و حق یم
قت و روح آنھا به آن یمتأسفانه حق یمانده، ول ی، باقیام و مسائل اسالمکگر احیو د

ھا  ونیلیه مکم ینیب ینمانده است. م یده، باقیبه ما رس ج رمکامبرایه از پک یا وهیش
روح و  ردارشان، فاقدکاعمال و  یدھند، ول ین عبادات را انجام میمسلمان به ظاھر ا

د ینند، شاک یت است، قرآن را به طور عادت، تالوت میقت و روحانیت، و حقیمعنو
: یعنینند، اما آنچه اصل مقصود است، کت یآنرا رعا ید الفاظ و خوش الحانیل، تجویترت
رات آن و کو من یق و علوم آن و بازآمدن از نواھیو مطالب و حقا یر و تدبر در معانکتف

در ال به  کنند و قرآن را به عنوان تبرکاف ین آن را، پشت سر میفرام انجام دادن اوامر و
  ).خوانند و.. یھا م چند و بر قبرستانیپ یھا م پارچه یال

به  یشوند، ول یو نقش و نگار و زرق و برق، آباد م یشان از لحاض ظاھریو مسجدھا
خاص،  ینتیو ز، مساجد با زیب یعنیاند ( رانیو و یات و ارشادات، عاریاعتبار ھدا

گرانبھا،  یھا و لوسترھا رنگارنگ، چراغ یھا شوند، فرش یش میرایآراسته و پ
متنوع و  یھا یارک بنده، گچ و سنگیفر یھا ب، پردهیب و غریعج یھا فرش سنگ

 ی، در مساجد موجوداند، اما از نمازگذار خالیل رفاھیانات و وساکننده و تمام امک رهیخ
بت، آشوب و بلوا، در مساجد صورت ی، طعنه وغیویدن یھستند، و گفتگو یو عار

و به سبب وجود  نند،ک یخودشان تصور م ی رد، امام و مؤذن، مساجد را خانهیگ یم
 زنند. یآن، درب مساجد را قفل م یویدن یاء و اسباب گرانبھایاش

ده یم دیتعل ی شود و نه حلقه یدر مساجدآنھا، نه نماز باخشوع و خضوع اقامه م 
ر و کاست و نه از ذ یخبر یو علم یو فرھنگ ینید یزنیود و نه از مشورت و راش یم

 .۱۹۰۸ح  یھقیب -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٧٤

ز مشورت مسائل کمر ،ش و صحابه ج امبریه مساجد در زمان پک، حال آنیا تالوت نشانه
و  یو ماد یویو دن ینیو د یو اقتصاد ی، و فرھنگیو نظام یاسی، سیواجتماع یفرد

 ).بود یمعنو
ھا در  ن انسانین و شرورتریبدتر ی در آن زمان، از زمره شان،یو علما و دانشمندان ا

و باز به خود کند  می ه فتنه و شر از آنھا بروزک یبود، خواھند بود، به طورکر آسمان یز
قت و روح علم و دانش، غافل یعلماء و دانشمندان، از حق یعنیگردد ( یآنھا بر م

به جاه و مقام،  یابیدانش، دستسب علم و کش را ازیخو یینھا ی شوند، و خواسته یم
ان یبا امرا و فرمانروا یکی، ارتباط و نزدیاسیو س یت اجتماعیمال و منال، پست و موقع

م و بزرگداشت ثروتمندان و یخردان و تعظ یتاتور، مجادله با سفھاء و بیکشه و دیپ ظلم
نھا، به حساب امه، و مراوده با آنان و استفاده از مال حرام آک بر و خودکقدرتمندان مت

و  یارکگان ھم شهیپ تاتوران و ظلمیکان و دکامکا و خودیآورند. آنھا با اھل دن یم
ل یآنان، موافق م یایاز دن یریگ پول و بھره یرد و به ھدف گردآورکخواھند  یاریھم

د و یعقا ش،یخو یغیو در جلسات تبلکنند  می انیام را بکآنھا، مسائل و اح ی و خواسته
 یرا انتشار داده و به جا یبندوبار یو ب ینید ی، و بکننده و خطرناک گمراه یباورھا

بخش  یتعال یھا ام وآموزهک، و احینبو کن تابنایو اوامر و فرام یم و دستورات الھیتعال
اصل و اساس مخلوق،  ینظام خودساخته و بسوی  به ، مردم راین شرعیآفر و سعادت

 ).آورند یگران را فراھم میو د خود یدھند و موجبات گمراھ یدعوت م
 ].رده استکت یروا» مانیشعب اال«در  یھقیث را بین حدی[ا

 ذهاب أوان عند ذاك"  :فقال ،شيئاً  ج انليب ذكر :قال بليد بن ز�اد وعن ]۸۰[ - ۲۷۷
 و�قرؤه ،أبناءنا ونقرئه القرآن نقرأ و�ن العلم يذهب و�يف !اهللا رسول يا :قلت ." العلم

 رجل أفقه من ألراك كنت إن !ز�اد أمك ث�لتك"  :قالف ؟القيامة يوم إىل أبناءهم أبناؤنا
 ما �يشء يعملون ال واإل�يل اتلوراة يقرءون وانلصارى ايلهود هذه أوليس !باملدينة

 .)١(نحوه عنه الرتمذي روو ماجه ابنو أمحد رواه".؟!فيهما

 .رده استکت یاز ابوداود روا ۲۶۵۳ح  یترمذ ،۴۰۴۸ابن ماجه ح  ،۱۶۰/  ۴مسند احمد  -١

 

                                           



 ٥٧٥  کتاب العلم (فصل سوم)

 کیز مخوف و وحشتنایچ ج رمکامبرایپ ید: باریگو س دیاد بن لبی) ز۸۰( -۲۷۷
ن یرد، آنگاه فرمود: وقوع اکان یمردمان ب یھا، برا شیو ابتالء وآزما ھا، ھا وآشوب از فتنه

 ان رفتن علم و دانش خواھد بود.یفتنه وآشوب، در وقت از م
وسته یه ما پکآن ن خواھد رفت، حالین از بیچگونه علم د !ج خدا رسول یگفتم: ا 

ب، تا یز به ترتیم و فرزندان ما نیآموز یش میوآنرا به فرزندان خوم یخوان یقرآن را م
 دھند؟  یم میندگان آموزش و تعلیامت، آن را به آیق امیق

زد،  ین سخن را میر تو، ایاش غکند، یت نشیاد! مادرت در عزایفرمود: ز ج امبریپ
ن سخن را یا دانستم، تو چرا یمنوره م ی نهین مردمان مدیگمان من تو را از داناتر یب
خوانند،  یل را به ظاھر میه تورات و انجکستند یان نیحیان و مسیھودین یا ای؟ آیزن یم

پوشانند (پس  یعمل نم ی رات آن جامهکو من ین و نواھیات و اوامر و فرامیاما به محتو
د عمًال و از یه باکست بلین یافکاّدعا و مجرد خواندن قرآن و فراگرفتن علم و دانش، 

علم و دانش  یات قرآن و دستاوردھایصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل، به مفاد آ یرو
نند و اصول کاسالم و قرآن قناعت  یز اگر تنھا به ادعایرد. و مسلمانان نکعمل 

را بر پا ندارند و فقط اسم و رسم اسالم  یتاب آسمانکو  ج امبریمات و دستورات پیتعل
شگاه خداوند و نه در ینه در پ یت و ارزشیوقعگونه، م چیشند. ھک کدیو قرآن را 

خورده  ستکردست، و شیشه زبون و زی، نخواھند داشت و ھمیو اجتماع یفرد یزندگ
 زده خواھند بود. تکمانده و بدبخت و فال و عقب

ردار به مفاد کعلم و دانش با عمل و یاء و بازسازیه احکث دانسته شد ین حدیو از ا
گرفتن عمل به علم وابسته  دهیز، با نادیان رفتنش نیاز مه کآن منوط است، ھمچنان 

 ).است
 ].رده استکت یروا یماجه و ترمذ ث را احمد، ابنین حدی[ا

 .)١( أمامة أيب عن الدارمي وكذا ]۸۱[ - ۲۷۸

 رده است.کت یروا س ابوامامه« ث را ازین حدیز این ی) دارم۸۱( -۲۷۸

 وعلموه العلم تعلموا"  :ج اهللا رسول يل قال :قال مسعود ابن وعن ]۸۲[ - ۲۷۹
 امرؤ فإ� ؛انلاس وعلموه القرآن تعلموا ،انلاس وعلموها الفرائض تعلموا ،انلاس

 .۲۴۰دارمی ح  -١

 

                                           



 مشکوة المصابیح و شرح ترجمه    ٥٧٦

 أحداً  �دان ال فر�ضة يف اثنان �تلف حىت الفنت وتظهر ،قبضنسي والعلم ،مقبوض
 .)١(والدارقطني الدارمي رواه ." بينهما يفصل

 خطاب به من فرمود: ج امبرید: پیگو س ) ابن مسعود۸۲( -۲۷۹
و  ین الھید، فرائض (اوامر و فرامیاموزیگران بید و آن را به دیریعلم و دانش را فراگ 
د؛ و یاموزیگران بید وآنھا را به دیریراث) را فراگیا علم می، ینبو یھا م و آموزهیتعال

خواھم رفت، و به ان شما یه من از مکچرا  ،دیاموزیگران بید وآن را به دیریقرآن را فراگ
ز، ظاھر خواھند یھا ن شود و فتنه یان مردم برداشته میعلم و دانش ھم از م یزود

از فرائض  یا ضهیرامون فریان دو نفر پیه) اگر مکاست  یشد(و عمق فاجعه در حد
افت تا در یرا ھم نخواھند  یکیجاد شود، یراث) اختالف نظر، ایا مسائل میاسالم (

 یان برداشته شده و علمایه علم و دانش از مکند (چرا کت و قضاو ینشان داوریب
ھا،  ھا وآشوب ثرت فتنهکان رفتن آنھا و یروند، و با از م یان مین، از میو راست یواقع

ه مدافع ک یا ر برندهیشود، شمش یزدود، خاموش م یرا م یزندگ یھا یکیه تارک یچراغ
شود و خرافات  ی، منھدم میاسالمان عظمت اّمت کاز ار ینکگردد و ر یند مکحق بود، 

گردد و  یم یھا مستول ات و ُخزعبالت بر عقلیھا وَچرند ر و بدعتیو اوھام و اساط
ن یصدرنش یسانکشوند و یظاھر م یط اسالمیدر فضا و مح یحشرات فتنه و گمراھ

قضاوت و افتاء  یرسکبر یآن را ندارند و افراد یستگیه شاکشوند  یمجالس م
رخت  یقیجه، علم حقیبا علم و دانش ندارند و در نت یچ نسبتیه ھکنند ینش یم

  ).ردیگ یو جھالت، ھمه جا را فرا م یو ظاللت و نادان یبندد و گمراھ یبرم
 اند] ردهکت ی، روایو دارقطن یث را دارمین حدی[ا

 تواند باشد: یز میمراد از فرائض دو چ :»تعلّموا الفرائض« شرح:
  علم میراث -۱
م و ی، تعالیفرائض اسالم، اعم از اوامر و فرامین تابناک الھ ی مجموعه -۲

 .ین شرعیآفر سعادت یھا ام وآموزهکو اح یبخش نبو یدستورات تعال

رفتن  انیانگر از میث، بین بخش از حدیا :»وتظهرالفتن حتّي خيتلف اثنان يف فريضة«
ھا،  شیھا وآزما نهثرت فتک، ویقین و حقیو علماء و دانشمندان راست یعلم و دانش واقع

 .۴۵ح  یدار قطن ،۲۲۱ح  یدارم -١

 

                                           



 ٥٧٧  کتاب العلم (فصل سوم)

ان دو نفر یاگر م یه حتکاست  ین حادثه در حّد یھا و بلواھا است. و عمق ا وآشوب
را ھم  یکیجاد شود، ینظر ا ، اختالفیا اجتماعیو  یا فرھنگی، یفقھ یا رامون مسئلهیپ

 ند.کو قضاوت  یت داوریو حقان یشان به درست انیافت، تا در مینخواھند 

 ك� كمثل به ينتفع ال علم مثل"  :ج اهللا رسول قال :قال هر�رة أيب وعن ]۸۳[ - ۲۸۰
 .)١(الدارميو امحد رواه ." اهللا سبيل يف منه ينفق ال

ده یه سود و فاک ینشیفرمود: دانش و ب ج امبرید: پیگو س رهی) ابوھر۸۳( -۲۸۰
 نه نگردد.یه از آن در راه خدا، ھزکماند  یا نهینبخشد، به گنج

 ].اند ردهکت یروا یاحمد و دارمث را ین حدی[ا

 .۵۵۶ح  یدارم ،۴۹۹/  ۲مسند احمد  -١
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