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  نخست پاچمقدمه 
حمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا     إن ال

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 
إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليـه وعلـى   

  .كثيراً إلى يوم الدين آله وصحبه وسلّم تسليماً
خداوند متعال كه آئين اسالم را فرود آورده خودش نيـز مسـؤليت حفـظ و    

ي بعثت خاتم پيامبران، محمد  وسيله  و به حمايت از آن را بر عهده گرفته است، 
عنوان پايان اديان   ، و اين دين را به آن ارزاني بخشيده  اي را به جايگاه ويژه ص

: فرمايد است، خداوند سبحان در اين زمينه مي  آنها قرار دادهآسماني و كاملترين 
 {u t  s r  q p o  n m l  k z ) .3: المائده.(  

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمـت خـود را بـر شـما تكميـل      ( 
  ). عنوان آئين خدا پسند براي شما برگزيدم  نمودم و اسالم را به
است، آنان مسايل دينـي را    پيامبران قرار دادهعلما را وارث  ،خداوند سبحان

آموزنـد، تـا    آنهـا مـي    انجام عبادات را بـه  ي دهند و شيوه براي مردم توضيح مي
  . از روي علم و آگاهي خداوند را پرستش نمايند  اينكه مردم
مردم قدم   رساني به عنوان وارث پيامبر، در راه خدمت  به  علمائي كه  از جمله

 بـاز بن   دانشمند فرهيخته، شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا فقيد امت اسالمي ،  برداشته
، اين بزرگـوار زنـدگاني پـر بركـت خـويش را در راه فراگيـري و       دباش مي :

و رفتاري پر   آموزش، قضاوت و فتوي سپري نمود، ايشان با ويژگيهاي كريمانه
  از اين رو اسـت كـه  بود؛   آراسته  از ورع، تقوي، زهد و ساير ويژگيهاي برجسته

، حـديث،   ، فقـه  عقيـده   رسـاني بـه   هاي اين بزرگوار در راه خدمت ي نوشته همه
  .اند به رشته تحرير در آمده... دعوت و 
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كه كتـاب   باشد يم )الدروس املهمة لعامة االمة(ها كتاب  ي آن نوشته از جمله
مسـلمانان  ، زيـرا   تطـابق دارنـد  با هـم   در آن اسم و مسمي   ارزشمندي است و

مباحثي حياتي در رابطه با عقيده، عبـادت   چون. همگي نياز شديدي بدان دارند
  .و اخالق را در خود جاي داده است

ي بزرگوارش بيـان داشـتم،    براي اين كتاب و نويسنده  اهميتي كه  به  با توجه
  كـه  صي پيامبر  فرموده  مردم، و عمل به  پاداش اخروي، سودرساني به  اميد به

  بيشـتر   از همه  بهترين مردم كسي است كه( .»خري الناس أنفعهم للناس«:  رمودهف
شرح و توضـيح ايـن     در حد توان خود به  ، الزم ديدم كه)مردم سود برساند  به

  .نوشتار با عباراتي آسان و واضح بپردازم
اين كتاب را از ميان كتابهاي دانشمندان بزرگـوار    يادآوري است كه  الزم به 

اعتبـار فراوانـي     ام؛ زيرا كتابهاي شيخ عبدالعزيز بن باز بـراي بنـده   انتخاب كرده
وزارت اوقاف و   اي را برگزيدم كه هاي آن نسخه از ميان نسخه  دارند، همچنانكه

بـود، از ايـن رو مـتن      چاپ رساندهبه  »سفير«آن را در انتشارات  ارشاد اسالمي 
  .است  ب شدهاصلي كتاب، از روي همان نسخه انتخا

كاري بـراي اسـاتيد، سـخنرانان و دانـش      و آسان ودرسانيو جهت تكميل س
از مطالب هر درسـي سـؤالهايي را نيـز طـرح       زن و مرد بر آن شديم كه انآموز

نقش بزرگي  اهيمريزي معلومات و نزديك كردن مف نماييم، زيرا اين كار در پايه
  .نمايد را ايفا مي

هاي ما را اصالح گرداند، و اخالص را در گفتار و  نوه  خواهم از خداوند سبحان مي
  .دار آن است و بر آن توانايي دارد كردار ما قرار بدهد، زيرا خداوند خود عهده

 .رب العاملني  هللاوآخر دعوانا أن احلمد 
 حممد بن علی العرفج
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  هايي ارزشمند توصيه
  

 دكي درسدر دوران كـو   پدران و مادران سالمند، بخصوص آنهايي كـه  )1
براي تصحيح عباداتشان و نهايت تالش خـود را   كنيم  اند را دعوت مي نياموخته

نيكـي و از    ي پاياني عمرشان به ياري خداوند در مرحله  به  انجام دهند، تا اينكه
ركني از   ي فاتحه قرائت سوره  اينكه  خدا را پرستش نمايند؛ نظر به ، روي آگاهي

  ي فاتحـه  توانند سوره نمي  شوند كه كساني يافت مي  هاركان نماز است و متأسفان
كن كـردن ايـن بيمـاري مهلـك      نحو احسن قرائت نمايند؛ پس براي ريشه  را به

اش و يـا از   هر مسلماني از طريق فرزندان تربيت يافته  الزم و ضروري است كه
تعال طريق دانشجويان علوم ديني مسايل ديني را بازنگري نمايد، زيرا خداوند م

  ).7: األنبياء( Q  P  O   N  M   L   K  J z}  :فرمايد مي
  ).دانيد كتابهاي آسماني بپرسيد اگر اين را نمي  از اهل علم و آشنايان به(

ابليس شما را فريب دهد، و شـما    دهم از اينكه تو را هشدار مي! اي مسلمان
يـادآوري    الزم بـه  را از يادگيري مسايل ديني نزد افراد كم سن و سال بـازدارد؛ 

 آنها  در ميان نياكانش مبعوث شد، و همو مسايل ديني را به صاست كه پيامبر 
  بـود، امـا از    سن و سـالي از اصـحاب كـرام گذشـته      آموخت، و با وجود اينكه

  .خودداري نكردند صفراگيري دانش و مسايل ديني در خدمت پيامبر 
ي علم و دانـش را بـر    روازهخداوند د  از دختران و پسراني كه  آن دسته )٢

  كنـيم بـه   انـد، دعـوت مـي    صحيحي واجبات را ياد گرفته  وجه  و به  آنها گشوده
ي كـم   بهانـه   در اصالح اشتباهات خويشاوندانشان خود را كم نگيرند و به  اينكه

واجب است با مهربـاني، ادب و    سن و سال بودن از آن خودداري ننمايند، بلكه
را نصب العين خـويش   صي پيامبر  ن آنان بپردازيد و  فرمودهيادداد  احترام به
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 ١٨

١٨

فـق مـا ال « : قرار دهند كه فق فـي األمر كلّه, ويُعطـي عـىل الرّ ِبُّ الرّ إن اهللا رفيق حيُ
 . »يُعطي عىل العنف

براستي خداوند دل نرم و مهربان است و ماليمت و مهرباني را دوست دارد (
بـر سـخت دلـي و      را كـه   بخشـد آنچـه   مي و بر ماليمت و دل نرمي و مهرباني

 ).بخشد خشونت و غير آن نمي
روزي حسن و حسين پيرمـردي را ديدنـد   : اند كه نويسان روايت كرده تاريخ

دانست خوب وضو را بگيرد، آنهـا خواسـتند بـا ادب و مهربـاني روش      نمي  كه
در مـورد   !اي عمـو : او ياد بدهند، لذا پيش او رفتند و گفتنـد   وضو گرفتن را به

خـواهيم در   است، از شما مي  وجود آمده  روش وضو نزاع و اختالفي ميان ما به
وضـوي كـدام يـك از مـا       ما بگوييـد كـه    ميان ما داوري نماييد و به  اين قضيه
: تر است، سپس هر كدام از آنهـا جلـو آن مـرد وضـو گرفتنـد و گفتنـد       صحيح

وضـوي هـر دوي شـما    : تر بود؟ آن مـرد گفـت   وضوي كدام يك از ما درست
شـما    مـن بگوييـد كـه     صحيح و درست است، خدا خيرتان دهـد، و حـال بـه   

ما حسن و حسـين دو فرزنـد علـي بـن ابـي      : كسي هستيد؟ گفتند  فرزندان چه
از نسل   فرزنداني كه: آن مرد آنها را در آغوش گرفت و گفت. هستيم طالب 

  .يكديگرند
سليمان بن عبدالملك تسليم   ن روزي كهدر هما: نويسند نويسان باز مي تاريخ

گرفت، سپس كارهايش   عهده  خالفت را به خاك شد، عمر بن عبدالعزيز   به
خاطر فـروختن    بيت المال بازگرداند، و به  را دنبال نمود و زمينهاي تيولي را به

بيداري گذرانـد و كنيزكهـا را آزاد     ها شب را به كاالها، اسبهاي باري و سراپرده
مود و روز بعد نيز تا هنگام ظهر كارهايش را پيگيري كرد، سپس نماز ظهـر را  ن

برگشت، در آن هنگام، فرزنـدش    خانه  برگزار نمود و براي خواب نيمروزي به
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 ١٩

١٩

عدالتيها را اصـالح   خواهيد بخوابيد و بي مي! پدر: عبدالملك نزد او آمد و گفت
بيـدار  ) سـليمان (مويـت  خـاطر كارهـاي ع    من امشب به! فرزندم: نكني؟ گفت

عـدالتيها بپـردازم،    تـرميم بـي    خواهم چرتي بـزنم و سـپس بـه    ام، حال مي مانده
  تـا وقتـي كـه   :  شما گفته  كسي به  چه! اي امير مومنان: عبدالملك بن عمر گفت

  وقتي بـه . جلو بيا! اي فرزندم: ماني؟ گفت مي  زنده  گرداني، عدالتيها را باز مي بي
سـپاس  : و را در آغوش گرفت و پيشـانيش را بوسـيد و گفـت   او نزديك شد، ا

رسـاند،   در امورات دينـي مـرا يـاري مـي      ، كه من داده  فرزندي به  خدايي را كه
  .داد  كارهايش ادامه  استراحت كند به  سپس بيرون رفت و بدون اينكه

عبـدالملك بـراي نصـيحت پـدرش       چگونه  اين داستان نگاه كن كه  حال به
پدر عبدالملك و فرمـانرواي    وچك نپنداشت و عمر نيز با وجود اينكهخود را ك

  .مسلمانان بود نصيحت وي را به جان خريد
  خداوند بر شـما فـرض گردانيـده     بايد دانست كه يادگرفتن اموراتي كه )3

كاري است واجب و ضروري، پس بايد زماني هر چند اندك هم باشد براي آن 
 .ايد ن زيادي را براي امورات دنيايي واگذار كردهزما  در نظر بگيريد، همچنانكه

  .دوست دارد و بدان راضي است هدايت نمايد  آنچه  ي ما را به خداوند همه
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 ٢٠

٢٠

  خوانيد در اين كتاب مي  آنچه
  
و با فطرت بشر سازگاري    انسان بر آن آفريده شده  اسالم ديني است كه )1

خداوند سـبحان    دند، همچنانكهنمو دارد، و پيامبران نيز مردم را بدان دعوت مي
 :فرمايـد  مـي  ؛) ابـراهيم (ابواالنبيا و خليـل الـرحمن     در قرآن مجيد راجع به

{  h  g  f  e   dc  b  a  ̀   _~  }  |    {   z  y       x      w  v
  z   y   x    w  v  u  t  s  r  q   po  n    m  l  k  j  i

¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {    §  ¦z ) .132-130 :البقره.(  
خود را خـوار    كسي از آئين ابراهيم روي گردان خواهد شد مگر آن كه  چه(

ي  ، ما او را در اين جهان برگزيديم و او در جهان ديگر، از زمره و كوچك داشته
: گفـت . بـاش   اخالص داشته: پروردگارش بدو گفت  آنگاه كه. شايستگان است

اين آئين   و ابراهيم فرزندان خود را به. ردگار جهانيان گشتمتسليم پرو  خالصانه
فرزنـدان خـويش     هر كـدام بـه  . ي او نيز چنين كرد سفارش كرد، و يعقوب نوه

است، پـس نميريـد     خداوند، آئين را براي شما برگزيده! اي فرزندان من: گفتند
  ).مسلمان باشيد  جز اينكه

ه اين دين بزرگ برانگيخـت، در  را همرا صخداوند متعال پيامبرش محمد 
بردند، زيرا تورات و انجيـل   سر مي  اهل كتاب در گمراهي و ناداني به  حالي كه

و در هوا و آرزوهاي نفساني خويش غوطه ور بودنـد، از ايـن     را تحريف كرده
و  صرو آنها نيز در رديف كافران قريش قرار گرفتند و بـراي نـابودي پيـامبر    

با وجـود آگـاهي از حـق بـودن       ند، بخصوص يهود، كهنمود دعوتش تالش مي
دعوت او پشت پا زدند و دست رد را بر   ادبي به ، با كمال بيصدعوت پيامبر 

B  A  } : فرمايـد  خداوند متعال در مورد آنان مي  ي او زدند، چنانكه سينه
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 ٢١

٢١

P  O  N  M  L  K  J   I  HG  F   E  D  C z. 
  كـه   ايم، او را مـي شناسـند، بدانگونـه    شان كتاب دادهبدي  آنان كه( ).146: البقره(

دارنـد، در   پسران خود را مي شناسند، و برخي از آنان بي گمان حق را پنهان مي
 ).دانند مي  حالي كه

هـايي را بـراي    اسـتقرار يافـت، نامـه     در مدينـه  صپيامبر   بعد از اينكه )2
  م فراخوانـد، تـا اينكـه   دين اسال  پادشاهان معاصر خويش فرستاد و ايشان را به

و ايـن ربعـي بـن    . روشنايي ايمان بيرون آورد  آنان را از تاريكيهاي گمراهي به
لشـكر    ال رستم، فرماندهؤبا كلماتي كوتاه و مختصر در جواب س  عامر است كه

رسـتم از او    دهـد، آنگـاه كـه    فارس، هدف اساسي دين اسـالم را توضـيح مـي   
  خدا ما را برانگيختـه كـه  : گويد د؟ در جواب ميكساني هستي  شما چه: پرسد مي

سوي بندگي خدا، و از تنگناي   دار خدا را از بندگي براي بندگان به مردم دوست
داد اسـالم بيـرون     عـدل و   فراخناي آن، و از ظلـم و سـتم اديـان بـه      زندگي به
 .بياوريم

م را هر چيزي جايگاه ويژه خـود را بدهـد و مـرد     تا به  دين اسالم آمده )3
و   مـردم، خـداي يگانـه     مسير صحيح و درست راهنمايي كند؛ كـه در نتيجـه    به
آنهـا ايمـان بياورنـد و بـراي       شريك را پرستش نمايند و انبيا را تصديق و به بي

 .توحيد و يكتاپرستي از آنها پيروي نمايند  دعوت ساير ملل جهان به
ا خداوندگاري آن شماري است، زير دين اسالم داراي مزايا و فضايل بي )4

او تقـدير    هـر آنچـه    از هر چيزي آگاهي دارد، آن خداوندي كـه   كه  را فرستاده
در نهايـت حكمـت و     و براي بندگانش مقـرر داشـته    و بدان حكم نموده  كرده

امت اسالمي  صپيامبر   شود مگر اينكه دانايي است، پس هيچ خيري يافت نمي
امتش را از آن برحذر كرده   يست مگر اينكهو هيچ شري ن ، كرده را بدان رهنمود



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٢

٢٢

  روايت شـده  مبن عمر بن عاص   در صحيح مسلم از عبداهللا  است، همچنانكه
كان حقا عليه أن يدل أمته عىل  ما بعث اهللا من نبي إالَّ «: فرمود صپيامبر   است كه

 .)1(»خري ما يعلمه هلم, وينذرهم رش ما يعلمه هلم

  امـتش را بـه    كه  باشد بر او واجب گردانيده  فرستاده خداوند هر پيامبري را(
راههاي شـر    سوي تمامي راههاي خير رهنمود كند، و آنها را از نزديك شدن به

  ).برحذر نمايد
 صپيامبر   كه  نقل شده   سندي صحيح از ابوهريره  در مسند امام احمد با

  .)2(»إنما بعثت ألتمم صالح األخالق«: فرمود
  ).انم براي تكميل فضايل اخالقي برانگيخته شده من تنها(

: كـه   حافظ خرائطي با سندي جيد همين روايت را با تعبيري ديگر نقل كرده
 .»إنام بُعثت ألمتم مكارم األخالق«

 ).ام من تنها براي تكميل خصلتهاي بزرگوارانه اخالقي مبعوث شده(
ركين و اهـل كتـاب   كنيم كه كساني از كفار، مش مي   امروز مشاهده  آنچه )5

مكاتـب و    گروند، بيانگر آن است كـه  به اسالم مي  دسته  دسته) يهود و نصاري(
  اند آرامش و راحتـي و خوشـبختي را بـراي بشـر بـه      هاي ديگر نتوانسته فلسفه

  بر مسلمانان، بخصوص دعوتگران واجب اسـت، اينكـه    ارمغان بياورند، و آنچه
و نبايـد ايـن   . اسالم پويا و پرتحرك باشند سوي دين  بايد براي دعوت مردم به
دعوت، واجب است اسالم را در دانش   قبل از اقدام به  نكته را فراموش كنيم كه
  به  ي بشري بسيار نيازمند كساني است كه زيرا جامعه. و رفتارمان مجسم نماييم

                                                 
 .صحيح مسلم )١(
 .دمسند امام امح )٢(
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 ٢٣

٢٣

سـوي روشـنايي اسـالم بيـرون       ياري خداوند آنها را از تاريكيهاي گمراهي بـه 
t  s  r  q   p  o  n  m  l  } : فرمايـد  ياورند، خداوند متعال ميب

  y  x  w     v    uz ) .33: فصلت.(  
سـوي خـدا     مردمـان را بـه   -  كسي بهتر از گفتار كسي است كه  گفتار چه( 
ي  مـن از زمـره    و اعـالم ميـدارد كـه    - كنـد  مـي   خواند و كارهـاي شايسـته   مي

  ).مسلمانان هستم
سوي خير قرار داده   خواهم ما را در رديف دعوتگران به متعال مي از خداوند

سـوي حـق مـا را يـاري       ما بفهماند، و در دعوت آگاهانه به  و دين اسالم را به
رساند، زيرا خداوند بهترين حامي و پشتيبان است و بر هر كاري توانـايي دارد،  

  .)1(و درود و رحمت خدا بر محمد و خاندان و يارانش

                                                 
باشـد;   می "التعريف باإلسالم"عبدالعزيز بن عبد اهللا بن باز حتت عنوان  شيخسخنان مفتی عام   از مجله )١(

 اختصار  , به٢١٥−٢١٢ /٢جمموع الفتاو. 
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 ٢٤
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  گفتارپيش
  

احلمد هللا رب العاملني, والعاقبة للمتقني, وصىل اهللا وسـلم عـىل عبـده ورسـوله 
 .نبينا حممد, وعىل آله وأصحابه أمجعني

در  )الدروس املهمـة لعامـة االمـة(توضيح مختصري تحت عنوان    اين رساله
آگاهي از آنها بر هر مسلماني واجـب و بايـد از     با تبيين مسائلي است كه  رابطه

  . آن اطالع داشته باشد

خواهم اين نوشتار را مورد پـذيرش قـرار داده و زمينـه     از خداوند متعال مي
  .استفاده مسلمانان را از آن فراهم سازد، زيرا خداوند مهربان و بخشنده است

  
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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 ٢٥
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  سوره فاتحه
  :درس اول

  
  هاي كوچك ي حمد و سوره تفسير سوره

  
ي  صحيح قرائت، حفظ و شـرح مسـائل ضـروري ديـن در سـوره     آموزش، ت

  . باشد ي ناس، مي تا سوره  ي زلزله و سوره  فاتحه
  : هاي استعاذه معني واژه

  .گزينم برم و در جوار تو سكني مي تو پنا مي  خدايا به: أعوذ
  .همتا چيز و معبود بي  پروردگار همه:  باهللا

  .ابليس منفور: الشيطان
خواهم مرا از گزند ديني و دنيـايي ابلـيس طـرد     از تو مي! گاراپرورد: الرجيم

  .دار  از در رحمتت، محفوظ نگه  شده
  : معني استعاذه

محفوظ بداري، تا   شده  مرا از شيطان رانده  جويم كه تو پناه مي  به! پروردگارا
و انحراف بكشـاند    مرا به  نتواند قرائت را بر من گنگ و مبهم گرداند و يا اينكه

  .شوم  در نهايت نابود و بيچاره
ازش نمـ ) اكبر  اهللا(، با تكبير خاست ز شب بر ميهرگاه براي نما صپيامبر  

أعوذ باهللا السميع العليم من الشـيطان الـرجيم «: فرمود را شروع كرده و سپس مي
  .)1(»من مهزه ونفخه ونفثه

                                                 
 .اند اصحاب سنن اين را روايت كرده )١(
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داونـد سـميع   خ  به  شده  از زخم زبان و فوت دهان و اتهامات شيطان رانده(
  ).برم عليم پناه مي

  :  حكم استعاذه
قرائت، سنت است   بخواهد قرآن را تالوت كند، قبل از شروع به  هر كس كه

بـراي    همچنانكـه . تالوت را شروع نمايد ، سپسk j i h g: بگويد
،  خـاطرش خطـور كـرده     موضـوع بـدي بـه     و يا اينكـه   عصباني شده  كسي كه

  .خداوند سبحان پناه جويد  به  شده  دهمستحب است از شيطان ران
  :هالبسمل

  .استD  C  B       A  مراد از آن، عبارت 
م، و در خـوان  نام و ياد خدا شـروع مـي    ز بهيعني قبل از هر چي:  شرح بسمله

جويم، زيرا او معبـود، صـاحب فضـل و     تمام كارهايم تنها از او طلب ياري مي
رحمـت    و مهربان است، آن معبودي كه و بسيار بزرگوار  جود، رحمت گسترده

  . و فضل او تمام مخلوقات را دربر گرفته است  او شامل هر چيزي است

ســت بــراي ذات ا  نــامي» اهللا«ي بنــدگانش اســت، و  و معبــود همــه  الــه: اهللا
  .شود مي  پروردگار و بدان شناخته

ي رحمـت   نامي از نامهاي خداوند متعـال اسـت، رحمـن از ريشـه    : الرحمن
ي  بـراي همـه    و بر ازدياد آن داللت دارد، و مراد رحمت گسـترده   اشتقاق يافته
دهد؛ و ايـن بيـانگر    را روزي مي  آفريند و همه آنها را مي  باشد، كه مخلوقات مي

يـا رمحـن «: انـد  گفتـه   همين خاطر است كه  اوج نعمت و محبت وي است، و به
  .  دنيا را دربر گرفته استي  ي رحمت تو همه دايره  اي كسي كه: »الدنيا

و بـر ازديـاد آن     ي رحمت اشتقاق يافته نام خداوند متعال و از ريشه: الرحيم
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ر آخـرت اسـت، خداونـد متعـال     داللت دارد، اين صفت مخصـوص مؤمنـان د  
  ).43: األحزاب. ( æ  å  ä  ãz   }: فرمايد مي

  ).است  منان مهربان بودهؤم  نسبت به  و او پيوسته(
ي  دايـره   اي كسـي كـه   »يا رحيم اآلخرة«: اند گفته  مين خاطر است كهه  و به

  .رحمت تو آخرت را دربر خواهد گرفت
  :  حكم بسمله

در ابتداي قرائت هر   كه  و از آنها خواسته  خداوند براي بندگان تشريع نموده
زهاي را بگويند؛ و در نما...   بسم اهللا  ي توبه، هاي قرآن بجز سوره از سوره  سوره

صـورت نهـان الزم و     بـه ...    بسم اهللا  نيز گفتن ) مغرب، عشاء و صبح(جهري 
خوردن و نوشيدن، پوشـيدن لبـاس، وارد     ضروري است؛ و در هنگام شروع به

انجـام    مسجد و بيرون آمدن از آن، سوار شدن وسيله نقليه و شروع بـه   شدن به
در هنگـام ذبـح و     همچنانكـه  .سـنت اسـت  ...   هر كار با اهميتي گفتن بسم اهللا

  .واجب است )بسم اهللا واهللا أكبر(قرباني كردن گفتن عبارت 
  

  : هاي برگزيده روش من در تفسير سوره
زيـر را بـر   انـد روش   انتخـاب شـده    هـاي كـوچكي كـه    من در تفسير سوره

  :گزينم مي
  .ي قبلي با سوره  مناسبت سوره -2.         و موضوع آن  نامگذاري سوره -1
  . مفردات و لغات سوره -4.                                   موضوع سوره -3
  . مفهوم سوره -6.                           كلياتي از معني سوره -5



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٨

٢٨

  سوره فاتحه
  

 {  P    O  N  M  L  K   J  I  H  G  F   E  D  C  B       A

 ̂    ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R   Q   ̀   _

  d  c  b   azK 
  :  ي فاتحه نامهاي سوره  از جمله

  . الكتاب هــ فاتح 1
  . ــ أم الكتاب 2
  . ــ أم القرآن 3
  . ــ السبع المثاني والقرآن العظيم 4
  . شود حمد شروع مي  ــ الحمد، زيرا به 5
قسمت الصـالة «:  ، زيرا خداوند در حديث قدسي فرموده)نماز( هــ الصال 6
  .)1(»وبني عبدي نصفنيبيني 
  ).ام دو قسم تقسيم نموده  ام به نماز را ميان خود و بنده(
  . ــ الشفا 7
  . هــ الرقي 8
  .هــ الواقي 9

   ي فاتحه لغات سوره
  .با احترام و ادب و نزاكت براي خدا  آميز و آميخته تشكري محبت:  الحمد هللا

ي  روا اسـت، او همـه  معنـي معبـود و پادشـاه و فرمـان      رب به: رب العالمين

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده )١(
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  و همه  نمايد، ايشان جهان را آفريده صورتهاي گوناگون تربيت مي  جهانيان را به
  .بخشد دهد، و نعمتهاي آشكار و نهان خود را بر آنها ارزاني مي را روزي مي
  .غير از خدا، تمام موجودات: العالمين

ـ : الرحمن الرحيم داللـت  امـر  ن دو نام از نامهاي خداوند متعال است و بر اي
و سترگ اسـت، و رحمـت وي هـر      خداوند صاحب رحمت گسترده  دارند كه

ي مخلوقـات   ؛ رحمن صـفتي عـام بـراي همـه     جاني را در برگرفته جاندار و بي
خداونـد متعـال     همچنانكـه . شـود  منين مـي ؤاست، ولي رحـيم فقـط شـامل مـ    

  ).43: األحزاب. ( æ  å  ä  ãz   } :فرمايد مي
  ).است  منان مهربان بودهؤم  نسبت به  و او پيوسته(

ــي ــد  و مــ .  zz  }   |  {    ~  _`  gf  e   d  c  b  a  }: فرمايــ
  ).110: اإلسراء(

هـر كـدام     كمـك بطلبيـد، خـدا را بـه      به »رحمن«يا   »اهللا«  خدا را به: بگو( 
  ).بخوانيد او داراي نامهاي زيبا است

هر كس   تاخيز و مجازات، روزي كهتنها فرمانرواي روز رس :مالك يوم الدين
اگر نيكوكار باشد مكافات نيـك و اگـر بـدكردار    : بيند مكافات عمل خود را مي
خدا وي را مورد عفـو و بخشـش     بيند، بجز آن كسي كه باشد مكافات بد را مي

v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   }: فرمايـد  است، خداوند متعال مي  قرار داده

  {  z  y   x  w   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |z ) .19-17: اإلنفطار.(  
  دانـي كـه   مـي   است؟ آخر تو چه  روز جزا و سزا چگونه  داني كه مي  تو چه(

هيچكسي براي هيچكسي كـاري    است؟ روزي است كه  روز جزا و سزا چگونه
نيسـت، و در آن روز    تواند بكند و از دست كسي براي كسي كاري سـاخته  نمي

  ).گردد رمان خدا است و بس، و كار و بار كال بدو واگذار ميفرمان، ف
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باشد، آن صفاتي  صفات متعالي و كامل مي  متصف به  و مالك كسي است كه
آثـارش ايـن     يابد، و از جملـه  ي آن اقتدار و نفوذ تحقق مي وسيله  معموال به  كه

بـا قـوانين    نمايـد، و  مـي   دهـد و تنبيـه   كند و پاداش مـي  امر و نهي مي  است كه
صـورتي كامـل تصـرف      بـه  آفـرينش ساز شرعي و كيفري در جهـان   سرنوشت

نسـبت  ) قيامـت (روز واپسين   همين خاطر خداوند، اقتدار خود را به  كند، به مي
رسـاند   سزاي اعمالشان مي  است، زيرا خداوند متعال در آن روز مردم را به  داده

  .دهد آنها پاداش مي  به  و عادالنه
پرستيم و تنها از تـو   تنها تو را مي! يعني پروردگارا: عبد وإياك نستعينإياك ن

كنيم، و از غير تو يـاري   جوييم، براي كسي غير از تو بندگي نمي يطلب ياري م
  . كنيم تو توكل مي  جوييم، و تنها به ينم

جز او را بندگي نكند و :  و پروردگارش كه  اين عهد و پيماني است ميان بنده
  .ز او طلب ياري نمايدتنها ا

كردار و گفتـار آشـكار و     اسم جامعي است براي هرگونه) بندگي(و عبادت 
  .خداوند آن را دوست دارد و بدان راضي است   نهاني كه

  گونـه  هـيچ   اي راهنمـايي كـن كـه    راه ميانـه   ما را به: اهدنا الصراط المستقيم
شـناخت حـق و عمـل     خميدگي و انحرافي در آن نباشد؛ آنهم عبارت است از

  .رساند بهشت و كرامت خدا مي  خدا و به  را به  بنده  بدان، كه
ي هدايت و توفيـق   وسيله  به  يعني راه كساني كه: صراط الذين أنعمت عليهم

پيـامبران،  : عبارتند از  ايد؛ كه كسب ايمان و استقامت بر آن، بر آنها منت گذاشته
  .صديقين، شهداء و صالحين

  كـه  -مچون يهـود و امثـال ايشـان    ه -كساني  زغير ا: ب عليهمغير المغضو
  .اند اند اما آن را كنار گذاشته حق را شناخته
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حـق را گـم     و غير از راه گمراهان و سرگشـتگان، آنهـايي كـه    :و ال الضالين
انـد و   علم و دانش را از دست داده  ي كساني كه نصاري و همه: اند، همانند كرده

  .توانند حق را بيابند اند و نمي داني ماندهدر گمراهي و سرگر
مسـتحب  ) آمـين (ي  گفتن كلمه -در نماز و غير نماز   -بعد از قرائت فاتحه 

خـود آن را   صزيرا پيـامبر   -است ) پاسخ ما را بده(معني   به) آمين( -است، 
 صپيـامبر    كـه   داد، در روايـت صـحيحي آمـده    گفت و بدان نيز دستور مي مي

ي قرآن است و نماز بدون قرائـت   بزرگترين سوره  ي فاتحه سوره: تاس  فرموده
  .آن جايز نيست

  : ي فاتحه فضيلت سوره
خطـاب   صي قرآن است، زيـرا پيـامبر    بزرگترين سوره  ي فاتحه سوره -1
ألعلمنك أعظم سورة يف القـرآن قبـل أن ختـرج مـن «: ابوسعيد بن معلي گفت  به

شما   ي قرآن را به ون برويد، بزرگترين سورهاز مسجد بير  قبل از اينكه »املسـجد
  .»احلمد هللا رب العاملني«: بگوييد  او گفت كه  آموزم، سپس به مي

  بـر ايـن داللـت دارد كـه      بخـاري آن را روايـت كـرده     داستان لديغ كه - 2
 .ي پيشرفت و ترقي است بخش و مايه شفابخش و رضايت  ي فاتحه سوره
ركنـي از اركـان   ) تـك خـوان  (و منفرد  براي امام  ي فاتحه قرائت سوره -3

باشـد، و قرائـت آن بـراي مـأموم واجـب       نماز است و نماز بدون آن كامل نمي
مـن « :فرمايـد  مـي   آن را نقل كـرده    ابوهريره  در روايتي كه صاست، پيامبر 
  .)1(»غري متام«ثالثاً » داجة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خصىل صال

  هر كس نماز را بـدون فاتحـه  : پشت سر هم فرمودند  مرتبه  سه صپيامبر (

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده )١(
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  ).باشد بخواند نماز او كامل نمي
   ي فاتحه مفهوم سوره

ال «:  فرمـوده  صركني از اركان نماز اسـت، زيـرا پيـامبر      قرائت فاتحه - 1
 .»صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

  ).شود را در نماز نخواند، نماز او باطل محسوب مي  ي فاتحه سوره  كسي كه(
براي مأموم در نمازهاي سري و جهري   قول صحيح، قرائت فاتحه  بنا به - 2

 .واجب است
نظـر   سلف بر آن اتفاق  علما و ائمه  متضمن قواعدي است كه  اين سوره - 3
شـود، آنهـا    اسماء و صفات خداونـد مـي    موجب ايمان به  اند و آن قواعد داشته

يـل، چـارچوب تعيـين كـردن     بدون در نظر گـرفتن تشـبيه، تمث  ) ي سلف ائمه(
اثبـات    خداوند بـراي خـود قائـل شـده      ي اوصافي كه و تحريف همه) تكييف(

 .شمارند دود مي، مر از او نفي نموده صرا پيامبر   كنند و آنچه مي
اسـت، عبـادت دايـره      معني عبادت را به صورت كامل در ضمن گرفته - 4

هان مورد تاييد خداوند را گونه كردار و گفتار آشكار و پن فراخنايي است كه هر
 .گيرد در بر مي

روز مجازات و رستاخيز است ياد   انسان مسلمان بايد از روز قيامت كه - 5
در انجام انسان را  ،آخرتفراموش نكردن روز   يادآوري است كه  نمايد، الزم به

 .نمايد و دوري از محرمات كمك مي ندگيب
 .درو سد و باطل به شمار ميشد، آن عبادت فا  هرگاه شرك با عبادت آميخته - 6
  : است  را در ضمن گرفته  گانه انواع توحيد سه  اين سوره - 7
  .شود مي طاستنبا »رب العالمين«: ، كه از جمله)اعتقادي(توحيد ربوبيت   -  أ

  عبارت اسـت از اختصـاص خداونـد بـه      ، كه)عملي(توحيد الوهيت   - ب



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٣

٣٣

إيـاك نعبـد وإيـاك «و تعبيـر  » اهللا«اژه مبـارك  ي و عبادت و پرستش، و از كلمـه 
 .شود برداشت مي »نستعني

توحيد اسماء و صفات، و اين نوع عبارت است از اثبات آن اوصـافي    - ت
 .است  نيز براي او اثبات كرده صو پيامبر   خداوند براي خود ذكر نموده  كه

 .است  اثبات نبوت را در ضمن گرفته »اهدنا الرصاط املستقيم«تعبير  - 8

 .گيرد مي ثبات مكافات كردار را در برا »مالك يوم الدين« عبارت - 9

اهـل بـدعت و    طئـه اثبـات قـدر و تخ   »اهدنا الرصاط املستقيم«عبارت  -10
 .استدان بيانگر شناخت حق و عمل ب  ، زيرا اين آيه گمراهان را در ضمن گرفته

اخـالص عبـادت بـراي     »إياك نعبـد وإيـاك نسـتعني« و باالخره عبارت -11
  .)1(است د جاي دادها در خوشريك ر و بي  خداي يگانه

                                                 
 .عبدالعزيز الفايز: ی مللمة عىل الدروس املهمة, نوشتهاألحكام ا)١(
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  سوره  زلزال
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  . موضوع سوره

  .و بد هاي قيامت و مجازات در قبال كارهاي نيك نشانه
  . تسميه  وجه

ي كمـي قبـل از    بحث از حدود زلزله  ، زيرا به شده  و يا زلزال ناميده  زلزله  به
  .است  روز قيامت شروع شده

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
از تهديـد كـافرين و تأييـد      ي بينـه  خداوند متعال در آخر سوره  بعد از اينكه

خ جزاي كافرين، و بهشت پاداش آتش دوز  منين بحث كرد، و بيان داشت كهؤم
هـاي آن   زمان فرارسيدن مجـازات و برخـي از نشـانه     مؤمنين است، در اينجا به

در   پرداخت، و توضيح داد كه) و بيرون آمدن بارهاي سنگين از دل زمين  زلزله(
غباري از كارهاي نيك و بـد مـورد بازخواسـت      آن روز هر انساني در قبال ذره

  .گيرد قرار مي
  . نزول سوره سبب

كردنـد، از   ال مـي ؤوفور از فرارسيدن قيامت و روز رستاخيز سـ   به  كفار مكه
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آنهـا    بـه   هاي قيامت پرداخت، تا اينكـه  ذكر نشانه  اين رو خداوند متعال تنها به
توانـد از روز   تنها خدا از آن روز خبر دارد، و جز او هيچ كس نمـي   بفهماند كه

  .دا كندمجازات و رستاخيز اطالع پي
  . فضيلت سوره
  .باشد معادل يك چهارم قرآن مي  ي زلزله سوره  در خبر آمده كه
  .معني لغات

يعني زمين زير و رو شد، خداوند متعال از رويداد  :إذا زلزلت األرض زلزالها
آيـد و تمـام    درمـي   لـرزه   خـورد و بـه   دهد، زمين تكان مـي  روز قيامت خبر مي
ها هم سطح  خورند و تپه هم مي  گردند، كوهها به مي ها ويران ساختمانها و نشانه

شـوند و   آب و گيـاهي تبـديل مـي    فالت صـاف و همـوار و بـي     شوند و به مي
  .بيني پستي و بلندي را در آن نمي  هيچگونه

ها و  ها و گنجينه ها و دفينه ي گدازه يعني زمين همه: وأخرجت األرض أثقالها
  .اندازد اموات و بارهاي خود را بيرون مي

تكانهاي غير عادي و دگرگونيهـاي وحشـتناك     انسان وقتي كه :وقال اإلنسان
  :  گويد بيند، مي زمين را مي

  است؟  دهش  زمين را چه: مالها
  زمـين بـه  ) روز قيامـت (در چنان روزي هراس انگيز  :يومئذ تحدث أخبارها

خير و شـر  . هدد است خبر مي  روي آن اتفاق افتاده  و از وقايعي كه  سخن آمده
  .كند آن را بازگو مي

را قرائـت  .  j  i  h  gz  }ي  آيـه  صپيـامبر    كـه   روايت شده 
فإن أخبارهـا «: اهللا ورسوله أعلم, قال: قالوا» أتدرون ما أخبارها?«: كرد و فرمود

عمل كذا وكذا, يـوم كـذا : أن تشهد عىل كل عبد أو أمة بام عمل عىل ظهرها, تقول
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  .»هاوكذا, فهذه أخبار
: فرمـود . خـدا و پيـامبر داناترنـد   : گفتنـد » دانيد اخبار زمين چيست؟ آيا مي«

  بـر روي آن چـه    دهـد كـه   بر هر زن و مرد گواهي مـي   اخبار آن اين است كه«
در فالن روز چنين و چنان عملـي را انجـام   : گويد اند، و مي عملي را انجام داده

  .»اند، پس اخبارش اين چنين است داده
و   در آن روز مردمان از توقفگاه حسـاب برگشـته  : يصدر الناس أشتاتاًيومئذ 

و   گروهـي بيچـاره  . آينـد  حركت درمـي   به  دسته  و متفرق، دسته  طور پراكنده  به
بهشـت    بدبخت، و گروهي سعادتمند و خوشبخت هستند، اصـحاب يمـين بـه   

  .گردند روند، و اصحاب شمال راهي دوزخ مي مي
: ؛ مثقـال ذره ه خيراً يره ومن يعمل مثقـال ذره شـرا يـره   فمن يعمل مثقال ذر

 - بينـد   ي اعمالش آن را مـي  يعني در نامه:  خيرا يره - وزن كوچكترين نوع مورچه 
قبـال   شـود، و در  مـي   براي هر انسان خوب و بدي در قبال يك گناه گناهي نوشته

ال نيـك  شـود، در روز قيامـت خداونـد اعمـ     مي  عمل نيك نوشته  يك نيكي ده
طور عام شـامل تمـامي     به) مثقال ذره(اين عبارت . كند منين را چند برابر ميؤم

غبـاري از    ي ذره انـدازه   شود، زيرا اگر خداونـد بـه   كارهاي نيك و بد انسان مي
اعمال انسان را ببيند و در قبال آن انسان را مجازات نمايد، پس كارهاي بزرگتر 

خداونـد    دهد، همچانكـه  ورد بازخواست قرار ميتري م نحو شايسته  از آن را به
O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A    } :فرمايـد  متعال مي

  UT  S  R  Q  Pz) .30: آل عمران.( 
بينـد   مي  است حاضر و آماده  را از نيكي انجام داده  هر كسي آنچه  كهروزي (

ي زيـادي   است فاصله  انجام داده از بدي  دارد كاش ميان او و آنچه و دوست مي
  .)بود مي
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{   fe   d  c  bz) .49: الكهف.(  
  ).بينند مي  اند حاضر و آماده كرده  را كه  و آنچه(

كارهاي نيك است حتي اگر   براي تشويق به .fe   d  c  bz   }ي  آيه
 ك  ائشـه ع  اب بـه طـ خلحنـي تهديـدآميز   بـا   صپيـامبر  اندك و ناچيز باشد، 

  .»عائشة إياك وحمقرات الذنوب, فإن هلا من اهللا طالباً  يا«: يدفرما مي
مبادا گناهان را كوچك و حقير انگاري، زيرا خداوند آنها را نيـز  !  اي عائشه(

  ).دهد مورد بازخواست قرار مي
تقيء األرض أفالذ كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة, «: فرمايد و باز مي

وجيـيء . يف هـذا قطعـت: وجييء القاطع, فيقول. هذا قتلت يف: فيجيء القاتل, فيقول
 .»ثم يدعونه, فال يأخذون منه شيئاً . يف هذا قُطعت يدي: السارق, فيقول

باال   هاي پنهان در زير خود را همانند ستونهايي از طال و نقره زمين، گنجينه(
كشـت و    بـه   در راه كسب اين بـود كـه  : گويد آيد و مي آورد، آنگاه قاتل مي مي

  خاطر كسـب ايـن بـود كـه      به: گويد آيد و مي كشتار دست يازيدم، و راهزن مي
  دستم بريده  در راه يافتن اينها بود كه: گويد يد و ميآ كردم، و دزد مي راهزني مي

كنند، اما آنها چيـزي از آن را   ها را در دسترس آنها رها مي سپس آن گنجينه. شد
  ).دارند برنمي

  .معناي كلي
  دنيا پايـان دهـد و قيامـت را برپـا دارد، بـه       كند به مي  خداوند اراده  گاه كهآن

ها  درآيد، و دفينه  لرزه  شدت و بسيار غير معمولي به  به  دهد كه زمين دستور مي
انسـان آن حالتهـاي غيـر      و سنگينيهاي خود را بيرون اندازد، و در آن هنگام كه

  مالها؟ يعني زمـين را چـه  : گويد هراسان مي كند، مي  معمولي را از زمين مشاهده
و از علـت آن نيـز     حال اين حالـت را از زمـين نديـده     است؟ انسان تا به  شده
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روي آن اتفـاق    در چنان روزي هراس انگيز زمين از وقـايعي كـه  . خبر است بي
طبري در تفسير خود بيـان    عالمه  دهد، و همچنانكه شما خبر مي  است به  افتاده
طبـري    عالمـه . آيـد  سـخن درمـي    زبـان قـال بـه     زبان حال نه  دارد، زمين به مي
،  بـراي زمـين رخ داده    اين يك تمثيل است، آن حالت غير معمولي كه: گويد مي
اسـت، و دسـتور و فرمـان      او دسـتور داده   بـه  خداي   اين سبب است كه  به

شـود از قبيـل    مـي در جهان واقـع    خداوند يك فرمان تكويني است، و هر آنچه
بـدون سـبب ظـاهري      امـوراتي كـه  . اسـت  فرمان تكويني از جانب خداي 

بـر اثـر     شـوند، و آنچـه   مي  امر و فرمان تكويني نسبت داده  شوند به حاصل مي
شوند، هـر چنـد در    نمي  امر تكويني نسبت داده  شوند به سببي عادي حاصل مي

  .اند وجود آمده  واقع آن امورات نيز بر اثر امري تكويني به
از   - هر كس بر حسب عمل خويش  - دسته   و دسته  در آن روز مردمان پراكنده

پـس هـر    جزاي خير يا شر اعمال خود نايل آينـد،   آيند، تا به قبرهايشان بيرون مي
باشـد، پـاداش آن را     هـم عمـل نيـك را انجـام داده      ي يـك ذره  اندازه  كس به

عمل شر را انجام بدهد، پاداش و كيفـر    يك ذره ي اندازه  گيرد، و هر كس به مي
a  `  _  ^      ]  \      [  Z   } :فرمايـد  خداوند مي. بيند آن را مي

  p   o   n  m  lk  j  i  h  g  f   e  d  cbz ) .األنبياء :
47.(  

هـيچ    و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهـاد، و اصـال بـه   (
ي خردلـي باشـد، آن را    ي دانـه  انـدازه   شود، و اگـر بـه   نمي يكسي كمترين ستم

مـا حسـابرس و حسـابگر      خواهـد بـود كـه     سازيم و بسـنده  مي  حاضر و آماده
  ).باشيم

  . شده است  ي تشويق و تهديد نيز ناميده سوره  ، به اين سوره
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  .مفهوم آيات
  .با روز رستاخيز و مجازات  در رابطه  تثبيت عقيده -1
شـكل    زمين بـه   با تغيير و دگرگوني هستي، آنجا كه  اي در رابطه ميهاعال -2

  .شوند آيد و آسمانها نيز دگرگون مي ديگري در مي
بر قدرت،   هاي خداوند است كه سخن درآمدن جمادات يكي از نشانه  به -3

  امـوراتي اسـت كـه     علم و حكمت باري تعالي داللت دارنـد، و ايـن از جملـه   
  . شود فرمانروايي خداوند و بندگي بدون شريك براي او ميموجب الوهيت و 

اتقوا النار, « : فرموده صپيامبر   يد حديث صحيحي است كهؤم  اين سوره -4
 .»ولو بشق مترة

  ).، خود را از آتش دوزخ محفوظ بداريد از خرما هم بوده نيمي   حتي اگر به(
بـرد، امـا در آخـرت     مـي   كافر تنها در دنيا از كارهاي نيك خويش بهـره  -5

  .شود وي نمي  سودي عائد
بيند، ولي پاداش كردارهـاي نيـك را    من در دنيا جزاي اعمال بد را ميؤم -6

  .گيرد در آخرت مي
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 عاديات سوره

 
C B A 
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  .تسميه  وجه

  را بـا سـوگند بـه     ، زيـرا خداونـد سـوره    شـده   ناميـده  »عاديات«ي  سوره  به
بـر    هاي تندرو مجاهدان است، آنگاه كه معني اسب  به  كه  آغاز نموده، »عاديات«

  .برند دشمن يورش مي
  .ي قبل مناسبت آن با سوره

  :مناسباتي وجود دارد  ميان اين دو سوره
از بيرون آوردن مردگـان از دل زمـين     ي زلزله خداوند در سوره  آنجا كه) أ( 

ــر داده ــه. ( a   `  _  ^z   } : خب ــنگينيها و ( ).2: الزلزل ــين س و زم
  ).اندازد بارهاي خود را بيرون مي

  . ª  ©z  »  ¬  ®    ¯    }:  نيز ايـن خبـر را تكـرار نمـوده      ر اين سورهو د
  ).شود مي  در گورها است بيرون آورده  آنچه هنگامي (

بيان و توضيح مجازات در قبال كارهاي نيك و بـد    را به  ي زلزله سوره) ب(
مجـازات در قبـال كارهـاي نيـك و بـد        ي عاديات را نيز به ، و سوره پايان داده
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ــه ــك (. K  J  I  H  G  Fz    }  داده  خاتمـــ ــدون شـــ در آن روز بـــ
  ).پروردگارشان از احوال و اعمال آنان بسيار آگاه است

  .معني لغات
  هايشـان شـنيده   صداي بلند نفس  اسبهاي سريع كه  قسم به :والعاديات ضبحاً

  . شود مي
  .هنگام دويدن سريع  صداي تنفس اسب است به: و الضبح
سـنگهاي    يشان بـه آتش افروزندگان بر اثر برخورد چخماق سمها: الموريات

  .سر راه
بـر اثـر صـالبت و اسـتواري سمهايشـان در      : براي تأكيد است، يعني: قدحا

  .شود مي  ي آتش برافروخته هنگام حركت جرقه
  .تازد بر دشمن مي  كه  يورش برندگان، آنچه: فالمغيرات
ماند، سـپس   كند، تا هنگام صبح منتظر مي  دشمن حمله  بخواهد به  هرگاه كه

دارد، و اگر از اذان خبـري نبـود شـبيخون را     ن صبح را شنيد دست برمياگر اذا
فرسـتاد ايـن    اي را بـراي جنـگ مـي    نيز هرگاه سـريه  صپيامبر . كند شروع مي

  .نمود آنها وصيت مي  تاكتيك را به
  .خيزد برمي... يعني بر اثر شدت تاخت و تاز :  فأثرن به

  .گرد و غبار: نقعا
  .برند ا با خود ميگرد و غبار ر:  فوسطن به

  .است  بر آنها تاخته  جمع دشمناني كه: جمعا
خداونـد بـر او     يعني جنس انسـان از آن خيـري كـه    :إن اإلنسان لربه لكنود

  .نمايد آن را انكار مي  كند، و يا اينكه جلوگيري مي  ارزاني داشته
، بـر  از درون خـود دارد   شناختي كه  به  انسان با توجه :وإنه على ذلك لشهيد
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  .است  و آن را انكار نموده  از خير جلوگيري كرده  دهد كه خود گواهي مي
دارايي و اموال دارد،   به  ي شديدي كه علت عالقه  انسان به :وإنه لحب الخير

  .ورزد از بخشش آن بخل مي
هـا را   در قبرها قرار دارد زيرورو شـد و زمـين مـرده     آنچه: بعثر ما في القبور

  .گرداند  راد از آن، روز رستاخيز است، يعني خداوند آنها را زندهبيرون افكند، م
انـد،   شـده   در دل پنهـان داشـته    و خير و شرهايي كه :وحصل ما في الصدور

  .نمايان و برمال شوند
يعني از احوال و اعمال آنان اگاهي دارد و پـاداش   :إن ربهم بهم يومئذ لخبير

  .دهد و كيفرشان را مي
  .ليمعني ك
اي  ، زيرا اسـب داراي ويژگيهـاي پسـنديده    اسب سوگند ياد كرده  د بهخداون
  موثق و معتبر است، اين است كـه   آن هستند؛ آنچه دساير حيوانات فاق  است كه

اسب نـزد    خاطر اينكه  باشد، آنهم به اسب تا روز قيامت داراي يمن و بركت مي
دارد، و همـين امـر   منين ؤاي در دل م ي جنگ است و جايگاه ويژه عرب وسيله
  قرار بگيرد، و براي جهاد در راه خدا تعليم داده  بيشتر مورد توجه  كه  باعث شده

هـاي   و پديـده   كارهاي بلند مرتبـه   به  كند كه مردم را دعوت مي  شود، و اين آيه
تالش و كوشش اُنس و اُلفت بگيرند، و اسبها را براي اهـداف ارزشـمند مـورد    

  .دقرار بدهن  استفاده
كفـران نعمـت را     ، توضيح طبيعت انسان است كه و اما جواب قسم ياد شده

بسـا    سـپارد، و چـه   دست فراموشي مي  را به  كند و شكر خالق روزي دهنده مي
در برابر شريعت و احكـام اسـالمي نيـز سـرباز زنـد، ايـن         اينها منجر شوند كه

ـ   شده  منين ارائهؤاي براي م عنوان توصيه  توضيح به   بـا درون خـود بـه     ا اينكـه ت
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ي دنيا و آخرت  قضيه  و در اين سوره. درافتند و در برابر او تسليم نشوند  مبارزه
و .  شـده   طاعت و فضيلت و پرهيز از گناه و شـرارت توضـيح داده    و عنايت به

ي  درجه  او را به  ، كه مال و ثروت بحث شده  همچنين از شدت محبت انسان به
در راه كسـب آن حاضـر اسـت      است، تا جايي كه  ق رساندهخست و ترك انفا

و از   دنيـا روي آورده   دارد انسـان بـه   بيان مي  هالكت اندازد، آنجا كه  خود را به
دست فراموشي   به  او بخشيده  به  و حق خدا را در آنچه  آخرت پشت چرخانيده

اگر بر آن خصلت   كه  نمايد همين خاطر خداوند او را تهديد مي  است، به  سپرده
  .نمايد مي  باقي بماند و رفتارش را اصالح نكند او را با عذابي سخت مواجه

ناسپاسي   مگر اين ابله :أفال يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
از قبرش بيرون   داند زماني كه نمي  دستورات و منهيات خدا را فراموش كرده  كه

، نمايـان و بـرمال شـد، در آن     در دل پنهان داشـته   ايي را كهآمد و اسرار و رازه
يابـد و هـيچ راز و    تمام اعمال و كردار آنها اطالع و آگاهي مي  وند ازخدا عموق

او   جزاي  كاملترين وجه  ، و باري تعالي بهماند گاه نمي اسراري در نهان و مخفي
و ثـروت او را از  نبايـد محبـت مـال      دهد، پس الزم و ضروري است كـه  را مي

  .و تالش براي آخرت سرگرم گرداند شكر و بندگي براي خداي 
  .مفهوم آيات

شـدن بـراي     برانگيختن تمايل براي فراهم كردن وسـايل جهـاد و آمـاده    -1
  .جهاد در راه خدا

و عمـل صـالح را انجـام      ايمـان آورده   بجز كساني كـه  -حقيقت انسان  -2
كننـد و اغلـب از    ي پروردگارشـان را انكـار مـي   نعمتها  اين است كه -دهند  مي

آنهـا را دربـر     ، اما نعمتهايي كه دامنگيرشان شده  خوايند كه مصيبتهايي بحث مي
  .كنند فراموش مي  گرفته
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شدت عالقمند مال و ثروت است و آن را بسيار دوسـت دارد،    انسان به -3
و عمـل صـالح و انفـاق    ي ايمان  وسيله  به  كه  همين خاطر از او دعوت شده  به

  .مال و ثروت نفس و درونش را پاك و مهذب گرداند
  . با روز رستاخيز   در رابطه  تثبيت عقيده -4
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  سوره قارعه
  

C B A 
 {  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L

b   a  ̀     _  ̂   ]  \   [  Z    e  d  c
  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f

   z  y  x  w  v  u  tz.  
  . تسميه  وجه
  سـوره   اين لحاظ اين نـام را بـه    يكي از نامهاي روز قيامت است و به  قارعه

جهت ايجاد هـول و هـراس   ) و الغاشيه  الحاقه(ي  اند، زيرا همانند دو سوره داده
بـا هـول و     خاطر اينكـه   و همچنين به  آن شروع شده  به  در دل مخاطبين سوره

  .آورد در مي  لرزه  كند دلها را  مي كوبد و آنها را به ايجاد مي  سي كههرا
  .ي قبل مناسبت آن با سوره

خداوند   پايان رسيد، آنجا كه  ي قبل با توصيف روز قيامت به سوره  وقتي كه
 ).9: العاديات. (ª  ©  ¨  §z  »  ¬  ®    ¯    } :فرمود

ز روز قيامت و هول و هراس آن بحـث  ا  ذكر شد، كه  دنبال آن اين سوره  به 
  .كند مي

  : موضوع سوره
هـاي   ي قيامت و هول و هراس و سـختي  مكي است و درباره  ي قارعه سوره

سـعادتمند و    دو گـروه   ي تقسـيم خلـق بـه    كند، و همچنين درباره آن بحث مي
  .است  نسبت سنگيني و سبكي اعمالشان بحث شده  نيكبخت به



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤٦

٤٦

  .معني لغات
، زيـرا   شده  ناميده  اين لحاظ قارعه  از نامهاي قيامت است، و به  نامي: القارعه

صـدا در    دارد قلـب و گـوش آدمـي را بـه      با وحشت و اضطراب و هراسي كه
  .شدت است  معني كوفتن به  ي قرع و به از ريشه  قارعه. آورد مي

در  چيسـت؟ سـؤال    قارعـه   كـه   شما گفته  كسي به  چه :وما أدراك ما القارعه
ي فهم و علم خارج است  اينجا براي ايجاد رعب و وحشت است، زيرا از دايره

و جهـت افـزايش رعـب و    . توانـد از ماهيـت آن اطـالع يابـد     و هيچ كس نمي
  .است  ؤال را تكرار نمودهوحشت س

وار و حيـران پيرامـون نـور چـراغ      ديوانـه   هايي كه پروانه: ثكالفراش المبثو
  .سوزند گردند و مي مي
پـاي حسـاب     به  و منتشر و پريشان هستند و تا هنگامي كه  پراكنده: لمبثوثا

  .زنند شوند حيران و سرگردان پيرامون همديگر موج مي مي  كشانده
در هوا   صورت پشم حالجي شده  كوهها به :وتكون الجبال كالعهن المنفوش

  .آيند يپرواز درم  و در هوا به  شوند، اجزاي آن متفرق گشته مي  پراكنده
 .هايش از گناهانش افزونتر باشد ينيك  كسي كه: ثقلت موازينه

در بهشت صاحب آن   رضايت بخش، يعني زندگيي كه: فهو في عيشه راضيه
  .بدان راضي و از آن خشنود است

  .هايش افزونتر باشد يگناهانش از نيك  كسي كه: خفت موازينه
  .كند عر آن سقوط ميق  مسكن و سرانجامش دوزخ است و به: فأمه هاويه
  داني؟ مي  يعني چه. استفهام براي تفخيم و ايجاد وحشت است: وما أدراك

  .يكي از نامهاي جهنم است  چيست، هاويه  هاويه :ماهيه
  .آتشي بسيار گرم و سوزان است:  نار حاميه 
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  آن روايتـي كـه    است ؛ از جمله  و احاديثي در توصيف آتش دوزخ نقل شده
:  فرمود صپيامبر   اند كه گزارش داده   از ابوهريره... مالك و بخاري، مسلم، 

يا رسـول : , قالوا»إن نار بني آدم التي توقدون جزءٌ من سبعني جزءاً من نار جهنم«
  .)1(»إهنا فضلت عليها بتسع وستني جزءاً «: اهللا إن كانت لكافية, فقال

باشد،  تش دوزخ ميگمان حرارت آتش دنيا هفتاد برابر كمتر از حرارت آ بي(
ي همين آتش دنيا هـم گـرم باشـد     اندازه  اگر به! اي رسول خدا: اصحاب گفتند

هفتـاد    حـرارت آتـش دوزخ بـه   : باز براي عذاب گناهكاران كافي است، فرمود
  ).قسم آن براي آتش دوزخ باقي است  شصت و نه  است كه  قسم تقسيم شده

إن أهون أهل النار «: فرمود صامبر پي  كند كه نقل مي   و احمد از ابوهريره
  .)2(»عذاباً من له نعالن يغيل منهام دماغه

  گمان آسانترين عذاب اهل دوزخ كسى است كه دو كفش پوشـيده و بـه   بي(
  ).آيد جوش مي  ي آنها مغزش به وسيله

: فرمـود  صاند كه پيـامبر   روايت كرده   از ابوهريره  و ترمذي و ابن ماجه
ألف سنة حتى امحرت, ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضـت, ثـم  أوقد عىل النار«

  .)3(»أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت, فهي سوداء مظلمة
آتش را هزار سال روشن كرد تا برافروخت، سپس هزار سـال ديگـر آن را   (

. روشن كرد تا سفيد شد، و بعد از آن هزار سال آن را روشن كرد تا سـياه شـد  
  ).است  يرهو ت  پس حاال سياه

                                                 
 .اند اين را روايت كرده... بخاری و مسلم و مالک و  )١(
 . امحد اين را روايت كرده )٢(
 .اند اين را روايت كرده  ترمذی و ابن ماجه )٣(
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  .معناي كلي
مشـركين    كـه   روز رستاخيز و مجازات را در ضمن گرفتـه   باور به  اين سوره

قيامـت بـا     كـه   كردند، خداوند متعال ما را مطلع كـرده  شدت آن را انكار مي  به
اشرف كائنـات زمـين     كوبد كه دارد مردم را چنان مي برپا مي  هول و هراسي كه

و پريشـان    هاي پراكنـده  عقلي همانند پروانه ني و سبكيعني بشر بر اثر سرگردا
و كوهها نيز بـا  . توانند راه هدايت را بيابند زنند و نمي پيرامون همديگر موج مي

  در هـوا پراكنـده    دارند همانند پشم حالجي شده  صالبت و عظمتي كه  آن همه
آدميـان بـاقي    تنهـا   آيند؛ سـپس بعـد از اينكـه    پرواز درمي  شوند و در هوا به مي
شـوند، پـس    و مجازات در حضور پروردگار حاضر مي  مانند، جهت محاسبه مي

يابد، و در زندگي  هر كس نيكيهايش بيشتر از گناهانش باشد از آتش نجات مي
بدان راضي است، و بايد هم راضـي باشـد، زيـرا      برد كه بخشي بسر مي رضايت

و امـا  . مانـد  در آن بـاقي مـي    شهبراي همي  كه  داخل بهشت پر ناز و نعمتي شده
همانند مشركين و كافرين   نيكيهايش كمتر از گناهانش است و يا اينكه  كسي كه

شود عبارت است  بدان روبرو مي  هيچ عمل نيكي ندارد، مسكن و سرانجامي كه
فضل و كرم   كنند، خداوند به قعر آتش دوزخ پرت مي  او را سرنگون به  از اينكه

  .آن مصون بدارد خود ما را از
  اي از معني حقيقي واژه  قارعه تفسير شـد، چـون بـه    چنانچه گذشت گوشه

دارد عقل از درك و فهـم معنـي حقيقـي آن      خاطر عظمت مقام و جايگاهي كه
  .ناتوان است
  .شود فهم مي  از سوره  آنچه

ي ا ي ذكر پاره وسيله  با روز رستاخيز و مجازات به  در رابطه  تثبيت عقيده -1
  .از صورتهاي آن



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤٩

٤٩

برحذر داشتن از هول و هـراس روز قيامـت و عـذاب سـخت خداونـد       -2
  .متعال در آن

با سنجش اعمال صالح و فاسد و ترتيب مجـازات    در رابطه  تثبيت عقيده -3
  .بر آن
سـنگيني و   به    با توجه: هستند  مردم در روز قيامت دو دسته  تثبيت اينكه -4

  .شوند مي  دوزخ روانه  اي به بهشت و دسته  به اي سبكي اعمالشان، دسته
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  سوره تكاثر
  

C B A 
 {  j  i  h               g  f  e  d   c  b  a  ̀   _  ~  }   |  {

  y  x  w  v      u  t  s  r  q  p  o  n   m      l  k
   ~  }  |  {  zz.  

  .وجه تسميه
}  }  :آن فرمـوده اسـت  زيـرا خداونـد در ابتـداي    ، به تكاثر ناميده شده

|z.   
فزون طلبي و مباهات كردن به اموال و اوالد و خدم و حشـم و  : تكاثر يعني
  .ثروت و قدرت

  :مناسبت آن با سوره ي قبل
اي از هول و هراس روز قيامت و پاداش سعادتمندان  پاره ،ي قارعه هدر سور

آنها براي  روزان بحث شد، سپس در اين سوره از علت استحقاق و مجازات تيره
آتش بحث شده كه عبارت است از مشغول شدن به دنيا و غافل ماندن از ديـن  

و در پايـان تهديـد نمـوده كـه انسـان بايـد در       . و دنبال كردن گناهان و لغزشها
  .آخرت جوابگوي كردارهايي باشد كه آن را در دنيا انجام داده است

  :معني لغات
  .دا غافل گردانيدهشما را براي بندگي كردن براي خ: ألهاكم
  .مباهات به فزوني مال: التكاثر

افتخار به فراواني مال و اوالد شما را از طاعت خدا غافل : حتي زرتم المقابر



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٥١

٥١

  .كرد، تا وقتي كه جام مرگ را سركشيديد و در دل قبر دفن شديد
نبايد اينگونه رفتار نماييد، پس دست برداريد و از مباهات ورزيـدن بـه   : كال

  .ل دوري جوييدفزوني ما
وقتي مرگ دامن شما را گرفت و در گور دفن شديد، عاقبت : سوف تعلمون

  .و سرانجام مباهات ورزيدن به كثرت مال را خواهيد دانست
  .بس كنيد: يعني: كال

اگر به طور يقين و بـدون شـك و ترديـد از عاقبـت     : لو تعلمون علم اليقين
  .كرديد ان مباهات نميداشتيد، هرگز بد مباهات به كثرت مال خبر مي

  .يعني آتش دوزخ را خواهيد ديد: لترون الجحيم
روزي كه آتش دوزخ را به طور يقـين و بـا چشـمان خـود مشـاهده      : يومئذ

  .خواهيد كرد
نعمتهاي دنيا، از قبيل آسايش و سـالمت، خـوردن و آشـاميدن و    : عن النعيم

  .برديد ساير مواردي كه از آن لذت مي
  .كيي م موضوع اين سوره

تالش و كوشش را تنها براي دنيا نكوهش كرده و هشـدار داده كـه مبـادا از    
ي تكاثر سـه هـدف را در    آماده شدن براي آخرت غافل بمانيد، از اين رو سوره

  :برگرفته است
ي آن مشـغول   توضيح اينكه مردم به لذايذ زندگي دنيا و وسايل فريبنده -1

خبري  آيد در غفلت و بي غ آنها مياند و تا وقتي كه مرگ به سرا و سرگرم گشته
  .z}  |} : برند بسر مي

  ).دارد طلبي و نازش شما را به خود مشغول و سرگرم مي ي افزون مسابقه(
اخطاريه در رابطه بـا اينكـه در روز قيامـت از تمـامي كردارهـا سـؤال        -2
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  .j  i  h               g  f  e  d   c  bz  }  :شود مي
خواهيـد  ! هان بس كنيـد ) گويم مي(باز هم . دانستخواهيد ! هان بس كنيد(

  ).دانست
ي رو در رو شدن با هـول و هـراس دوزخ بـه     وعيد و تهديد به وسيله -3

  .x  w  v      u  t z} :طور يقيني و سؤال در مورد نعمتهاي بهشت
  ).شما آشكارا و عيان، خود دوزخ را خواهيد ديد) گويم مي(باز هم (

  :سبب نزول سوره
 صبه خدمت پيـامبر  : ز مطرف از پدرش روايت كرده كه گفته استمسلم ا

يقـول ابـن «: فرمود .z}  |} : رسيدم در حالي كه اين آيه را مي خواند
مـا أكلـت فأفنيـت, أو لبسـت  هل لک يا ابـن آدم مـن مالـک إالّ , ومايل مايل: آدم

  .)١(»ذلک فذاهب وتاركه للناس فأبليت, أو تصدقت فأمضيت, وما سو
آيا بجز آنچـه خـورده و از بـين    . ان هميشه به فكر مال و ثروتش استانس(

برده، و آنچه پوشيده و كهنـه كـرده، و آنچـه صـدقه داده اسـت چيـزي بـه او        
  ).رسد مي

 {|  {z.  مخاطبين اين عبارت كساني هستند كه با مباهات و افتخار
و رسـولش  اند و آنها را از اطاعت خدا  آوري مال و ثروت مشغول شده به جمع

گونـه عمـل    سپارند كه هيچ دور گردانده است، از اين رو آنها در حالي جان مي
ي  يعنـي مسـابقه   .z}  }  :خيري را ندارند، خداونـد متعـال بـه آنهـا گفتـه     

طلبي در اموال و اوالد، و مباهات بدان شـما را مشـغول و سـرگرم كـرده      افزون

                                                 
 .مسلم اين را روايت كرده است − )١(
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̀  a} : است   _  ~ z.  يابيد و تـا روز   انتقال مييعني بعد از مرگ به قبر
و قـول  . مانيـد  آييد در آن باقي مـي  قيامت كه براي حساب و مجازات بيرون مي

ي شما نيست، پـس بايـد از    يعني اين كار شايسته .k z }: خداوند كه فرموده
h                 } .رسـاند  انجام اين رفتار دست برداريد كه شما را به هالك و نابودي مي

iz. ر آينده سرانجامِ انحـراف از اطاعـت خـدا و رسـولش و عـدم      زيرا د
وعيد و تهديـد را  . i  h               g  f z}  .تالش براي آخرت را خواهيد دانست

بـس  . o  n   m      l  kz } : تكرار نموده است، وقول خداوند كه فرمـوده 
ن و روز دانسـتيد كـه در قبرهايتـا    كنيد و دست برداريد، اگر به طور يقـين مـي  

شديد  آيد، هرگز به مال و ثروت مشغول نمي رستاخيز چه چيزي بر سر شما مي
v      u  t  s  r  q  } : كرديـد  و بدان مباهات و افتخـار نمـي  

  wz .    اين جوابِ قسمي مستتر است، يعني قسم بـه عزتـي كـه دارم در روز
شـوند، و   ي شما آتش جحيم را خواهيد ديد، مشركين داخل آن مـي  قيامت همه

يعني آن چيزي كه . w  v      u  tz   } .دهد خداوند مؤمنين را نجات مي
ي مـردم آن را   آورند و همه هيچگونه شكي در مورد آن نيست، زير جهنم را مي

يعني روزي كه با چشمان خود جحيم را مشاهده . z  yz  }  } : بينند مي
ي  از همـه . z|  {   } :آيد كنيد، از شما بازخواست و پرسش به عمل مي مي

نعمتهاي دنيا، از قبيل آسايش و سالمت و فراغت و خوردني و نوشيدني، پـس  
يابد، و هـر كـس    هر كس خدا را در برابر آن نعمتها شكر كرده باشد نجات مي

  .گيرد آن شكر را انجام نداده باشد مورد مؤاخذه قرار مي
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پوشاند و نـاني   ت را ميجز لباسي كه عور: اند و چنانكه اهل علم بيان داشته
كنـد هـيچ چيـز     كند و سنگي كه از گرما و سـرما ممانعـت مـي    كه سد رمق مي

  .گيرد ديگري مورد عفو قرار نمي
 صيك شـب يـا يـك روز پيـامبر     «: امام مسلم از ابوهريره نقل كرده است

چه شـده كـه در ايـن    : فرمود. بيرون رفت، ناگهان با ابوبكر و عمر برخورد كرد
گرسنگي مـا را بيـرون آورده   ! يا رسول اهللا: ايد؟ گفتند نزل بيرون آمدهوقت از م

قسم به آن كه جانم در دست او قرار دارد من هـم بـه   : فرمود صپيامبر . است
. پس همراه با او به منزل يكي از انصـار رفتنـد  . بياييد. ام همان سبب بيرون آمده
سـالم بـر پيـامبر و    : وقتي همسرش آنها را ديـد، گفـت  . ديدند در منزل نيست

رفتـه اسـت آب برايمـان    : فالنـي كجاسـت؟ گفـت   : فرمود صپيامبر . يارانش
و يارانش را نگاه كرد  صدر اين هنگام مرد انصاري سر رسيد و پيامبر . بياورد
بشـتاب  . خدا را شكر كه امروز هيچ كس مانند من مهمان گرامي ندارد: و گفت

سـپس  ! ميـل كنيـد  : آورد و گفتاي خرماي زودرس و رطب را  رفت و خوشه
اي را  حيوان شير ده را سر نبريد، تنها بره: فرمود صپيامبر . چاقويي را برداشت

وقتـي سـير و   . گوشت بره و خرما را خوردنـد و نوشـيدني نوشـيدند   . سر بريد
بيـده  نفيسـ يوالـذ«: خطاب به ابوبكر و عمر فرمود صسيراب شدند، پيامبر 

, أخرجكم من بيوتكم اجلوع, ثـم مل ترجعـوا ةيوم القيام لتسألن عن نعيم هذا اليوم
  .)1(»أصابكم هذا النعيم ىحت

ي اين نعمتها از شما بازخواست به عمـل   دا قسم در روز قيامت دربارهبه خ(
گرسنگي شـما را از منـزل بيـرون آورد و ايـن نعمتهـا نصـيبتان شـد و        . آيد مي

                                                 
 .مسلم اين را روايت كرده است − )١(
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  ).برگشتيد
  .كه ابوالهيثم كنيه داشت و آن مرد انصاري مالك بن تيهان بود

ال تزول قـدما عبـد يـوم «: فرمود صباز در روايت صحيحي آمده كه پيامبر 
عن شبابه فيم أباله? وعن علمه ماذا عمل حتی يسأل عن عمره فيم أفناه? و ةالقيام
  .»فيم أنفقه?عن ماله من أين اكتسبه وبه? و
در مورد چهـار چيـز    تواند قدم بردارد تا اينكه در روز قيامت هيچ كس نمي(

  :از او سؤال نشود
  .عمرش را در چه چيز صرف نمود - 1
 .مقطع جواني را با چه چيزي بسر برد - 2
 .تا كجا به علم و دانشش عمل كرد - 3
 .مال و ثروتش را از چه راهي كسب كرد و در چه چيزي خرج نمود - 4

  :مفهوم آيات
و سرگرم آوري مال و ثروت مشغول  جمع  به  برحذر كردن مردم از اينكه -1

خاطر آن، طاعت خدا و رسولش را كنار بگذارنـد و از شـكرگذاري     شوند و به
  .براي خدا در برابر آن نعمتها سرباز زنند

~  _  `  d   c  b  a   } ي آيـه   اثبات و تأكيد عذاب قبر به -2

  ez) .2: التكاثر.(  
ـ   در رابطه  تثبيت عقيده -3 ازجويي با رستاخيز و مجازات بعد از حساب و ب

  .و استيضاح
؛ پس هر  خداوند در دنيا بر او ارزاني داشته  در مورد نعمتهايي كه  ال از بندهؤس -4

يابد، و هر كس آن شـكر را   باشد نجات مي  كس خدا را در برابر آن نعمتها شكر كرده
  .؛ پناه بر خداوالعياذ باهللا. گيرد قرار مي  باشد مورد مؤاخذه  انجام نداده
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 سوره عصر
 

C B A 
 {  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

   Q    P  O  Nz. 

  . تسميه  وجه 
بـدان    ، زيـرا خداونـد متعـال در ابتـداي سـوره      شده  ي عصر ناميده سوره  به

  .F  E  D  C  B  Az  }  :است  سوگند ياد نموده

  .معني لغات
اوي عبرتها و اندرزها بر اثر گذر شب و روز ح  زمان كه  سوگند به: و العصر

در گذر روزگار و زمان دليلي واضح و روشن بـر يگـانگي     باشد، براستي كه مي
  .گردد خداوند متعال پديدار مي

تمام حركات نيـك و بـد بنـي      آن مدت زماني است كه: العصر:  شده  و گفته
  .دهد آدم در آن رخ مي

  .يعني جنس انسان: ان االنسان
انـد، زيـرا    در زيان و ضرر فرو رفته: است؛ يعنياين جواب قسم : لفي خسر

انـد   ايمان ندارند و عمل صالحي را با خود برنداشته  سپارند كه جان مي  در حالي
  .اند را در تباهي و بيهودگي بسر برده  ي زندگاني است همه سرمايه  و عمر كه

و قـول و عمـل     حـق در عقيـده    تمسـك بـه    همديگر را بـه  :وتواصوا بالحق
  .كنند ارش ميسف

و قول و عمـل    صبر و شكيبايي در راه عقيده  همديگر را به :وتواصوا بالصبر
  .كنند سفارش مي
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تحمـل كارهـاي پـر مشـقت       انسـان را بـه    نيرويي است در درون كه: الصبر
  .كند دعوت مي

يعني زيان و : اين جواب قسم است؛ الخسر والخسران :إن اإلنسان لفي خسر
تا هنگام فرا رسيدن مرگ تمام عمـر    يعني هر انساني كه.  يهاز دست دادن سرما

او   كند، واقعيت اين است كـه  هاي دنيايي صرف مي خود را در تجارت و معامله
  .باشد در ضرر و زيان و گمراهي مي

اند و عمل صالح  ايمان آورده  كساني كه: يعني: إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات
رر و زيان نيستند و سودمند هستند، زيرا آنان بـراي آخـرت   اند در ض را انجام داده
استثنا در اينجا عام است و شامل هر . اند دنيا مشغول نشده  اند و تنها به تالش كرده
  .است  و عمل صالح را انجام داده  ايمان آورده  شود كه مني ميؤزن و مرد م

هر امر خيري از : »حق«. كنند مي  يكديگر توصيه  و حق را به :وتواصوا بالحق
، برپا داشـتن شـريعت خداونـد متعـال و اجتنـاب و       خداي يگانه  قبيل ايمان به
  .است  خداوند از آن نهي فرموده  دوري از آنچه

يعني يكديگر را به صبر در برابر معصيت، انجام فرائض، و  :وتواصوا بالصبر
. كننـد  يشـود، سـفارش مـ    دامنگيـر انسـان مـي     صبر بر مشكالت و مصايبي كه

خاطر نشان دادن عظمت و بزرگي پـاداش صـابرين در برابـر      خداوند متعال به
حـق    صبر را قرين تواصـي بـه    به  توصيه  ي صبر است، در اين آيه شايسته  آنچه

  ).153: البقره( .Ì  Ë  Ê  Éz } : است  ذكر كرده
  ).خدا با بردباران است(

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
امـور دنيـا و     مشـغول شـدن بـه     ي قبل بيان داشت كه ر سورهد  بعد از اينكه
  ي بيش از حد بدان مذموم و ناپسند است، خواست در اين سوره عشق و عالقه
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واجب است بدان مشغول و سرگرم شوند، عبـارت اسـت از     آنچه  بيان دارد كه
ايـن  حق و شـكيبايي، زيـرا     به  خدا و انجام دادن عمل صالح و توصيه  ايمان به

  .حاوي خير و بركت است  مسايل براي فرد و جامعه
  . فضيلت اين سوره
هرگـاه دو نفـر از   : اسـت   گفتـه   كند كه بن حفص نقل مي  طبراني از عبيداهللا

ي عصـر را بـر ديگـري     رسيدند تا يكي از آنها سوره هم مي  به صياران پيامبر 
كرد  بر ديگر سالم ميشدند، سپس يكي از آنها  نمود از هم جدا نمي قرائت نمي
  .است  نقل كرده  بيهقي نيز همين روايت را از ابوحذيفه. شدند و جدا مي

را بـراي هـدايت جوامـع      اگر خداوند تنها ايـن سـوره  :  گويد امام شافعي مي
بـا تكميـل     حاوي مراتبي است كه  كرد كافي بود، زير اين سوره بشري نازل مي

  :رسد؛ آن مراتب هم عبارتند از يي كمال م درجه  كردن آن، انسان به
اطالع كافي   كسي كه  ياد دادن حق به -3. حق  عمل به -2. شناخت حق -1

  آن هـم بـه    صبر بر فرا گيري و آموزش حق و عمل بـدان؛ كـه   -4. از آن ندارد
  نيـروي علمـي بـه   . گيـرد  ي اصالح دو نيروي علمي و عملي صورت مي وسيله
گردنـد، و بـا    ي عمل صالح اصالح مي وسيله  ي بهي ايمان، و نيروي عمل وسيله

  صـبر در راه رسـيدن بـه     به  ديگران و صبر در برابر آنان و توصيه  تعليم حق به
  .است  تكميل ديگران پرداخته  علم و دانش، به

  هاي قرآن اسـت كـه   ترين سوره علي رغم مختصر بودنش از جامع  اين سوره
  .است  ي راههاي خير را در برگرفته همه

  .معناي كلي
هـر كـدام از     ؛ و خداونـد بـه   عصر سوگند ياد كرده  به  خداوند در اين سوره

تواند سوگند ياد كند، اما هيچ كـس حـق نـدارد     بخواهد، مي  مخلوقات خود كه
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عصر يعني روزگار سوگند   كس ديگري سوگند ياد كند؛ خداوند به  جز خدا، به
انـد و كارهـاي    ايمـان آورده   د، مگر كسـاني كـه  زيانمندن  انسانها همه  كه  خورده
اند و آن  حق را شناخته  دهند، و آنها كساني هستند كه انجام مي  و بايسته  شايسته

  .ي نخست از مراتب كمال است اين مرتبه. اند را تصديق نموده
انـد و بـدان عمـل     حق را شـناخته   آنها كساني هستند كه: وعملوا الصالحات

  .ي دوم از مراتب كمال است ين مرتبهو ا. اند نموده
حـق    تمسـك بـه    عنوان تعليم و راهنمايي، همديگر را به  به: وتواصوا بالحق

  .ي سوم از مراتب كمال است و اين مرتبه. كنند سفارش مي
دهنـد، و   خرج مي  در برابر حكم حق صبر و شكيبايي را به: وتواصوا بالصبر

ي چهـارم از مراتـب كمـال     و اين مرتبه. نندك مي  شكيبايي توصيه  يكديگر را به
  شخصـي خـود بـه     ي نهايي از مراتـب كمـال اسـت، اينكـه     و اين درجه. است
باشد و در راه تكميل كردن ديگران نيز قدم بردارد، و امـا    ي كمال رسيده درجه
دو نيـروي علمـي و عملـي را      اين است كه  ي كمال رسيده درجه  خود به  اينكه

ي  وسـيله   ي ايمان، و نيروي عملي را به وسيله  نيروي علمي را به.  اصالح نموده
  در راه تكميل كردن ديگران قـدم برداشـته    و اما اينكه.  عمل صالح اصالح كرده

ديگران و صبر و شكيبايي در راه تعليم آنان و   در راه تعليم حق به  اين است كه
  .است  مل قدم برداشتهعلم و ع  صبر در راه رسيدن به  كردن به  توصيه

  .مفهوم آيات
  اي است، زيرا راههاي نجات را در سه ي عصر داراي فضيلت ويژه سوره -1
اگـر خداونـد تنهـا ايـن     :  است، امام شافعي در مورد آن گفتـه   ترسيم نموده  آيه

  .كرد كافي بود ي بشر نازل مي را براي هدايت جامعه  سوره
  .شود با زيانمندي كامل روبرو مي  سرنوشت انسان كافر اين است كه -2
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دهنـد و از شـرك و    اند و عمل صالح را انجام مي ايمان آورده  كساني كه -3
  .ورزند اهل نجات و رستگار هستند معصيت اجتناب و دوري مي

  .كنند  حق و شكيبايي توصيه  واجب است مسلمانان يكديگر را به -4
، زيرا گـذر زمـان    ند ياد كردهعصر يعني روزگار و زمان سوگ  خداوند به -5

  .باشد تغيير و دگرگوني احوال و اوضاع مي  هايي راجع به حاوي توصيه
  .فوائدي گوناگون

حـق و    بـه   بايـد توصـيه    حق و صبر بيانگر اين است كـه   ي تواصي به صيغه
و در اخـالق و رفتـار آنـان هـم       منين نقـش پيـدا كـرده   ؤشكيبايي در زندگي م

ي تـالش مؤمنـان در راه تحكـيم     وسـيله   كه اين مهم نيز به باشد،  منعكس شده
هاي حق و صبر در برابـر مشـكالت و مصـايب بـه منظـور تـامين مصـالح         پايه

  .مسلمانان، تحقق خواهد يافت
گناهكار   از بزرگترين اعمال صالح اين است كه: يكي ديگر از فوائد آن اينكه

ON  M  } : ي آيــه: فرمــود :امــام رازي . كنــد  از گنــاهش توبــه
Pz. حق سنگين است و نـاگزير بـا مشـكالتي      كند كه بر اين امر داللت مي

  .است  ارتباط پيدا كردهو سفارش   با توصيه  شود، ولذا  مواجه مي
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  سوره همزه
  

C B A 
{   `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

 p  o      n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  ba   r    q
   |     {  z  y  x   w  v  u  t    sz.  

  . تسميه  وجه
خداونـد    كـه   شـروع شـده    ، زيـرا بـا ايـن آيـه     شـده   ناميده  ي همزه سوره  به
  .U  T  S  Rz  }  :فرمايد مي

  .)زن باشد عيبجو و طعنه  حال هر كه  واي به(
  .ي قبل مناسبت آن با سوره

جـنس انسـان در     ي قبل بيان داشت كه سوره خداوند متعال در  بعد از اينكه
توضـيح حـال و وضـع زيـان       بـه   زيان و ضرر و هالكت هستند، در اين سوره

  .گان پرداخت، و خواست با ذكر مثالي انسان زيانمند را شناسايي نمايد ديده
  .سبب نزول
أخـنس بـن   در مـورد يكـي از     اقوال مختلفي اين سوره  بنا به:  ابوحيان گفته

نـازل  عاص بن وائل، جميل بن معمر، وليد بن المغيره و أميه بن خلـف   ،شريق
باشد، در هر حال اين   ي آنها نازل شده است، و ممكن است در مورد همه  شده
داراي اين ويژگيها باشند، تحت پوشـش    ي كساني را كه عام است و همه  سوره

  .دهد قرار مي
  .معني لغات

اي از  ويـل نـام دره  : انـد  و گفتـه . عـذاب  بدبختي و نابودي، هالكت و: ويل
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  .هاي جهنم است دره
و آبـروي آنهـا را     مـردم را غيبـت كـرده     هماز آن است كه: لمزه هلكل همز

  .كند دار مي لكه
با حركات ابرو و چشم يا دسـت و سـر از ديگـران عيبجـويي       كسي كه:  لمزه 
  .خود را بزرگ جلوه دهدكند، تا از اين طريق آنان را توهين و تحقير نمايد و  مي

  كرات و مـرات شـمرده    خاطر حوادث روزگار آن را به  به:  جمع ماال وعدده
  .است

  .برد گمان مي: يحسب
  .خواهد ماند  شود و جاودانه مالش سبب ماندن او در دنيا مي:  اخلده  ان ماله 

  .هرگز چنين نيست! هرگز: كال
  .شود مي  و انداختهگردد و فر با اهانت و حقارت پرت مي: لينبذن

از نامهاي جهـنم اسـت و بيـانگر ايـن      نامي   حطمه. آتش جهنم: في الحطمه
شـكند و خـرد    شـود در هـم مـي     بدان فرو انداختـه   هر آنچه  واقعيت است كه

  .نمايد مي
  .، فروزان برافروخته: الموقده

، و كـانون كفـر، كبـر و فسـق      ژرفاي قلبها كه  به  آتشي كه: تطلع على األفئده
رود و بـر دلهـا    است، فـرو مـي    مركز حب ثروت، قدرت و منزلت دنيوي بوده

  .شود مي  مسلط و چيره
  ي سـوزان دوزخ سـرپوش گذاشـته    ، بر كـوره  و سرپوشيده  در بسته: مؤصده

  .است  شده  ، و درهايش بسته شده
دراز،   صـورت سـتونهاي كشـيده     هاي سوزان جهنم بـه  شعله :في عمد ممده

  .گيرد كند و ايشان را دربر مي مي  ن را احاطهدوزخيا
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  .معناي كلي
ريـم دوزخيـان در آن جـاري      اي در جهنم كه ي دره وسيله  خداوند متعال به
و   چيني پرداختـه  سخن  به  كند كه ي عيبجويي را تهديد مي است هر غيبت كننده

ايـن اسـت   ويژگيهاي آنان   كند، و از جمله از عيب و عار پاكدامنان جستجو مي
  كـرات و مـرات هيچگونـه     آوري مال و ثـروت و شـمردن آن بـه    جز جمع  كه

ي  انفاق آن در راههاي خير و صله  و رغبتي به  ي ديگري ندارند، و عالقه دغدغه
دارائيشـان    برنـد كـه   خبراند گمـان مـي   نادان و بي  ندارند، از بس كه... ارحام و 

تمام تالش و كوشش خود   طر است كههمين خا  بخشد، به بدانها جاودانگي مي
برنـد باعـث ازديـاد     گمـان مـي    كه  اند و گسترش ثروتي نموده  توسعه  را متوجه

در واقـع بخـل و خسـت، عمـر را در هـم        داننـد كـه   شود، و نمـي  عمرشان مي
عمر را بـارور    كشاند، و تنها نيكي است كه نابودي مي  شكند و مملكت را به مي

  .دهد و افزايش مي
خداوند در مقـام تجليـل از دوزخ و جهـت ايجـاد رعـب و وحشـت از آن       

 .j  i  h  g   f  e  d  c  ba z}  :فرمود
  و درهم شـكننده   خردكننده  او بدون شك به) . چنين نيست(هرگز ! هرگز( 

  و درهم شكننده  داني خردكننده مي  تو چه. شود مي  گردد و فرو انداخته پرت مي
آتـش بـر    .n  m  lz       }: و فرمـود   تفسـير كـرده   سـپس آن را ) چيست؟
سوخت آن زغال سنگ و آدميان است و بر اثر شـدتي    ي خدا است كه افروخته

رسـد و آن را   قلـب مـي    كند و به از اجسام عبور مي .s  r    qz    }  دارد  كه
سوزاند، و با وجـود آن حـرارت شـديد، آنـان در دوزخ توقيـف و زنـداني        مي
  .اند د و از بيرون آمدن نوميد گشتهان شده
جهـنم آنـان را    .w  v  uz   } : خداوند فرمود  همين خاطر است كه  به
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در پشـت درهـاي دراز جهـنم     .z  yz  } . شود مي  گيرد و بر آنان بسته فرا مي
: فرمايـد  آينـد، قـرآن در ايـن بـاره مـي      گيرند و هرگز از آن بيرون نمـي  قرار مي

{  ³  ²  ±   °  ¯  ¸  ¶  µ  ´z. )22: الحج.(  
دوزخيان بخواهند خويشـتن را از غـم و انـدوه عظـيم آتـش        هر زمان كه( 

  .پناه بر خدا از آن عذاب). شوند  برهانند، بدان برگردانده
  .مفهوم آيات

  .با روز رستاخيز  در رابطه  تثبيت عقيده -1
  .چيني برحذر داشتن از غيبت و سخن -2
انـد و تحـت تـاثير آن     ي مال و ثروت شـده  شيفته  هبدنام كردن كساني ك -3

  .اند قرار گرفته
  .انگيز است عذاب آتش دوزخ بسيار شديد و وحشت -4
غيبـت و عيبجـويي     هالك و نابودي و عـذاب از آن كسـاني اسـت كـه     -5
زنند و از انفاق و بخشش مال و ثروتشـان بخـل و    مي  ديگران طعنه  كنند، به مي

  .ورزند خست مي
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  ه فيلسور
  

C B A 
 { l k j i h         g f e d  c b a `    _ ~ }

x w    v u t s r q  p o n m z.  
 

  . تسميه  وجه
  ، زيرا با بحث از داستان اصحاب فيل شروع شـده  شده  ي فيل ناميده سوره  به
  .است

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
زن را ذكر  طعنه ي قبل، خداوند سبحان حال و وضع افراد عيبجو و در سوره

آنهـا گوشـزد     بالند، و خداوند بـه  و بدان مي  مال و ثروت را جمع كرده  كرد كه
رسـاند و   آنهـا نمـي    سـودي بـه    گونه مال و ثروت در روز واپسين هيچ  نمود كه

بـا آوردن داسـتان     سپس در ايـن سـوره  . گرداند نياز از خداوند نمي انسان را بي
بسيار نيرومندتر و ثروتمنـدتر و طغيـانگر     كرد، كهاصحاب فيل دليل آن را ذكر 

ترين مخلوقات خود آنها را نابود  بودند، اما خداوند توسط كوچكترين و ضعيف
سـودي بـراي ايشـان در بـر       گونه داشتند هيچ  كرد و مال و قدرت و شوكتي كه

  .نداشت
  .معني لغات

است، هـر   صبر داني؟ مخاطب در اينجا پيام آيا نمي: الم تر كيف فعل ربك
، اما بر اثـر مشـاهده آثـارش، چنـان      نكرده  را مشاهده  آن واقعه صچند پيامبر 
  .است  كرده  گويي آن را مشاهده  شود كه تلقي مي
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از ساير فيلها بزرگتر بـود و    كه) محمود(يعني فيل موسوم به  :أصحاب الفيل
  .صاحب آن بود  شهپادشاه حب  همراه داشت، و ابرهه  فيل ديگر نيز به  دوازده

  . ي آنان در راستاي تخريب كعبه تالش و حيله :ألم يجعل كيدهم
  .باطل و تباه ساختن: في تضليل

  .در هوا پرواز كند خواه كوچك باشد يا  بزرگ  هر آنچه: الطير
  . دسته  دسته: ابابيل
  .لسنگ گ. گل متحجر: سجيل

  پس بـا پـا آن را لـه   اند و سـ  حيوانات آن را جويده  برگي كه :كعصف مأكول
  .اند كرده

  .معناي كلي
در سال تولد پيامبر   اي بسيار بزرگ را در خود جاي داده كه واقعه  اين سوره

  كـه  - » ي اشرم ابرهه«: بدين صورت است كه  ي آن واقعه اتفاق افتاد؛ خالصه ص
 »صنعا«در   ، بر آن شد كه-كرد  فرمانروايي يمن را مي  دستور پادشاه حبشه  بنا به

حج   جاي حج بيت الحرام به  به  معبدي را بسازد، وي اعراب را دعوت نمود كه
  را بـه   خواست با اين كار بازارهـاي تجـارت مكـه     آن معبد روي بياورند؛ ابرهه
  مطرح كرد و پادشـاه مكـه    ي خود را با پادشاه حبشه يمن منتقل سازد، او نقشه

  آن معبد را طوري سـاخت كـه    د از اينكهنيز با خوشحالي آن را پذيرفت، اما بع
  ناميد، يـك نفـر قريشـي آمـد و بـه      »قليس«نظير بود و آن را  در تاريخ يمن بي

آن را   كـرد؛ وقتـي ابرهـه     عنوان تحقير و توهين ديوارهايش را با نجاست آلوده
فيل  13لشكري را مجهز نمود، آنان   ديد خشمناك شد و براي ويران كردن كعبه

حركت   طرف مكه  بزرگترين آنها محمود نام داشت، و به  همراه داشتند كه  را به
جنگيدنـد و   كرد، با آن مي گيري مي در مقابل آنان موضع  اي كه كردند و هر قبيله



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٦٧

٦٧

  رسـيدند، در نزديـك مكـه     نزديك مكـه   به  آوردند، تا اينكه آن را از پاي در مي
گفتگـويي   صپدر بزرگ پيـامبر   )عبدالمطلب بن هاشم(ميان آنها و رهبر مكه 

شـتران عبـدالمطلب را     ابرهـه   صورت گرفـت و در نهايـت بـر آن شـدند كـه     
خواهند  مي  حال خود واگذارد تا هر آنچه  بازگرداند و عبدالمطلب نيز آنان را به

هـا   كوه  كنند و به  را تخليه  مكه  دستور داد كه  اهل مكه  انجام دهند، و به  با كعبه
اي  دره  به  لشكر ابرهه  هنگامي كه. در امان باشند  د تا از شر لشكر ابرههفرار كنن

، هـر كـدام از    هائي از پرندگان ظاهر شدند كـه  نام محسر رسيد، ناگهان دسته  به
را سـنگ بـاران     فرمان خدا لشـكر ابرهـه    آنان حامل سنگهاي ريزي بودند و به

پـا    ها از هم پاشيد، و ابرهـه سر آنها شكست و گوشت بدن آن  كردند، طوري كه
هالكـت    ريخت و در راه بازگشت به فرار گذاشت، اما گوشت بدنش فرو مي  به

  و حاميـان بيـت اهللا    و اين نعمتي از جانب خداوند بـراي سـاكنين مكـه   . رسيد
عنـوان نمـادي     الحرام را به  و ساكنان بيت اهللا  الحرام بود، ولذا ملت عرب، كعبه

  .دادند احترام قرار مياز قداست مورد 
  .مفهوم آيات

  .در برابر اذيت و آزار قريشيها صتسلي و دلنوايي پيامبر  -1
  .و همراهانش  يادآوري پندآميز قريش در برابر رويداد الهي بر سر ابرهه -2
اي از  هايي از قدرت خداوند در تدابير وي براي بندگانش و نمونـه  جلوه -3

  .خشم وي در برابر دشمنانش
  .ي خود در برابر دشمنان دين الهي حمايت خداوند از خانه -4
قصه فيل يك رويداد تاريخى است كه به عام الفيل مشهور شد در همان  -5

  ).م570(تولد يافتند  صسالى كه رسول اهللا 
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C B A 
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  . تسميه  وجه 
از نعمت خداوند بر آنها   ، زيرا در ابتداي سوره شده  ناميده ي قريش سوره  به

  .C B Az }  :است  بحث شده
 

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
  :باشند مي  هر كدام از آنها حاوي نعمتي از نعمتهاي خداوند بر اهل مكه

بـراي ويـران     است كـه   ي قبل متضمن هالك كردن دشمنان اهل مكه سوره 
  نيز از نعمت ديگري بحث به ميان آورده كه  بودند، و اين سوره  آمده  كردن كعبه

باشـند در    اسـت، تـا از ايـن طريـق امكـان داشـته        اتحاد و همبستگي اهل مكه
مسافرتهاي تجاري تابستان و زمستان براي تامين ضروريات زنـدگي بـا كمـال    

  .امنيت و آرامش شركت نمايند
ابـي بـن     كـه   ، نقل شده وره با يكديگربا ارتباط تنگاتنگ اين دو س  در رابطه

  ايشـان بـه    كرد، حتي روايت شده كه حساب مي  كعب آنها را همانند يك سوره
  .انداخت نمي  ميان آنها فاصله  بسم اهللا  وسيله

  .سبب نزول
:   كـه   م از ام هـاني دختـر ابوطالـب نقـل كـرده     كَاز ح »الخالفيات«بيهقي در 

ل اهللا« :فرمود صپيامبر  ونزلـت «: وذكر احلديث, وفيـه»  قريشاً بسبع خصالفضَّ
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  .)1(»سورة مل يَذكر فيها أحد غريهم
و «:  از جملـه » ي هفت ويژگي قريش را ارج نهـاده اسـت   وسيله  خداوند به(
  جز قريش هيچ كس ديگـري در آن ذكـر نشـده     كه  اي در قرآن نازل شده سوره
  ).»است

  .معني لغات
آن الفت گرفت و عـادت    به »ألِفَ اليشء إيالفاً «: دشو مي  گفته :إليالف قريش

  .كرد
  .است  هاي عربي از نسل نضر بن كنانه نام قبيله: قريش
  .مسافرت، كوچ: الرحله
  داده  و روزي آنان را توسـعه   را براي آنها مهيا كرده  راه جلب آذوقه: أطعمهم

  .است
  شمنان در امان قرار دادهخداوند آنها را در برابر تجاوز مالي و جاني د: آمنهم

  .است
  . فضيلت سوره

از ام هـاني دختـر ابوطالـب      كه  از حكم گزارش داده »الخالفيات«بيهقي در 
ل اهللا قريشاً بسبع خالل« :فرمايد مي صپيامبر خدا :   نقل كرده كه إين منهم, : فضَّ

وإهنم عبدوا  وإن النبوة فيهم, واحلجابة والسقاية منهم, وإن اهللا نرصهم عىل الفيل,
 :ثـم تـال. »اهللا عرش سنني ال يعبده غريهم, وإن اهللا أنزل فـيهم سـورة مـن القـرآن

{ C B Az.)2(.  

                                                 
 .فياتاخلال )١(
 .منبع سابق )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٧٠

٧٠

من از   اينكه -1: است  ي هفت ويژگي به قريش امتياز داده وسيله  خداوند به(
پوشـي   اختصاص پرده -3. است  شده  نبوت از ميان آنها برگزيده -2. آنها هستم

خداوند آنهـا را     -5. ايشان  اختصاص آبدهي در مراسم حج به -4. هاآن  به  كعبه
تنها ايشان در مـدت ده سـال خـدا را       -6. در ماجراي اصحاب الفيل ياري داد

جـز قـريش هـيچ كـس       كـه   اي در قرآن نازل شـده  سوره -7. كردند عبادت مي
ي قـريش تـالوت    سـوره  صسـپس پيـامبر   . »اسـت   ديگري در آن ذكر نشـده 

  ).رمودندف
  .داند مي »غريب«ابن كثير اين روايت را  

  .معناي كلي
گيرد،  ي پيشين تعلق مي مفهوم سوره  جار و مجرور به: اند اكثر مفسرين گفته

خاطر ايجاد امنيت و مصلحت قريش نابود كرديم،   را به »اصحاب فيل«يعني ما 
  در زمسـتان، و بـه   يمـن   با كمال اطمينان مسافرتهاي تجاري خود را به  تا اينكه

شام در تابستان سپري كنند؛ پس خداوند مخالفان آنها را نـابود كـرد و احتـرام    
آنـان احتـرام     بـه   زبانـان افـزايش داد، تـا جـايي كـه      را در دل عـرب   اهل مكـه 

  .دادند گذاشتند و هيچ يك از سفرهاي آنان را در معرض خطر قرار نمي مي
پاس آن نعمـت، خـدا را شـكر      به  داد كه آنها دستور  از همين رو خداوند به

  را مخلصانه  بايستي خداوندگار اين خانه( .M L K J Iz }  :نمايند
 .)پرستش نمايند  و موحدانه

{   U T S R Q P  O Nz. 

اسـت، و    است و خوراكشان داده  از گرسنگي ايشان را رهانيده  خدايي كه(  
  .)است  آنان را از خوف و هراس ايمن ساخته

و خالي از خوف و هراس از بزرگترين نعمتهـاي دنيـوي     دغدغه خوراك بي 
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٧١

شكر و سپاس است از   باشد، پس هر آنچه ي شكر و سپاس مي شايسته  است كه
  !. اي ما بخشيده  نعمتهاي ظاهري و باطني را به  آن تو باد اي خدايي كه

بـه, معـاىف يف من أصـبح آمنـاً يف « :فرمايد در اين راستا مي صپيامبر خدا  رسِ
 .»بدنه, عنده قوت يومه وليلته, فكأنام حاز الدنيا بحذافريها

هر كس با كمال امنيت، بدني سالم و دارا بودن غذاي آن شب و روز، صبح (
  . )دست آورده است  ي دنيا را به را در ميان قومش آغاز كند، گويا اينكه همه

، در  شت و تعظيم كعبهپروردگار هر مخلوقي است جهت بزرگدا  خداوند كه
) اهللا(بـه  ) بيـت (  اختصاص داد، بنابر اين اضافه  بيت اهللا  اينجا ربوبيت را تنها به

  .در اينجا براي تعظيم و احترام است
يعني با فراهم كردن امنيت و آرامش آنها را مورد لطف و  :وآمنهم من خوف

شريكي براي او قـرار  ، پس بايد تنها او را پرستش كنند و هيچ  عنايت قرار داده
  .ندهند

پس هر كس اين دستور خدا را به اجرا در آورد، خداونـد  :  گويد ابن كثير مي
كند، و هر كس از آن سر باز زند در  در دنيا و آخرت امنيت را برايش فراهم مي

: فرمايـد  مـي  متعـال  خداونـد   گردد، چنانكـه  دنيا و آخرت از آرامش محروم مي
{X  W  V  U   T  S  R    _  ̂        ]  \   [  Z  Y

k  j  i  h  g  f  e      d  c  b  a  ̀   l    m
t  s   r  q  p  o  n z. )113-112: النحل.(  

بردنـد و از   در امن و امان بسر مي  زند كه خداوند مردمان شهري را مثل مي(
ن شد، امـا آنـان كفـرا    سويشان سرازير مي  ي فراوان به هر طرف روزيشان بگونه

انجام دادند، گرسنگي و هراس   خاطر كاري كه  نعمت خدا كردند، و خداوند به
سـوي ايشـان آمـد، امـا آنـان        پيغمبـري از خـود آنـان بـه    . را بديشان چشـانيد 
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  ).دروغگويش ناميدند، پس عذاب الهي ايشان را در حال ستمگري فرو گرفت
  .شود از آيات فهم مي  آنچه

اسـت    پـاك و منـزه  . ت خداونـد متعـال  تجليات تدبير، حكمت و رحمـ  -1
  .دانا و مهربان است  خدايي كه

،  مكـه   خداوند با نابود كردن اصحاب فيل و منع كردن آنـان از ورود بـه   -2
بخشيد   خوراك ايشان توسعه  قريشيان را مورد لطف و عنايت خود قرار داد، به

پاس اين   به و زمينه امنيت را برايشان فراهم ساخت، پس الزم و ضروري است
  .نعمتها خدا را شكر و سپاس گويند

پرستش و بندگي تنها براي خداوند واجب است و بايد از بنـدگي بـراي    -3
  .غير از او پرهيز كرد

  بـه   شكر در برابر نعمت واجب است، و روش شكر آن نيز اين است كه -4
  .دپاس آن، خدا را سپاس و ستايش كرد و آن را در راه رضاي وي صرف نمو

رها شدن از گرسنگي و در امان بودن از خوف و هـراس محـور اصـلي     -5
 .زندگي است
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 سوره ماعون
 

C B A 
 { b a ` _ ^ ]  \ [ Z Y X W V

 q p o n  m l k j i h g f  e d c
  u t s rz.  

  . تسميه  وجه 
توبيخ   به  ، زيرا خداوند سبحان در آخر سوره شده  ناميده »ماعون«ي  سوره  به
، و .كنند خودداري مي  از دادن وسايل كمكي كم ارزش خانه  كه  اني پرداختهكس
كساني مورد سرزنش   شود، زيرا در ابتداي سوره مي  نيز ناميده »دين«ي  سوره  به

  .منكر مجازات قيامت هستند  اند كه قرار گرفته
  .ي قبل مناسبت آن با سوره

  ).4: قريش( Q  P   Oz  }  :ي قبل فرمود در سوره  وقتي كه -1
  ).است  ايشان را از گرسنگي رهانيده(
تغذيـه مسـتمندان     مـردم را بـه    توبيخ كساني پرداخت كـه   به  در اين سوره 

  .كنند تشويق و ترغيب نمي
بايســـتي ( .M L K J Iz } : ي قبـــل فرمـــود در ســـوره -2

  .)پرستش نمايند  و موحدانه  را مخلصانه  خداوندگار اين خانه
  نمـاز خـود را بـه     توبيخ و سرزنش كساني پرداخـت كـه    به  رهو در اين سو

  .سپارند دست فراموشي مي
ايشان با وجـود    ي قبل از نعمتهاي خود بر قريش بحث راند كه در سوره -3

  آن نعمتها نيز منكـر روز رسـتاخيز و مجـازات قيامـت بودنـد، و در اينجـا بـه       
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  .تهديد آنها پرداخت  ي عذاب خود به وسيله
  .ي لغاتمعن

اي، مـراد از ايـن    اي و شناخت را كسب ننمـوده  آيا آگاهي پيدا نكرده: أرأيت
  .نمايد  پيام بعدي توجه  به  است كه  ال در اينجا تشويق شنوندهؤس

  .روز رستاخيز و مجازات: الدين
او زور و سـتم روا    راند، به تندي مي  و به  يتيم را ستمكارانه: الذي يدع اليتيم

  .دهد و حقش را نميدارد  مي
  غذا دادن بـه   ديگران را به  خود و نه  يعني نه :وال يحض على طعام المسكين

  .كند فقير و محتاج تشويق نمي
نماز را دست   كساني است كه نابودي و عذاب سخت از آنِ: فويل للمصلين

  .گيرند كم مي
وقت مقـرر   اندازند و آن را در تأخير مي  انجام آن را به: عن صالتهم ساهون

  .خوانند خود نمي
رياكارند و نماز و ساير اعمالشان را در انظار عموم انجام   كساني كه: يراؤون

  .دهند براي خداوند انجام نمي  دهند، پس آنان اين عبادات را مخلصانه مي
كلنگ، سوزن ، ديگ، نمك و  : وسايل ناچيز منزل، از قبيل :ويمنعون الماعون

ي امانتي ميان مردم رد  گشايي و رفع نياز، معموال بگونه رهدر گ  ساير وسايلي كه
  .كنند شود، منع مي و بدل مي

  .معناي كلي
  :عبارتند از  است كه  از انسانها بحث به ميان آورده  ي دو دسته درباره  اين سوره

  .كنندگان روز حساب و جزا كافران و منكران نعمتهاي خدا و تكذيب -1
در اعمال و   دهند، بلكه خاطر خدا انجام نمي  يشان را بهكارها  منافقاني كه -2
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  .باشند نمازشان رياكار مي
  خداوند متعال صفات ناپسند گروه نخسـت را در ايـن سـوره يـادآور شـده     

  دهند و به تندي او را آزار مي  آنها يتيم را به تمسخر گرفته و به  :است، از جمله
دهند حتي اگر آن كار نيك بـا   نجام نميهيچ كار نيكي ا. باشند فكر تأديبش نمي

عبـادت    آنها نـه . باشد  اي هم براي آنان دربر نداشته زبان صورت پذيرد و هزينه
  .كنند بندگان خدا نيكي مي  نسبت به  دهند و نه خداي خود را نيكو انجام مي

در  مانند و آن را از نماز غافل مي  دوم، آنها عبارتند از منافقاني كه  و اما گروه
. كننـد  مـي   شكل و صورت آن توجـه   دارند و تنها به اوقات معين خود برپا نمي

خداوند متعال هر دو . روح و محتوا است و اهل ريا و تظاهر هستند نمازشان بي
  .است  و كارهايشان را تقبيح نموده  مرگ و نابودي تهديد كرده  را به  گروه

  .مفهوم آيات
  .دادن يتيم و مسكينتشويق و ترغيب براي خوراك  -1
  .روز رستاخيز و حساب و جزا  راجع به  تثبيت عقيده -2
مراعات نماز و محافظت بر وقت و زمان معين آن، و اخالص در نماز و  -3

  .ساير اعمال
؛  اموال ناچيز و كـم ارزش خانـه  تشويق براي انجام كارهاي نيك و دادن  -4

از دادن آن   ا خداوند كسـاني را كـه  ، زير... امانت دادن ظرف، كتاب و   امثال به
  .است  كنند مورد مالمت و نكوهش قرار داده خودداري مي

  .برحذر كردن مردم از صفات و ويژگيهاي منافقين -5
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  سوره كوثر
  

C B A 
 {b   a ̀  _    ~  }    | { z y x w   vz.  

  . موضوع سوره 
  .است  عطا شده صپيامبر   به  پاياني كه هاي فراوان و بي نعمت
  . تسميه  وجه

  خداوند در آن آيـه   كه  اي شروع شده ، زيرا با آيه شده  ي كوثر ناميده سوره  به
x w   v }  :فرمايـد  داده و مـي  را مخاطب خود قرار مـي  صپيامبر 

 yz. )ايم تو عطا كرده  ما خير و بركت فراوان و دايمي دنيا و آخرت را به .(  
  .در بهشت استكوثر نام رودي : برخي معتقدند
  .سبب نزول

پسر پيـامبر   « عبداهللا«وقتي : اند ابن عباس، مقاتل، كلبي و عموم مفسران گفته
او را بگذاريد، مردي ابتـر يعنـي مقطـوع    : درگذشت، عاص بن وائل گفت ص

را   آنگاه خدا اين سوره. يابد پس وقتي بميرد نام و نشانش پايان مي. النسل است
  .نازل كرد

البته . است  در مورد ابوجهل نازل شده  اين سوره:  كه  نقل شده از ابن عباس 
قـرار   صدر صـف مبـارزه بـا پيـامبر       شود كه ي كساني مي شامل همه  اين سوره

  .باشد  نشده  آنها اشاره  به  باشند يا اينكه  گيرند، خواه در سبب نزول ذكر شده مي
  .معني لغات
  .ديمتو عطا كر  به! اي محمد :إنا أعطيناك
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يعنـي خيـر و بركـت    : گوينـد  برخي مـي . نام رودي است در بهشت: الكوثر
  .فراوان و دايمي دنيا و آخرت

طور مداوم نماز بخوان؛ و در مقابل   و به  براي خدايت خالصانه: فصل لربك
  .جاي آور  است شكرش را به  تو داده  خدا به  خير و كرمي كه

  .قرباني كردن، شتر نحر نمودن: وانحر
  .توز و بدخواهان تو  دشمنان كينه: انئكش

  .نام و نشان و مقطوع النسل خير و بركت، بي بي: األبتر
  .معناي كلي

w   v }   :فرمايـد  مـي  صپيـامبرش محمـد     خداوند متعال خطاب به

 y xz.  
از ). ايـم  تـو عطـا كـرده     ما خير و بركت فراوان و دايمي دنيا و آخرت را به(
طول و عـرض آن راه يـك مـاه اسـت، آبـش از شـير         آن حوض آبي كه  جمله

دارد،   تعداد ستارگان ظرفهاي درخشـنده   تر است و به سفيدتر و از عسل شيرين
  .شود نمي  هر كس از آن بنوشد، ديگر هرگز تشنه

شـكر    بـه   دهد كه او دستور مي  از منت خود بر او بحث راند، به  بعد از اينكه
  .z z } |    {  } :خدايش بپردازد

  ).چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن  حال كه(
، زيرا اين دو عبادت بر هر عبادت  خداوند تنها از اين دو عبادت بحث نموده

خـدا محسـوب     ي نزديـك شـدن بـه    ديگري برتري دارند و بزرگتـرين وسـيله  
آورد، و  جود مـي و  قلب و اعضا خضوع و خشوع را به  گردند، چون نماز در مي

خداوندگار است، زيرا نحر يعني قرباني كردن   ي تقرب جستن به نحر نيز وسيله
  ي آن اسـت و بـدان عالقـه    انسان شيفته  بهترين اموال، و انفاق مال و ثروتي كه
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  . دارد
انـد   در حقيقت بدخواهانت و دشمنانت از هر خير و بركتي بريده: ان شانئك

  .شان از صفحه تاريخ محو شده استاند و نام و مقطوع النسل
دارد، داراي   بـر اثـر برافراشـتگي نـام و پيـروان فراوانـي كـه        صاما پيامبر 

  . نقص و عيبي است  شخصيتي كامل و عاري از هرگونه
دشـمنانش    كـه   پايان رسيده  به صبا اعالم نويدي براي پيامبر » كوثر«  سوره

ذليـل، پسـت و   : با اوصـافي همچـون  كشاند، و بدخواهانش را  نابودي مي  را به
اسـت، ايـن در حـالي      از هر خير و بركت دنيا و آخرت توصـيف نمـوده    بريده

بر بلنداي مĤذن و منبرها بـر زبـان     تا آخر زمان جاودانه صنام پيامبر   است كه
  .خواهد بود

  .مفهوم آيات
  .صاحترام و تكريم خداوند متعال از پيامبرش محمد  -1
  .در بهشت است  رود كوثر كه  راجع به  ث ذكر شدهتأييد احادي -2
  .اخالص در نماز، قرباني و ساير عبادتهاي ديگر واجب است -3
  .نفرين از ظالم مشروع و جايز است -4
كنـد و تسـلي    كمـك مـي   صي خود، محمد  و فرستاده  بنده  خداوند به -5

  .دهد دشمنانش جواب رد مي  نمايد و به خاطر او را مي
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  . موضوع سوره
  ي توحيد و برائت از شرك و گمراهـي نيـز ناميـده    سوره  ي كافرون به سوره

درخواست كردند نرمش و سازش از خود نشان  صمشركين از پيامبر . شود مي
يك سال خدايان آنان را پرستش كند و آنها هم يـك سـال    از او خواستند. دهد

نازل شد و اميـد كـافران را    »الكافرون«ي  آنگاه سوره. خداي او را پرستش كنند
پرستان  ي اهل ايمان، و بت نوميدي و يأس مبدل ساخت، و نزاع بين دو فرقه  به

اعتبار  بي  شهسري كافران را براي همي ارزش خيره داد، و فكر و نظر بي  را فيصله
  .قلمداد كرد
  . تسميه  وجه

فرمان  صپيامبرش محمد   ، زيرا خداوند به شده  ناميده »كافرون«ي  سوره  به
ايشـان هرگـز بتهـاي      كافران را مخاطب خود قرار بدهد و اعالم دارد كه  داد كه

 .I H G F E D C B Az  }  :پرستد آنان را نمي
  ).پرستم پرستيد، من نمي ا ميشم  را كه  آنچه! بگو اي كافران(
  .است  شده  نيز ناميده »برائت از مشركين«و  »اخالص«ي  سوره  و به 

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
خـدا را بپرسـتد و هـيچ      مخلصـانه   ي قبل دسـتور داد كـه   خداوند در سوره



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٨٠

٨٠

ي توحيـد، و برائـت از    سوره  كه  شريكي را براي او قرار ندهد، و در اين سوره
از عبـادت كفـار تصـريح     صاستقالل عبادت پيامبر   و گمراهي است به شرك
جز خـدايش هـيچ چيـز ديگـري از بـت و خـدايان آنـان را         ص، محمد  شده
توحيـد و يكتاپرسـتي    صمحمـد    آنجا رسيد كـه   پرستد، در نهايت كار به نمي

  .پرستي خود را پيروي نمايند باشد و آنها نيز شرك و بت  خود را داشته
  . لت سورهفضي

  قـل هـو اهللا  «ي  را همراه بـا سـوره    اين سوره صپيامبر   كه  در روايت آمده
در دو ركعـت نمـاز طـواف و نمـاز فجـر و سـنت بعـد از نمـاز مغـرب           »احد
  قـل هـو اهللا  «و »كـافرون «، »اعلـي «هاي  خواند و سنت وتر را با قرائت سوره مي
  . داد انجام مي »احد

  .سبب نزول
خواسـتند   صكـافران قـريش از پيـامبر    :  كه  ب گزارش دادهعبدالرزاق از وه

يك سال خدايان آنها را پرستش كند و آنها هم يك سال خـداي او را پرسـتش   
و در روايـاتي ديگـر سـبب نزولهـاي     . نـازل شـد  » كافرون«ي  كنند، آنگاه سوره

  .از نظر محتوا با اين روايت تفاوت ندارند  ذكر شده كه  ديگري براي اين سوره
  .معني لغات

  :بگو! اي محمد: قل
  . اي مشرك در مكهسرؤ: يا أيها الكافرون

  . پرستم پرستيد نمي در آينده آنچه را مي: ال أعبد ما تعبدون
شـما  ! ، اي جماعت مشركين در آينده  اكنون و نه  نه: وال أنتم عابدون ما أعبد

ي يكتـا و  عبـارت از خـدا    خداي حقيقي مورد پرستش مرا نخواهيد پرستيد كه
  .است  يگانه
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 3-2ي  بـراي تأكيـد اسـت، و دو آيـه      اين دو جمله: برخي بر اين باورند كه
عبـارت   صعبارت است از تفاوت كلي در مفهوم عبادت؛ چون خداي محمد 

و معنـي دو  . هـا اسـت   است از خداي رحمان، و خداي مشركين عبارت از بت
 ص؛ عبـادت پيـامبر   عبـارت اسـت از اخـتالف كامـل در عبـادت      5 -4ي  آيه

شركي اسـت، امـا عبـادت      است و خالي از هرگونه  براي خداي يگانه  خالصانه
. هم نخواهنـد رسـيد    پرستي است؛ پس هرگز به  مشركين پر از شرك و دوگانه

  .عبادت ما  معبود ما يكي است و نه  است نه  انگار گفته
  .باشيد  شما شرك خود را داشته: لكم دينكم
  .كنم من توحيد و يكتاپرستي خود را دارم و آن را رها نميو : ولي دين
  .اي مهم فايده

ي  در حـين متاركـه    عادت مردم بر اين جاري است كـه :  گويد امام رازي مي
كنند، اما اين كار  را اجرا مي .z\ [ ^ _ `   }: ي جنگ و خصومت آيه

اجرا شـود،    كه  غير جائز و نامشروع است، زيرا خداوند اين قرآن را نازل نكرده
  .)1(موجب آن عمل شود  در آن تدبر شده و به  تا اينكه  آن را نازل كرده  بلكه

  .مفهوم آيات
  .منينؤقضا و قدر نسبت به كافران و م  راجع به  تثبيت عقيده -1
واليـت دارد و او را از پـذيرفتن پيشـنهاد باطـل      صخداوند بر پيـامبر   -2

  .دارد مشركين نگه مي
  .ميان مؤمنين و كفار و شرك، واجب و ضروري است  فاصلهايجاد  -3

                                                 
 ].٢٢/١٤٨تفسري الرازي [  )١(
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 سوره نصر
 

C B A 
 { n m l k j i  h g f e d c b a

r  q p os   w v u     tz.  

  . موضوع سوره
موجب سربلندي مسلمانان و   كند كه بحث مي  »فتح مكه«در مورد   اين سوره

هـاي   ن فتح و ظفر ناخنبر اثر اي. انتشار و گسترش اسالم در جزيرة العرب شد
ديـن خـدا درآمدنـد و پـرچم اسـالم        شد و انسانها به  شرك و گمراهي بركنده

قبـل از    خبـر از فـتح مكـه   . ها اضمحالل يافت شد و دين و امت بت  برافراشته
  .باشد مي صترين دليل صدق نبوت حضرت محمد  تحقق آن، روشن

  . تسميه  وجه
e d c b a }  :ي آيـه   يـرا بـه  ، ز شـده   ناميده »نصر«ي  سوره  به

fz. است  شده  نيز ناميده »توديع؛ خدا حافظي«ي  ، و سوره شروع شده.  
  .ي قبل مناسبت آن با سوره

ي قبل از تفاوت كامـل ميـان ديـن فرسـتادي      وقتي خداوند سبحان در سوره
  ايـن قضـيه    به  و آيين كافران قريش بحث راند، در اين سوره صخود، محمد 

 صاضمحالل و نابودي اسـت، و ديـن محمـد      دين آنها رو به  رمود كهف  اشاره
چنـدان دور ديـن او     ي نه پيروزي و كاميابي در حركت است، و در آينده  رو به

  .كند خود جلب مي  پيروان زيادي را به
  . فضيلت سوره

: ي نصـر فرمـود   سـوره   راجع به صپيامبر :  كه  ترمذي از انس گزارش داده
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  ). باشد ي نصر معادل يك چهارم قرآن مي سوره. ()1(»ربع القرآن أهنا تعدل«
  .سبب نزول

مرا  عمر : فرمود  اند كه روايت كرده مامام بخاري و ديگران از ابن عباس 
آمد برخي از آنان  نظر مي  چنين به. داد در مجلس بزرگان و سالخوردگان جا مي

  دانسـتم مـرا خواسـته    انـد، مـي  اعتراض داشته باشند، روزي مرا نزد آنان فرا خو
b a } : ي خـدا  ي فرموده درباره: آنها گفت  آنها بشناساند، عمر به  است تا به

 f e d cz. مـا فرمـان داده    خـدا بـه  : گوييد؟ بعضي گفتند مي  چه  
. پيروز شديم او را سپاسگزار باشيم و از وي طلب مغفرت كنـيم   است وقتي كه

ابـن  : مـن گفـت    بـه  آنگاه عمر . ي نگفتندو بعضي هم ساكت ماندند و چيز
: گـويي؟ گفـتم   مـي   پس چه: گفت!  نه: گفتم! گويي؟ آيا تو نيز چنين مي! عباس

a  }است   او خبر داده  چون خدا به. دارد صاشاره به پايان عمر مبارك پيامبر 
 f e d c bz.  )پيروزي و فتح از جانب خـدا محقـق     وقتي كه

r  q p os  u     t }  .باشـد  تو مـي  اين نشانه قرب اجل )شد
  w vz. )ــاش و از او طلــب   پــس تســبيح خــوان و سپاســگزار خــدايت ب

خدا قسـم جـز     به: آنگاه عمر گفت ).پذير است  او بسيار توبه  بخشودگي كن كه
  .دانم ي تو چيزي از آن نمي گفته

  .معني لغات
، بـراي  صمحمـد  ياري خدا در حق پيامبرش   هنگامي كه:  إذا جاء نصر اهللا

  .رسد پيروزي بر دشمنان فرا مي
  . فتح مكه: الفتح

                                                 
 .»حديث حسن«:  آن گفته  و راجع به  ترمذی اين را روايت كرده  )١(
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  .اسالم:  في دين اهللا
  . دسته  دسته. فوج فوج: افواجا

  .تنها پروردگار خود را سپاس و ستايش كن: فسبح بحمد ربك
  .كن  سوي او توبه  از او طلب آمرزش كن و به:  واستغفره

  .پذير است  بسيار توبه: توابا
  .معناي كلي

 صبـراي پيـامبر    - بعد از وقوع مژده  -اي و فرماني  حاوي مژده  اين سوره
  بنـابر وقـوع آن مـژده     اي است كـه  و توصيه  باشد، و همچنين متضمن اشاره مي

  .گيرد صورت مي
  گـروه   و درآمدن گروه  و فتح مكه صعبارت است از پيروزي پيامبر :  مژده
از دشمنانش در زمـره پيـروان وي قـرار    بسياري   دين اسالم، طوري كه  مردم به

  .هم صورت پذيرفت  خواهند گرفت، و اين مژده
 صپيامبرش   به  خداوند بعد از وقوع پيروزي و فتح مكه  اينكه: و اما فرمان

  .دستور داد او را بستايد و از او سپاسگزاري نمايد
  :وجود دارد  دو اشاره  در اين سوره:  و اما اشاره

خدا را بستايد و از او طلب بخشودگي براي  صمادام پيامبر   كهاين  به  اشاره
شـكر و   كند، زيرا پيـروزي از آنِ  پيدا مي  خود و امتش نمايد، پيروزي دين ادامه

  ).7: إبراهيم( .b a `c z}  :فرمايد ستايش است، و خداوند مي
  ).دهم برايتان افزايش مي  اگر سپاسگزاري كرديد، هر آينه( 

در زمان خلفاي راشدين و بعد از آنها نيز در ميان امت اسـالمي  اين پيروزي 
  مناطقي رسـيد كـه    دين اسالم به  يافت كه  وجود آمد، ياري خدا تا آنجا ادامه  به

داخل هيچ دين ديگري   و كساني داخل دين شدند كه  آنجا نرسيده  هيچ ديني به
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  پيچي از اوامر خداونـد بـه  در نهايت ميان امت اسالمي سر  تا اينكه. بودند  نشده
آنچـه را نبايـد رخ     اختالف و آشفتگي مبتال شدند، كه در نتيجه  وجود آمد و به

اما با اين حال هم، از سر لطف و رحمت الهـي زمينـه   . داد به وقوع پيوست مي
هـيچ كـس تصـور آن را      وقوع رخدادهايي براي اين امـت فـراهم گشـت كـه    

  .كرد نمي
اين   دليل آن نيز به. است  نزديك شده صاجل پيامبر   كهاين: ي دوم اما اشاره

امثال  مورد نظر است، اينكه بايد كارهاي بزرگ و ارزشمند،  آنچه: صورت است كه
 صمـر پيـامبر   ع  اينكـه   بـه   با استغفار پايان بپذيرند، و با توجه... نماز، حج و 

اسـت    م خـورده زيرا خداوند بدان قس -باشد  مري ارزشمند و با بركت ميع- 
  .يابد  بايد با استغفار خاتمه

سـتايش و طلـب     به  دهد كه پيامبرش فرمان مي  پس خداوند در آن هنگام به
، و بايـد خـود را    پايـان رسـيده    مغفرت از پروردگارش بپردازد، زيرا عمرش به

كند و عمر گرانبهـايش را بـا دنبـال      براي حضور در خدمت پروردگارش آماده
شرح و تفسـير قـرآن     پايان برساند؛ و لذا ايشان به  شمندترين كارها بهكردن ارز

سـبحانك اللهـم ربنـا : گفـت  هـايش مـي   پرداخت و بسيار در ركوع و سجده مي
  .وبحمدك, اللهم اغفر يل

  .مفهوم آيات
خالي از سر و صـدا باشـد، كـاري      شرط اينكه  اعالم درگذشت كسي، به -1

  .مشروع و جايز است
ي شكر در برابر تحقق نعمت كاري است واجب  سجده  از جمله شكر و  -2

  .و بايد انجام پذيرد
  در ركوع و سجده »سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفر يل«ت گفتن عبار -3
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 ٨٦

٨٦

  .مشروع است
ت، خداوند متعـال  مورد پسند خداوند است دين اسالم اس  ديني كهتنها   -4
  ).19: آل عمران( .l k  j i hm z } :فرمايد مي

   ).در پيشگاه خدا اسالم است  گمان دين حق و پسنديده بي(
  ).85: آل عمران(.{ f e d c   b a ` _ z:و
  غير از آيـين و شـريعت اسـالم آيينـي برگزينـد، از او پذيرفتـه        و كسي كه(
  ).شود نمي
در برابر نعمت پيروزي و فـتح،   » احلمد هللا« و » سبحان اهللا«گفتن دو ذكر  -5
  .و امتش واجب هستند صامبر بر پي
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 ٨٧

٨٧

  سوره مسد
  

C B A 
 { g f e d c  b a ̀  _ ~ } | { z y x

  s r q p o n m l k  j i hz.  

  . موضوع سوره
  كه  دشمن خدا و و رسولش بحث رانده» ابولهب«ي هالكت و نابودي  درباره

را  صو پيـامبر    كار خود را رهـا نمـوده  . نمود دشمني مي صسخت با پيامبر 
. هم بزند و مانع ايمـان آوردن مـردم شـود     كرد تا دعوت پيامبر را به عقيب ميت

در آخـرت او را    كـه   كـش تهديـد كـرده    آتشـي مشـتعل و زبانـه     او را به  سوره
، زيرا در اذيـت و آزار   و در اين مورد زنش را نيز قرين او قرار داده. سوزاند مي

  .كرد با ابولهب همكاري مي صپيامبر 
  . ميهتس  وجه

n  } :فرمايـد  خداوند مي  كه  شده  ناميده »مسد«  ي زير به خاطر وجود آيه  به
  s r q p oz.  

  سـفت بـه    در گردن ام جميل همسر ابولهب ريسماني از ليف قرار دارد كه(
  ).است  شده  هم تافته
: فرمايـد  ، زيرا خداوند در ابتـداي آن مـي   شده  نيز ناميده »تبت«ي  سوره  و به

{ x } | { z yz. )يعني دستان ابولهب نابود و هالك شد.(  
  .است  شده  نيز ناميده »لهب«ي  و يا سوره »ابو لهب«ي  سوره  به  همچنانكه
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 ٨٨

٨٨

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
رسـيدن    از پاداش انسان مطيع و فرمانبردار بحث راند كـه » نصر«ي  در سوره

از   آخـرت اسـت؛ و در ايـن سـوره    پيروزي و فتح در دنيا و پاداش الهي در   به
هالكت و نابودي در دنيا و عذاب شديد   كه  سرانجام انسان گناهكار بحث رانده

  .باشد در آخرت مي
  .معني لغات

دستان ابولهب بن عبـدالمطلب نـابود شـوند و عملشـان     : تبت يدا أبي لهب
  .اثر باشد بي

د گرديد، زيرا او از ، يعني او هالك و نابو خبر است و براي تأكيد آمده :وتب
  .اهل جهنم است

خداوند از او رنجيد، دارائـي و    يعني هنگامي كه: ما أغنى عنه ماله وما كسب
رساند، و خداوند در دنيا و آخـرت او را   سودي به او نمي  دست آورده  به  آنچه
  .دهد شدت عذاب مي  به

  ...يعني اوالد و شغل و مقام و : وما كسب
ور  كش و شعله  زبانه  آتش بزرگي درخواهد آمد كه  به: بسيصلى ناراً ذات له

  .خواهد بود
  .ام جميل يك چشم: وامرأته

در مسير پيـامبر    داشت و شبانه خار و ميخ را برمي  يعني پشته: حماله الحطب
  .ريخت تا او را اذيت كند مي ص

  .در گردنش :في جيدها
  .از ليف خرما  هم تابيده  ريسماني به: حبل من مسد
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 ٨٩

٨٩

  . سبب نزول سوره
: انـد  نقل كرده مبخاري و مسلم در صحيحين از سعيد بن جبير از ابن عباس 

نـازل شـد    ).214: الشـعراء ( .r q p oz } : ي آيـه   بعد از اينكـه 
چنـد  ! اي بني عدي! اي بني فهر: رفت و ندا داد »صفا«  باالي كوه  به صپيامبر 
  چـه : گفتند. خبر است  د، تا ببينند چهآنان گرد آمدن. از قريش را فرا خواند  تيره
لشـكري مسـتقر اسـت و      اگـر بگـويم در پشـت آن كـوه    : خـواهي؟ گفـت   مي
هرگز از تـو  ! آري: كنيد؟ گفتند كند، آيا مرا تصديق مي  شما حمله  خواهد به مي

. دارم من شما را از عذابي بسيار نزديك برحذر مي: آنگاه گفت. ايم دروغ نشنيده
x } اي؟ آنگاه خـدا   آيا ما را براي اين جمع كرده! ابود بشوين: ابولهب گفت

 } | { z yz. را نازل كرد.  
  .معناي كلي

دين   نه  كه  بحث رانده صدر مورد هالكت ابولهب عموي پيامبر   اين سوره
داشـت   باز مي صتعصب خويشاوندي او را از اذيت و آزار پيامبر   داشت و نه
داد، پـس خداونـد    مورد اذيت و آزار خود قـرار مـي  شدت پيامبر را   و بسيار به

x }  ماند تا روز قيامت در شكست و نابودي مي  چنان او را نكوهش كرد كه
 } | { z yz. روز نابود شوند دستهاي آن شقي و تيره.  

  .برد سود نمي: و تب
  .طغيان كشاند  بود و او را به  جمع كرده  مالي كه:  ماله  ما أغني عنه
  .كاهد ، چيزي را از عذاب خدا نمي دست آورده  به  آنچه :وما كسب

  در بـين مـردم بـه     كـه  »ام جميـل «او و همسـرش   :سيصلى نـاراً ذات لهـب  
گيرد؛  از هر طرف، آنها را دربر مي  شوند كه پرداخت وارد آتشي مي گري مي  فتنه

ر را مـورد اذيـت و آزار قـرا    صپيامبر شدت   همراه همسرش به  به» ام جميل«
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 ٩٠

٩٠

 صدر مسـير پيـامبر     داشـت و شـبانه   خار و ميخ را بـر مـي    دادند، او پشته مي
ام «در گـردن  ( .s r q p o nz } ريخـت تـا او را اذيـت كنـد      مي

  شـده   هم تافتـه   سفت به  ريسماني از ليف قرار دارد كه »ابولهب«همسر  »جميل
  .كند بر دشمنان خود و پيامبرش حكم مي  خداوند اينگونه). است

  .مفهوم آيات
  برچيـده  صبراي پيامبر   اي كه خداوند ابو لهب را هالك كرد و دسيسه -1

  .بود، برمال كرد
اگر انسان برخالف رضاي خداوند عمل نمايد، مال و ثـروت و اوالد در   -2

  .رسانند او نمي  برابر عذاب خداوند هيچ نفعي به
  .تطور كلي ممنوع و حرام اس  منين بهؤاذيت و آزار م -3
انسان مشرك و كافر در   سودي براي  گونه هيچ صخويشاوندي با پيامبر  -4

اسـت، ولـي جايگـاه او     صابولهب عموي پيامبر   برندارد، زيرا با وجود اينكه
  . باشد ور مي آتش شعله

گردد؛ خداونـد   يكي از معجزات روشن خداوند نمودار مي  در اين سوره -5
  ابولهـب و همسـرش بـه     ل نمود و خبر داد كـه را ناز  متعال در حالي اين سوره

و سـرحال    هنـوز آنهـا زنـده     شوند كـه  رسند و وارد آتش دوزخ مي هالكت مي
اي براي مسـلمان   اين خود همانند اعالميه  بودند؛ كه  هالكت نرسيده  بودند و به

ـ   داناي آشكار و پنهان از آنها خبر داده   و لذا همچنانكه. باشد نشدن آنان مي ود ب
  .هالكت رسيدند و ايمان نياوردند  آنان به
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 ٩١

٩١

  سوره اخالص
  

C B A 
 { P O N M L K  J I H G F E D C B A

  S R Qz.  

  . موضوع سوره 
و بيـان    بحـث پرداختـه    بـه   ي صفات خـداي يگانـه   ي اخالص درباره سوره

مقصـود  . خداوند تبارك و تعالي داراي تمـام صـفات كمـال اسـت      نمايد كه مي
و   است از صـفات نقـص، و شـبيه     پاك و منزه. باشد نياز مي غني و بي اوست و

سـه  (تثليث   به  است كه  همچنين نظر نصارا را رد كرده  اين سوره. نظيري ندارد
  كـه   و همچنين ديدگاه مشركين را مردود دانسته. و دارند  اعتقاد داشته)  خدايي

گوينـد، بسـيار    آنـان مـي    آنچـه  خداوند از. اند براي خدا ذريت و نسل قرار داده
  .بدور و خيلي واالتر و باالتر است

  . تسميه  وجه
اسـت، زيـرا از توحيـد     »اخـالص «نامهاي فراوني دارد، اما مشهورترين آنان 

بحـث بـه ميـان      نقص و شركي براي خداي يگانـه   و خالي از هرگونه  خالصانه
  .آورد مي

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
است، امـا    كردن از انواع كفر و شرك بحث رانده  از تبرئه »كافرون«ي  سوره

خداونـد    ، كـه  رانـد  از اثبات توحيد خداي يگانه بحـث مـي   »اخالص«ي  سوره
و از صـفات شـرك و   . باشـد  نياز مي داراي تمام صفات كمال است و غني و بي

  .است  پاك و منزه  همگوني با كسي
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٩٢

دو ركعت نماز :  از نمازها از جمله در بسياري  همين خاطر اين دو سوره  به 
  .شوند مي  و نماز مسافر با هم خوانده  فجر، طواف، سنت بعد از مغرب، استخاره

  . فضيلت سوره
بيـانگر ايـن     كـه   احاديث فراواني روايـت شـده    در مورد فضيلت اين سوره

باشـد؛ مسـلم و ترمـذي از     معادل يك سوم قرآن مي »اخالص«ي  هستند، سوره
احتشدوا, فـإين سـأقرأ علـيكم «: فرمود صپيامبر : اند روايت كرده   رهابوهري

ثم . { E D C B Az:, فحشد من حشد, ثم خرج النبي , فقرأ»ثلث القرآن
فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن, إين ألر : قال رسول اهللا : دخل فقال بعضنا لبعض

سأقرأ عليكم ثلـث القـرآن, : إين قلت: هذا جاء من السامء, ثم خرج نبي اهللا , فقال
  .)1(»أال وإهنا تعدل ثلث القرآن

، كسـاني  »خواهم يك سوم قرآن را براي شما بخوانم گرد هم آييد، زيرا مي«(
حرف او را شنيدند گرد هم آمدند و اطراف او جمـع شـدند، سـپس پيـامبر       كه
 .برگشـت   داخل خانه  را قرائت فرمود و به »اخالص«ي  بيرون آمد و سوره ص

خوانم، فكر كـنم   يك سوم قرآن را برايتان مي: فرمود صپيامبر : ما با هم گفتيم
يـك سـوم   : من گفتم«: بيرون آمد و گفت صسپس پيامبر .  اين از آسمان آمده
معـادل يـك سـوم قـرآن       يـن سـوره  ا  خوانم، پس بدانيد كـه  قرآن را برايتان مي

  .)»است
  .سبب نزول

جمعي از   اند كه ابي بن كعب گزارش داده امام احمد، ترمذي و ابن جرير از
خدايت را براي ما توصيف ! اي محمد: آمدند و گفتند صمشركين نزد پيامبر 

                                                 
 .مسلم و ترمذی )١(
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 ٩٣

٩٣

L K  J I H G F E D C B A }  دآنگاه خداون. كن

  S R Q P O N Mz. را نازل كرد.  
  .معني لغات
ال ؤس در مورد خدايت از تو  آن مشركيني كه  به! اي محمد: احد  قل هو اهللا

  .نظير است شريك و بي و بي  خداي مورد پرستش من يكتا و يگانه: كنند بگو مي
  .ي عبادت نيست جز او هيچ كس ديگري شايسته  خدايي كه: الصمد  اهللا

براي رفع نيازمنديها و حل و فصل امور زندگي   بزرگواري كه: الصمد
  .شود مي  او پناه برده  به  هميشه

متولد شود، حتما گذرا و   ير است، زيرا هر موجودي كهيعني فنا ناپذ: لم يلد
  .شود موقتي است و نابود مي

، سپس   ابتدا وجود نداشته  يعني خداوند موجودي حادث نيست كه: لم يولدو
  .بنابر اين، همو اول است و ابدي. باشد  وجود آمده  به

: الشورى( .S R Q z } و نظيري ندارد  شبيه: ولم يكن له كفواً أحد
11.(  

  .معناي كلي
خـداي مـورد   : ، همراه با بـاوري راسـتين بگـو    و آگاهانه  قاطعانه! اي محمد

. است، او ذاتي تك و تنها و داراي اسماء حسني است  پرستش من يكتا و يگانه
و   در صـفات و افعـالش شـبيه     و نـه  ،در ذات  نظير اسـت و نـه  شريك و بي بي

  . نظيري ندارد
. و در حاالت احتياج و نياز، تنها او مراد و مقصود اسـت   هميشه: الصمد  اهللا

خواهنـد و   او نياز دارند، نيازمنديهاي خود را از او مـي   شدت به  به  خاليق همه
ند، زيـرا او داراي صـفات   كن هم و ضروري را از او درخواست ميموضوعات م
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 ٩٤

٩٤

  ست كها و حليمي  ،ي كمال رسيده درجه  علم او به  ست كها عليمي: كامل است
رحمـت او هـر چيـزي را      ست كـه ا و رحيمي  ي نهايي رسيده درجه  حلم او به
  ... و   دربر گرفته

و كسـي از او    از كسي متولد نشـده   صفات كمال او اين است كه  و از جمله
  .نياز استاست، زيرا كامال بي  متولد نشده

و   در افعال شبيه  در صفات و نه  در ذات و نه  يعني نه :ولم يكن له كفواً أحد
  .نظيري ندارد
  .باشد مشتمل بر توحيد اسماء و صفات خداوند مي  اين سوره

  .مفهوم آيات
  .شناخت اسماء و اوصاف خداوند -1
  .ي توحيد و نبوت تثبيت عقيده -2
  .دهند خداوند نسبت مي  فرزند را به  و باور كساني كه  باطل نمودن عقيده -3
كتايي و بدون شريك عبادت شود، زيرا تنها او ي  واجب است خداوند به -4

  .فرمانروا و معبود واقعي بندگان است
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  سوره فلق
  

C B A 
 { d c b a ` _  ^ ] \ [  Z Y X W V U T

  o n m l    k j i h  g f ez.  

  . تسميه  وجه 
  شـروع شـده  )قل أعوذ برب الفلق(ي  ، زيرا با آيه شده  ي فلق ناميده سوره  به
  .است
  . ضوع سورهمو

از شـر مخلوقـات خـدا و از شـر تيرگـي و        آموزد كه انسان مي  به  اين سوره
خدا پناه ببرد، زيرا در موقع تاريكي شب، وحشت انسان را فـرا    ظلمت شب به

انسـان    همچنـين بـه    سـوره . پردازند فعاليت مي  و تبهكاران در شب به. گيردمي
يكي از دو   اين سوره. خدا پناه ببرد  از شر هر حسود و ساحري به  آموزد كه مي

با خوانـدن آنهـا خـود را در جـوار خـدا قـرار        صپيامبر   است كه »معوذتين«
  .داد مي

  .ي قبل مناسبت آن با سوره
ي الوهيت را توضيح  مسأله »اخالص«ي  خداوند متعال در سوره  بعد از اينكه

  باشد پـاك ومنـزه   نمي ي ذات و اسماء و صفاتش شايسته  داد تا خود را از آنچه
ذكـر    بـه  -اندشهرت يافته» معوذتين«  به  كه -ي پاياني  گرداند، در اين دو سوره

در جهان است، و همچنين   شري كه پرداخت در برابرخدا   پناه بردن بهي  سألهم
 - از امثال مشـركين و سـاير شـياطين انـس و جـن      - يذكر مراتب مخلوقات  به

  .كنند وحيد خداوند ايستادگي و مقاومت ميدر برابر ت  پرداخت كه
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  .فضيلت معوذتين
انـد   بن عامر نقل كرده  مسلم در صحيح خود، احمد، ترمذي و نسائي از عقبه

رَ مثلهن قط«: فرمود صپيامبر   كه قل أعوذ برب : أمل تر آيات أنزلت هذه الليلة مل يُ
  .)1(»الفلق, وقل أعوذ برب الناس

قـل  : اسـت   نشـده   آنها ديـده   هرگز شبيه  كه  ل شدهامشب آياتي از قرآن ناز(
  .)أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس

ي معـوذات از   سـوره   اين سه  بخاري و اهل سنن نيز در مورد مداوا كردن با
أن النبي كان إذا آو إىل فراشه كل ليلـة مجـع كفيـه, ثـم «: اند نقل كرده  ك عائشه

 وC B A  E Dz.{  X W V U Tz.} نفث فـيهام وقـرأ فـيهام 
{ t s r  q pz. ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده, يبدأ هبام عىل رأسه

  .)2(»ووجهه وما أقبل من جسده, يفعل ذلك ثالث مرات
: هـاي  كرد و سـوره  رفت كف دستها را جمع ميبستر مي  به صوقتي پيامبر 

دميد و آنگاه دستها ميخواند و در دستش  را مي »ناسال«و  »فلقال«، »خالصالا«
  .كرد كشيد و از سر و صورتش شروع ميممكن بود بر بدنش مي  را تا جايي كه

  .داد اين كار را انجام مي  مرتبه  هر شب سه صپيامبر : گويد مي ك  عائشه
  .سبب نزول معوذتين

پيـامبر    معوذتين داستان لبيد بن االعصم اسـت كـه    سبب نزول اين دو سوره
ي خرمـا و   پوسـت شـاخه    شـده   و موي شـانه   او را در شانه. درا سحر كر ص
  و سـوزن را در آن فـرو بـرده     داده  گـره   يازده  خرما و زهي را كه  ي نرينه شاخه

                                                 
 .اند مسلم و امحد و ترمذی و نسائی اين را روايت كرده )١(
 .اند بخاری و اهل سنن اين را روايت كرده )٢(
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٩٧

با خواندن هر   طوري كه  ي معوذتين بر او نازل شد، به بود، سحر كرد، دو سوره
باز شد و   ين گرهتا آخركرد  شد و در خود احساس سبكي مي يگرهي باز م  آيه

  . است و از جا برخواست  انگار از بند رسته صپيامبر 
 صزخم و رشك بـردن بـه پيـامبر    در برابر حوادث و چشم ؛و جبريل 

باسم اهللا أرقيك من كل يشء يؤذيك, مـن رش حاسـد « :فرمود خواند و مي دعا مي
  .»وعني, واهللا يشفيك

ر هـر چيـزي و از آزار حسـادت و    از آزا  كنم كـه  نام خدا شما را دعا مي  به(
  .)دهد زخم شما را محفوظ بدارد، و حتما خداوند شما را از آن شفا ميچشم

  .معني لغات
  .برم پناه مي: أعوذ
) فالق اإلصـباح (ي  مانند فرموده. اي از چيزي تركيدن و جدا شدن پاره: الفلق

ـ  شـكافنده «) فالق الحب والنـوى (و  ،»م د  ي سپيده شكافنده« و . « و هسـته   هي دان
  .اند صبح معني كرده  بعضي آنرا به

صفت رب در اينجا از ساير . خداوند متعال است  مالك و متصرف كه: الرب
ثرتر است، زيرا پناه دادن از  مضرات، تربيت و عنايتي ؤصفات خداوند بهتر و م
  .از جانب خداوند است

ان و حشـرات  از شر تمام مخلوقات، از انس و جن و حيـو : من شر ما خلق
  .زهرآگين
  .يابد تيرگيش شدت مي  شب، هنگامي كه: غاسق
ابتـداي فـرا رسـيدن      و علت اينكـه . رسد تيرگي شب فرا مي  آنگاه كه: وقب

موجودات موذي در آن وقت بسيار   اين است كه  بحث كرده  تاريكي را جداگانه
  .فراوان هستند و دفع و دور كردن آنها سخت است
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  .دمندمي  در گره  كساني كه. ران، دمندگانجادوگ: النفاثات
  .ها گره : جمع عقده: في العقد

  .تف: النفث
  .خواهد زوال نعمت ديگران را مي  كسي كه: حاسد

  .معناي كلي
دم   ي سـپيده  و شكافنده  و هسته  ي دانه پروردگار شكافنده  به: بگو! اي محمد

ن و حشـرات زهـرآگين و   برم از شر تمام مخلوقات، انس و جن و حيوا پناه مي
  . دهم از شر هر موجودي موذي خود را در حمايت و حفظ او قرار مي

  :صورت خاص نيز گفت  بعد از آن پناه جستن عام به
آيـد،   وجود مي  در هنگام تاريكي به  و از شر آنچه: ومن شر غاسق إذا وقب 

  بـه شـوند و  انسان و جنيهاي شـرور پخـش مـي    ،در موقع تاريكي شب  چرا كه
  . افتند جنب و جوش مي

زنند و در آن مي  نخ را گره  و از شر ساحراني كه: ومن شر النفاثات في العقد
  . دمندمي

كنـد نعمـت ديگـران     آرزو مـي   از شر حسودي كه: ومن شر حاسد إذا حسد
در توانش باشد در راه زوال نعمت ديگـران    از هر آنچه  زايل شود، و با استفاده

  .شود  خدا پناه برده  از شر او نيز به  پس الزم است كه. كند تالش مي
زخـم تنهـا از   شود، زيـرا چشـم   ي حسودي مي زخم نيز داخل دايرهو چشم 

  .شود افرادي حسود و داراي طبيعتي شرور و دروني نجس صادر مي
را در ضمن  - طور عام و خاص  به - پناه جستن از انواع شرورها  اين سوره

سحر داراي حقيقتي زيان آور اسـت    ين را نيز روشن گرداند كهاست، و ا  گرفته
  .خدا پناه برد  و از شر آن و اهلش بايد به
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  . مفهوم آيات
  او از هر بيم انگيزي واجب است كـه   خدا و متوسل شدن به  پناه بردن به -1

و تـوان    رويارويي با آن نباشد، و يا اينكه  خاطر نامرئي بودنش قادر به  انسان به
  .باشد  قدرت رويارويي با آن را نداشته

عمـل سـحر را     باشد و كسـي كـه   ، سحر است و حرام مي دميدن در گره -2
  .دهد كافر است و بايد گردنش را زد انجام مي

باشـد، زيـرا    طور قطعي حرام مـي   حسادت، بيماري خطرناكي است و به -3
قتـل    برادرش را بـه  فرزند آدم را بر آن داشت  حسادت همان بيماريي است كه

و  ،چـاه اندازنـد    يوسـف را بـه    برساند، و برادران يوسف را بـر آن داشـت كـه   
  .شود  آدم از بهشت بيرون رانده  موجب شد كه

  .»فـي اثنتني ال حسد إالَّ «:  ، حسودي نيست، زيرا در حديث صحيح آمده غبطه - 4
  ).تنها در دو چيز جايز است) است  مراد غبطه(حسادت (
سحر داراي حقيقتي زيان آور اسـت و از شـر     اعالم داشت كه  اين سوره -5

  .شود مي  خدا پناه برده  آن و اهلش به
زخـم تنهـا از   شود، زيرا چشـم  ي حسودي مي زخم نيز داخل دايرهچشم -6

  .شود افرادي حسود و داراي طبيعتي شرور و دروني نجس صادر مي
او پنـاه    بـه   منبع عمـده   از شر سه  كه  خداوند متعال ما را راهنمايي كرده -7
در خالل تـاريكي شـب   : است  رازي گفتهامام   شب تاريك، زيرا چنانكه: ببريم

خزنـد  و حشرات موذي از سوراخ ها بيرون مي ،آيند درندگان از كنام بيرون مي
دهـد   و آتش سوزي رخ مي. گيرندكنند و راه را مي مي  و دزدان و راهزنان حمله

شـود، و افـراد شـرور و همچنـين      ياري رساندن در خالل آن كم مي و كمك و
  .آورند فساد و بد اخالقي روي مي  زنان و مردان ساحر به
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  سوره ناس
  

C B A 
 { } | { z y  x w v u t s r  q p

  i h g f  e d c b a  ` _ ~z. 

  
  . تسميه  وجه

شـروع   .s r  q p  tz}  ي ، زيرا با آيه شده  ي ناس ناميده سوره  به
  .است  در آن تكرار شده  پنج مرتبه »ناس«ي  و كلمه  شده

  . موضوع سوره
ترين دشـمنان،  از شر سرسخت  كه  سفارش شده صپيامبر   به  در اين سوره

جن و انس   خدا پناه ببرد؛ چرا كه  يعني ابليس و اعوان و انصار انس و جنش به
  .كنند منحرف ميو فريب، انسان را از راه   با انواع وسوسه

  .اي مهم فائده
شـروع و بـا معـوذتين      قرآن كريم، اين كتاب عزيز از جانب خدا بـا فاتحـه  

است، تا نيكويي آغاز و حسن ختام را در برگيرد، و آن هـم شـامل     يافته  خاتمه
خدا پنـاه    ي زيبايي و جمال است؛ زيرا انسان از آغاز تا پايان، به باالترين درجه

  .جويدو ياري ميبرد و از ا مي
  .معني لغات

  .برم پناه مي: أعوذ
  .خالق و مالك و مربي مردم: برب الناس
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  .سيد و مالك و حاكم مردم: ملك الناس
حـق ديگـري     حق مردمان، زيرا غيـر از خـدا معبـود بـه      معبود به: إله الناس
  .وجود ندارد

  .  يعني از شر اهريمن: من شر الوسواس
خـورد و   در هنگام ذكر خدا شكسـت مـي    كه يعني همان موجودي: الخناس
  .كشدواپس مي

  هـاي مردمـان بـه    در هنگام غفلت از ذكـر خـدا در سـينه   : في صدور الناس
  .پردازد مي  وسوسه

  .از شيطان جن و انس :والناس همن الجن
  .معناي كلي

پروردگار و پادشاه و فرمـانرواي مردمـان     مشتمل بر پناه جستن به  اين سوره
هـا   و اساس تمامي مصـيبتها و فاجعـه    پايه  شيطان است، آن شيطاني كه در برابر

پـردازد و بـدي را در صـورتي زيبـا      مـي   وسوسه  ي مردمان به است، و در سينه
نمايد، و كارهاي نيك  كند و مردم را براي روي آوري بدان تشويق مي نمايان مي

دارد؛ شـيطان   باز ميدهد و مردم را از آن  را در صورتي زشت و پليد نمايش مي
  كار و فعاليت خويش ادامه  آفريند و به ها را براي آدميزاد مي اين وسوسه  هميشه

ذكر خدا پرداخت و در برابـر شـيطان از خـدا يـاري       به  دهد، اما هرگاه بنده مي
دارد؛ پس الزم و ضروري  دست برمي  كشد و از وسوسه جست، شيطان كنار مي

ربوبيت خداي مردمان پناه جويد   هاي شيطان به وسوسه انسان در برابر  است كه
  الوهيت و فرمانروايي خداوند پناه جويند كه  و از او طلب ياري نمايد، و بايد به

دفـع و    ؛ الوهيت و فرمانروايي خداوند جز به خاطر آن آفريده  خداوند آنها را به
خواهـد آنـان را از    مـي   رسد، دشمني كه كمال نمي  دور كردن شر دشمنانشان به
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١٠٢

خواهد انسـان   ايجاد نمايد، و مي  الوهيت خدا بازدارد و ميان خدا و مردم فاصله
  .جهنم برساند  را به زمره خود درآورد و آنان را به

در ميان جنيان وجود دارد در ميان انسانها نيز وجود   همچنانكه  كننده  وسوسه
  .f   i h gz} : همين خاطر خداوند متعال فرمود  دارد، به

. صفت از صـفات خداونـد متعـال هسـتند      اين سه: است  گفته :ابن كثير 
  .»الوهيت« و» ملك«، »ربوبيت«

ــانرواي همــه  ــار و پادشــاه و فرم چيزاســت، و تمــامي   پــس خــدا پروردگ
است   جو دستور داده پناه  از اين رو به. باشند موجودات، مخلوق و مملوك او مي

هـاي   صفت است، تـا در برابـر وسوسـه     داراي اين سه  موجودي پناه ببرد كه  به
  .وكيل و صاحب اختيار انسان است در امان باشد  شيطاني كه

پيـامبر    كنـد كـه   روايت مي  بن مسعود  مسلم در صحيح خودش از عبداهللا
ـل بـه قرينـه مـن اجلـن« :فرمود ص كّ   وإيـاك : قـالوا» ما منكم من أحد إال وقـد وُ

  .)1(»أن اهللا أعانني عليه فأسلم, فال يأمرين إال بخري وإياي, إالَّ «: يا رسول اهللا, قال
 .كنـد  يكي از جنيان او را همراهـي مـي    هيچ انساني وجود ندارد مگر اينكه(
آري، امـا  : كنـد، فرمـود   جن، شـما را نيـز همراهـي مـي    ! اي رسول خدا: گفتند

جز كارهـاي خيـر   است، پس   و مسلمان شده  خداوند در برابر او مرا ياري داده
  ).كند من پيشنهاد نمي  هيچ كار ديگري را به

معنـي    ي ميم، كه يكي با فتحه:  دو روايت نقل شده »فأسلم«ي  كلمه  راجع به
مـن از  «: معنـي   به  ي ميم، كه ديگري با ضمه. باشد ي فوق مي آن همانند ترجمه

  .است» مانم ي او سالم مي شر و فتنه

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده  )١(
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  :فوايد
، پس هرگاه غافـل   خم شدهشيطان بر قلب آدميزاد : است  گفته مابن عباس 

  .كند مي  شد و حواسش پرت شد، وسوسوسه
إن الشـيطان واضـع « :فرمـود  صپيـامبر    كنـد كـه   نقل مي م باز ابن عباس

خطمه عىل قلب ابن آدم, فإن هـو ذكـر اهللا خـنس, وإن نسـيه الـتقم قلبـه, فـذلك 
  .»الوسواس اخلناس

يـاد    وقتـي خـدا را بـه   . دهـد  ي قلب انسان قرار ميشيطان بيني خود را رو(
گيـرد و  و وقتي خدا را فراموش كند، قلبش را مـي . كشدبياورد، شيطان كنار مي

  ).كند مي  او را وسوسه
  .مفهوم آيات

خدا پناه جويـد و از او طلـب يـاري      الزم است انسان در برابر شيطان به -1
  .نمايد
صـفات  «و  »اسماء حسني«، »الوهيت«، »لكيتما«، »ربوبيت«  انسان بايد به -2
  .خداوند پناه جويد »واالي
  همين خاطر خداوند آنهـا را بـه    انسان بر ساير مخلوقات برتري دارد، به -3

پروردگار و پادشاه و فرمانرواي مردمـان    به: بگو:  و فرموده  طور خاص نام برده
ي موجودات  و پادشاه همه خداوند پروردگار  اين در حالي است كه. برم پناه مي
  .است
در راه   از وسوسـه   شيطان با انسان عداوت و دشمني دارد و بـا اسـتفاده   -4

  .ورزد گمراه كردن آنان تالش و كوشش مي
او در راستاي   هاي او ، هشدار به برحذر كردن انسان از شيطان و وسوسه -5

  .غافل شدن از ذكر و ياد خدا
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١٠٤

شـود، و باعـث    گرداندن شـيطان مـي   و دورذكر و ياد خدا موجب طرد  -6
  .نااميدي و سرافكندگي پشت كند و دور شود  شيطان به  شود كه مي

غير خداونـد شـرك     خداوند عبادت است، و پناه جستن به  جويي بهپنا -7
  .گرددمحسوب مي

  .خداوند پناه ببرد  انسان بايد از شر شياطين انس و جن به -8
تمـامي مخلوقـات تنهـا از آن خداونـد      »الوهيت«و  »مالكيت«، »ربوبيت« -9
  .است

ي جن نيـز   كند، در سينه مي  ي انسان وسوسه در سينه  شيطان همچنانكه -10
  .پردازد مي  وسوسه  به
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  اركان اسالم: درس دوم
  

است، آن  « رسول اهللا و محمداً  اال اهللا  ال اله«  نخستين و واالترين آنها اقرار به
  .ح معاني و بيان شروط آنهم همراه با شر

غير از خدا مورد پرسـتش قـرار     به  كه  معناي نفي و طرد هر آنچه  به « ال اله«
  .يعني اثبات عبادت تنها براي ذات اقدس الهي « اال اهللا«گيرد؛ مي

علم و آگـاهي كامـل، يقينـي جـازم و     : عبارتند از « اال اهللا  ال اله«و اما شروط 
پرستي، صداقتي واقعي، محبتي نشـات  شرك و دوگانهقاطع، اخالصي عاري از 

  كه  دل، فرمانبرداري پي در پي، پذيرش بدون انكار، و طرد هر آنچه  از ته  گرفته
  .غير از خدا پرستش شود  به

  :است  شرايط مذكور در دو بيت ذيل نيز آمده
ـــا علم يقني وإخالص وصدقك مع ـــول هل ـــاد والقب ـــة وانقي  حمب

 سو اإلله من األشـياء قـد أهلـا  لكفــران منــك بــاموزيــد ثامنهــا ا
علم، يقين، اخالص و صداقت همـراه بـا محبـت، فرمـانبرداري، پـذيرش      ( 

  ).شوندجز خدا پرستش مي  كه  فرامين خدا و طرد هر آنچه
  :و مصداق آن عبارتند از « محمد رسول اهللا«  و اما توضيح و تبيين اقرار به

است، و پيروي از فرامين وي،   بدان خبر داده صامبر پي  كه  تصديق هر آنچه
بايد تنهـا از قـوانين     است، و اينكه  از آن نهي فرموده  و خودداري از مواردي كه

  .ي خدا و رسول خدا پيروي نمود موضوعه
  دهـد، كـه   ي اسالم را براي خوانندگان توضيح مي سپس ساير اركان پنجگانه

  :عبارتند از
  .، حج نماز، زكات، روزه
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  :شيخواينك شرح بيانات 
  .شناخت اسالم -1

همتاي الهـي،  تسليم بدون قيد و بند در برابر ذات بي: اسالم عبارت است از
شـرك و    فرمانبرداري كامل از فرامين او و خودداري از شـرك و مشـركان؛ كـه   

  .رفتپرستي قبل از ظهور دعوت پيامبر اسالم جزو عقايد عرب به شمار ميبت
ما در زمان جاهليـت سـنگها   :  كند كه از ابو رجاء عطاردي روايت ميبخاري 

داشتيم و آن را  يافتيم آن را برمي سنگ بهتري را مي  پرستيديم، و هرگاه كه را مي
يافتيم  سنگ را نمي  داديم، و هرگاه كه جاي سنگ اولي مورد پرستش قرار مي  به

كـرديم و   سـفندان خـيس مـي   داشتيم و آن را با شير گومشتي از خاك را بر مي
  .كرديم دور آن طواف مي  سپس به

ذكر و تبيين حال و وضع ملل سرگردان پيش   قرآن كريم در آيات بسياري به
y x w v  u t s r  }  : اســت، از جملــه  از اســالم پرداختــه

� ~  } | { z z. )18: يونس.(  
و نـه  رسـاند،   ن مىپرستند كه نه به آنان زيا آنها غير از خدا، چيزهايى را مى(

  ).اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند و مى ؛بخشد سودى مى
: الزمــر( zK} | { ~ _   ` f e    d  c b a  }: و

اينها را : و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه( ).3
  ).پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند نمى
z y x w v u t s } |  { ~ � ¡ ¢  }: و

¥ ¤ £¦ ¬ « ª  © ̈  §®  µ ́   ³ ² ± ° ̄zK  )ــراف : األعــ
و هنگامى ! آورند ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمى( ).27-28
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و  ؛پدران خود را بـر ايـن عمـل يـافتيم    : گويند دهند مى كه كار زشتى انجام مى
به كار زشت فرمـان  ) هرگز(خداوند : بگو! داده استخداوند ما را به آن دستور 

  ).!دانيد؟ دهيد كه نمى آيا چيزى به خدا نسبت مى! دهد نمى
Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ  }: فرمايـد  مي  تا آنجا كه

  Û Úz. )30: األعراف.(  
شياطين را به جاى خداوند، اوليـاى خـود انتخـاب    ) كسانى هستند كه(آنها (

  ).اند هدايت يافتهكنند  و گمان مى ؛كردند
ــي   ــر م ــايي ديگ ــد در ج ~ _ ` d c b a   }: فرماي

k j  i h g f el   q p o n m
s rt  {  z y x w v u|  ¡ � ~ }zK  

سهمى از آنچه خداونـد از زراعـت و چهارپايـان    ) مشركان( آنها ( ).136: نعاماأل(
اين مال «: ندو بگمان خود گفت!) و سهمى براى بتها( ؛آفريده، براى او قرار دادند

آنچه مـال شـركاى آنهـا    » !است) يعنى بتها(و اين هم مال شركاى ما ! خداست
آرى، ! (رسـيد  ولى آنچه مال خدا بود، به شركايشان مـى  ؛رسيد بود، به خدا نمى

اما عكـس   ؛دادند شد، مال خدا را به بتها مى اگر سهم بتها با كمبودى مواجه مى
كه عالوه بر شرك، حتى خدا را (كنند  كم مىچه بد ح!) دانستند آن را مجاز نمى
  ).دانند كمتر از بتها مى

آيات قرآني در همين راستا فراوان هستند و احاديث صحيحي نيـز از پيـامبر   
و   نويسـندگان سـيره    كننـد؛ آنچـه   بر اين مفهـوم داللـت مـي     كه  نقل شده ص
: يـن اسـت كـه   انـد ا  حال و وضع ملل جهان نوشته  نويسان معتبر راجع به تاريخ

گونـاگون و مختلـف    صپرستي ملل جهان قبل از بعثت پيامبر   شرك و دوگانه
پرستيدند، و برخي ديگـر قبـر اشـخاص بـزرگ را      بود؛ برخي از آنان بت را مي
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 ١٠٨

١٠٨

پرستيدند، و  كردند، و بعضي از آنان خورشيد و ماه و ستارگان را مي عبادت مي
آنان را  صكردند، پس پيامبر  بعضي ديگر نيز براي چيزهاي ديگري عبادت مي

عبادت خداي يكتا فرا خواند، و از آنان خواست از عبادت بـراي غيـر خـدا      به
s  r  } :فرمايـد  خداونـد مـي    دست برداشته و از باطل كنار بكشند؛ چنانكه

~ } |   {   z y x w v u t�  ¥ ¤       £  ¢  ¡
¦§  ² ±  ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  ³

  µ ´zK )158: األعراف.(  
همان خدايى كـه   ؛من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم! اى مردم: بگو(

كنـد و   زنده مى ؛معبودى جز او نيست ؛حكومت آسمانها و زمين، از آن اوست
اى  اش، آن پيامبر درس نخوانـده  پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده ؛ميراند مى

  ).نيد تا هدايت يابيدو از او پيروى ك ؛كه به خدا و كلماتش ايمان دارد
RS  ] \ [  Z Y X W V U T }: فرمايـد  و مي

  c b a ` _ ^z. )1: إبراهيم.(  
ى شرك (كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تاريكيها) اين(الر، (

ــم و جهــل، ــه ســوى روشــنايى ) و ظل ــان ) ايمــان و عــدل و آگــاهى،(ب بفرم
  ). د عزيز و حميدپروردگارشان در آورى، بسوى راه خداون

Q P O N   M  L  K  }: فرمايـد  در جايي ديگر چنين مي
 Y X W    V U     T  S Rz. )46-45: األحزاب.(  

و تـو را   .دهنـده و انذاركننـده   ما تو را گواه فرسـتاديم و بشـارت  ! اى پيامبر(
  ).بخش كننده بسوى خدا به فرمان او قرار داديم، و چراغى روشنى دعوت

  ).5: البينه(  p  o  n   m  l  k  j  i  hzK  } : دفرماي و مي
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و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حـالي كـه   (
  ).دين خود را براي او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند

v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l   }: فرمايد و مي
  wzK )21: البقره.(  
آن كس كه شما، و كسانى را كـه   ؛پروردگار خود را پرستش كنيد !اى مردم(

  ).پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار شويد
: اإلســراء(on  m    l  k  j  i  h  gzK     }: فرمايــد و يــا مــي

  ).و به پدر و مادر نيكى كنيد! جز او را نپرستيد: و پروردگارت فرمان داده( ).23
  .ين زمينه وجود دارندو ساير آياتي كه در ا

مشركين با وجود آنكـه قائـل     كه  خداوند متعال در آيات زيادي توضيح داده
خـالق و رازق    كردند كـه  ورزيدند، اما آنان اعتراف مي شرك بودند و كفر مي  به

آنها خداي متعال است؛ ولي علت پرستش غير خدا اين بـود كـه چـون معتقـد     
  كننـد، چنانكـه   ن و خـدا ارتبـاط ايجـاد مـي    بودند معبودهاي مصنوعي ميان آنا

ــه  ــد راجــع ب ــوده  خداون ــان فرم y  x  w  v   u  t  s  r   } : آن
  ¡�  ~   }  |  {  zzK  )18: يونس.(  

و نـه  رسـاند،   پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى(
  ).تنداينها شفيعان ما نزد خدا هس: گويند و مى ؛بخشد سودى مى

  قول خداوند متعال كـه   اند، از جمله و آيات ديگري نيز در همين زمينه آمده
µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ¶    ¸   } :فرمايـد  مي

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Â   Ä  ÃÅ    É  È  Ç  ÆzK 
FW٣١KE )دهـد؟ يـا چـه    چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى: بگو 
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گوش و چشمهاست؟ و چـه كسـى زنـده را از مـرده، و     ) و خالق(كسى مالك 
كنـد؟   را تـدبير مـى  ) جهـان (آورد؟ و چه كسى امـور   مرده را از زنده بيرون مى

و از (كنيـد   پس چرا تقـوا پيشـه نمـى   : ، بگو»خدا«: گويند مى) در پاسخ(بزودى 
  ).ترسيد خدا نمى

: الزخـرف ( É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â    Ë  ÊzK } :فرمايـد  و يا مـي 
پـس   ؛خـدا : گويند و اگر از آنها بپرسى چه كسى آنان را آفريده، قطعا مى( ).87

  ).شوند چگونه از عبادت او منحرف مى
  .)1(اند در همين راستا آمده  شمار ديگري كه و آيات بي

  .اركان اسالم
  .»صرسالت محمد  يكتايي خدا وگواهى دادن به « :ركن اول

  :سالمعناصر اركان ا
  .طور عموم  دين اسالم به  اي راجع به مقدمه -1
  .« اال اهللا  ال له«عبارت   توضيحي راجع به -2

 .يكتايي خداگواهى دادن به معني   -  أ
 .شرايط آن  - ب
 .اركان شهادتين  - ت
 .« اال اهللا  ال اله«شرائط   - ث
 .آثار آن  -  ج

  . نواقض شهادتين -3
  .»صرسالت محمد گواهى به «

                                                 
 .٢/٢٠٣: ی شيخ عبدالعزيز بن باز  نوشته  »فتاوی و مقاالت  جمموعه«   )١(
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 .معناي آن  -  أ
 .اركان آن  - ب
يكتـايي خـدا و رسـالت محمـد     گواهى دادن به «دوم عبارت است از درس 
  .»ص

  . « اال اهللا  ال اله«معني و مفهوم 
  اي است كه مشتمل بر معاني واال و ارزنده « اال اهللا  ال اله«ي توحيد يعني  كلمه

باشد و   معاني آن پي برده  به  مقتضاي آن عمل كند مگر اينكه  تواند به انسان نمي
باشد تا بتواند از روي علم و آگـاهي بـدان     دست آورده  اطالع كافي را به از آن

  ذكـر شـده    در قرآن كريم بـيش از سـي مرتبـه    « اال اهللا  ال اله«جمله . عمل نمايد
  . است

  .معني گواهي دادن
صحت و ثبـوت آن    و اعتقاد به  يك قضيه  اعالن شناخت به: گواهي در لغت

  .است
تنهـا خداونـد     اينكه  معناي اعتراف، تصديق و اعتقاد به  به: و از نظر شرع نيز

يعنـي  «  اال اهللا  ال الـه «شايان عبادت كردن است و هيچ همتا و همگوني نـدارد،  
تنها خدا شايستگي كرنش در برابر مقـام بـا عظمـتش را      اينكه  اعتقاد و اقرار به

خداوند مهربـان  بند بود، مضمون آن پاي  بايد در ميدان عمل نيز به  دارد، و اينكه
: محمـد ( ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  ÜzK     } : فرمايد پيرامون اين امر، مي

و براى گناه خود و مـردان و   ؛نيست»  اهللا«جز بحق پس بدان كه معبودى ( ).19
  ).!زنان باايمان استغفار كن

ـ   تنها خداوند بزرگ شايان عبادت است و ديگران همه  يعني اينكه درگـاه    هب
  .توانند معبود عبادت كنندگان واقع شوند احديت وي محتاجند و نمي
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اتفاق نظـر    ، و امت اسالمي همهدارنداحاديث فراواني نيز بر اين امر داللت 
ركـن اول اسـالم    « و محمد رسول اهللا  اال اهللا  ال اله =شهادتين «ي  كلمه  دارند كه

رفتـار    چوب اسالم خواهد شد، و اينكهتلفظ بدان وارد چار  است و هر فردي با
و كردار انسان بر آن مبتني است، و هيچ رفتـار و كـرداري بـدون همراهـي آن     

بُنـي اإلسـالم عـىل «: فرمـود   كه  روايت شده صنخواهد شد، از پيامبر   پذيرفته
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا, وإقام الصـالة, وإيتـاء الزكـاة, : مخس

 .»صوم رمضان, واحلج ملن استطاع إليه سبيالً و
  :است  استوار شده  اسالم بر پنج پايه(
. نمـاز برپا داشتن  -2. « و محمد رسول اهللا  اال اهللا  ال اله«ي  كلمه  اذعان به -1

ي خـدا بـراي    حج خانـه  -5. ي ماه مبارك رمضان روزه -4. پرداخت زكات -3
  .)باشد  داشته آن راتوانايى بدنى و مالى   كسي كه

هر يك از آنها مربوط   اسالم بنگريم، خواهيم ديد كه  اركان پنجگانه  هرگاه به
اي قـوي و   عدي مهم از زندگاني انسان است، و هر يك از آنهـا نقـش پايـه   ب  به

من آرامش خـود  ؤم  كنند، ساختماني كه محكم را براي ساختمان اسالم بازي مي
ي قلـب و درون انسـان را در بـر     ي شهادت، حوزه يابد؛ كلمه را در كنار آن مي

  .دهد گرفته و همه هستي انسان را تحت تاثير خويش قرار مي
تمـام    اي محكم و قوي ميان انسان و خدا است، با رابطه  بر اينكه  نماز عالوه

  .اعضاي بدن انسان نيز ارتباط دارد
ه از طريـق  آيـد، كـ   ميـان مـي    سپس نقش تحكيم روابط انسان با يكديگر به

  .يابد فقرا تحقق مي  طبقه  ثروتمند به  پرداخت زكات از طرف طبقه
و يا از روح   ي انسان از روح و ماده اي ديگر كه بايد دانست اينكه هسته نكته

است، اگر انسان آن را ناديده بگيرد، نهايتـا از خـدا دور     و شهوت تركيب يافته
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١١٣

را مقرر فرمود؛ و   نفس انسان روزه خواهد شد، لذا خداوند براي پااليش روح و
نهان انسان با آب ايمان شكوفا شد، اعضاي وي تسليم ذات اقدس   بعد از اينكه

الهي شد، و ثروت و دارايي خود را طبق رضايت خـدا صـرف كـرد، موضـوع     
گذارد، و اين نيز با انجـام   ميان مي  ي اجتماعي با جهان اسالم پا به تقويت رابطه

  .گيرد ي خدا صورت مي حج خانهكنفرانس بزرگ 
آزمايشي اسـت بـراي   : شهادتين: تعبير كرد كه  توان اركان دين را اينگونه مي
آزمايشي است براي اعضاي انسان و سطح توانايي انسان در تنظـيم  : نماز. قلب

  و روزه. اش آزمايش انسان است در برابر مال و دارايـي : زكات. نفس و اوقاتش
  است در برابر سطح توانايي انسان براي تـرك شـهوت بـه    امتحاني: ماه رمضان

سطح قدرت انسـان در    و در نهايت حج امتحاني است راجع به. خاطر خدايش
  .)1(حج از سفر  برابر تحمل اذيت و آزار حاصله

  . « اال اهللا  ال اله«جايگاه 
  و در خطبـه ي نماز  مسلمانان در اذان و اقامه  اي است كه كلمه « اال اهللا  ال اله«

زمـين و آسـمان     اي اسـت كـه   دارند، و اين كلمه و گفتگوهايشان آن را ابراز مي
انـد، و بـدان    شـده   خـاطر آن آفريـده    باشد و تمام مخلوقات بـه  مي  بدان وابسته

و كتابهـايش را بـراي مـردم      خداوند پيامبرانش را فرو فرستاده  است كه  واسطه
اسـت    ، و با اين كلمـه  بهشت و جهنم را قرار داده، و ميزان و كتاب،  كرده  روانه
شـوند، و ايـن عامـل ايجـاد      دو گروه مسلمان و كافر تقسـيم مـي    انسانها به  كه

  است، و حقيقتـي اسـت كـه     آفرينش، اجراي فرامين الهي و ثواب و عقاب بوده
گيرد، و  ، و سؤال و كتاب پيرامون آن صورت مي شده  خاطر آن آفريده  هستي به

خاطر آن است؛ و   و تأسيس ملت و بر افراشتن شمشير جهاد نيز به  نصب  قبله
                                                 

 .٧٩٤معنى ال إله إال اهللا ــ بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش, ت  )١(
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 ١١٤

١١٤

ي  حق خداونـد بـر گـردن تمـام مـردم، و وسـيله       « اال اهللا  ال اله«  اين كلمه  اقرار به
از   است كه  همين كلمه  و راجع به. بهشت ابدي است  ورود به  مسلمان شدن و راه

دو   سراي آخرت در برابر خداوند راجـع بـه   شود؛ انسان در ال ميؤي مردم س همه
داديد؟  كسي را مورد پرستش قرار مي  شما چه  اينكه: ال خواهد شدؤاز او س  مسئله

اال   ال الـه «گيري كرديد؟ پاسخ نخست بـا تحقـق    در برابر پيامبران موضع  و چگونه
ن محمـدا  أ«گيرد، و پاسخ دومي نيز با تحقـق   و اقرار و عمل بدان صورت مي«  اهللا

  .)1(شود  تواند درست داده و با شناخت و اطاعت از آن، مي»  رسول اهللا
خط فاصل ميان كفر و اسالم فرد را تشـكيل    اي است كه كلمه«  اال اهللا  ال اله«

ي تقـوا و ريسـمان محكـم خـدا اسـت، و ايـن همـان         خواهد داد، و اين كلمه
ميـراث گرانبهـا و جـاودان    عنـوان    حضرت ابـراهيم آن را بـه    اي است كه كلمه

f  e  d  c   b  a   } :فرمايـد  خداونـد مـي  . خويش بر جـا گذاشـت  
  h  gz. )28: الزخرف.(  

اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد، شايد بـه   او كلمه توحيد را كلمه پاينده(
  ).سوى خدا باز گردند
 و  خداونـد بـراي خـود بـدان گـواهي داده       اي اسـت كـه   شعار توحيد كلمه

Z     Y   X   W     V  U   T  }   :انــد فرشــتگان و دانشــمندان نيــز بــدان گــواهي داده
  g  f  e  d    c   b   a   `_  ^  ]  \  [zK )ــران : آل عمـــ

دهد كـه معبـودى    گواهى مى) با ايجاد نظام واحد جهان هستى،(خداوند، ( ).18
اى بـر ايـن    گونه هر كدام به(و فرشتگان و صاحبان دانش،  ؛جز او نيستبحق 

قيـام بـه عـدالت    ) خداوند در تمام عالم(در حالى كه  ؛دهند گواهى مى) مطلب،

                                                 
 .زاد املعاد  )١(
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  ).جز او نيست، كه هم توانا و هم حكيم استبحق معبودى  ؛دارد
  .« اال اهللا  ال اله«فضيلت 

آن را بگويد   صادقانه  داراي جايگاه و منزلت وااليي است، هر كه « اال اهللا  ال اله«
باشد و   بدان باور نداشته  باشد، وارد بهشت خواهد شد، و هر كه  باور داشته و بدان

و ضررمند دنيا و آخـرت    از سر دروغ آن را بگويد، خونش مباح و مالش مصادره
  .خواهد شد، حساب او با خدا است، و حكم منافق را دارد

ي از ا حافظ ابن رجـب پـاره    ي واال داراي فضايل زيادي است كه اين كلمه 
  اينكـه :  ذكـر كـرده   »ي اخـالص  كلمـه «ي خويش تحت عنوان  آنها را در رساله

سـخن    بهشت اسـت، و هـر كـه     اي براي ورود به سرمايه « اال اهللا  ال اله«ي  كلمه
، وارد بهشت و از آتش جهنم نجـات پيـدا   باشد«  اال اهللا  ال اله«اش در دنيا  پاياني

خواهـد گرفـت، شـعار توحيـد بهتـرين      خواهد كرد و مورد مغفرت خدا قـرار  
بهترينها و زيباترين زيبائيها است، و باعث محو گناهـان خواهـد شـد، و بـراي     

  .خواهد كرد  ها را پاره خدا پرده  رسيدن به
نمايد، و مهمترين رسالت  آن را تصديق مي  خداوند گوينده  اي است كه كلمه

ن بـدان مشـغول شـود، ايـن     انسا  ، بزرگترين ذكري است كه پيامبران بوده است
وظيفه، بزرگترين كردارها و در عين حال آسانترين آنها است، و وجود انسان را 

نمايد، و سپري است در برابر شيطان، و در روز قيامت مأمني است در  تنظيم مي
  دوبـاره   برابر هول و هراس روز حشر، و شعار انسان مسلمان است، آنگـاه كـه  

بهشـت را    براي گويندگانش درهاي هشتگانه  اين كلمه خواهند شد، و نيز  زنده
  ال اله«آنها از هر كدام بخواهند وارد بهشت شوند، اگر چه پيروان   كند كه باز مي
ــرون  «  اال اهللا وارد جهــنم شــوند ولــي در نهايــت ايشــان را از آتــش جهــنم بي
  K)1(آورد مي

                                                 
  ٦٦ −٥٤  ابن رجب, ص: ی نوشته »ی اخالص كلمه« )١(
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  .« اال اهللا  ال اله«اركان 
  : كن اساسي دارددو ر « اال اهللا  ال اله«
  شود كـه  گرداند و موجب مي نفي است و انواع شرك را باطل مي  »ال اله« -1

  .هر معبودي غير از خدا كفر ورزيد شود  نسبت به
  .كند اثبات است و استحقاق عبادت را تنها براي خدا اثبات مي  »اال اهللا« -2

Ü  } : فرمايـد  است؛ خداوند متعال مي  معني اين دو ركن در قرآن نيز آمده
  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  ÝzK )ــره : البقـــ

تـرين   محكـم   خدا ايمان بياورد، بـه   طاغوت كفر بورزد و به  به  كسي كه( ).259
  ).است، اصال گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا است  دستاويز درآويخته

معني ركن اول اسـت، و   Þ  Ý  Ü zK }: يعني  قسمت نخست آيه
  .معني ركن دوم است à  ßzK  } : يعني  سمت دوم آيهق

v   u  t    s  r  q      } :اسـت   خداوند متعال در جايي ديگر فرموده
  `   _  ~  }  |  {  z  y   x      wzK )27-26: الزخرف.(  

مـن از آنچـه   : و به خاطر بياور هنگامى را كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت(
  ).!مگر آن كسى كه مرا آفريده، كه او هدايتم خواهد كرد. رمپرستيد بيزا شما مى

  معني ركن اول است، و قسمت دوم آيه w     vzK  } يعني   قسمت نخست آيه
  .معني ركن دوم است zK }  |  {} : يعني
چنـين   صمحمد بن عبدالوهاب در معني گواهي دادن رسالت محمد  شيخ 

بيـان    وي، تصـديق اخبـار و احـاديثي كـه    فرمانبرداري از فرامين : است  نگاشته
اعالم نموده و عبادت نكردن خـدا جـز از طريـق      ، اجتناب از منهياتي كه داشته

  .گردد شريعت وي، جزو ايمان به رسالت ايشان محسوب مي
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١١٧

فرمـانبرداري از خداونـد اسـت، خداونـد متعـال       صفرمانبرداري از پيامبر 
  ).31: آل عمران(  d  c   b  a    `  _  ^     ezK}   :فرمايد مي

داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  اگر خدا را دوست مي: بگو(
  ).بدارد

  ).32: آل عمران( .rq  p  o  nz   } :فرمايد و يا مي
  ).از خدا و پيغمبرتان اطاعت و فرمانبرداري كنيد: بگو(

  از آن خبر داده  يندهو آ  گذشته  راجع به  در اخبار غيبي كه صتصديق پيامبر 
تـرين واجبهـا    از واجـب   از آن نهي فرموده  و همچنين اجتناب و دوري از آنچه

u   t  s  r  q  p    }  :فرمايد گردد؛ خداوند متعال مي محسوب مي
xw  v zK )7: الحشر.(  

شما   است اجرا كنيد، و از چيزهائي كه  پيغمبر براي شما آورده  چيزهائي كه(
  ).است، دست بكشيد  بازداشتهرا از آن 

ما أمرتكم من أمر فأتوا منـه مـا اسـتطعتم, ومـا «: است  نيز فرموده صپيامبر 
 .»هنيتكم عنه فاجتنبوه

از آن چه شما را از آن باز داشتم، دورى كنيد، و آن چه شما را بـه آن امـر   (
  .)كردم، انجام دهيد تا آن جا كه توانايى آن را داريد

همـين    خـدا را پرسـتش نمـود، بـه     صيق شريعت پيامبر و نبايد جز از طر
عنوان يكي از شرايط ايمان به شـمار    را به صپيروي از پيامبر   خاطر است كه

من عمل عمالً لـيس عليـه « :فرمايد در اين زمينه مي صرفته است، پيامبر خدا 
، آن كند كه برابر دستور مـا نباشـد   به انجام كاري اقدامهر كس (. »أمرنا فهو رد

  ).كار مردود است
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  .اركان گواهي دادن
  :دو ركن دارد صگواهي دادن به رسالت محمد 

  .صپيامبر رسالت   اعتراف به -1
إنـام أنـا «: فرمايـد  خودش مـي   ، همچنانكهصبنده بودن پيامبر   اعتقاد به -2

 .»عبد اهللا ورسوله: عبد, فقولوا
و   بنـده : د مـن بگوييـد  ي خدا هستم، پس بايـد در مـور   من تنها عبد و بنده«

  »ي خدا فرستاده
ما فوق مقام و منزلـت    باشيم كه صمقام و منزلتي براي پيامبر   نبايد قائل به

معتقـد باشـيم     او نسبت دهيم؛ و در نتيجه  واقعيش باشد، و ويژگيهاي خدا را به
  از غيب آگاهي دارد و نفع و ضرر در دست وي است، و يا اينكه صپيامبر   كه
  مشكالت را بگشـايد، در حـالي كـه     واند نيازمنديها را برطرف سازد و گرهت مي

  :نمايد خداوند وي را در باالترين مقام يعني عبوديت چنين توصيف مي
 ).1: الفرقان( zK ¤ ¥ ¦ § ¨ © } :در مقام نزول قرآن  -  أ

و او از صـفات  (خداونـد بسـيار و انعـام وى بـزرگ اسـت      بركـت  خير و (
ي خود نازل  قرآن را بر بنده  كسي كه )باشد ال و خجسته مىبرتر و وا تمخلوقا
 ).است  كرده

 ).1: اإلسراء( .D C B Az } : در سفر اسراء  - ب
ي خود را در شـبي از مسـجد    بنده  تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه(

 ).مسجد االقصي برد  الحرام به
 ).19: الجن( u  t s r q pzK } : در مقام نماز و دعا   - ت
 ).خواند خاست و او را مي به عبادت برمي) محمد(گامي كه بندة خدا هن(
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 ).36: الزمر( xw  v u tzK  }: در مقام حفظ و كفايت  - ث
  ).اش كافي نيست؟ آيا خداوند براي حفاظت و حمايت از بنده(      

ارج  صاي به پيامبر  ي ويژگيهاي فراوان و صفات برجسته وسيله  خداوند به
او ارزانـي    و قدر و منزلـت رفيـع و ارجمنـدي را بـه      گذاشته نهاده، بر او منت

  :است  داشته
وحـي بـر آنـان نـازل       در رديف پيامبراني قرار گرفته كـه  صنام پيامبر  -1

O N M  LK J I H  G F  E   D  C    B }   :اســت  گشــته
 Z  YX W V U T S  R Q P

] \ [ zK )163: النساء.(  
پيغمبران بعـد از    نوح و به  پيش از تو به  كه  گونهتو وحي كرديم، همان  ما به(

ابـراهيم، اسـحاق، يعقـوب، نوادگـان او، عيسـي، ايـوب،         او وحي كرديم، و به
  ).داود زبور داديم  يونس، هارون، و سليمان وحي كرديم، و به

º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ } : خاتم پيامبران است صحضرت محمد  -2
Ä Ã Â Á  À zK )40: األحزاب.(  

ي خـدا و آخـرين    فرسـتاده   و بلكه  مد پدر هيچ يك از مردان شما نبودهمح(
  ).پيغمبران است

ــامبر  -3 ــت  صپي ــلمان اس ــتين مس } |     { ~ � ¡ ¢ }  :نخس
¤£zK )نخسـتين كسـي     اسـت كـه    شده  من دستور داده  به: بگو( ).14: األنعام

  ).مسلمان باشد  باشم كه
منـان نسـبت بـدانان    ؤاز خـود م   كـه  مقامات عالي او اين است  از جمله -4

 :شـوند  اولويت بيشتري دارد و همسران ايشـان مـادران مؤمنـان محسـوب مـي     
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 ١٢٠

١٢٠

{  ¶  µ  ´  ³  ²   ± °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨
¸   º ¹zK )6: األحزاب.(  

و همسـران او مـادران    ؛اسـت  پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر(
سبت به يكديگر از مؤمنان و و خويشاوندان ن ؛شوند محسوب مى) مؤمنان(آنها 

  ).مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولى هستند
  كنـد و شـفاعتش پذيرفتـه    شفاعت مـي   در روز حشر تنها كسي است كه -5
باشـد، رسـالت او    پيامبر رحمت است، بهترين مردمان مـي  صمحمد شود،  مي

ـ      ه شـمار  براي جن و انس عموميت دارد، مهتـر فرزنـدان آدم و پيـامبر اسـالم ب
  .رود مي

  .« اال اهللا  ال اله«شرايط 
اند، برخي از آنان هشـت   ي اخالص ذكر كرده علما هفت شرط را براي كلمه
صورت   اند، كه يكي از ايشان شرايط مزبور را به شرط را براي آن در نظر گرفته

   :گويد و مي  شعر درآورده
ـــا علم يقني وإخالص وصدقك مع ـــول هل ـــاد والقب ـــة وانقي  حمب
 سو اإلله من األشـياء قـد أهلـا  وزيــد ثامنهــا الكفــران منــك بــام

علم، يقين، اخالص و صداقت همـراه بـا محبـت، فرمـانبرداري، پـذيرش      ( 
  ).شود جز خدا پرستش مي  كه  فرامين خدا و طرد هر آنچه

تنها خداوند معبـود    اي اطالع پيدا كرد كه هرگاه بنده: علم و آگاهي كامل -1
  مقتضاي آن عمل نمود، بـه   باشد و به ت و عبادت براي غير از او باطل مياو اس

ß Þ Ý Ü   }: فرمايـد  گردد؛ خداوند متعال مي عنوان عالم و دانا محسوب مي
á  à zK )19: محمد.(  
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 ١٢١

١٢١

  ).نيست»  اهللا«جز بحق پس بدان كه معبودى (
 { À ¿ ¾ ½   ¼     »zK )86: الزخرف.(  
  ).باشند  بر حق شهادت و گواهي داده  آگاهانه  مگر كساني كه(

 .»من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة«: است  فرموده صو پيامبر 
از دنيـا بـرود، داخـل      »اال اهللا  ال الـه «هر كس در صورت آگاهي از مفهـوم  (

  ).بهشت خواهد شد
ري ي اخـالص را بـر زبـان جـا     كلمـه   اي كه هر بنده: يقين جازم و قاطع -2

اثبـات    كـه  -صحت آن   باشد، و به  سازد، واجب است يقين قلبي را بدان داشته
، باشـد   اعتقاد كامل داشـته  -فرمانروايي خداوند و نفي فرمانروايي غير او است 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z  Y  X W VzK  } : فرمايـد  خداوند متعـال مـي  
بـر پيـامبران   (نچه پيش از تو و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده، و آ( ).4: البقره(

  ).و به رستاخيز يقين دارند ؛آورند نازل گرديده، ايمان مى) پيشين
أشهد أن ال إله إال اهللا وأينِّ « :فرمود صپيامبر   كه  روايت شده   از ابوهريره

  .)1(»رسول اهللا, ال يلقى اهللا هبا عبد غري شاكّ فيها إالّ دخل اجلنة
آگاهانه و بدون ترديد بـه    وند حضور يابد كههر كس در حالي خدمت خدا(

  ).شود ، داخل بهشت مييكتايي خدا و رسالت من گواهي بدهد
من لقيت «: او فرمود  خطاب به صپيامبر   كند كه روايت مي   باز ابوهريره

.)2(»وراء هذا احلائط يشهد أنه ال إله إال اهللا مستيقناً هبا قلبه, فبرشه باجلنة 
از روي يقـين قلبـي بـه يكتـايي خـدا        اين ديوار ديدي كـه  هر كه را پشت(

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده )١(
 .است  ن را روايت كردهمسلم اي )٢(
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 ١٢٢

١٢٢

  ).اهل بهشت است  كه  بده  او مژده  داد، به گواهي مي
|   { ~ � ¡ }   :فرمايـد  منان مـي ؤخداوند متعال در توصيف م

  ¥ ¤ £ ¢z. )15: الحجرات.(  
  اند، سپس هرگز بـه  خدا و پيغمبرش ايمان آورده  به  منان تنها كسانيند كهؤم(

  ).اند خود شك و ترديدي راه نداده
o n m l  k j i  }: فرمايد و در توصيف منافقين مي

w v u t  s r q p zK )45: التوبه.(  
خدا و روز جـزا ايمـان ندارنـد و      به  كه خواهند مي  تنها كساني از تو اجازه(

دلهايشان دچـار شـك و ترديـد اسـت و در حيـرت و سـرگرداني خـود بسـر         
  ).برند مي

  ايـن صـورت كـه     بـه : پرسـتي  اخالص عاري از شائبه شـرك و دوگانـه   -3
كردار، گفتار و پندار او تنها براي خدا و در راه كسب رضـاي وي باشـد،    تمامي

 p o n  m l k j i hzK  } :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي
ند، در و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرست( ).5: البينه(

  ).حالي كه دين خود را براي او خالص كنند
أسعد النـاس بشـفاعتي مـن « :كند كه نقل مي صخدا  از پيامبر   ابوهريره

 .)1(»ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه: قال
ترين افراد به وسيله شفاعت من، كسي است كـه خالصـانه بـه     خوش بخت(

  ).شعار توحيد اعتقاد داشته باشد

                                                 
 است  بخاری اين را روايت كرده  )١(
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 ١٢٣

١٢٣

 .)1(»يبتغي بذلك وجه اهللا. ال إله إال اهللا: م عىل النار من قالإن اهللا حرّ «
را   »اال اهللا  ال الـه «خـاطر كسـب رضـاي خداونـد       و بـه   خالصانه  كساني كه(
  ).مانند در روز قيامت از آتش جهنم محفوظ مي گويند، مي

، گفتـار،   در ايمـان، عقيـده    اين صـورت كـه    به: راستي و صداقت واقعي -4
 :فرمايـد  با خداوند صادق و روراست باشد، خداوند متعال مـي ... ديني ودعوت 

 { j  i   h  g  f  e  d  c  bzK )119: التوبه.(  
  .)از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد! منانؤاي م(

أن : ما من أحد يشهد« :فرمود صپيامبر   كند كه روايت مي  معاذ بن جبل
مه اهللا عىل النار صادقاً من قلبه إالّ . عبده ورسوله ال إله إال اهللا وأن حممداً    .)2(»حرّ

حقي   جز خدا هيچ معبود به  قلب گواهي بدهد كه  و از ته  هر كس صادقانه(
ي او است، خداوند بدنش را بر آتش جهنم  و فرستاده  بنده صنيست و محمد 

  ).گرداند حرام مي
ي اخـالص و   كلمـه   نسبت بهانسان مؤمن  :دل  از ته  محبتي نشات گرفته -5

كننـد ابـراز محبـت و     مقتضاي آن عمل مـي   به  كساني كه  مفهوم آن و نسبت به
كند، و لذا خدا و رسولش را دوست داشته و محبت آنان را بر هر  دوستي را مي

q  p  o  n   m   } :فرمايـد  خداوند مـي . دهد محبوب ديگري برتري مي

  z  y   xw       v  u  t  s  r  ~}  |  {zK )165: البقره.(  
گزيننـد و آنـان را    هائي برمي غير از خدا، خداگونه  برخي از مردم هستند كه(

دوست  بيشتراند خدا را  ايمان آورده  دارند، و كساني كه همچون خدا دوست مي

                                                 
 است  بخاری اين را روايت كرده )١(
 است  بخاری اين را روايت كرده )٢(
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 ١٢٤

١٢٤

  ).دارند مي
سترگ   يعني تسليم شدن در برابر مفهوم آن كلمه: فرمانبرداري پي در پي -6

  ).54: الزمر( zK¬ ® ¯ ° ±  } :فرمايد خداوند متعال مي. ندو ارجم
  ).سوي پروردگار خود برگرديد و تسليم او شويد  و به(

تسليم شدن همان فرمـانبرداري از فـرامين خداونـد اسـت؛ خداونـد متعـال       
z yzK   } | { ~ _ ` dc b a }  :فرمايــــد مــــي

  نيكوكـار باشـد، بـه     در حالي كهخدا كند،   رو به  مطيعانه  كسي كه( ).22: لقمان(
  ).است  دستاويز بسيار محكمي چنگ زده

ــي ــد و م ــاء( h g f e d c b a  `zK  }  :فرماي : النس
خود را تسـليم خـدا     خالصانه  كسي بهتر از آئين كسي است كه  آئين چه( ).125

  ).نيكوكار باشد  كند، در حالي كه
¶ ¸   ¬ ® ¯  °     ± µ ´ ³ ²  } :فرمايـد  مييا و 

  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹zK )65: النساء.(  
آينـد تـا تـو را در     من بشمار نميؤآنان م  پروردگارت سوگند كه  به!..  اما، نه(

داوري نطلبند و سـپس ماللـي در دل خـود از      اختالفات و درگيريهاي خود به
  ).و كامال تسليم قضاوت تو باشند  داوري تو نداشته

يعني با قلب و زبان همه مفـاهيم و ملزومـات ايـن     :پذيرش بدون انكار -7
 X W  V U T SzK } : فرمايـد  پـذيرد، خداونـد متعـال مـي     را مي  كلمه

  ). بر ما نازل گشته  خدا و آنچه  ايمان داريم به: بگوئيد( ).136: البقره(
  گيرد كـه  هر كس آن را تلفظ نمايد اما آنرا نپذيرد، در رديف كساني قرار مي

k j i h g  f e d        c b }  :اسـت   آنـان فرمـوده    اجع بهخداوند ر
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 ١٢٥

١٢٥

 s   r   q  p o n m lzK )36-35: الصافات.(  
جز خدا وجود ندارد، تكبر بحق معبودى «: شد چرا كه وقتى به آنها گفته مى(

آيا ما معبودان خود را بخاطر شـاعرى  : گفتند و پيوسته مى .كردند و سركشى مى
  ).ديوانه رها كنيم؟

Ü  }: فرمايد خداوند متعال مي: جز خدا پرستش شود  كه  طرد هر آنچه -8
 ä ã â  á à ß Þ ÝzK )256: البقره.(  

تـرين   محكـم   خـدا ايمـان بيـاورد، بـه      طاغوت كفر بورزد و به  به  كسي كه(
  ).است، اصال گسستن ندارد  دستاويز درآويخته

, وكفر بام يُعبـد مـن دون اهللا, ال إله إال اهللا: من قال« :فرمايد هم مي صپيامبر 
م ماله ودمه وحسابه عىل اهللا   .)1(»حرّ

هر   و نسبت بهحق وجود ندارد   جز خدا معبودي به  هر كس اعالم دارد كه(
خون و مال او محفوظ است و كفر ورزد،  شود غير از خدا پرستش مي  كه  آنچه

  ).او با خداست) نيت و كارهاي پنهاني(حساب 
  . »اال اهللا  لهال ا«آثار 

شده و در نهان و   ي اخالص بر زبان جاري كلمه  و مخلصانه  هر گاه صادقانه
اي بر فـرد و جامعـه بـر     مقتضاي آن عمل شود، آثار مثبت و پسنديده  آشكار به

  :مهمترين آنها عبارتند از  جاي خواهد گذاشت، كه
وز شدنشان بـر  آنان و پير  موجب شكوه  كه: اتحاد و همبستگي مسلمانان -1

  هستند، همچنانكه  شود، زيرا آنان پيرو يك آيين و داراي يك عقيده دشمنان مي
: آل عمـران ( gf e d c b azK   } :فرمايـد  خداوند متعـال مـي  

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده  )١(
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 ١٢٦

١٢٦

  ).نشويد  ي خدا چنگ زنيد و پراكنده رشته  و همگي به( ).103
U  T   S RQ    P O N M  L  K J I } : فرمايـد  و مي

[ Z Y X W V  e d  c  b a` _ ^  ] \z. 
).63-62: األنفال( 

منـان تقويـت و   ؤتو را بـا يـاري خـود و توسـط م      او همان كسي است كه(
در زمين است   ي آنچه و در ميان آنان الفت ايجاد نمود، اگر همه... پشتيباني كرد
ولـي  . ميان دلهايشان انس و الفـت برقـرار سـازي    توانستي كردي نمي صرف مي
  ).او عزيز و حكيم است  انشان انس و الفت انداخت، چرا كهخداوند مي

اي و منازعـات   يكي از علل تفرقه و جنگ و درگيري با هم، اختالف عقيـده 
m l k j i }  :فرمايـد  فكري است، خداوند متعال در اين راسـتا مـي  

 sr q p    o nzK )159: األنعام.(  
  و گـروه   دسـته   رنـد و دسـته  دا مـي   آئين خود را پراكنده  گمان كساني كه بي(

  ).از آنان نيستي  هيچ وجه  شوند تو به گروه مي
ــي  ــر م ــد در جــايي ديگ ¨ © ª »¬ ®¯ ° ±   ²  } :فرماي

³zK )اما آنها كارهاى خود را در ميان خـويش بـه پراكنـدگى    ( ).53: المؤمنون
هر گروه به آنچـه نـزد   ) و عجب اينكه( ؛كشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند

  ).ود دارند خوشحالندخ
پيامدهاي اين اتحاد و اختالف در حال و وضع عربهاي قبل از اسالم و بعـد  

  .شود خوبي نمايان مي  از آن نيز به
ايمـان دارد    »اال اهللا  ال الـه »  بـه   ي موحدي كه در جامعه: امنيت و آسايش -2

عـال  خداونـد مت . شـود  اي برقـرار مـي   امنيت و آسايش در حد وسيع و گسـترده 
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 ١٢٧

١٢٧

  ).10: الحجرات( zK¬ ® ¯ } : فرمايد مي
  ).منان برادران همديگرندؤفقط م(

ــي ــد و م ــتح( LK J      I H G F E DC B AzK  } : فرماي : الف
با او هستند در برابر كافران تنـد    ي خدا است، و كساني كه محمد فرستاده( ).29

  ).يكديگر مهربان و دلسوزند  و سرسخت، و نسبت به
ــا مــي r  q  p o n        m l k j i h } : مايــدفر و ي

 t szK )103: آل عمران.(  
به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاى شـما، الفـت   (

  ).ايجاد كرد، و به بركت نعمت او، برادر شديد
خداوند متعال : خوشبختي، آئيني استوار و جايگزيني پيشينيان  دستيابي به -3
ــي ــد م \ [ ^   _ `  f  e d c b  a  } :فرماي

 vu t s r q  p o    n m l k j i h   g
 |{     z y    x  wzK )55: النور.(  

اند وعده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده(
دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمـين خواهـد كـرد، همـان گونـه كـه بـه         مى

و ديـن و آيينـى را كـه بـراى آنـان       ؛الفت روى زمـين را بخشـيد  پيشينيان آنها خ
و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل  ؛دار خواهد ساخت پسنديده، پابرجا و ريشه

  ).پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت كند، آنچنان كه تنها مرا مى مى
  .است  پيوند دادهپرستي   يگانه  بينيم خداوند متعال اين مسايل را به چنانچه مي

` a }  :فرمايد خداوند متعال مي: يابي به آرامش دروني دست -4
 g      f e d c bzK )39: يوسف.(  
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 ١٢٨

١٢٨

  ).قهار؟  خداوند يگانه بهترند يا  پراكنده  آيا معبودان(
A  } :فرمايـد  خداوند متعال مي: يابي به مقام رفيع دنيا و آخرت دست -5

 O N M  L K J I H G FE D C B T S R Q  P
 W  V UzK )31: الحج.(  

در حالى كه همگى خالص براى خـدا  ) برنامه و مناسك حج را انجام دهيد(
و هر كس همتايى براى خدا قرار ! هيچ گونه همتايى براى او قائل نشويد !باشد

 ؛رباينـد  او را مى) در وسط هوا(دهد، گويى از آسمان سقوب كرده، و پرندگان 
  ).كند به جاى دوردستى پرتاب مىو يا تندباد او را 

و ارتفاع مقام،   ي علو درجه توحيد و يكتاپرستي مايه  بيانگر آن است كه  اين آيه
  .باشد و امتياز مي  ي سقوط و از دست دادن درجه پرستي نيز مايه  و شرك و دوگانه

تُ أن « :فرمايـد  مـي  صپيامبر : در امان بودن خون، مال و شخصيت -6 ـرْ أُمِ
ال إله إال اهللا, فإذا قالوها عصموا مني دمـاءهم وأمـواهلم : الناس حتى يقولواأقاتل 

 .»إال بحقها
،  اال اهللا  ال الـه : بگوينـد   است با مردم بجنگم تا اينكه  شده  من دستور داده  به(

وحدانيت خدا اعتراف كردند جان و مال آنان از جانـب مـن محفـوظ      هرگاه به
  ).دارند  عهده  به  است مگر در مقابل حقي كه

ي اخالص در عبادات، معـامالت، آداب و اخـالق نيـز آثـار سـترگ و       كلمه
  .گذارد جا مي  به  ارزشمندي را بر فرد و جامعه

آن را بـراي هـدايت     دين اسالم را تنها براي عرب نيـاورد، بلكـه   صپيامبر 
شريت ب  وقوع پيوست كه  در مدت زماني به صعموم مردم آورد، ظهور پيامبر 

طور عموم بسيار نيازمند شخصيتي همچون او بودند تا آنـان را از تـاريكي و     به
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 ١٢٩

١٢٩

  .نور و روشنايي بيرون آورد  گمراهي به
  .هاي اسالم اركان و پايه
  استوار است، همچنانكه  دين بسيار باعظمتي است بر پنج پايه  دين اسالم كه

بنـي اإلسـالم «:فرمـود  صپيامبر   كه  روايت شده م در صحيحين از ابن عمر
شهادة أال إله إال اهللا, وأن حممداً رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, : عىل مخس

 .)1(»وصوم رمضان, وحج البيت
  :است  گذاري شده  اسالم بر پنج اصل پايه(
  هيچ كسي شايسـته   جز ذات اهللا  اينكه  ي شهادتين و اقرار به اجراي كلمه -1

  .و پيغمبر خداست  فرستاده صمحمد   اينكه  اعتراف به و. پرستش نيست
  .نحو احسن  برگزاري نماز فرض به -2
  .دادن زكات واجب -3
  .ماه رمضان  روزه -4
  ).قدرت مالي و بدني دارند  براي كساني كه(انجام مناسك حج  -5

باشـد؛ ايـن    هاي اسالم مي ي شهادتين نخستين و مهمترين پايه تلفظ به كلمه
انسـان كـافر را وارد چـارچوب اسـالم       ي بزرگ و ازشمند هـر چنـد كـه    كلمه
  واجب اسـت    شود و بس، بلكه  بر زبان رانده  كند، اما تنها عبارتي نيست كه مي
  .مفهوم آن نيز عمل شود  به

ي بنـدگي   ي شهادتين در بر گيرنده اين است كه تنها خداونـد شايسـته   كلمه
  .باشد ل مياست و بندگي براي غير از او باط

. باشـيم   خدا و رسولش را دوست داشـته   و همچنين بيانگر اين امر است كه

                                                 
 . متفق عليه  )١(
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 ١٣٠

١٣٠

و بزرگداشـت آن و پيـروي از     اين محبت نيز شامل عبادت براي خداي يگانـه 
^ _ `  a }  :فرمايـد  خداوند متعال مي  چنانكه. باشد سنت پيامبر اسالم مي

 ih   g f e  d c  bzK )31: آل عمران.(  
داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  اگر خدا را دوست مي: بگو(

  ).بدارد و گناهانتان را ببخشايد
اسـت، خداونـد    صپيامبر مفاهيم آن، پيروي از فرامين   از جمله  همچنانكه

  ).7: الحشر( xw v   u  t s r q pzK }  :فرمايد متعال مي
ثالث من كـن فيـه وجـد « :فرمود صپيامبر   كه  و در حديث صحيحين آمده

  .)1(»..أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها: هبن حالوة اإليامن
در هر كس موجود باشد آن شخص لذت و حـالوت    خصلت هستند كه  سه

خدا و پيغمبر را از هر كس و هر چيز ديگـري    اول آنكه: كند ايمان را درك مي
  .باشد  بيشتر دوست داشته

ال يؤمن أحـدكم حتـى أكـون « :فرمود صپيامبر   كه  مدهدر روايت ديگري آ
 .»أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني
مـن نـزد او دوسـت      شـود مگـر اينكـه    هيچ يك از شما ايمانش كامل نمـي 

  .ي مردم باشم تر از پدر، مادر، فرزندان و همه داشتني
  .ركن دوم از اركان اسالم اقامه نماز واجب است

نماز فرض مهمترين ركن از اركان اسالم محسـوب   ،شهادتين بعد از اجراي
در روز قيامت از   شود، زيرا نماز ستون دين است و نخستين عملي است كه مي

بـود نجـات     نحو احسن انجـام داده   شود، پس اگر نمازهايش را به ال ميؤآن س

                                                 
 . متفق عليه  )١(
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 ١٣١

١٣١

باشـد    شود، و اما اگر در انجام آن سسـت و تنبـل بـوده    پيدا كرده و رستگار مي
  .گردد يخسارتمند و نوميد م

شوند، خداونـد متعـال    يدر اوقات مشخصي برگزار م  نماز عبادتي است كه 
  ).103: النساء( z y   x w v u  t   szK }  :فرمايد مي

  ).منان فرض و داراي اوقات معلوم و معين استؤگمان نماز بر م بي(

B A } : باشـيم   هبـر آن محافظـت داشـت     كـه   ما دستور داده  خداوند به
 I H  G F E D CzK )در انجام نمازهـا  ( ).238: البقره

  ).براي خدا بپا خيزيد  محافظت ورزيد و فروتنانه  و نماز ميانه
در انجام نماز تنبلـي    كه  خداوند متعال در آياتي ديگر از كساني تهديد نموده

w  { z  y x } :فرمايـد  ندازند، ميا تأخير مي  خرج داده و آن را به  به
 ¤  £ ¢ ¡ �~ } |zK )59: مريم.(  

اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردنـد، و   اما پس از آنان، فرزندان ناشايسته(
  ).گمراهى خود را خواهند ديد) مجازات(و بزودى  ؛از شهوات پيروى نمودند

 { n  m l k j i h g fzK )5-4: الماعون.(  
  ).كنند از خود سهل انگاري ميدر نم. پس واي بر نمازگزاراني كه(

تـأخير    معني بـه   به  معني ترك نماز نيست، بلكه  در اينجا به »أضاعوها«ي  كلمه
  .شود انداختن نماز است، زيرا ترك نماز كفر است و موجب كافر شدن آدمي مي

ي ايجاد تمايز ميان اسالم و شرك و كفر است، مسلم در صـحيح   نماز نشانه
إن بـني الرجـل «: شنيدم مي گفـت  صاز پيامبر   : كرده كهنقل   خود از جابر

 .)1(»وبني الرشك والكفر ترك الصالة

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده  )١(
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 ١٣٢

١٣٢

  .ميان  آدمي و شرك و كفر، ترك نماز قرار دارد
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة, فمـن «: است  نيز چنين آمده  در روايت بريده

آن را ترك  ست، هر كسپيمان و شرط پيوند ما و آنان، نماز ا. )1(»تركها فقد كفر
  .است  نمايد، كافر شده

إن «: فرمايـد  مـي  صو پروردگـارش اسـت، پيـامبر      ارتباط ميان بنـده : نماز
  .)2(»أحدكم إذا صىل يناجي ربه

  .كند اجات ميگمان هر كدام از شما در هنگام نماز با خداوند من بي
مت الصالة بين«:خداوند فرمود  كه  و در حديثي قدسي آمده ي وبـني عبـد قَسّ

محـدين : قـال تعـاىل. احلمد هللا رب العاملني: نصفني ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد
مالـك : وإذا قـال. أثنى عيلَّ عبدي: قال اهللا تعاىل. الرمحن الرحيم: وإذا قال. عبدي

هـذا بينـي : قـال. إياك نعبد وإياك نسـتعني: جمّدين عبدي, فإذا قال: قال. يوم الدين
اهـدنا الرصـاط املسـتقيم رصاط الـذين : لعبدي ما سأل, فـإذا قـالوبني عبدي, و

هـذا لعبـدي, ولعبـدي مـا : قال. أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
  .)3(»سأل

دسـت    بخواهد به  هر چه  ام ام و بنده ام تقسيم نموده نماز را ميان خود و بنده
ام مـرا   بنـده  :فرمايد خداوند مي، الحمد هللا رب العالمين: گويد  آورد، چون بنده مي

ام مرا مورد سـتايش   بنده: فرمايد ند ميالرحمن الرحيم، خداو: و چون گويد. ستود

                                                 
 .اند اين را روايت كرده ی صحيحسند  امام امحد و اهل سنن به  )١(
 .است  اين را روايت كرده بخاری  )٢(
 .است  مسلم اين را روايت كرده  )٣(
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١٣٣

ام مـرا   بنـده : فرمايـد  مالك يوم الـدين، خداونـد مـي   : و چون گويد. خود قرار داد
ايـن،  : فرمايـد  خداوند مي. إياك نعبد وإياك نستعين: و چون گويد. بزرگ داشت

اهـدنا  : و چون گويـد . ام رواست ي بنده ام مشترك است و خواسته و بندهميان من 
 .الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علـيهم وال الضـالين  

  .خواهد شد  ام است و مرادش داده بنده  اين متعلق به: فرمايد خداوند مي
رين در آن گلزار عبادت است و انواع گلهاي مسرت بخش و شادي آفـ : نماز

در آن كـالم خـدا     شود، قيامي كـه  بدان نماز شروع مي  تكبيري كه: وجود دارند
گيرد، اعتـدالي   در آن خدا مورد بزرگداشت قرار مي  شود، ركوعي كه تالوت مي

در آن خـداي    اي كـه  ، و سـجده پر از ثنـا و سـتايش بـراي خداونـد اسـت       كه
رد، دعايي كه موجب تضـرع و زاري  گي و تقديس قرار مي  مورد تنزيه  مرتبهبلند
شود، قعود و جلوسي است براي دعا خواندن و گـواهي دادن،   درگاه خدا مي  به

  . يابد و سالمي كه نماز بدان پايان مي
دستيار انسان در كارهـاي مهـم اسـت و او را از فحشـاء و منكـر بـاز       : نماز

¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §   ¨    }  :فرمايـد  دارد؛ خداونـد متعـال مـي    مي
 ª  ©zK )45: البقره.(  

و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه ( ؛از صبر و نماز يارى جوئيد(
  ).و اين كار، جز براى خاشعان، گران است) ؛به پروردگار، نيرو بگيريد

± µ ´ ³² ¶ ¸ } : فرمايــد اي ديگــر مــي  و در آيــه
 »º    ¹zK )45: العنكبوت.(  

ار، مسلما نماز از گناهان بزرگ و از كارهـاي  بايد برپاي د  و نماز را چنانكه(
  ).دارد ناپسند باز مي

كند و باعث نوراني شدن قيامت آنـان   منان روشنايي ايجاد ميؤدر دل م: نماز



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ١٣٤

١٣٤

  .نماز نور و روشنايي است .)1(»الصالة نور«: فرمود صپيامبر . شود مي
رهاناً ونجاة من حافظ عليها كانت له نوراً وب«: است  در روايت ديگري فرموده

هر كس بر نمازهايش مواظبـت نمايـد، در روز قيامـت هماننـد      K)2(»يوم القيامة
   .دهد او را از آتش جهنم نجات مي گيرد و يدليلي روشن در دست او قرار م

آورد و چشـم آنـان را    وجـود مـي    منان سـرور و شـادي بـه   ؤدر دل م: نماز
  K)3(»يني يف الصالةجعلت قرة ع«: فرمود صپيامبر . بخشد روشنايي مي

  ).ي آرامش من است نماز نور چشم و مايه( 
 صپيامبر . شود ي گناهان مي كند و موجب كفاره اشتباهات را پاك مي: نماز
هـل يبقـى : أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مـرات«: فرمود

ذلك مثـل فكـ«: ال يبقـى مـن درنـه يشء, قـال: قـالوا» يشء?) وسـخه(من درنه 
ي يكـي   آيا اگر جوي آبي كنار خانه(.)4(»الصلوات اخلمس يمحو اهللا هبن اخلطايـا

از شما باشد و هر روز پنج بار در آن شستشـو كنيـد، چركـي بـر بـدنتان بـاقي       
هم چنين وضعي دارند و خداونـد،    نمازهاي پنجگانه: گفت.  نه: ماند؟ گفتند مي
  ).برد را از بين ميي آن، اشتباهات و انحرافات  وسيله  به

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفـارة «: فرمايد و در روايت ديگري مي
K)5(»ملا بينهن ما مل تغش الكبائر 

                                                 
 .است  مسلم اين را روايت كرده  )١(
 .اند هأمحد وابن حبان وطرباين اين را روايت كرد  )٢(
 .ندا أمحد ونسائي اين را روايت كرده  )٣(
 .ندا ردهمسلم اين را روايت كبخاری و   )٤(
 .است  مسلم اين را روايت كرده  )٥(
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١٣٥

  ي ديگر كفارت گناهـاني اسـت كـه    تا جمعه  و اين جمعه  نمازهاي پنجگانه(
  ).اشدب  نشده  مرتكب گناه كبيره  شرط اينكه  گيرند، اما به ميان آنان صورت مي

دارد   هر كس عالقه: گويد مي  است كه  روايت نموده  مسلم، از ابن مسعود
  اين نمازهـا بـه    بايد به فردا خدا را در صورت داشتن ايمان، مالقات كند، مي  كه

خداونـد تعـالي راههـاي    . اسـت، مقيـد باشـد     شـده   بدان فراخوانده  اي كه گونه
ي ايـن راههـا و    است و نمازها از جملـه   هدايت را براي پيامبرتان معلوم داشته

ي خـود نمـاز    ي متخلـف، در خانـه   اگر شما ماننـد ايـن بنـده    .باشند روشها مي
ايد و اگر سنت پيامبر را هم مراعـات   بگزاريد، سنت پيامبرتان را مراعات نكرده

  نحو صـحيح وضـو گرفتـه و بـه      به  هيچكس نيست كه. شويد ينكنيد، گمراه م
دارد،  برمـي   خداوند به ازاي هر گامي كـه   وي آورد، مگر آنكهيكي از مساجد ر

كرديم و كسي جـز   ما چنين مي. آمرزد نويسد و گناهي از او مي يثوابي برايش م
از شدت مرض و ناتواني،   ورزيد، و لذا كساني بودند كه منافق از آن غفلت نمي

  .ددادند، تا در صف نماز جماعت حضور يابن مي  دو نفر تكيه  به
  محافظت بر نماز از جمله) خشوع همان حضور قلب است: (خشوع در نماز
D C B A } : فرمايـد  خداوند تعـالي مـي  . بهشت است  اسباب ورود به

 T  S R Q P O     N M L K  J I H G F E
 d c b a ̀  _  ̂  ]  \ [ Z Y X W V U

q p  o n m l k j i h g f  e  t s r
   _ ~ } | { z y x  w v u  c b a ̀

 dzK)11- 1: المؤمنون.(  
و آنها كه از لغو و  ؛آنها كه در نمازشان خشوع دارند ؛مؤمنان رستگار شدند(

و آنها كه دامان خـود   ؛دهند و آنها كه زكات را انجام مى ؛گردانند بيهودگى روى
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تنها آميزش جنسى بـا همسـران و    ؛كنند حفظ مى) عفتى شدن به بى از آلوده(را 
و كسانى كه غير از  ؛شوند گيرى از آنان مالمت نمى دارند، كه در بهره كنيزانشان

و آنها كه امانتها و عهـد خـود را رعايـت    ! اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند
! آنهـا وارثاننـد  ) آرى،( ؛نماينـد  و آنها كه بر نمازهايشان مواظبـت مـى   ؛كنند مى

  ).ه در آن خواهند ماندبرند، و جاودان كه بهشت برين را ارث مى) وارثانى(
دو  صنحو صحيح و مطابق سنت پيـامبر    اخالص در نماز و خواندن آن به

إنـام األعـامل « :فرمايـد  هم مـي  صپيامبر . باشند شرط اساسي براي قبول آن مي
1(»بالنيات وإنام لكل امرئ ما نو(K  

همانا اعمال و كردار به نيت بستگى دارد، و هـركس از كـردارش بـه انـدازه     
  .برد ينيتش اجر و ثواب م

  .)2(»صلوا كام رأيتموين أصيل«: فرمايد در جايي ديگر چنين مي
  .)3()خوانم من نماز مي  اي نماز بخوانيد كه گونه  به(

صورت جماعت و در مسجد برگزار شـود، زيـرا نمـاز      واجب است نماز به
 :نقـل كـرده كـه    صجماعت فضيلت سترگي دارد، ابـن عمـر از پيـامبر خـدا     

  .)4(»الصالة مجاعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة«
  ).باشد برابر مي )27(نماز فردي   فضيلت و ثواب نماز جماعت نسبت به( 

از   ي كساني را كه خواست خانه مي صپيامبر :  و در حديث صحيحين آمده

                                                 
 .ندا مسلم اين را روايت كردهبخاری و   )١(
 . اين را روايت كردهبخاری   )٢(
 .شيخ حممد بن صالح العثيمنيی  نوشته» الصالة «: نقل از كتاب   به  )٣(
 .ندا مسلم اين را روايت كردهبخاری و   )٤(
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  .بودند، آتش بزند  جماعت سرپيچيده
  .)1(»من عذر يأت فال صالة له إالَّ  من سمع النداء فلم«: فرمايد مي صپيامبر 

سوي نماز جماعـت    هر كس صداي اذان را بشنود و بدون عذر از رفتن به(
  ).سر باززند، نمازش ارزش ندارد

  .ي نماز است اين روايت بيانگر جايگاه و منزلت ويژه
پيـامبر اسـالم،   . نماز مظهري از مظاهر مساوات، اخوت، نظم، و توحيد است

بـرد، زيـرا خداونـد     نمـاز پنـاه مـي     برو شدن با تنگناهاي سخت بههنگام رو  به
  ).153: البقره( ÈÇ   Æ  ÅzK  }  :است  فرموده

  ).و از شكيبائي و نماز ياري جوئيد(
  .»يا بالل أرحنا هبا«: گفت بالل مي  و لذا خطاب به

  ).كن  ماز، آسودهن  ما را با دعوت به! اي بالل(
شـود، در برابـر خـالقش     براي نماز بلند مـي   هچون انسان مسلمان هنگامي ك

رسـد، اعضـاي    آرامـش مـي    گيرد، درونش بـه  يگيرد، پس قلبش آرام م قرار مي
مالقات پروردگـار و مـواليش روشـن      افتد، و چشمانش به خشوع مي  بدنش به

  .شود مي
  :خواند نماز را نمي  حكم كسي كه

مـدعي اسـالم     از افـرادي كـه   اينكه بسياري  پديد آمده  منكراتي كه  از جمله
در روايت صحيح   و همچنانكه. خوانند اند و آن را نمي هستند نماز را ترك كرده

إن بني الرجل وبـني الرشـك والكفـر « :كشاند كافر مي  ترك نماز انسان را به  آمده
  .»ترك الصالة

                                                 
 .اند اين را روايت كرده صحيح سندی  هوحاكم ب ابن ماجه و دارقطني وابن حبان )١(
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  ).ميان آدمي و شرك و كفر، ترك نماز قرار دارد(
.»بيننا وبينهم الصالة, فمن تركها فقد كفرالعهد الذي «: و يا فرمود 

پيمان و شرط پيوند ما و آنها، نماز است، هر كس آن را ترك نمايـد، كـافر   (
  ).است  شده

زيرا نماز . دهد هر كس نماز را  هدر دهد ساير اركان اسالمي را نيز  هدر مي
  . كند ي اسالم است، و مسلمان هرگز آن را ترك نمي ستون و پايه
باشد، خداونـد متعـال در    آتش جهنم مي  اسباب ورود به  از از جملهترك نم

: المدثر( ò   ñ  ð   ï    î í ì      ë ê   é èzK }  :فرمايد مورد مجرمين مي
ي  از زمـره : گوينـد  مي... است؟  دوزخ انداخته  چيزهايي شما را به  چه( ).42-43

  ).ايم نمازگزاران نبوده
Å Ä Ã Â Á   É È Ç Æ} : فرمايـــد و مـــي

Êz) .31: الروم.( 
بايد بگزاريد، و از   سوي خدا برگشته، و از او بپرهيزيد، و نماز را چنانكه  به(
  ).ي مشركان نگرديد زمره

 ªzK » ¬      ®¯ ° ± ²  ³ ´  }: فرمايــــد و مــــي
و از او ! نماز را برپا داريـد : اينكه) نيز به ما فرمان داده شده به(و ( ).72: األنعام(

  ).و تنها اوست كه به سويش محشور خواهيد شد! يزيدبپره
o  n m l k j i h } : فرمايد در جايي ديگر مي

 qpz. ) كردند و نماز را خواندند و زكات دادند در   اگر آنان توبه( ).11: التوبـه
  ).اين صورت برادران ديني شما هستند
  . است  داده اسالم قرار  و داخل شدن به  برگزاري نماز را شرط قبول توبه
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Ù Ø × Ö Õ Ô Ó   Ò  Ñ Ð  }  :فرمايــد و بــاالخره مــي 

ÚzK )48-47: المرسالت.(  
گفتـه  ) مشـركان (و هنگامي كه به آنـان  . كنندگان واي در آن روز بر تكذيب(

كنند و خشـوع   ركوع كنيد و خشوع نمايد، ركوع نمي) در برابر پروردگار(شود 
  ).ندافزاي نمايند، بلكه بر تكبر خود مي نمي

پـي در پـي نمـاز را      علماء سلف و خلف بر قتل كساني اتفاق نظر دارند كه
شـماري   و آيات و احاديث بـي . كنند كنند و در برابر انجام آن تنبلي مي ترك مي
كـم ارزش جلـوه     كنـد و آن را   نماز را تـرك مـي    كافر بودن كسي كه  راجع به

  . اند دهد، وارد شده مي
ي از مـردم تـا هنگـام طلـوع آفتـاب نمـاز صـبح را        امـروز بسـيار    متأسفانه

، اگـر كسـي توانـايي شـركت در نمـاز       حال آنكه در روايات آمـده . خوانند نمي
و ديگـر نمـاز     زند نمازش را هـدر داده  باشد و از آن سر باز  جماعت را داشته

  .خواندنش ارزش ندارد
  K»من عذر الّ من سمع النداء فلم يأت فال صالة له إ«: فرمايد مي صپيامبر 

هر كس صداي اذان را بشنود و بدون عذر از شركت در نماز جماعت سـر  (
  ).زند ديگر نماز او ارزش ندارد باز

 .»باملسجد ال صالة جلار املسجد إالّ «: و فرمود
ي مسجد بايد در مسجد نمازش را بخوانـد، در غيـر ايـن صـورت      همسايه(

  ).گردد نماز او محسوب نمي
و . شـود  ي مسجد حساب مي عنوان همسايه  را بشنود بههر كس صداي اذان 

ـبّ يف أذنيـه « :فرمايد نيز در اين باره مي صپيامبر  من سمع النداء فلـم جيـب صُ
  .»اآلنكُ يوم القيامة
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هر كس صداي اذان را بشنود و بدان پاسخ ندهد، در روز قيامت سـرب را  ( 
  .)ريزند در گوشهايش مي

) نماز جماعت(جز انسان منافق از آن : گويد يدر اين زمينه م ابن مسعود 
  . ورزد غفلت نمي

خوانند و در ركوع و سـجود آرامـش    نمي  آرامي  نمازهايشان را به  كساني كه
. انـد  گيرند، آنها نيز نماز را ضـايع كـرده   كنند و از امام سبقت مي را رعايت نمي

و در دسـت  گيـرد نمـازش باطـل اسـت و پيشـاني ا      از امام سبقت مي  كسي كه
  نشـده و از امـام سـبقت گرفتـه      خوانـده  آرامـي   به  شيطان است، زيرا نمازي كه

منافات دارد، و نماز بـدون    - ي نماز است روح و ثمره  كه - شود با خشوع مي
رود و بـه   از بـين مـي    هماننـد لبـاس كهنـه     شود، بلكـه  نمي  خشوع نيز پذيرفته
: گويـد  صاحبش مي  به  صايتي از پيامبر شود، و بنابر رو مي  صاحبش برگردانده

  .مرا پايمال كردي  خداوند شما را پايمال كند چنانكه
در وقت خود مناسـب    شاء اهللا اركان و واجبات نماز را ان از اين رو شرايط،
  .توضيح خواهيم داد

  : ركن سوم از اركان اسالم
اسـت،    دهشـ   زكات در رديف نماز قرار داده صدر آيات و احاديث پيامبر 

متعالي بودن اهداف اسـالم    اي اجتماعي و ارزشمند است كه اين عبادت، فريضه
يعني دلسوزي، رحمت، محبت، همكاري و همياري : شود ور ميمن يادآؤم  را به

تواند با دادن مال بـر ديگـري    شود، و هيچ كس نمي ميان مسلمانان را متذكر مي
و  »حـق معلـوم  «داخـت زكـات يـك،    منت بگذارد و بر او برتري طلبد، زيرا پر

عنوان جانشين خداونـد امـوال     اي واجب است، و در حقيقت او به انجام وظيفه
p o n m l }  :فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   . دهد فقرا مي  ايشان را به
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 rqzK )33: النور.(  
  ).است بديشان بدهيد  شما داده  خدا به  و از مال و ثروت خدا كه(

a     l k j ih g     f   e d c b  }: فرمايــد و مــي
  q       p  o n mz) .7: الحديد.( 

 خود(به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه شما را جانشين و نماينده (
كسـانى كـه از شـما    ) زيرا( ؛در آن قرار داده انفاق كنيد) از مال و رزق و روزى

  ).بزرگى دارند و ثواب ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر
  با برخي از قبائـل عـرب بـه     خاطر همين اهميت زكات بود كه  ابوبكر نيز به

خـدا    بـه : از پرداخت زكات امتناع ورزيدنـد و فرمـود    جنگ پرداخت، آنگاه كه
تفـاوت    -اند دو ركن دين اسالم  كه -بين نماز و زكات   سوگند با هر كسي كه

با او همكـاري كردنـد و از    كه اصحاب نيز در اين تصميم. جنگم قائل شود، مي
  .او پيروي نمودند

در برابـر پرداخـت زكـات و دادن انفـاق بخـل        خداوند متعال كساني را كـه 
v u t s r } :  فرمايـد  ورزند، تهديد نموده و مـي  مي

 ~ } | { z y x    wzK )34: التوبه.(  
راه سـازند، و در   مـى ) و ذخيره و پنهان(و كسانى كه طال و نقره را گنجينه (

  ). كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده خدا انفاق نمى
حد نصاب   جات هرگاه مال و دارايي انسان مسلمان به غير از حبوبات و ميوه

زكات آن پرداخـت شـود، امـا      رسيد و يك سال بر آن گذشت واجب است كه
حد نصاب برسد واجب است زكات آن پرداخـت    جات مادام به حبوبات و ميوه

  .گذشت يك سال بر آن ندارد  نيازي بهشود و 
  ور شدهرا يادآ موارد و جهات مصرف زكات  ي توبه خداوند متعال در سوره
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ــي ــد و م y  x w v u t s  r q }  :فرماي
 ©   ¨ § ¦¥ ¤ £  ¢¡ � ~ } | { z

 ªzK )زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى ( ).60: التوبه
كشند، و كسانى كه بـراى جلـب محبتشـان اقـدام      مى آن زحمت) جمع آورى(

تقويـت  (بـدهكاران، و در راه  ) اداى ديـن (بردگان، و ) آزادى(شود، و براى  مى
و خداونـد   ؛الهى است) مهم(اين، يك فريضه  ؛خدا، و واماندگان در راه) آيين

  ).دانا و حكيم است
ه زكات چنين در سخناني پيرامون اهميت و جايگا : عبدالعزيز بن باز شيخ

مـردم يـادآور شـويم،      ي زكات را بـه  فريضه  الزم و ضروري است كه :گويد مي
كننـد و آن را طبـق    انگـاري مـي   زيرا بسياري از مسلمانان در اين امر مهم سهل

هـاي   زكات يكي از اركـان و پايـه    كنند، در حالي كه شريعت خدا پرداخت نمي
زيرا . شود ن وجود آن برافراشته نمياسالم است و ساختمان اسالم بدو  پنجگانه
اهللا, وأن حممـداً  إلـه إالَّ  شـهادة أالَّ : بني اإلسالم عىل مخس«: اند فرموده صپيامبر 

 .»رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت
  :است  گذاري شده  اسالم بر پنج اصل پايه( 
  هيچ كسي شايسـته   جز ذات اهللا  اينكه  ي شهادتين و اقرار به اجراي كلمه -1

  .و پيغمبر خداست  فرستاده صمحمد   اينكه  و اعتراف به. پرستش نيست
  .نحو احسن  برگزاري نماز فرض به -2
  .دادن زكات واجب -3
  .ماه رمضان  روزه -4
  ).قدرت مالي و بدني دارند  براي كساني كه(انجام مناسك حج  -5
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  :فوائد زكات
زكات يكي از زيباترين احكـام اسـالمي و مهمتـرين راه بـراي     ي  فريضه -1

باشد، زيرا زكات حاوي فوائـد بسـياري    رعايت وضعيت اقتصادي پيروانش مي
  .دست و كم درآمد مسلمان بيش از حد بدان نيازمندند است، و قشر تهي

باشـد، زيـرا    زكات مهمترين پل ارتباطي ميان قشر ثروتمنـد و فقيـر مـي    -2
وي كار نيكـي انجـام داده، احسـاس محبـت       نسبت به  برابر كسي كهانسان، در 

  .ورزد مي
ورزي بـاز   شـود و او را از بخـل   زكات باعث پـااليش نهـان انسـان مـي     -3
k j }  :باشـد  اين موضوع مـي   قرآن كريم نيز معترف به  كه  دارد، همانگونه مي

 p o n m lzK )103: التوبه.(  
بگيـر، تـا بوسـيله آن، آنهـا را پـاك      ) وان زكـات بعن(اى  از اموال آنها صدقه(

  ).سازى و پرورش دهى
  كردن ويژگي سخاوت و مهرورزي نسبت به  زكات تمريني براي نهادينه -4
  .باشد ي نيازمندان مي طبقه
. باشـد  زكات موجب جلب بركت و رحمت الهـي و ازديـاد نعمـت مـي     -5

ــه ــه  همانگون ــي   ك ــد م ــد خداون ÔÓ Ò Ñ Ð Ï  Î        Ö Õ} : فرماي
  Ø   ×zK )39: سبأ.(  

كند، و او بهترين  را ببخشيد و صرف كنيد، خدا جاي آن را پر مي  و هر چه(
  ).روزي دهندگان است

  .»يا ابن آدم أنفق ننفق عليك: يقول اهللا«: فرمايد هم مي صو پيامبر 
 تو از مال خود انفاق كن و ما نيز بركت خـود ! اي انسان: فرمايد خداوند مي(

  ).آوريم را بر شما فرود مي
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 :كننـد  در پرداخت زكات سهل انگاري مي  كساني كه  تهديد خداوند راجع به
خـرج    و كوتـاهي بـه   لپرداخـت زكـات بخـ     نسـبت بـه    خداوند كساني را كه

f e   d c  b a } :  فرمايـد  دهند، شديدا تهديد نموده و مـي  مي
 r  qp o n m l k j  i h g

 y x    w v u t s _ ~ } | { z
 m l k ji  h g f e d c b a  `

 s r                 q p o nz) .35-34: التوبه.( 
و راهبـان،  ) اهل كتاب(بسيارى از دانشمندان ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(

و كسانى كه ! دارند از راه خدا بازمى) آنان را(خورند، و  اموال مردم را بباطل مى
سـازند، و در راه خـدا انفـاق     مـى ) و ذخيـره و پنهـان  (ه طال و نقـره را گنجينـ  

در آن روز كه آن را در آتش جهـنم،  . كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده نمى
و ( ؛كننـد  گرم و سوزان كرده، و با آن صورتها و پهلوها و پشتهايشان را داغ مى

ينـه  و گنج(اين همان چيزى است كه بـراى خـود اندوختيـد    ): گويند به آنها مى
  ).اندوختيد پس بچشيد چيزى را كه براى خود مى)! ساختيد

محسـوب  ) انـداز  پـس (نشود، به عنوان كنز   زكات آن داده  پس هر چيزي كه
در   شـود، چنانكـه   مـي   گردد كه صاحبش در روز قيامت مورد عـذاب واقـع   يم

ما من صـاحب ذهـب وال فضـة ال « :فرمود صپيامبر   كه  حديث صحيحي آمده
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نـار, فـأمحي عليهـا يف نـار  قها إالَّ يؤدي ح

جهنم, فيكو هبا جنبه وجبينه وظهره, كلام بردت أعيـدت لـه يف يـوم كـان مقـداره 
ا إىل اجلنة, وإما إىل النار: مخسني ألف سنة, حتى يُقىض بني العباد, فري سبيله  .»إمَّ

و زكـات آن را پرداخـت ننمايـد، در روز    باشـد    هر كس داراي طال و نقره(
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١٤٥

سازند و در آتـش دوزخ آنهـا را حـرارت     يهايي از آتش م قيامت از آنها صفحه
هـر وقـت سـرد      كـه  كنند دهند و پيشاني و پشت صاحبش را با آنها داغ مي مي

مقدار آن پنجاه هزار   دارد، در روزي كه  و اين عمل ادامه  داغ شده  شوند دوباره
وي نشـان    شود، پس مسيرش را به ميان بندگان قضاوت مي  تا اينكهسال است، 

  ). سوي جهنم  سوي بهشت است يا به  آيا به  دهند كه مي
  از صاحب شتر و گـاو و گوسـفندي بحـث كـرد كـه      صخدا  آنگاه پيامبر

نمود، و لذا در روز قيامـت مـورد تعـذيب و تحقيـر      زكات آن را پرداخت نمي
, «: گيرد يخداوند قرار م ثّلَ له يوم القيامة شـجاعاً من آتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته مُ

أنـا : , ثـم يقـول− يعنـي شـدقيه − له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخـذ بلهزمتيـه
, أنا كنزك  .»مالُكَ

او ببخشد، اما زكاتش را ندهد، بـراي عـذاب او     خداوند ثروتي به  كسي كه(
اسـت، قـرار     دندانهاي نيشش از دهان بيـرون زده   در روز قيامت، ماري اقرع كه

شـود، سـپس او را بـا     مي  شتهامانند گردن بندي بر گردن او گذ  شود كه مي  داده
انداز تو هستم،   من مال تو هستم، من پس: گويد گيرد و مي يهاي دهانش م كماره

  ).باال را تالوت كردند  آيه صسپس پيامبر 
  :است اموالي كه زكات در آنها واجب

طال و  -3. چرند يخود مستقيما م  حيواناتي كه -2. جات حبوبات و ميوه -1
  .كاالهاي تجاري -4 . نقره

در   خود داراي نصاب مشخصي اسـت كـه    هر كدام از اين اصناف چهارگانه
  .شود غير اين صورت زكات در آنها واجب نمي

  صپيامبر   نهپيما  است؛ وسق بنا به »وسق«جات پنج  نصاب حبوبات و ميوه
بنـا  ... پس مقدار نصاب خرما، كشمش، گندم، برنج، جـو و . است  شصت پيمانه
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مسـاوي اسـت بـا      اين پيمانـه   باشد، كه مي  سيصد پيمانه صي پيامبر  پيمانه  به
  .چهار مد عادي و پر

چرند،  يخود مستقيما م  اما نصاب حيواناتي همانند شتر و گاو و گوسفند كه
شناخت اين   مندان به عالقه. است  شده  مفصال بدان اشاره صر در حديث پيامب

فرمايند كه مـا بخـاطر بـه      متخصصان مسائل فقهي مراجعه  توانند به موضوع مي
  .ورزيم درازا نكشيدن بحث از پرداختن بدان خودداري مي

  :ركن سوم از اركان اسالم
ي مـاه مبـارك    هركن سوم از اركان اسالم يعني روز  خداوند سبحان راجع به

Z   Y X W      V U T S      ] \ [  } :فرمايد رمضان مي

 a ` _  ^zK )ايد بر شـما   ايمان آورده  اي كساني كه( ).183: البقره
اند واجـب   پيش از شما بوده  بر كساني كه  كه  است، همانگونه  واجب شده  روزه
  ).پرهيزگار شويد  است، تا باشد كه  بوده

انسـان مسـلمان نفـس سركشـش را در آن پـرورش        است كـه تمريني   روزه
عالوه بـر    دارد؛ روزه دهد و براي مدتي آن را از لذايذ و شهوات مباح باز مي مي

باشد؛ در ماه رمضان انسـان مسـلمان از    فوائد بدني داراي فوائدي روحي نيز مي
حسـاس  كند و حال و وضع كساني را ا اطالع پيدا مي  نيازهاي مسلمانان گرسنه

بـراي چنـدين روز بـدون خـوردني و نوشـيدني زنـدگي را سـپري          كند كه مي
  .امروز بسياري از مردم چنين حال و وضعي را دارند  كنند، همچنانكه مي

ماه رمضان از بزرگترين ماههاي سال است كه خداوند قـرآن را در آن نـازل   
q p  o n m l k j i  h }  :اســـت  فرمـــوده

 ts rzK )185: البقره.(  
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هـاى   ماهى كـه قـرآن، بـراى راهنمـايى مـردم، و نشـانه       ؛ماه رمضان است(
  ).هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده است

خداونـد  . باشـد  معادل هزار مـاه مـي    ماه رمضان در بر گيرنده شبي است كه
Q P O        N M  L     K J I H G F E D C B A }  :فرمايـد  مي

 S  RzK )و تـو چـه   . را در شب قدر نازل كـرديم ) قرآن(ما آن ( ).3-1: القدر
  ).داني شب قدر چيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است مي

دار را تحت كنترل  هبر اساس باور باشد و گفتار و كردار روز  روزه  شرطي كه  به
در   كـه   گـذرد؛ همانگونـه   ي آن شخص درمـي  در آورد، خداوند از گناهان گذشته

مـن صـام رمضـان «: فرمود صپيامبر   كه  نقل شده   ح از ابوهريرهحديث صحي
إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام رمضان إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم 

  .)1(»من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
بگيـرد، و    ن را روزها، مـاه رمضـ  داشو كسب پـا  هر انساني  بر اساس باور(

  اش بخشوده گفتار و كردارش را تحت كنترل و مراقبت در آورد، گناهان گذشته
ن را برپـا  مضـا ، ماه رو كسب پاداش بر اساس باور  هر انساني كه وخواهد شد؛ 

اش  دارد، و گفتار و كردارش را تحت كنترل و مراقبت در آورد، گناهان گذشـته 
  اهل ايماني، در شب قدر براي عبادت و انديشه  و چنانچهشد؛  خواهد  بخشوده

، گناهــان ي خــويش تــا صــبح نخوابــد ي نفــس و بررســي گذشــته و محاســبه
  ).خواهد شد  اش بخشوده گذشته

ش را بـا اجتنـاب و پرهيـز از     ا روزه  دار واجب اسـت كـه   لذا بر انسان روزه
لهو لعب و دوري از سـاير    پردازي، گوش فرا دادن به چيني، دروغ غيبت، سخن

                                                 
 . متفق عليه  )١(
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قرآن را بسـيار تـالوت كنـد و در      حرامها محفوظ بدارد؛ و براي او سنت است كه
 - روز آخر رمضان  بخصوص در ده - و عبادات   ذكر خدا و صدقه  حد وسيعي به

  .نمايد  توجه
ي مـاه رمضـان    روزه :فرمايد در اين راستا مي : عثيمنبن محمد بن صالح 

: فرمايـد  مـي  متعال رود، خداوند و مباني بزرگ اسالم به شمار مييكي از اركان 
 {  a ` _  ^ ] \ [      Z   Y X W      V U T

 s     r q po n m  l k j   i h   g    f e dc b
 g f           e d cb  a ̀  _ ~}  |    { z y x wv u  t
u ts r q p  o n m l k j i  h 

¡ �     ~ } | { zy  x w v    ¨ § ¦¥ ¤  £ ¢
 ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ «  ª ©

 º ¹ ¸zK )185-183: البقره.(  
گونـه كـه بـر     روزه بر شما نوشته شده، همان! ايد اى افرادى كه ايمان آورده(

چند روز معـدودى  . تا پرهيزكار شويد ؛كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد
يـا مسـافر باشـد تعـدادى از      و هر كـس از شـما بيمـار   !) بايد روزه بداريد(را 

 ؛فرساسـت  و بر كسانى كه روزه براى آنها طاقت) روزه بدارد(روزهاى ديگر را 
: الزم اســت كفــاره بدهنــد) همچـون بيمــاران مــزمن، و پيرمــردان و پيرزنــان، (

و  ؛و كسى كه كار خيرى انجام دهد، براى او بهتر است ؛مسكينى را اطعام كنند
مـاه  ) روزه، در چنـد روز معـدود  ! (است اگر بدانيد روزه داشتن براى شما بهتر

هـاى هـدايت، و    ماهى كه قرآن، براى راهنمايى مـردم ، و نشـانه   ؛رمضان است
پس آن كس از شـما كـه در مـاه    . فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده است

و آن كـس كـه بيمـار يـا در سـفر اسـت،       ! رمضان در حضر باشد، روزه بـدارد 
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خواهد،  خداوند، راحتى شما را مى! ا به جاى آن، روزه بگيردروزهاى ديگرى ر
و خـدا را بـر    ؛هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد! نه زحمت شما را

  ).باشد كه شكرگزارى كنيد ؛اينكه شما را هدايت كرده، بزرگ بشمريد
 بُني اإلسالم عىل مخس, شهادة أن« :فرمايد هم در اين باره مي صپيامبر خدا 

ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا, وإقـام الصـالة, وإيتـاء الزكـاة, وحـج البيـت, 
  .)1(»وصوم رمضان

نيست   جز اهللابحق خدايي   اينكه  گواهي به: اسالم بر پنج اصل استوار است(
ي نماز و پرداخت زكات و حج  و رسول خداست و اقامه  فرستاده صو محمد 

  ).ي رمضان ي خدا و روزه خانه
طور يقـين در ديـن اسـالم      به  واجباتي است كه  ي ماه رمضان از جمله روزه
بر آن اتفاق نظر دارنـد، منكـر وجـوب آن      هستند و دانشمندان اسالمي  شناخته

شـود   مـي   كـرد از او پذيرفتـه    شود، اگـر توبـه   مي  كافر است، و از او طلب توبه
اطر اجتنـاب از بـوي بـد جنـازه و     خـ   شده و تنها به  عنوان حد، كشته  به  نهوگر

شـود،   ناراحت نشدن بستگانش، بدون غسل، تكفين و نماز به خاك سپرده مـي 
  .ولي خواندن دعاي رحمت نيز برايش جايز نيست

  :تاريخ و مراحل وجوب روزه
ملكـوت    گرفـت و سـپس بـه     سال آخر عمر مباركش را روزه  نه صپيامبر 

  .اعلي پيوست
  :را پيمود  دو مرحله  وجوب روزه

مسلمانان در اين مرحله مسؤليتي در قبال روزه نداشتند و هر : نخست  مرحله
نمـود   كه به دلخواه خود يكي از دو گزينه گرفتن يا نگرفتن روزه را انتخاب مي

                                                 
 . متفق عليه  )١(
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  . تر بود ولي در عين حال روزه گرفتن بهتر و پسنديده
بن اكوع   سلمهبدون واگذري اختيار به مسلمانان؛   وجوب روزه: دوم  مرحله

u   t  s      r  q  }   :ي زيـر نـازل شـد    آيه  بعد از اينكه: گويد مي

  wvzK )184: البقره.(  
نمـود و از   ي آن را پرداخت مـي  را نگيرد، فديه  ميل داشت روزه  هر كس كه
ي فـوق را   ي بعدي نازل شد و حكـم آيـه   آيه  زد، تا اينكه سربازمي  گرفتن روزه
ـ . نسخ نمود zy   x  w  v  u  }  |  {  ~      }  :د فرمـود خداون

 ¦¥  ¤   £  ¢    ¡  �zK )185: البقره.(  
را بـدون مخيـر نمـودن بـر مسـلمانان واجـب         روزه  خداوند توسط اين آيه

  .گرداند
جـايز نيسـت و     فرا رسيدن ماه رمضان ثابت شود گـرفتن روزه   قبل از اينكه

ال « :فرمايـد  مـي  صرفـت، زيـرا پيـامبر    را گ  نبايد روز قبل از آمـدن آن روزه 
أن يكون رجلٌ كان يصوم صـومه فليصـم  يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومني, إالّ 

  .)1(»ذلك اليوم
  بـه   ي ماه رمضان را يك يا دو روز پيش نيندازيـد، جـز شخصـي كـه     روزه(

  .)2( )بگيرد  روزه - آن را -مي گيرد، پس او  صورت عادت، روزه
  :كان اسالمركن پنجم از ار

|  {  }   : فرمايـد  خداوند در باره ركن پنجم يعني حج بيت اهللا الحـرام مـي  

                                                 
 رواه البخاري  )١(
 .١٦ −١٥جمالس شهر رمضان )٢(
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 ١٥١

١٥١

  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~zK )97: آل عمران.(  
توانائي براي رفتن بدانجا   ي واجب الهي است بر كساني كه و حج اين خانه(

  ).را دارند
آن بـر كسـي   فرض و واجـب هسـتند، و انجـام      تنها يك مرتبه  حج و عمره
  :واجد شرايط زير باشد  واجب است كه

  .توانايي -5. آزادي -4. بلوغ -3. عقل -2. اسالم -1
  عنوان حـج صـحيح شـمرده     اگر كودكي مراسم حج را انجام داد، حجش به

بالغ شد و توانايي مالي و بدني را پيدا كرد، بايد بـراي    شود، اما بعد از اينكه مي
در دوران كـودكي انجـام     شود، زيرا آن حجي كـه   هانجام حج واجب راهي كعب

  . گردد عنوان حج واجب محسوب نمي  شود به مي  داده
محرمي را بيابد، انجـام حـج بـر او      تواند براي سفر حج و عمره نمي  زني كه
زنـان را    كـه   روايت شده صباشد، زيرا احاديث صحيحي از پيامبر  واجب نمي

  . دكن از سفر بدون محرم نهي مي
  آيند، نظر بـه  ست و مسلمانان جهان در آن گرد ميا  حج يك انجمن اسالمي

رنگها و زبانهاي  از راههاي دور و اطراف و اكناف دنيا مردماني از نژادها،  اينكه
يستند و ا مي  پوشند و بر يك تپه يرا م  شوند و يك نوع لباس گوناگون جمع مي

تفاوتي ميان بزرگ و كوچك،   گونه چدهند، و هي همگي يك عبادت را انجام مي
e }  :فرمايـد  خداوند مـي   كه  همانگونه. نيست  فقير و ثروتمند، سفيد و سياه

 vu t s r   q po n m  l k j i h    g fzK 
  ).13: الحجرات(

هـا   هـا و قبيلـه   ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيـره ! اى مردم(
تـرين شـما    گرامى) اينها مالك امتياز نيست،( ؛شناسيدقرار داديم تا يكديگر را ب
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 ١٥٢

١٥٢

  ).خداوند دانا و آگاه است ؛نزد خداوند با تقواترين شماست
در   كـه   جز بهشت پاداشـي نـدارد، همانگونـه     حج مقبول و جامع شرايط، به

نها, يالعمرة إلی العمرة كفارة ملا ب« : نقل شده  سند مرفوع از ابوهريره  صحيحين به
 .»املربور ليس له جزاء إالَّ اجلنةواحلج 

،  شـده   ميان آنها انجام داده  ي گناهاني هستند كه كفارهي ديگر  تا عمره  عمره(
  ).جز بهشت پاداشي ندارد  جامع شرايط، بهو و حج مقبول 

من حج فلم يرفث ومل يفسق «: فرمود صپيامبر   كه  در روايت صحيحي آمده
 .»رجع كيوم ولدته أمه

حج بگزارد و در حين انجام آن مرتكـب گنـاه و انحرافـي نگـردد،       كسي كه
  .)1(شود مي  شد، از گناهان زدوده  از مادر زاده  مانند روزي كه

حـج بيـت    خداوند : اند چنين فرموده »التحقيق وااليضاح«شيخ بن باز در 
اسالم  عنوان يكي از اركان  و آن را به  الحرام را بر بندگانش واجب گردانيده  اهللا

آل . (z|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦   } :فرمايـد  است، مي  قرار داده
  ).97: عمران

بُني اإلسـالم «: فرمود صپيامبر   كه  نقل شده مو در صحيحين از ابن عمر 
عىل مخس, شهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا, وإقـام الصـالة, وإيتـاء 

 .)2(»مضانالزكاة, وحج البيت, وصوم ر
نيست   جز اهللابحق خدايي   اينكه  گواهي به: اسالم بر پنج اصل استوار است(

ي نماز و پرداخت زكات و حج  و رسول خداست و اقامه  فرستاده صو محمد 
                                                 

 .است  اين روايت از بخاری, امحد و نسائی نقل شده   )١(
 . متفق عليه  )٢(
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 ١٥٣

١٥٣

  ).ي رمضان ي خدا و روزه خانه
تصـميم  «: فرمـود  عمـر بـن خطـاب      كه  و سعيد در سنن خود نقل كرده

ميان مردم بفرستم تا حال و وضع كساني را   ي تحقيق بهگروهي را برا  گرفتم كه
انـد،   توانايي مالي و بدني را دارند و مراسم حج را انجـام نـداده    بررسي كنند كه

را بـر آنهـا تعيـين نماينـد، زيـرا آنـان         چنين افرادي دست يافتند جزيـه   اگر به
  .»مسلمان نيستند

  يي مـالي و بـدني رفـتن بـه    هر كس توانا«: فرمود علي   كه  و روايت شده
او همانند يهودي   باشد كه  حج را داشت، اما از انجام آن سرباززد، شكي نداشته

  .»ميرد و يا نصراني مي
روايت  مبنابر اين شتاب در انجام فريضه حج واجب است، زيرا ابن عباس 

ال فـإن أحـدكم  − الفريضة: يعني − تعجلوا إىل احلج« :فرمود صپيامبر   كه  كرده
  .)1(»يدري ما يعرض له

داند در آينـده   كنيد، زيرا هيچ كدام از شما نمي  براي انجام حج فرض عجله(
  ).آيد بر سرش مي  چه

خداوند متعال پيرامون وجوب حج بر كسـي كـه از توانـايي مـالي و بـدني      
آل . (z|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦   } :فرمايـد  برخوردار است، مي

  ).97: عمران
أهيـا النـاس, إن اهللا فـرض علـيكم « :ي خود فرمـود  در خطبه صمبر خدا پيا

  .)2(»احلج فحجوا

                                                 
 .امحد  رواه  )١(
 .است  بخاری اين روايت را گزارش داده  )٢(
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 ١٥٤

١٥٤

جـا    ، پس مراسم حج را به خداوند حج را بر شما فرض گردانيده! اي مردم(
  ).آوريد

 صپيـامبر  :  اند؛ از جملـه  نيز گزارش شده  وجوب عمره  و احاديثي راجع به
اهللا وأن حممداً رسول اهللا, وتُقـيم الصـالة,  إالَّ أن تشهد أن ال إله : اإلسالم«: فرمود

جَّ البيت وتعتمر, وتغتسل من اجلنابـة, وتـتم الوضـوء, وتصـوم  ُ وتُؤيت الزكاة, وحتَ
  .)1(»رمضان

خـدايي بحـق نيسـت و      گواهي دهيد جـز اهللا   اينكه: اسالم عبارت است از(
ا پرداخـت  و رسول خداسـت، و نمـاز را برپـا داريـد، زكـات ر       محمد فرستاده

و   را انجام بدهيد، و غسل جنابـت را انجـام داده    بيت اهللا  نماييد، و حج و عمره
  ).ي رمضان را بگيريد و روزه  وضو را كامل گرفته

آيـا جهـاد كـردن بـر زنـان      ! اي رسول خدا: پرسيد صاز پيامبر  ك  عائشه
  .)2(»العمرةاحلجُّ و: عليهن جهادٌ ال قتال فيه«: فرمودند صواجب است؟ پيامبر 

در آن جنگ و خون ريـزي نيسـت، يعنـي      جهادي بر آنان واجب است كه(
  ).حج و عمره

احلج مرة, «: فرمود صواجب است، زيرا پيامبر   تنها يك مرتبه  حج و عمره
 .»فمن زاد فهو تطوع

است، و هر كـه بيشـتر از آن را انجـام داد بـه عنـوان        حج فرض يك مرتبه(
  ).شود سنت محسوب مي

                                                 
سـند : اسـت  گفته, و دارقطني اند گزارش دادهعمر بن خطاب را از حديث  اينابن خزيمة, ودارقطني   )١(

 .استصحيح و اين روايت ثابت 
 .اند سندی صحيح نقل كرده  اين روايت را به  امحد و ابن ماجه  )٢(
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 ١٥٥

١٥٥

شـوند، زيـرا در     ي تطوع انجـام داده  نت است در حد وسيعي حج و عمرهس
العمـرة  ىلإالعمـرة «: فرمـود  صپيـامبر    كه  نقل شده  صحيحين از ابوهريره 

 .»اجلنة واحلج املربور ليس له جزاء إالَّ نها, يكفارة ملا ب
،  شـده   هميان آنها انجام داد  ي گناهاني هستند كه كفارهي ديگر  تا عمره  عمره(

  ).جز بهشت پاداشي ندارد  جامع شرايط، به وو حج مقبول 
داراي ذخاير ارزشمند   بر اركان پنجگانه  اسالم عالوه: فرمايد شيخ ابن باز مي

واجب است در زندگي مسلمانان نقش داشته باشـند؛ از    باشد، كه ديگري نيز مي
بهتـرين    اسالمي را بـه خداوند امت . معروف و نهي از منكر است  امر به:  جمله

معروف و   اند، زيرا آنان امر به شده  سود انسانها آفريده  به  كه  امت معرفي نموده
V U     T S R Q P O N  }: كننـد  نهي از منكر مي

 ZY X  Wz) .110: آل عمران.(  
معـروف    ايد، امر بـه  شده  سود انسانها آفريده  به  شما بهترين امتي هستيد كه(
  ).خدا ايمان داريد  كنيد و به و نهي از منكر ميكنيد  مي

خواهـد در رديـف بهتـرين امـت قـرار       هر كس مي: اند برخي از سلف گفته
  .را انجام دهد -معروف و نهي از منكر  يعني امر به -بگيرد، بايد شرط آن 

يكي ديگر از جوانب مهم و اساسي در اسالم كه بايد مسلمانان بدان اهميت 
  دهـد و بـه   مسلمانان عـزت مـي    راه خداوند است، زيرا جهاد به دهند، جهاد در

بخشد و سرزمين مسـلمانان را از تجـاوز دشـمنان كـافر      ي خدا رفعت مي كلمه
  كـه   نقـل شـده   مهمين خاطر در صحيحين از ابـن عمـر     كند؛ به پاسداري مي

, وأن اهللا أن ال إلـه إالَّ : أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يشـهدوا«: فرمود صپيامبر 
حممداً رسول اهللا, ويقيموا الصالة, ويؤتوا الزكاة, فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا منـي 

 .»بحق اإلسالم, وحساهبم عىل اهللا دماءهم وأمواهلم إالَّ 
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 ١٥٦

١٥٦

بحـق  خـدايي  شهادت دهنـد  )  زماني كه(من دستور دارم با مردم بجنگم تا (
و   برپا داشـته  ، و نماز راو رسول خداست  فرستاده صنيست و محمد   جز اهللا

زكات را بپردازند و هرگاه اينها را انجام دادند خون و اموال آنان از جانـب مـن   
اعمال پنهـان و  (دارند، و حساب   عهده  به  محفوظ است مگر در مقابل حقي كه

  ).آنان با خداي تعالي است )درون
 صپيـامبر    كه  نقل شده سندي صحيح از معاذ   در مسند و جامع ترمذي به

 .»رأس األمر اإلسالم, وعموده الصالة, وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا«: فرمود
  ).ي آن است است، نماز ستون و جهاد در راه خدا قله  اسالم سرچشمه( 

ال « :در نخستين نطق بعد از خالفـت فرمـود   اولين جانشين پيامبر ابوبكر 
 .»ذلرضهبم اهللا بال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إالَّ 

جهاد در راه خدا را ترك كند، حتما خداونـد آنهـا را خـوار و      هر قومي كه(
  ).كند ذليل مي

جهاد يعني احقاق حق، نابود كردن باطل، برپاداشتن شريعت خدا و حمايت 
  .)1(ي دشمنان و دسيسه  مسلمانان و سرزمينشان از توطئه

                                                 
يخ عبدالعزيز بن باز  شی  نوشته» جمموعة فتاو ومقاالت«در » التحقيق واإليضاح وحماسن الرشيعة«  به  )١(

 .شود  مراجعه
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١٥٧

 اركان ايمان: درس سوم
 

  :  باشد ايمان داراي شش ركن مي
   .)صفات و افعالش ،در ذات(ايمان به يگانگى خدا  -1
  .)رسانان ميان خدا و پيامبران هستند كه پيام(ايمان به فرشتگان خدا   -2
  .كتابهاي آسماني  ايمان به -3
  .)ندا هراهنمايى بشـر فرستاده شد ىكه برا(ايمان به پيامـبران خـدا  -4
شـود از جـزاى اعمـال و     و آن چـه شـامل آن مـى   (ايمان به روز قيامـت  -5

  .)حساب و بهشت و دوزخ
  .)قضا و قدر(ايمان به خير و شر سرنوشت؛  -6

  :پردازيم قبل از توضيح اركان ايمان نكات زير مي
  .تفاوت اسالم و ايمان -1

آيد، پس هرگاه با هم ذكر شـدند   طور كلي در ايمان و اسالم گرد مي  دين به
  شـوند؛ چنانكـه   اعتقادات دروني حمـل مـي    اعمال ظاهري، و ايمان بر  اسالم بر

{  ~  _`  h  g  f  e   d  c  b  a    }: فرمايـــد خداونـــد مـــي
  lk  j  iz) .14: الحجرات.(  

  را كـه   پيامبر شرايعي  اي:  يعني(»  ايم ايمان آورده«: نشين گفتند عربهاى باديه(
شـما  «: بگـو )  ايـم  نهاده  اوامر تو سر اطاعت  و در پاي  ايم كرده  اي، تصديق آورده

و   شـدن   كشـته   از تـرس :  يعنـي ( ايـم  ايد، ولى بگوييد اسالم آورده ايمان نياورده
  و گـردن   ايـم  شـده   صـدقات، تسـليم   و  در زكـات   طمـع   انگيـزه   اسارت، يا بـه 

  ).!، اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است) ايم نهاده
 روزى ما نزد پيـامبر اكـرم  : فرمود عمر بن خطاب   كه  در روايت نيز آمده

نشسته بوديم، مردى بر ما وارد شد كه جامه او بسيار سفيد بود، و موهـاى   ص
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 ١٥٨

١٥٨

سرش بسيار سياه، و كسى از ما او را نمى شناخت، و هيچ اثر سفر بـر او نبـود   
نشسـت، و دو   صكـه نـزد پيـامبر    كه بگوييم از جايى دور آمده است، تا ايـن  

چسـباند، و دو دسـتش را بـر دو ران آن     صزانـوى پيـامبر   زانوى خود را به دو 
در پاسـخ   صپيامبر  ،مرا از اسالم خبر ده! اى محمد: گفت نهاد، و صحضرت 

اسالم عبارت است از اين كه گواهى دهى و يقين داشته باشى، معبـودى  : فرمود
به حق جز خداى يكتا نيست، و آن كه محمد فرستاده خداست، و بر پا بـدارى  

رمضان بگيرى، و حج خانـه خــدا   ] ماه مبارك[را، و زكات بدهى، و روزه نماز
آن ، ى براى سفر داشته باشىا هكنى، اگر توانايى بدنى و مالى و توشه راه و وسيل

سـؤال   صما به شـگفت آمـديم كـه از رسـول اكـرم       .راست گفتى: مرد گفت
در (ايـد  نم و تصـديق مـى  ) در حالى كه سؤال، عالمت ندانسـتن اسـت  (كند  مي

پس مرا از ايمان خبر ده، حضرت : گفت). حالى كه تصديق نشانه دانستن است
در ذات و (ايمان عبارت است از اين كه ايمان بياورى به يگـانگى خـدا   : فرمود

كـه  (، و ايمان بياورى به فرشتگان خدا )صفات و افعالش كه هيچ شريكى ندارد
و  كتابهاي آسـماني؛  ايمان بياورى به، و )رسانان ميان خدا و پيامبران هستند پيام

، و )نـد ا هراهنمايى بشـر فرسـتاده شـد   ىكه برا(ايمان بياورى به پيامـبران خـدا 
شـود از جـزاى اعمـال و     و آن چه شـامل آن مـى  ( ايمان بياورى به روز قيامت
، و )قضا و قدريعنى (، و ايمان بياورى به سرنوشت؛ )حساب و بهشت و دوزخ

مرا از احسان : گفت .راست گفتى: آن مرد گفت .خير و شر آن ايمان بياورى به
نيكوكاريى عبارتست از اينكه خدا را چنان بنـدگى  : و نيكوكارى خبر ده، فرمود

. بينـد  بينى، يقين بدار كه او تو را مى بينى، و اگر تو او را نمى كنى گويا او را مى
دانـاتر از  ) ايـن مسـأله   در(پرسيده شده : گفت مرا از روز قيامت خبر ده، فرمود

: هاى قيامت باخبر ساز، فرمود پس مرا از نشانه: نيست، آن مرد گفت كننده سؤال
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يعنى مادران را خـوار و حقيـر شمارنــد و خـود را     (آنكه كنيز آقايش را بزايد، 
و چوپان گوسفندان را ببينى كه بـه   يانبينوا ،و آنكه برهنگان). آقاى مادر بدانند
پس آن مـرد رفـت، و مـن    . بپردازند) روى در ساختمان هو زياد(برافراشتن كاخ 

كننده چـه   نى كه سؤالدا مي! اى عمر: فرمود صچندى نشستم، و آن حضرت 
او جبريل بود، كـه آمـده   : خدا و رسول خدا بهتر دانند، فرمود: كسى بود؟ گفتم

  .)1(دينتان را به شما بياموزد) تا با پرسش و پاسخ كردنش(بود 
ديگـري    واژه ايمان واسالم جدا از هم بيايند هـر كـدام از آنهـا بـه     و هرگاه
k  j i h }  : در قــول خداونــد آمــده  كــه  شــود، همانگونــه تفســير مــي

mlz) .گمان دين در پيشگاه خدا اسالم است بي( ).19: آل عمران.(  
پيامبر خـدا  . است  شرايع ظاهري و باطني دين تفسير شده  اسالم در اينجا به

اسـالم در    تفسـير نمـود كـه     مان را براي نمايندگان عبدالقيس همانگونهاي ص
پيامبر   كند كه نقل مي ماست؛ ابن عباس   بدان تفسير شده ؛حديث جبرئيل 

دانيـد   آيا مي: ايمان بياورند، سپس فرمود  خداي يگانه  آنها دستور داد به  به ص
داننـد،   خدا و رسولش بهتر مـي : معني است؟ گفتند  چه  به  خداي يگانه  ايمان به
اهللا وأن حممداً رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكـاة,  شهادة أن ال إله إالّ «: فرمود

  .احلديث» ...وصيام رمضان
گواهى دهى و يقين داشته باشى، معبودى بـه حـق جـز خـداى يكتـا        اينكه 

و زكات بدهى، نيست، و آن كه محمد فرستاده خداست، و بر پا بدارى نماز را، 
  ....رمضان بگيرى] ماه مبارك[و روزه

أعالها قول ال إله «: فرمود صهاي ايمان پيامبر  شعبه  و در حديث مربوط به

                                                 
 .است  اين روايت در صحيح مسلم آمده  )١(
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 .»اهللا, وأدناها إماطة األذ عن الطريق إالّ 
تـرين آن همـوار كـردن راه و دور     و پـايين   »اال اهللا  ال اله«باالترين آن گفتن (

  ).ز آن استانداختن اذيت و آزار ا
شرط وجـود اصـل     اعمال ظاهري هر فردي بنا به  يادآوري است كه  الزم به

ي  مايـه   شوند، اما در صورت عدم وجود اصل ايمان كـه  مي  ايمان، اسالم ناميده
عنوان منـافق شناسـايي     شود و به نمي  است، مسلمان ناميده  تصحيح اعمال بنده

  .شود مي
هر كدام از اسالم و ايمان واجـب و    رسيدن به بنابر اين فراهم كردن راههاي

رضائيت خداوند دسـت يابـد و از     تواند به ضروري هستند، زيرا هيچ كس نمي
  از روي يقيني قلبي تسليم فرامين الهي شده  عقاب او نجات پيدا كند مگر اينكه

  .جايز نيست ميان اين دو تفاوت ايجاد شود  هيچ وجه  باشد، پس به
ر اينكه انسـان جـز بـا انجـام دادن فـرامين و دوري از منهيـات       ي ديگا هنكت
  .كمال برساند  تواند ايمان و اسالم را به نمي

  .شناخت ايمان -2
  .تصديق و تأييد چيزي همراه با قبول و اذعان بدان: ايمان در لغت يعني

و   زبان آن را تأييـد نمـوده    ، با قلب بدان باور داشته  با  اينكه: و در شرع يعني
ايمان با فرمانبرداري افزايش و با . سپس همه فعاليتها را بر اساس آن تنظيم نمود

  .يابد معصيت نيز كاهش مي
  :داخل شدن اعمال در مفهوم ايمان

اعمـال در مفهـوم ايمـان      قرآن، سنت و اجماع سلف بر اين داللت دارند كه
  .شود داخل مي

  ).143: البقره( .ed c b     a `z } : فرمايد خداوند متعال مي
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  ).گرداند و خدا ايمان شما را ضايع نمي(
معني نماز است، يعنـي خداونـد نمازهـاي شـما را  هـدر        ايمان در اينجا به

خوانـدن آن را بـه سـمت بيـت       كعبـه   قبل از صدور فرمان رو بـه   دهد كه نمي
  .ايد المقدس خوانده

: وسـتون شـعبةاإليـامن بضـع وسـبعون أو بضـع «: فرمايد هم مي صپيامبر 
وأدناها إماطة األذ عن الطريـق, واحليـاء شـعبة مـن . اهللا ال إله إالّ : فأفضلها قول

  .)1(»اإليامن
شـاخه  ) و در روايـت ديگـري شصـت و انـدي    (اندي  ايمان داراي هفتاد و

زيـان   پايين تـرينش برداشـتن چيـز    و ،توحيد شعار ،باالترين قسمت آن است،
  .گردد ايمان محسوب مي آزرم بخشي از اشد، وب راه عمومي مردم مي آوري سر

نقـل    اجماع اصحاب و تابعين و تابع تابعين را بر اين قضيه :امام شافعي  
  .است  كرده

  .افزايش و كاهش ايمان -3
با گناهان كـاهش   ايمان با عبادات افزايش ويابد؛  ايمان كاهش و افزايش مي

  : از جمله. كنند مي ، كه داليل فراواني بر اين امر داللتيابد مي
z } |      { ~    _` e   d c b a  }  :فرمايـد  خداوند متعال مي -1

  po n m l k j i h      g fz. )31: المدثر.(  
قرار داديم، و تعـداد آنهـا را جـز    ) عذاب(مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (

ن پيـدا  يقـي ) يهود و نصـاري (براي آزمايش كافران معين نكرديم، تا اهل كتاب 
  ).كنند، و بر ايمان مؤمنان بيفزايد

                                                 
 .است  اين روايت در صحيح مسلم آمده )١(
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a ` _ ^  ] \ [ Z Y X W } : ايدفرم و يا مي -2
 n  m l k j i h g  f e  d c  b

 | { z y x  w v u ts r q p oz) .األنفال :
مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسـان  ( ).4- 2

شـود، ايمانشـان فزونتـر     و بـر آنهـا خوانـده مـى    و هنگامى كه آيات ا ؛گردد مي
و از  ؛دارند آنها كه نماز را برپا مى. و تنها بر پروردگارشان توكل دارند ؛گردد مى

 ؛مؤمنـان حقيقـى آنهـا هسـتند    ) آرى،(كنند ايم، انفاق مى آنچه به آنها روزى داده
و روزى و براى آنها، آمرزش  ؛نزد پروردگارشان است) مهم(براى آنان درجاتى 

  ).نقص و عيب است بى
من رأ مـنكم « :كند كه نقل مي صاز رسول اكرم  سعيد خدرى  واب -3

منكراً فليغريه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فـإن مل يسـتطع فبقلبـه, وذلـك أضـعف 
  .)1(»اإليامن

از شما كار زشت و منكري را ديد بايد آن را با دست خـود تغييـر    هر كدام(
ست با دست تغيير دهد، با زبان و گفتار خود تغيير دهـد، و اگـر   دهد، اگر نتوان

نتوانست با زبان تغيير دهد، با دل خود آن را انكـار كنـد و ايـن مرحلـه؛ يعنـى      
  .)ترين ايمان است انكار به وسيله دل ضعيف

اسـت، و    در اين حديث مراتب تغيير منكر و شمردن آن از ايمان بيان شـده 
ي  وسـيله   تغيير منكر بـه   كه  راتب تغيير نيز بحث شدهترين م همچنين از ضعيف

ترين ايمان اسـت، و مراتـب    ؛ ضعيف اين مرحله  كه  شده  دل است و بدان اشاره
  .باشند تر مي اين قوي  نسبت به -داند  البته خدا بهتر مي -قبل از آن 

                                                 
 .2/22صحيح مسلم )١(
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ايمان   كه  هاي ايمان بيان شد؛ در آن چنين آمده شاخه  راجع به  حديثي كه -4
باشـد، زوال برخـي از آنهـا     هاي گوناگون با فضيلتهاي متفاوتي مي داراي شاخه

گـردد، و زوال   اتفاق علما موجب زايـل شـدن ايمـان مـي      همچون شهادتين به
  بـه  راه عمـومي مـردم   آوري سر زيان برداشتن چيزاي ديگر از آنها همچون  پاره

  .گردد اتفاق علما موجب زايل شدن ايمان نمي
من بـدان  ؤهاي ايمان و فراوانـي روي آوري انسـان مـ    ر حسب انواع شاخهو ب

  .يابد يابد، و در صورت كم توجهي بدان ايمان نيز كاهش مي ايمانش افزايش مي
اهل   يابد، بايد بگوييم كه ايمان كاهش و افزايش مي  ثابت كرديم كه  بعد از اينكه

آنان ايمان كامـل دارنـد، برخـي     كنند، برخي از جويي مي ايمان در ايمانشان برتري
اند  منؤم  ايمان آورده  اينكه  به  تر از آنها هستند، و برخي هم با توجه ديگر نيز پايين
گردنـد   شوند فاسـق محسـوب مـي    مرتكب مي  اي كه گناهان كبيره  به  ولي با توجه

  ).خاطر ارتكاب معصيت داراي ايماني ناقص هستند  يعني به(
كنند، معتقد هسـتند   ي مفهوم ايمان بيرون مي ال را از دايرهاعم  اما كساني كه

ي مـردم در   رود، و ايمان همـه  رو به كاهش مي  يابد و نه افزايش مي  ايمان نه  كه
نظـر آنـان     پس بنا به. تفاوتي ميان آنها وجود ندارد  گونه يك درجه است و هيچ

، ديدگاهي كامال باطـل  و اين. است  ترين مردم همانند ايمان صحابه ايمان فاسق
  .باشد و با قرآن و سنت و عقل صحيح در تضاد مي

  اينكـه   اعتقاد و باور قاطع به: خداي تعالي عبارت است از  اما مفهوم ايمان به
هـا و آفريـدگار زمـين و زمـان و      ي پديده ي همه و نظم دهنده  خداوند آفريننده
ي  سـت، و تنهـا او شايسـته   ي گياهـان و جانـداران و انسـانها ا    آسمانها و همـه 

شـريك اسـت، و هـر معبـودي جـز او باطـل        پرستش است و او نيز تنها و بـي 
باشد و عبادت براي او نيز باطل است، و خداوند سبحان داراي تمام صفات  مي

  .كمال و مبرا از جميع سمات نقص و زوال است
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  .تأثير گناه بر ايمان -4
  ه فرماني وانهـاده شـده و يـا    كاري است خالف فرمانبرداري؛ خوا: معصيت

  .ارتكاب يكي از منهيات صورت گرفته باشد
باالترين  اندي شاخه است، داراي هفتاد وشد   بدان اشاره  كه  ايمان همانگونه

زيـان آوري   ترينش برداشتن چيز پايين و ) اال اهللا  ال اله( توحيد شعارقسمت آن 
  از هر جهـت بـه    نيست كه  هپس ايمان يك شاخ. باشد راه عمومي مردم مي سر

  . مشخص و معين باشد  يك اندازه
  .باشد مي يتب گوناگونامعصيت نيز داراي مر ،بنابر اين

خداونـد از فرعـون     كـه   برند، همانگونـه  بعضي از گناهان ايمان را از بين مي
  .دهد خبر مي

تـر از آن هسـتند و موجـب از بـين بـردن       اي پايين و بعضي از آنها در مرتبه
كاهد؛ هـر كـس    كند و از قدرت آن مي وارد مي  شوند، اما بدان ضربه ايمان نمي

زنا، دزدي، نوشيدن مشروبات الكلي و سـاير گناهـان   : مرتكب گناهاني همچون
باشد، هر چند اصل ايمـان    حرام بودنش اعتقاد داشته  به  شود در حالي كه  كبيره

و اگـر  . دهد نايي را از دست ميماند، اما خشوع و نور و روش در دل او باقي مي
در گناه و معصيت فرو رفت و در حد وسيعي بدان رويي آورد، زنگ و چـرك  

هـر  گيـرد و در نهايـت بـدان م    قلبش افزايش يافته و تمام قلب او را دربـر مـي  
شناسد و از هيچ منكري  هيچ معروفي را نمي  آيد كه زنند، پس چنان بر او مي مي

  .گردد بازنمي
: فرمـود  صپيـامبر  :  انـد كـه   نقل كـرده    د و ديگران از ابوهريرهامام احم

گـذارد،   ي سياهي را بر دلش جـا مـي   من با انجام دادن هر گناهي نقطهمؤانسان 
دهد و آن را از چرك  كند و استغفار نمايد دلش را صيقل مي  اگر از آن گناه توبه
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آن را گسـترش داد، آن  گرداند، و اما اگـر گنـاه را تكـرار نمـود و      گناه پاك مي
در نهايـت تمـام دل و     يابد تا اينكه شود و افزايش مي ي سياه نيز تكرار مي نقطه

خداوند در قرآن   گيرد، و اين، همان چرك و زنگي است كه درون او را دربر مي
  . نموده است  بدان اشاره

  .نواقض ايمان و اسالم -5
ض عارض شدن، ايمـان را از  مح  به  مراد از نواقض ايمان چيزهايي است كه

  .برند بين مي
  :ي از آنها اشاره خواهيم كردا هكه در اينجا به پار

اين   خداوند متعال راجع به. انكار ربوبيت و يا يكي از ويژگيهاي ربوبيت -1
] \ [  ^     _ `  ml  k j i h gf e     d c b a }  :فرمايـد  امر مي

 r q  p o    nz) .24: الجاثيه.(  
چيزى جز همين زندگى دنياى مـا در  «: گفتند )مشركان منكر رستاخيز( هاآن(

و جـز   ؛گيرنـد  ميرند و گروهى جـاى آنهـا را مـى    گروهى از ما مى ؛كار نيست
گوينـد علمـى    آنان به اين سخن كه مى» !كند طبيعت و روزگار ما را هالك نمى

  ). )پايه دارند و گمانى بى(زنند  ندارند، بلكه تنها حدس مى
_  } :سرباز زدن و خودداري كردن از عبادت و پرستش خداوند متعـال  -2

 m l k j  ih g f e d c b a  ̀
 y x  w v u t s r q p  o n

  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ }| { z
 ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  §z) .173- 172: النساء.(  

و نه فرشـتگان مقـرب او    ؛هرگز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده خدا باشد(
و آنها كه از عبوديت و بندگى او، روى برتابند و تكبر كننـد،  ). ن ابا دارنداز اي(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ١٦٦
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امـا آنهـا كـه ايمـان     . نزد خود جمع خواهد كرد) در قيامت(بزودى همه آنها را 
و از  ؛آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را بطـور كامـل خواهـد داد   

را كـه ابـا كردنـد و تكبـر     و آنهـا  . فضل و بخشش خود، بر آنها خواهد افـزود 
و براى خود، غير از خدا، سرپرست و  ؛ورزيدند، مجازات دردناكى خواهد كرد

  ).ياورى نخواهند يافت
اي از عبادات بـراي غيـر    پاره  اين صورت كه  بندگي براي غير از خدا، به -3

، هايي ميان خود و خدا قـرار داده  ها و وسيله واسطه  از خدا انجام شود، يا اينكه
خداونـد متعـال در ايـن زمينـه     . آنهـا توكـل نمـود     از آنها طلب خير كرده و به

z y x w v  u t s r } |  } :فرمايـد  مي
 ° ¯ ®¬ «    ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~  }

 ³ ² ±z) .18: يونس.(  
رسـاند، و نـه    پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى(

آيا خـدا را  : بگو! اينها شفيعان ما نزد خدا هستند: گويند ىو م ؛بخشد سودى مى
منـزه اسـت او، و   ! دهيد كه در آسمانها و زمين سـراغ نـدارد؟   به چيزى خبر مى

  ).دهند برتر است از آن همتايانى كه قرار مى
O N  M L K J I H G F E DC B A      } : فرمايـد  و يا مي

 ^ ] \ [  Z Y X WV U T S  R Q  Pz) .14: الرعد.(  
خواننـد،   غير از خدا مى) مشركان(و كسانى را كه ! دعوت حق از آن اوست(

آنها همچون كسى هسـتند كـه كفهـاى    ! گويند به دعوت آنها پاسخ نمى) هرگز(
گشـايد تـا آب بـه دهـانش برسـد، و هرگـز        خود را به سوى آب مـى ) دست(

  ).ستني) و گمراهى(و دعاى كافران، جز در ضالل ! نخواهد رسيد
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 صپيامبر   و يا اينكه  خداوند براي خود قائل شده  انكار يكي از اوصافي كه - 4
؛ و همين سان نسبت دادن يكـي از اوصـاف خداونـد     خداوند نسبت داده  آن را به

  يكي از بنـدگان خـدا؛ و همچنـين نسـبت دادن صـفتي بـه        همچون علم غيب به
را از ذات  آن صپيـامبر    و يا اينكـه   خداوند آن را از خود نفي نموده  خداوند كه

F E D C B A  }: فرمايـد  خداونـد مـي  . اسـت   حق تعالي نفـي نمـوده  

  S R Q P O N M L K  J I H Gz) .اإلخالص :
1 -4.(  

ــد و مــــي nm  l k j i hg f e d c } : فرمايــ
 s r        q p oz) .180: األعراف.(  

و كسـانى را  ! بخوانيد) امهان(خدا را به آن  ؛و براى خدا، نامهاى نيك است(
نهند، و شريك بـرايش قائـل    و بر غير او مى(كنند  كه در اسماء خدا تحريف مى

  ).بينند دادند، مى آنها بزودى جزاى اعمالى را كه انجام مى! ، رها سازيد)شوند مى
ــي  ــا م ــد و ي L  K J  IH  G F E D C B A   } : فرماي

 N Mz) .65: مريم.(  
او را ! انها و زمــين، و آنچــه ميــان آن دو قــرار داردهمــان پروردگــار آســم(

  ).؟يابى آيا مثل و مانندى براى او مى! و در راه عبادتش شكيبا باش ؛پرستش كن
v  }: فرمايـد  خداوند متعـال مـي  . صتكذيب يكي از پيامهاي پيامبر  -5

 c      b  a ` _ ~ } | {   z        y x w
  l k        j i hg f e dz) .26-25: رفاط.(  

نيـز  (كسانى كه پيش از آنان بودند  ؛)عجيب نيست(اگر تو را تكذيب كنند (
آنها با داليل روشن و كتابهاى پند و موعظه و  ؛تكذيب كردند) پيامبران خود را



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ١٦٨
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امـا  (به سـراغ آنـان آمدنـد    ) مشتمل بر معارف و احكام(كتب آسمانى روشنگر 
و (گـرفتم  ) بعد از اتمام حجـت (را  سپس من كافران). كوردالن ايمان نياوردند
  ).مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ ؛)سخت مجازات كردم

، يا انكار يكـي از احكـام الهـي، يـا     صكامل نبودن پيام پيامبر   اعتقاد به -6
ي خداونـد، يـا    ي ديگري غير از برنامـه  تر بودن برنامه زيباتر و يا كامل  اعتقاد به
جـايز    كاتب بشري با مكتب آسماني اسالم، و يا باور بـه مساوي بودن م  باور به

ي  باشـد برنامـه    اعتقـاد داشـته    ي خدا، هر چنـد كـه   غير از برنامه  بودن حكم به
D C B A }  :فرمايـد  خداوند متعال در اين رابطـه مـي  . خداوند بهتر است

 T    S   R Q P O N M L K        J I H G F E
 _ ^ ]   \ [ Z Y X W V Uz) .60: النساء.(  

بر تو و ) از كتابهاى آسمانى كه(كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى(
خواهند براى داورى نزد طـاغوت و   اند، ولى مى بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده

امـا  . با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند! حكام باطل بروند؟
  ).هاى دور دستى بيفكند اهد آنان را گمراه كند، و به بيراههخو شيطان مى
¬ ® ¯  °     ± µ ´ ³ ²   ¶ ¸  } :فرمايـــد و مـــي

  Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º     ¹z. )65: النساء.(  
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختالفـات  (

در دل خـود احسـاس   و سـپس از داورى تـو،    ؛خود، تـو را بـه داورى طلبنـد   
  ).و كامال تسليم باشند ؛ناراحتى نكنند

z y x w  v u t } | }  :فرمايــد در جــايي ديگــر مــي

}z) .44: المائده.(  
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  ).كنند، كافرند و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى(
حساب نكردن مشركين در رديف كافران، و يا داشتن شك در كافر بودن  -7

شـك   صپيـام پيـامبر     باشد نسبت به  چنين اعتقادي داشته  كه آنان، زيرا كسي
z y x  w vu t s } | { ~  } : فرمايـد  خداوند مـي . دارد

 ¡ �z) .9: إبراهيم.(  
و نسبت به آنچه ما ! ايد، كافريم ما به آنچه شما به آن فرستاده شده: و گفتند(

  ).خوانيد، شك و ترديد داريم را به سوى آن مى
خداوند، قرآن كريم، دين، پاداش و عقـاب، پيـامبران و امثـال      بهاستهزاء  -8

در واقـع بخواهـد بـدانها اسـتهزاء       از روي شوخي باشد و يا اينكـه   اينها؛ خواه
zy x w v u  t s }  }: فرمايـد  خداوند مي. نمايد

g f           e d c b a ̀              _ ~  } | z. )التوبه :
، !)چـرا ايـن اعمـال خـالف را انجـام داديـد؟      (ا بپرسـى و اگر از آنهـ ( ).66- 65
آيا خـدا و آيـات او و پيـامبرش را    : بگو! كرديم ما بازى و شوخى مى: گويند مى

شـما  ) چرا كـه  ؛كه بيهوده است(عذر خواهى نكنيد :) بگو( كرديد؟ مسخره مى
  ).پس از ايمان آوردن، كافر شديد

 :فرمايـد  خداونـد مـي  . نـان آ  حمايت و پشتيباني از مشركين و كمك بـه  -9
{ [ Z    Y X W V U TS R Q P Oz) .51: المائده.(  

 قـوم خداونـد،   ؛و كسانى كه از شما با آنان دوسـتى كننـد، از آنهـا هسـتند    (
  ).كند ستمكار را هدايت نمى

، خداوند مهربان در اين راسـتا  صعدم لزوم پيروي از پيامبر   اعتقاد به -10
a ` _ k j i h g f e d c   b  }: فرمايد چنين مي

  lz. )85: آل عمران.(  



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ١٧٠

١٧٠

شـود، و او در   نمـي   غير از اسالم، آئيني برگزيند، از او پذيرفتـه   و كسي كه(
  ).ي زيانكاران خواهد بود آخرت از زمره

آئين اسالم بدون آن   اجتناب كلي از دين خدا و يا اجتناب از چيزي كه -11
ـ  خداونـد  . ورزد و بـدان عمـل ننمايـد   صحيح نباشد؛ در راه آموزش آن تالش ن

W V U TS R  Q  P O     N M L K   } : فرمايــد متعــال مــي 
 Y Xz. )چه كسى ستمكارتر اسـت از آن كـس كـه آيـات     ().22: السجده

مسـلما مـا از   ! پروردگارش به او يادآورى شده و او از آن اعراض كرده اسـت؟ 
  ).مجرمان انتقام خواهيم گرفت

بدان نيـز    ، هر چند كهصيكي از پيامهاي پيامبر   به تنفر داشتن نسبت -12
¸ º  ¹       « ¼ ½  ¾ ¿ } : فرمايـد  خداوند متعـال مـي  . عمل نمايد

 Àz. )بر محمد (بخاطر آن است كه از آنچه خداوند )  ناكامي(اين ( ).9: محمد
  ).و نابود كرد تباهاز اين رو خدا اعمالشان را  ؛نازل كرده كراهت داشتند) ص

: فرمايـد  خداوند راجع به اين قضـيه مـي  . افسونگري و يا تاييد عمل ساحران -13
{  d c b a ` _ ^ ] \ [ Zz) .102: البقره.(  

مـا  : گفتنـد  دادند، مگر اينكه از پـيش بـه او مـى    به هيچ كس چيزى ياد نمى(
  ).وسيله آزمايشيم كافر نشو

نواقض فـروان ديگـري   بر اينها   اينها بارزترين نواقض ايمان بودند، و عالوه
گردند، از  شد بازمي  بدان اشاره  اي از آنچه پاره  در مجموع به  نيز وجود دارند كه

قرآن و يا   انكار قرآن و يا چيزي از آن، شك در اعجاز آن، استهزاء به:  جمله
حـرام بـودن آن مـورد اجمـاع اسـت،        جزئي از آن، حالل شمردن چيزي كه

دين و بـدگويي در مـورد آن، يـا      زدن به  لي؛ طعنهزنا و مشروبات الك: مانند
  .ها نگه دارد خواهيم ما را از ارتكاب نافرماني از خداوند مي... .  ترك نماز و
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  .هاي ايمان اركان و شاخه
  .اركان ايمان

  .باشد معني قسمت نيرومند چيزي مي  جمع ركن است و به: اركان
  :ايمان داراي شش ركن است

  .فرشتگان  ايمان به -2                      .خدا  ايمان به -1
  .پيامبران  ايمان به -4.         كتابهاي آسماني  ايمان به -3
  .خير و شر سرنوشت  ايمان به -6.              روز آخرت  ايمان به -5

حضرت جبرئيل   به صي ايمان، همان پاسخ پيامبر  دليل اين اركان ششگانه
أن تـؤمن بـاهللا «: مورد ايمان از او پرسيد، در جواب فرمـود در   است، آنگاه كه ؛

  .)1(»ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه
و ايمان بياورى  ،ايمان عبارت است از اين كه ايمان بياورى به يگانگى خدا(

و ايمـان بيـاورى بـه     كتابهـاي آسـماني؛   به فرشتگان خدا، و ايمان بيـاورى بـه  
يامـبران خـدا، و ايمان بياورى به روز قيامت، و ايمان بياورى بـه خيـر و شـر    پ

  .)يعنى تقدير(سرنوشت؛ 
  .هاي ايمان شاخه

 :فرمود صپيامبر   كند كه نقل مي   هاي فراواني دارد؛ ابوهريره ايمان شاخه
ها وأدنا. اهللا ال إله إالّ : فأفضلها قول: اإليامن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة«

  .)2(»إماطة األذ عن الطريق, واحلياء شعبة من اإليامن
شـاخه  ) و در روايـت ديگـري شصـت و انـدي    (ايمان داراي هفتاد واندي (

تـرينش برداشـتن    پايين و » اال اهللا  ال اله« باالترين قسمت آن جمله توحيد است،
                                                 

 .صحيح مسلم  )١(
 .است  اين روايت در صحيح مسلم آمده )٢(
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  ).باشد راه عمومي مردم مي آوري سر زيان چيز
پرسـتي   هـا، توحيـد و يگانـه    برترين اين شـاخه   بيان فرمودند كه صپيامبر 

هاي ايمان  بر هر انساني واجب است و هيچ يك از شاخه  است، آن توحيدي كه
  آوري سـر راه  ترينشان برداشـتن چيـز زيـان    باشد، و پايين بدون آن صحيح نمي
هـاي فـراون ديگـري وجـود      ، شـاخه  و ميان اين دو شـاخه . عمومي مردم است

  كـه   ، خواستن چيزي براي ديگـران همانگونـه  صمحبت پيامبر  :دارند؛ همانند
  ... .خواهد، جهاد و  براي خود مي

است،   طور صريح از خصلتهاي ايمان بحث نشده  در هيچ يك از روايات به
 »الجـامع «در كتـاب    بيهقـي   انـد، چنانكـه   اما برخي از علما آن را حساب كـرده 

  .ستا  را ذكر كرده... هاي ايمان و  شاخه
و اصـول    هاي ايمان متفاوت و گوناگون هسـتند؛ برخـي از آنـان پايـه     شاخه

  گردد، مانند انكار ايمـان بـه   محض از دست دادنشان ايمان زايل مي  هستند و به
~ �   ¡       ¢ £ ¤¥ ¦  § ¨    © ª   » ¬ }  : فرمايـد  خداوند مي: روز آخرت

 ´       ³ ² ± ° ¯®z) .7: التغابن.(  
آري به پروردگـارم  : ن پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد، بگوكافرا(

برانگيختـه خواهيـد شـد، سـپس آنچـه را عمـل       ) در قيامت(شما  ءسوگند همه
  ).شود، و اين براي خداوند آسان است كرديد به شما خبر داده مي مي

 گـردد،  و برخي ديگر از آنان فروع هستند و با زايل شدنشان ايمان زايل نمي
گرداند،  شود و انسان را فاسق مي اما كنار گذاشتن آن موجب نقص در ايمان مي

 صپيـامبر    كنـد كـه   نقـل مـي   ؛ ابـوهريره   احترام نگذاشتن به همسايه: مانند
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت, ومن كـان يـؤمن «: فرمود

ؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فليكـرم باهللا واليوم اآلخـر فليكـرم جـاره, ومـن كـان يـ
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١٧٣

  .)1(»ضيفه
گويد بايـد   سخن مي  خداوند و روز قيامت ايمان دارد، وقتي كه  به  كسي كه(

سخن خوب و حق بگويد و از گفتن كلمات زشت و ناحق خودداري و پرهيـز  
اش بـا   همسايه  خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد نسبت به  به  كسي كهنمايد، و 

خدا و روز آخـرت ايمـان دارد بايـد      به  رام رفتار نمايد، و كسي كهنيكي و احت
  ).براي مهمانش احترام و اكرام قايل شود

آينـد،   هاي نفاق در يك انسان گرد مي هاي ايمان و شاخه گاهي اوقات شاخه
كند،  هاي نفاق استحقاق عذاب جهنم را پيدا مي خاطر وجود شاخه  از اين رو به

. مانـد  در آتش جهنم باقي نمي  ايمان در قلبش براي هميشه خاطر وجود  ولي به
  .داند و خدا بهتر مي
  .خدا  ايمان به

  اينكـه   اعتقاد و باور قـاطع بـه  : خداي متعال عبارت است از  مفهوم ايمان به
هـا و آفريـدگار زمـين و زمـان،      ي پديـده  ي همه و نظم دهنده  خداوند آفريننده

ي پرسـتش   داران و انسانها است، و تنها او شايسـته ي گياهان، جان آسمانها، همه
باشـد و   شريك است، و هر معبـودي جـز او باطـل مـي     است و او نيز تنها و بي

عبادت براي او نيز باطل است، و خداوند سبحان جامع تمـام صـفات كمـال و    
  . مبرا از جميع سمات نقص و زوال است

  :گيرد خدا موارد زير را در بر مي  ايمان به
  .)اعتقادي(توحيد ربوبيت  -1

  بـه  پادشـاهي و تـدبير امـورات   دگي، ننـ يعني اختصاص آفريتوحيد ربوبيت 
  .شريك يكتا و بيخداي 

                                                 
 .است  اين روايت در صحيح بخاری آمده   )١(
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 ١٧٤

١٧٤

باشد غير از   انسان اعتقاد داشته  اينكه: خداوند يعني  بهدگي نناختصاص آفري
p o n  }  :فرمايـد  خداونـد مـي  . خدا هيچ احدي توانـايي آفـرينش را نـدارد   

rqz) .54: عرافاأل.(  
  ).دهد آفريند و تنها او فرمان مي تنها او مي  آگاه باشيد كه(

  ).88: المؤمنون. (É È Ç      Æ Å Äz  }: فرمايد و مي
  ).چيز را در دست دارد  كسي فرماندهي بزرگ همه  چه: بگو(

  ).3: فاطر. (ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í Ì Ë Ê z} : فرمايد و يا مي
شـما را از آسـمان و زمـين روزي      جـود دارد كـه  اي و ، آفريننـده  آيا جز اهللا(

  ).برساند؟
  اعتقـاد داشـته    خداوند يعني اينكـه   و اما اختصاص تدبير و تنظيم امورات به

  كـه   همتا هيچ مدبر ديگري وجود ندارد، همانگونه باشيم جز خداوند يكتا و بي
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®     ¬ « ª }  :فرمايـد  خداوند مـي 

 ½ ¼ » º ¹ ̧    ¶É È Ç Æ ÅÄ Ã  ÂÁ    À ¿ ¾z .
  ).31: يونس(

دهد؟ يا چه كسى مالـك   چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى: گوب(
گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنـده  ) و خالق(

) در پاسـخ (كند؟ بـزودى   را تدبير مى) جهان(آورد؟ و چه كسى امور  بيرون مى
  ). )ترسيد و از خدا نمى(كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى: ، بگو»خدا«: گويند مى

در ميان آنان مبعوث شد منكر اين قسم  صپيامبر   هيچ يك از مشركيني كه
نمودند، خداوند متعال در ايـن   ي آنان بدان اقرار مي همه  از توحيد نبودند، بلكه

¦ § ¨ © {  °   ¯ ®  ¬ « ª:فرمايـد  باره مي
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 ±z) .كسـي آسـمانها و زمـين را      چه  اگر از مشركان بپرسي كه( .)9: الزخرف
  ).خداوند باعزت و بس آگاه: است؟ قطعا خواهند گفت  آفريده

طور صريح و روشـن    هيچ احد ديگري به »فرعون«در ميان فرزندان آدم جز 
اند، فرعون نيز تنها از روي خودستايي، غرور و تكبر  منكر توحيد ربوبيت نشده

k j i h  }: فرمايـد  نقل از وي مي  خداوند متعال به. نمود مي آن را انكار
 lz) .من پروردگار برتر شما هستم: و گفت( ).24: النازعات.(  

كـرد؛   پرستي مجوسيان توحيد ربوبيت را انكار مي  روش دوگانه  فرعون بنا به
. يكي تاريكي و ديگـري روشـنايي  : دارد  جهان دو آفريننده: گفتند چون آنان مي

  .دادند كه آنان روشنايي را بر تاريكي برتري مي
  .)عملي(توحيد الوهيت  -2
خداونـد    كـردن آن بـه    اعتبار اضافه  ؛ نظر به شده  توحيد عبادت نيز ناميده  به

  ناميـده  »توحيـد عبـادت  «هـا   آفريـده   ، و نظر به انتساب آن بـه »توحيد الوهيت«
  . شود مي

  اختصـاص عبـادت و بنـدگي بـه    : زعبـارت اسـت ا   »توحيد الوهيت«مفهوم 
ي عبادت و بنـدگي باشـد خداونـد متعـال      شايسته  تنها كسي كه. خداوند متعال

: فرمايـد  خداوند مـي . باشد است، و عبادت براي هر معبودي غير از او باطل مي
{  e d c b a ` _ ~ } |z) .22: اإلسراء.(  

يار و ياور خواهى  بى هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، كه نكوهيده و(
  ).نشست
  ).30: لقمان. (e d  c   b a `       _ ^ ]    \ [z }  :فرمايد و مي

جـز او بفريـاد     را كـه   خداوند حق اسـت، و آنچـه    اين دليل بر آن است كه(
  ).كنيد باطل است خوانيد و عبادت مي مي
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١٧٦

و خداوند نيز ورزيدند،  كردند و بدان كفر مي توده مردم اين قسم را انكار مي
: فرمايد خداوند مي. همين خاطر پيامبران را ارسال نمود و كتابها را فروفرستاد  به

 { P O  N M       L  K  J  I H G F E D C B Az) .األنبياء :
ايم  او وحي كرده  به  ايم، مگر اينكه ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده( ).25
  ).پس فقط مرا پرستش كنيدمعبودي بحق جز من نيست، :  كه

  .توحيد اسماء و صفات -3
در قرآن   خدا و صفات خدا طبق آنچه  ايمان به: توحيد اسماء و صفات يعني

؛ يعني بدون در نظر گرفتن كيفيـت و همگـوني بـراي     آمده صو سنت پيامبر 
خدا بـراي خـود قائـل      آنچه  خدا و دور از تحريف و تعطيل اسماء و صفات به

خـدا را از     ايمـان بيـاوريم؛ و اينكـه     او نسـبت داده،   به صپيامبر   اينكهيا   شده
   ، خدا را از آن مبرا دانسته،صپيامبر   يا اينكه  خويش نفي نموده  نسبت به  آنچه

. X W V    U  TS       R Qz }  :فرمايـد  خداوند مـي . دور نماييم
  ).وا و بينا استهيچ چيزي همانند خدا نيست و او شن( ).11: الشورى(

بـه    و  برخي از مـردم در آن گمـراه شـده     مواردي است كه  اين امر از جمله
  .اند گروههاي مختلفي تقسيم شده

  .شود خدا محسوب مي  غيب زير مجموعه ايمان به  ايمان به
  :غيب و تأثير آن بر بينش مسلمان  مفهوم ايمان به

  .غيب  ايمان به: نخست
، و بـراي هـر چيـزي خـارج از عـالم شـهاده و       مصدر اسـت  »غيب«ي  واژه

  .شود استعمال مي -معلوم يا غير معلوم  -محدوده حواس پنچگانه انسان 
شود و خارج  ي حواس نمي وارد حوزه  كه  آنچه  غيب يعني ايمان به  ايمان به

توسـط اخبـار انبيـا      ي آن است، و عقل توانايي درك آن را ندارد، بلكـه  از دايره
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١٧٧

  .ز آن اطالع پيدا كردتوان ا مي
رود، خداونـد   ي موارد اعتقـادي انسـان مسـلمان بشـمار مـي      ايمان از جمله

F   E  D  CG  HI    T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J }: فرمايد مي

  Uz) .و مايه  ؛آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد( ).3-2: البقره
آنچـه از  (كسانى هسـتند كـه بـه غيـب     ) نپرهيزكارا. (هدايت پرهيزكاران است

و از تمـام   ؛دارند و نماز را برپا مى ؛آورند ايمان مى) حس پوشيده و پنهان است
  ).كنند ايم، انفاق مى نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى داده

  :من دو ديدگاه وجود داردؤايمان انسان م  راجع به
،  شـده   رسـولش از آن خبـر داده   از طرف خدا و  غيبياتي كه  آنها به  اينكه -1

  .ايمان دارند
در   در حضـور و چـه    چـه  -آنها بر خالف منافقان در هر حـالتي    اينكه -2

كه ميان اين دو معنا هيچ منافـاتي وجـود نـدارد و    . خدا ايمان دارند  به -غياب 
  .شود  من نهادينهؤبايد اين دو معنا در نهان فرد م

  :بينش مسلمان غيب بر  تأثير ايمان به: دوم
در رفتار و زنـدگي انسـان     باشد كه غيب دارايي تأثيرات سترگي مي  ايمان به

اي نيرومنـد بـراي انجـام     كند و هماننـد يـك انگيزاننـده    من انعكاس پيدا ميؤم
كنـد؛ كـه در اينجـا بـه      ي شر، نقش آفرينـي مـي   كارهاي نيك و براندازي هسته

  :برخي از تاثيرات آن اشاره خواهيم نمود
  خدا و پاداش و عقاب وي ايمان دارد، بـه   به  كسي كه: اخالص در عمل) أ(

دهد و از  پاداش و ترس از عقاب آخرت، فرامين خدا را انجام مي  خاطر ميل به
انجـام    خاطر پاداش و تحسين مـردم بـه    گزيند، ايشان به منهيات وي دوري مي
گان مخلـص و   از انفاق كننده خداوند  كه  پردازند، همانگونه چنين كارهايي نمي
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W V  U T S  R Q  } : فرمايـد  دار خدا خبـر داده و مـي   دوست
 c  b      a  `        _ ^ ] \  [ Z Y Xz) .9-8: اإلنسان.(  

دارند به مسـكين و يتـيم و   ) و نياز(را با اينكه به آن عالقه ) خود(و غذاي (
كنـيم، و هـيچ پـاداش و     مـي  ما شما را تنها به خاطر خدا اطعـام . دهند اسير مي

  ).خواهيم سپاسي از شما نمي
اسـت    داده  اهل ايمان وعده  خداوند به  كه  آنچه: نيرومندي در بيان حق) ب(

فرامين خدا و بيان حق و دعوت بسوي آن و بيان   انسان را براي گردن نهادن به
ري خـدا  كمك و يا  من بهؤكند، م باطل و هشدار از آن و جنگ با آن تقويت مي

كند و زندگي دنيا و مشكالت آن در برابر زندگي آخرت بـرايش   كسب نيرو مي
 -خليل الـرحمن  - ؛خداوند، سخن حضرت ابراهيم . شود سهل و آسان مي

Ñ    Ð Ï Î Í Ì Ë  }: فرمايد براي قومش را چنين بازگو مي
  Ò I  H G F E D    C B Az) .58-57: األنبياء.(  
كشـم   اى براى نـابودى بتهايتـان مـى    غياب شما، نقشهو به خدا سوگند، در (

را  - جز بت بزرگشـان  -، همه آنها )با استفاده از يك فرصت مناسب(سرانجام 
  ). )و او حقايق را بازگو كند(شايد سراغ او بيايند  ؛قطعه قطعه كرد

توانـد مظـاهر دنيـا را كـم ارزش      كسـي مـي  : حقير شماردن مظاهر دنيا) ج(
  باشـد بـه    ايمـان داشـته    قلب و دروني آباد دست يابد كه  به  يجهبخواند و در نت

ي  دنيــا و لذايــذ آن رفتنــي هســتند و زنــدگي آخــرت مانــدگار و مايــه   اينكــه
سعادتمندي انسان است، و هـيچ عقلـي رفتنـي و نـابود شـدني را بـر ابـدي و        

F E  D C B A } : فرمايـد  خداوند متعال مـي . دهد ماندگار برتري نمي
GH I M L    K JN  R Q P  Oz) .64: العنكبوت.(  
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و زندگى واقعى سراى  ؛اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازى نيست(
  ).دانستند آخرت است، اگر مى

ي  وسـيله   بـه   كنـد، كـه   و خداوند داستان همسر فرعون را براي ما بازگو مي
و مرفهات دنيـا را  بود و زندگي   خدا و روز قيامت قلبش را منور كرده  ايمان به

ارزش خواند و خواستار نجات از فرعون و كردار زشـت وي شـد،    و بي  مايه بي
| { ~ � } : فرمايـد  خداونـد مـي  . دنياي آخرت دست يابـد   تا به

 ² ±  ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡
 ¶   µ      ´ ³z) .11: التحريم.(  

اسـت در آن هنگـام كـه    و خداوند براي مؤمنان به همسر فرعون مثَـل زده  (
اي براي من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون  خانه! پروردگارا: گفت

  ).و كار او نجات ده، و مرا از گروه ستمگران رهايي بخش
نيازمنديها از راههاي   يابي به تالش براي دست:  نابود شدن بغض و كينه) د( 

شود، و  ميان مردم مي  كينهوجود آمدن بغض و   غير صحيح و نادرست باعث به
نحـوي تغييـر     و تهديـدات الهـي انسـان را بـه      مغيباتي همچون وعده  ايمان به

پـاداش آخـرت طمـع ورزد و از      كنـد و بـه    خود را محاسبه  هميشه  دهد كه مي
پاداش آخـرت ايمـان     به  صادقانه  باشد؛ و كسي كه  داشته  عقاب خداوند واهمه

كارهـايي همچـون احسـان و ايثـار       كسب پاداش ابدي به خاطر  باشد، به  داشته
  باشند درونها را تصفيه  اي وجود داشته پردازد، و احسان و ايثار در هر جامعه مي
  همانگونـه . كند مي  محبت و دوستي را نهادينه  كنند و ميان مردمان آن جامعه مي
¸ Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » º ¹  } : فرمايـد  خداونـد مـي    كه

Æ Å Ä Ã  Ï   Î    Í  Ì Ë Ê É È ÇÐ   Ò Ñ
  Ø × Ö Õ Ô Ó     G F E D C B A
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١٨٠

 W V  U T S R Q   P O N M L K J I    H
 Xz) .و ) سرزمين مدينـه (و براي كساني است كه در اين سرا ( ).10- 9: الحشر

در سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسـلماني را بـه سويشـان    
و در دل خود نيازي به آنچه به مهـاجران داده شـده    هجرت كند دوست دارند،

دارنـد هرچنـد خودشـان بسـيار      كنند، و آنها را بر خود مقـدم مـي   احساس نمي
انـد،   نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص نفس خـويش بازداشـته شـده   

آمدنـد و  ) مهـاجران و انصـار  (كساني كـه بعـد از آنهـا    ) همچنين. (رستگارانند
ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيـامرز،  ! پروردگارا :گويند مي

تو مهربـان  ! اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا و در دلهايمان حس و كينه
  ).و رحيمي
غيب ايمـان    به  بيان داشتيم، و كسي كه  غيب بود كه  اي از آثار ايمان به اين پاره

داراي ايمـاني    شود، مگر كسـي كـه   انعكاساتي روبرو ميباشد حتما با چنين   داشته
وجـود    اي بـه  را دربر گرفـت، جامعـه    ضعيف باشد؛ و هرگاه ايمان ضعيف جامعه

تـرس    كند، در نتيجه خورد، و توانا، ضعيف را نابود مي را مي  مرده  زنده،  آيد كه مي
گيـري   لت كنـاره شـود، و فضـي   يابد و بال و مصيبت منتشر مي افزايش مي  و واهمه

  .خداوند ما را از شر آن محفوظ بدارد. شود كند و رذيلت حكمفرما مي مي
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١٨١

  .و فرشتگان»  مالئكه»   ايمان به: ركن دوم
  .  شناخت مالئكه

ـ «  بـه   از راه تخفيف همـزه   كه »ملئك«جمع   »مالئكه«: در لغت  مالئكه  »كملَ
معنـي    هم به »الوك«است و   »الك و الوكه«ي  از ريشه »ملئك«گردد و  تبديل مي

  .باشد رسان مي و پيام  معني فرستاده  و هم به  نامه
اند و براي خداونـد   شده  جهاني غيبي هستند و از نور آفريده: و در اصطالح

  .دهند عبادت را انجام مي
فرشـتگان هـيچ كـدام از خصـائص و ويژگيهـاي        يادآوري است كه  الزم به

، و خداوند فرمـانبرداري كامـل از فـرامين خـود و     ربوبيت و الوهيت را ندارند
s r q }  :فرمايـد  خداونـد متعـال مـي   . است  آنان داده  توانايي انجام آن را به

u  tv   £ ¢ ¡ � ~ } | {    z   y x w
¦ ¥ ¤ z) .20- 19: األنبياء.(  

) فرشـتگان ( و آنها كه نزد اويند ! از آن اوست آنان كه در آسمانها و زمينند(
شب و ) تمام. (شوند ورزند، و هرگز خسته نمى گاه از عبادتش استكبار نمى هيچ

  ).گردند و سست نمى ؛گويند روز را تسبيح مى
T S R QU VW   Y X} : فرمايــد آنــان مــي   و راجــع بــه 

 b a `  _ ^ ] \ [ Zz) .27-26: األنبياء.(  
و منزه ا! »خداوند رحمان فرزندى براى خود انتخاب كرده است: آنها گفتند(

هرگـز در  . بندگان شايسـته اوينـد  ) فرشتگان(آنها  ؛)از اين عيب و نقص(است 
  ).كنند به فرمان او عمل مى) پيوسته(و  ؛گيرند سخن بر او پيشى نمى

  .فرشتگان  اعتقاد و باور مشركين دوران جاهليت راجع به
مردمان دوران جاهليت معتقد بودند فرشـتگان دختـران خداونـد هسـتند، و     
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١٨٢

هـيچ    در اين زمينـه   آنها اعالم داشت كه  وند اين گمان آنان را رد نمود و بهخدا
¾ ¿ È Ç   Æ Å Ä Ã  Â Á À  } :اطالعاتي ندارند

 Ï Î Í Ì  Ë Ê Éz) .153-150: الصافات.(  
دانيـد آنهـا بـا ايـن     ب! آيا ما فرشتگان را مؤنث آفريديم و آنها ناظر بودنـد؟ (

ولـى آنهـا بـه يقـين دروغ     » !فرزنـد آورده  خداونـد «: گويند تهمت بزرگشان مى
  ).!گويند مى

  .فرشتگان  ايمان به
فرشـتگان يعنـي     فرشتگان ركن دوم از اركان ايمان است، ايمان بـه   ايمان به

  است، و از خدا در آنچه  خداوند فرشتگاني را از نور آفريده  اينكه  باور قطعي به
  دهند كه و همان چيزي را انجام مي كنند، است نافرماني نمي  بديشان دستور داده

  .اند بدان مأمور شده
  .گانفرشت  داليل وجوب ايمان به

n m l  k  j i h go  r q     p} : فرمايد خداوند مي) أ(
{ z y x w v u  t s| z) .285: البقره.(  

و . (پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است(
، بـه خـدا و   )نيـز (و همه مؤمنان ) باشد سخنان خود، كامال مؤمن مى او، به تمام

ما در ميـان  :) گويند و مى( ؛اند فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش، ايمان آورده
  ). )و به همه ايمان داريم(گذاريم  هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى

M L K  J I H G F E D  C B } : فرمايـد  و مي) ب(
 R Q P O N  Sz) .177: البقره.(  

روى خود را به سوى مشرق و ) به هنگام نماز،(اين نيست كه ) تنها(نيكى، (
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و همـه   ؛و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشـد ( ؛مغرب كنيد) يا(
كسى اسـت كـه بـه    ) و نيكوكار(بلكه نيكى ) ؛وقت خود را مصروف آن سازيد

  ).، و پيامبران، ايمان آورده)آسمانى(و كتاب  خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان،
  موراد فوق را واجب و منكر آن را كـافر اعـالم داشـته     ايمان به خداوند 

| {     ~ _ ` c b a   }: فرمايـد  مي  آنجا كه. است
 h g f   e dz) .136: النساء.(  

ر كسى كه خدا و فرشتگان او و كتابها و پيـامبرانش و روز واپسـين را انكـا   (
  ).كند، در گمراهى دور و درازى افتاده است

أن تـؤمن «: ايمان فرمـود   ال جبرئيل راجع بهؤس  در پاسخ به صپيامبر ) ج(
  .)1(»باهللا ومالئكته وكتبه ورسله, واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه

حقانيـت كتابهـا و     وجـود خـدا و فرشـتگانش و بـه      به  ايمان اين است كه(
يقـين   »جهان پـاداش و مجازاتهـا  «حقانيت روز و روزگار ديگر   به پيامبرانش و

  ).باشي  داشته
وجـود تمـامي مـوارد فـوق تفسـير        بـاور داشـتن بـه     ايمان را به صپيامبر 

پس وجود آنان با داليـل قطعـي   . فرشتگان يكي از آنها بود  فرمودند، و ايمان به
شود، زيرا  اتفاق علما كافر مي  است، و هر كس منكر آن باشد به  اثبات رسيده  به

  .نمايد باشد، تصريحات قرآن و سنت را تكذيب مي  آن ايمان نداشته  به  كسي كه
  شود؟ مواردي مي  فرشتگان شامل چه  ايمان به
  :گيرد فرشتگان چهار مورد را در بر مي  ايمان به

  .وجود آنان  ايمان به -1

                                                 
 .صحيح إمام مسلم  )١(
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و  »جبريل«شان را بدانيم همچون همه فرشتگان، اعم از آنكه نام  ايمان به -2
  .اطالع هستيم يا آن دسته از آنان كه از نام و خصوصيتشان بي

صـفت و ويژگـي   : آنها اطالع داريم، همانند  راجع به  صفاتي كه  ايمان به -3
  ، كـه  شـكل خـود ديـدم     جبريل را در: فرمايد در روايتي مي صجبريل، پيامبر 

 »جبريـل «بود، و بعضي اوقات   دربر گرفته ششصد بال داشت و بالهايش افق را
ال در مـورد  ؤسـ   در حـديث راجـع بـه     كه  آمد، همانگونه شكل انسان در مي  به

  .نموديم  اسالم و ايمان بدان اشاره
دهنـد،   دستور خداونـد انجـام مـي     فرشتگان آن را به  اعمالي كه  ايمان به -4

  فرشتگان چنان آفريـده . داوندروزي آنان براي خ تسبيح و عبادت شبانه: همانند
« }: دهند و توان نافرماني خداوند را ندارند فرامين الهي را انجام مي  اند كه شده

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼z) .6: التحريم.(  
كنند، و همان چيزي  است نافرماني نمي  بديشان دستور داده  از خدا در آنچه(

  ).اند بدان مأمور شده  دهند كه را انجام مي
فـرامين الهـي، يـك خلقـت و       گيري آنان از گناه و روي آوردنشان بـه  هكنار

كـوچكترين    ويژگي در نهان ايشان است و چون فاقد شهوت و هوا هستند، بـا 
  .شوند زحمتي روبرو نمي
  :وظايف فرشتگان

بعضي از فرشتگان وظايف منحصر به فردي دارند كـه بـه برخـي از ايشـان     
  : كنيم اشاره مي

پيـامبران    به )وحي(خداوند او را مسئول رساندن پيام خود   هك »جبريل«  -1
q p o n m l k    j    i h } : فرمايـد  است، كـه مـي    قرار داده

 rz) .پاك(بر قلب . روح االمين آن را نازل كرده است( ).194-193: الشعراء (
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 ١٨٥

١٨٥

  ).تو، تا از انذاركنندگان باشى
رگوني در ابرها و بارش بـاران  مسؤليت ايجاد تحول و دگ  كه »ميكائيل«  -2
  .است  او واگذار شده  به

بينا رجـل بفـالة مـن األرض, «: فرمود صپيامبر   كه  نقل شده از ابوهريره 
اسق حديقة فالن, فتنحى ذلك السحاب, فأفرغ ماءه يف حرة, : فسمع صوتاً يف سحابة

فإذا رجـل قـائم يف  فإذا رشجة من تلك الرشاج قد استوعبت ذلك املاء كله فتتبع املاء,
لالسم الـذي . فالن: ما اسمك? قال! يا عبد اهللا: فقال له. حديقته حيول املاء بمسحاته

إين سـمعت صـوتاً : مل تسألني عن اسمي? فقال! يا عبد اهللا: فقال له. سمع يف السحابة
: السمك, فام تصنع فيهـا? قـال. اسق حديقة فالن: يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول

, وأرد أما إذ  قلت هذا, فإين أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه, وآكل أنا وعيـايل ثلثـاً
  .)1(»فيها ثلثه

  شـنود كـه   زد، ناگهان صدايي را از ميان ابرهـا مـي   مردي در بياباني قدم مي(
از اطراف او دور شـد    ، آن مرد ابر را نگاه كرد كه باغ فالني را آب بده: گويد مي

درون   از شـكافي بـه    يك مرتبـه   اري باراند، و آب را ديد كهو آبش را بر ريگز
با مـردي روبـرو شـد كـه بـا        زمين وارد شد، آن مرد آب را دنبال كرد، تا اينكه

ي  اي بنـده : گويـد  صاحب باغ مي  نمود، به اش نزديك مي باغچه  آب را به  بيلش
. بـود   هاز درون ابـر شـنيد    همـان اسـمي كـه   . فـالن : نامت چيست؟ گفت! خدا

من از ميان : ال كردي؟ گفتؤچرا از نامم س! ي خدا اي بنده: صاحب باغ پرسيد
باغ فالني را : گفت مي  صدايي را شنيدم كه  اين آب را براي شما آورده  ابري كه
  ي اين بـاغ چـه   ، يعني نام شما را از ميان آن شنيدم، راستي شما با ثمره آب بده

                                                 
 .مام مسلمصحيح إ )١(
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١٨٦

من يـك سـوم   : دهم ين را گفتي برايت توضيح ميا  حاال كه: كنيد؟ گفت كار مي
ام  دهم، و يك سوم آن را براي خود و خـانواده  فقرا مي  به  عنوان صدقه  آن را به
  ).گذارم دارم، و يك سوم آن را براي كشت آن كنار مي برمي

فرشتگان طبق دستور خداوند تغييراتـي را در    اين روايت بيانگر آن است كه
  .آورند وجود مي  ابرها به

شــده،   او ســپرده  ي دميــدن در شــيپور بــه وظيفــه  كــه ؛ »اســرافيل«   -3
در شـيپور    دسـتور خداونـد دو مرتبـه     بـه   اي اسـت كـه   همان فرشته »اسرافيل«

ميرند،  در آسمانها و زمين هستند مي  دمد؛ با دميدن نخست، تمامي كساني كه مي
B  A  } : فرمايد خداوند مي. دشون مي  و با دميدن دوم همگي بپا خاسته و زنده

N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  CO    V  U  T  S  R  Q  P
  X   Wz) .68: الزمر.(  

شود، پـس همـه كسـانى كـه در آسـمانها و زميننـد        دميده مى» صور«و در (
دميـده  » صـور «سـپس بـار ديگـر در     ؛ميرند، مگر كسانى كه خـدا بخواهـد   مى
  ).هستند) حساب و جزا(خيزند و در انتظار  ى به پا مىشود، ناگهان همگ مى

گرفتن جـان انسـانها هسـتند،      مأمور به  و همكارانش كه »ملك الموت«  -4
. Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð   Ï Îz  } : فرمايد خداوند مي

 ؛گيرد شما را مى) روح(فرشته مرگ كه بر شما مامور شده، : بگو( ).11: السجده(
  ).گردانند روردگارتان بازمىسپس شما را بسوى پ

¤ ¥ ¦  }: فرمايد آنان مي  خداوند راجع به. نگاهبانان بهشت  -5
ª ©  ¨ §«  ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯ ® ¬

  » º ¹z) .73: الزمر.(  
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و كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گـروه گـروه بـه سـوى بهشـت بـرده       (
شود و نگهبانـان   رسند درهاى بهشت گشوده مى هنگامى كه به آن مى ؛شوند مى

داخل بهشـت شـويد و   ! گوارايتان باد اين نعمتها! سالم بر شما:گويند به آنان مى
  ).!جاودانه بمانيد

نفرنـد و رئـيس آنـان      تعـداد آنهـا نـوزده     نگاهبانان و پاسبانان جهنم كه -6
s r      q p o n m      l k   j i } : فرمايـد  خداوند مـي . است ؛ »مالك«

u          t _    ~ }      | { z y  x w v` z) .31-27: المدثر.(  
گذارد، و نه چيزي را رها  داني سقر چيست؟ نه چيزي را باقي مي و تو نمي(
) از فرشـتگان عـذاب  (نوزده نفر . كند پوست تن را بكلي دگرگون مي. سازد مي

  ).قرار داديم) عذاب(مأموران دوزخ را فقط فرشتگان . اند بر آن گمارده شده
 {Z Y   X W V[  _ ^       ] \z) .77: الزخرف.(  
پروردگارت مـا را بميرانـد   ) اى كاش! (اى مالك دوزخ: كشند آنها فرياد مى(

  ).شما در اين جا ماندنى هستيد: گويد مى)! تا آسوده شويم(
. مأمور مراقبت و محافظت از حال و وضع بندگان هستند  فرشتگاني كه  -7

: الرعـد . (z    y x     w v u t s r q p{ z} : فرمايـد  خداوند مي
براى انسان، مامورانى است كه پى در پى، از پيش رو، و از پشت سـرش  ( ).11

  ).كنند حفظ مى) حوادث غير حتمى( او را از فرمان خدا 
{ \ [   Z Y]   ` _ ^z) .61: األنعام.(  
  ).ردگما و مراقبانى بر شما مى ؛او بر بندگان خود تسلط كامل دارد(
روزى، مدت عمر، كردار و رفتار، و بدبخت ي نوشتن  وظيفه  فرشتگاني كه  - 8

آنهـا محـول     چهار ماه به  در شكم مادر بعد از رسيدن بهبودن جنين يا نيك بخت 
  .است  در صحيح مسلم از ابن مسعود روايت شده  است؛ همچنانكه  شده
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 ١٨٨

١٨٨

خـدا، ديـن و پيـامبر     گـان پيرامـون   مأمور بازپرسي مـرده   فرشتگاني كه  -9
  .است  شده  طور شفاف بدان اشاره  در سنت پيامبر به  هستند، همچنانكه

  .ارتباط فرشتگان با انسانها
وظـايف و   –انسان   نسبت به  و از جمله -ها  انواع آفريده  فرشتگان نسبت به

بـودنش آغـاز     ي نطفـه  مأموريت دارند؛ ارتباط فرشتگان با انسان از همان لحظه
  .ته و بسيار محكم و نيرومند استگش

ذكر اين ارتباط ميان فرشتگان و   به »اغاثة اللهفان« در كتاب :امام ابن قيم 
  آنان مأمور آفريدن انسان، تغيير شكل او از شكلي بـه : گويد و مي  انسان پرداخته

ي شكم  گانه شكل ديگر و دادن تصويري بدان، محافظت از او در تاريكيهاي سه
وشتن روزي، عمر، كردار و بدبخت و نيك بخت بودن انسانها هستند، و مادر، ن

باشند، تـا از ايـن    همچنين مأمور همراهي كردن ايشان در هر حال و وضعي مي
ي گفتار و كردار او را محاسبه كرده و در زنـدگي از او محافظـت و    طريق همه

  اش عرضـه  هخـالق و آفريننـد    هنگام مرگ نيز قبض روحش نمايند، و آن را بـر 
مأمور آزار رساني و فراهم سازي نعمتها و امكانات در   دارند، و همو هستند كه

  .شدن هستند  برزخ و بعد از زنده
من را تأييـد  ؤي مـ  فرمان خـدا بنـده    منان ارتباط دارند؛ آنان بهؤفرشتگان با م

دنيـا و  كننـد، در   دهند، از او دفـاع مـي   او ياد مي  كنند، مسايل ارزشمند را به مي
گيرند، كارهاي نيك و بد را برايش شناسايي  مي  عهده  آخرت سرپرستي او را به

دارنـد؛   كنند و از كارهاي بد بـاز مـي   كارهاي نيك دعوت مي  كنند و او را به مي
من هسـتند، و از  ؤي م پس آنان دوست و ياور، نگهبان و معلم و خير خواه بنده

فرمـانبردار خداونـد     ند و تا وقتي كـه كن درگاه خداوند برايش طلب مغفرت مي
فرستند، و در خـواب و   مردم بشناساند بر او درود مي  باشد و راههاي خير را به
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 ١٨٩

١٨٩

دهنـد، و   مـي   او مـژده   هنگام مرگ و روز رستاخيز رأفت و محبت خـدا را بـه  
آورنـد، و مسـايل    وجود مي  آخرت را در او به  مندي به پارسايي در دنيا و عالقه

دهند، و هنگام تنبلي، شـور و شـوق را در او    او يادآوري مي  را به  شدهفراموش 
كنند، و در هنگام ناراحتي، وي را آرام و براي مصلحت دنيا و آخرت  فراهم مي

  .كنند او تالش مي
ستمكار و مجـرم را دوسـت    كافرينِ) فرشتگان( آنها   اين در حالي است كه

  لـرزه   افتند، قلبهايشان را به جنگ مي  و به ورزند با آنان دشمني مي  ندارند، بلكه
  .كنند فرمان خدا آنان را آزار داده و نفرين مي  آورند و به درمي

رسان خدا و ميانجي و سفير ميـان خـدا و بنـدگانش هسـتند،      فرشتگان، پيام
آينـد و   و كنار جهـان فـرود مـي     گوشه  ي پروردگارشان پياپي به ايشان با اجازه
  .برند ت ايشان باال ميفرامين را خدم

اند و بسيار معـروف   اينها ذكر شده داليل تمامي  صدر قرآن و سنت پيامبر 
  .ورزيم و مشهور هستند كه در اينجا از پرداختن بدان خودداري مي

  .فرشتگان  حاصل ايمان به
  : هاي ارزشمندي است، از جمله فرشتگان حاوي بهره  ايمان به

ي بـا   ان نامتناهي خداوند متعال، زيرا آفريـده آگاهي كامل از قدرت و تو -1
  .اش است  ي عظمت و سترگي آفريننده عظمت نشانه

لزوم شكرگذاري خداوند مهربان، زيرا ايشان فرشتگاني براي محافظت و  -2
  .است  مراقبت از انسان، نوشتن اعمال و كردار آنان و ساير مصالحشان گماشته

واره سرگرم عبادت و اجراي فـرامين  دوست داشتن آنان، چون ايشان هم -3
  .الهي هستند
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 ١٩٠

١٩٠

  كتابهاي آسماني  ايمان به: ركن سوم
  

  .است  شده  معني نوشته  و به »كتاب«جمع » كتب«ي  واژه
عنـوان رحمـت     خداوند آنها را به  در اينجا كتابهايي است كه »كتب«مراد از 

رافرازي دنيـا و  سـعادتمندي و سـ    براي مردمان و هدايت آنان و رساندنشان بـه 
  .است  آخرت فرستاده

آنها يعني باور   ايمان به. كتابهاي خدا ركن سوم از اركان ايمان است  ايمان به
بنـدگانش    تـا آن را بـه    خداوند كتابهايي بر پيامبرانش نازل كرده  اينكه  قطعي به

د خـو   همان كيفيتـي كـه    برسانند، و اين كتابها كالم حقيقي خداوند هستند و به
  .است  داده  آن را ارائه  خواسته

  :كتابهاي آسماني  داليل وجوب ايمان به
Z Y X W  V U T S ] \     [ } : فرمايـد  خداوند مـي ) أ(

 m l k j i h  g f e d c b a ̀   _ ̂
  r q p o nz) .136: البقره.(  

يم، بـر ابـراه    ، و آنچـه  بر ما نازل گشـته   خدا و آنچه  ايمان داريم به: بگوئيد(
بـراي موسـي و     آنچه  است، و به  اسماعيل، اسحاق، يعقوب، و اسباط نازل شده

اسـت،    براي پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده  آنچه  است، و به  عيسي آمده
  ).آندازيم و ما تسليم خدا هستيم ميان هيچيك از آنان جدائي نمي

بـدون   -كتابهاي آسماني  او و   به  دهد كه منان دستور ميؤم  خداوند متعال به
  . ايمان بياورند -تفاوت 

n m l  k  j i h go  q     p}  :فرمايـد  خداوند مـي ) ب(
{ z y x w v u  t s r| z) .285: البقره.(  
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 ١٩١

١٩١

از سـوي پروردگـارش بـر او      معتقد است بدانچـه ) خدا، محمد(ي  فرستاده(
فرشـتگان او و   خـدا و   همگـي بـه  . منان بدان بـاور دارنـد  ؤاست و م  نازل شده

ميان هيچيك از پيغمبـران  :) گويند و مي(  كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته
  ).فرق نمي گذاريم

منين بحث به ميان آورده ؤو ايمان م صدر مورد صفت ايمان پيامبر   اين آيه
خدا، فرشـتگان، كتابهـاي آسـماني و پيغمبـران       به   دهد كه آنان دستور مي  و به

رند و ميان هيچ يك از پيغمبران تفاوت قائل نشوند ، زيرا كافر بـودن  ايمان بياو
ي آنـان محسـوب    همـه   بعضي از آنان كافر بـودن نسـبت بـه     و باور نداشتن به

  .شود مي
q p o n m l  k } : فرمايـد  خداوند متعال مي) ج(

z y x w v u t  s r{  a ̀  _ ~     } |
 h g f   e d  c bz) .136: النساء.(  

به خدا و پيامبرش، و كتابى كـه بـر او نـازل    ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(
بياوريـد  ) واقعـى (كه پيش از اين فرستاده است، ايمان ) آسمانى(كرده، و كتب 

كسى كه خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز واپسين را انكـار كنـد،   
  ).در گمراهى دور و درازى افتاده است

پيـامبرش، كتـابي     او و  به  دهد كه منان دستور ميؤم  خداوند به  در اين آيه
انـد ايمـان    پيش از قرآن نازل شـده   كتابهايي كه  و  بر او نازل كرده  كه) قرآن(

فرشـتگان، كتابهـاي     كافر بودن و باور نداشتن به  بياورند؛ خداوند در اين آيه
خـود مسـاوي اعـالم      بـه آسماني، پيامبران و روز آخرت را با بـاور نداشـتن   

  .است  داشته
أن تـؤمن «: ايمـان فرمودنـد    ال جبريل راجع بـه ؤدر پاسخ س صپيامبر ) د(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ١٩٢

١٩٢

  .)1(»باهللا ومالئكته وكتبه ورسله, واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه
حقانيـت كتابهـا و     وجـود خـدا و فرشـتگانش و بـه      به  ايمان اين است كه(

يقـين   »جهان پـاداش و مجازاتهـا  «وز و روزگار ديگر حقانيت ر  پيامبرانش و به
  ).باشي  داشته

عنوان يكـي از اركـان ايمـان      كتابهاي آسماني را به  ايمان به صپيامبر خدا 
  .است  معرفي كرده
  گيرد؟ كتابهاي آسماني چه مواردي را در بر مي  ايمان به
  :دهد رار ميكتابهاي آسماني چهار مورد زير را تحت پوشش خود ق  ايمان به

  .اند آنها از جانب خداوند فرود آمده  اينكه  ايمان به -1
  :دانيم، همچون موارد زير نام آنها را مي  كتابهايي كه  ايمان به -2
_ ` e d c b a  } : فرمايــد قــرآن، خداونــد مــي  -1

 i h g fz) .89: النحل.(  
ي هدايت  يز و وسيلهچ  بيانگر همه  ايم كه و ما اين كتاب را بر تو نازل كرده(

  ).رسان مسلمانان است ي رحمت و مژده و مايه
r q  }  :فرمايـد  خداونـد مـي  . نازل شـد  ؛بر موسي   تورات، كه -2

v u  t sw z) .44: المائده.(  
  ).در آن رهنمودي و نوري بود  ما تورات را نازل كرديم كه(
A  C B} : فرمايد خداوند مي. نازل شد ؛بر عيسي   انجيل، كه  -3

L  K J I H G F E  DM  R Q P O Nz) .46: المائده.(  

                                                 
 .صحيح إمام مسلم  )١(
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 ١٩٣

١٩٣

، عيسى بن مريم را فرستاديم در حـالى كـه   )پيامبران پيشين( و بدنبال آنها (
و انجيـل را بـه    ؛كتاب تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود تصديق داشت

  ).او داديم كه در آن، هدايت و نور بود
Z ] } : فرمايـد  خداونـد مـي  .  شـده   داده ؛؛داود   به  زبور، كه  -4

 ] \z) .داود داديم  و زبور را به( ).163: النساء.(  
M L K  J } : فرمايـد  خداونـد مـي  . ابراهيم و موسـي  »صحف«  -5

  S R     Q P O Nz) .19-18: األعلى.(  
در ) كه گفته شد منحصر به اين كتاب آسماني نيسـت، بلكـه  (اين دستورها (

  ).در كتب إبراهيم و موسى. آمده است) نيز(شين كتب آسماني پي
اند و راضي شدن بـدان و تسـليم    نسخ نشده  احكام و قوانيني كه  عمل به -3

نسبت بدان   باشيم و يا اينكه  شدن در برابر آن، خواه از حكمت آن آگاهي داشته
ن ي كتابهـاي آسـماني پيـامبرا    باشيم، البته بايد دانست كـه همـه    اطالعي نداشته

r  q    p o  }: فرمايـد  خداوند مـي . اند پيشين توسط قرآن نسخ شده

z  y x w v u t s{ z) .و بر تو كتـاب را  ( ).48: المائده
  ).مالزم حق، و موافق و مصدق كتابهاي آنها است  نازل كرديم كه

هيچ يك از احكام كتابهاي پيامبران پيشـين جـايز نيسـت،      بنابر اين عمل به
قضاوت و   باشد، و هرگز جايز نيست كه  قرآن آن را تأييد كرده  مگر حكمي كه

Ò } : فرمايـد  منبعي غير از قرآن ارجاع دهـيم، زيـرا خداونـد مـي      داوري را به
Ù Ø      × Ö Õ Ô  Ó z) .59: النساء.(  

  ).خدا و پيغمبر او برگردانيد  و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به(
يسمع يب أحد من هذه األمة هيـودي وال نرصـاين ثـم والذي نفس حممد بيده ال «
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 ١٩٤

١٩٤

  .)1(»كان من أصحاب النار يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إالّ 
خـواه يهـودي    -جان محمد در دست اوست هر احدي  كسي كه  سوگند به(

اين پيام مرا بشنود، اما بدان ايمان نياورد، و بميرد داخل آتـش   -باشد يا نصراني
  ).شود جهنم مي

دين اسالم ناسـخ اديـان قبلـي اسـت و       بيانگر آن است كه صيت فوق روا
همين خاطر دين اسالم شـامل تمـامي     اند، به با آمدن آن نسخ شده  اديان گذشته

راههاي زندگي است و اگر كسي از تعاليم آن پيروي كند و طبق دسـتورات آن  
خداونـد   رسـاند، و  سرافرازي و خوشـبختي مـي    عمل نمايد در آخرت او را به

اسـت،    گرفتـه   جهت اتمام حجـت بـر مـردم، محافظـت از قـرآن را بـر عهـده       
_  `  z  y  x~     g  f  e  d  c  b  a             }    |  { }: فرمايد مي

k   j    i  hl    q  p  o  n     mz) .42-41: فصلت.(  
نيـز  (د هنگامى كه به سراغشان آمد كافر شـدن ) قرآن(كسانى كه به اين ذكر (

گونـه   كه هيچ. ناپذير و اين كتابى است قطعا شكست)! بر ما مخفى نخواهد ماند
چرا كـه از سـوى    ؛آيد باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى

  ).خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است

                                                 
 .صحيح مسلم )١(
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 ١٩٥

١٩٥

  :قرآن كريم
  .شناخت قرآن) أ(

  
  باشد و اين آيـه  مي) رآناًقُ أُقرَي أَرَقَ(ي قرآن مانند قرائت مصدر  واژه: در لغت

  ).17: القيامه. (Õ  Ô   Ó  Ò  Ñz  } : كند نيز بر آن داللت مي
  ).ماست ءچرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده(

بـراي كتـاب    عنـوان نـامي     سپس واژه قرآن از مصدر بودن انتقال يافته و به
گذاريش به قرآن هـم   ، و علت ناماست  شده  قرار داده صفرود آمده بر محمد 

اين است كه چون جامع تمامي سود و منفعتهاي كتابهاي قبلي اسـت، چنانچـه   
ــي ــد م ــد خداون _  `  g  f   e  d  c  b  a  } : فرماي

  i  hz) .89: النحل.(  
و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيـز، و مايـه هـدايت و    (

  ).مانان استرحمت و بشارت براى مسل
عنـوان وحـي     آن را به  قرآن سخن اعجاز آفرين خداست كه: و در اصطالح

، و حتي مجـرد تالوتـش    فرستاده صبراي آخرين پيام آورش حضرت محمد 
  .نيز عبادت است

هـا   ، در سـينه  مـا رسـيده    صورت تواتر بـه   به  اين قرآن همان كتابي است كه
شـده اسـت و از     ، در مصـاحف نوشـته  شود مي  محفوظ است، بر زبانها خوانده

  .شود مي  طريق گوشها شنيده
  :قرآن كالم خداوند است) ب(

انـد   الفاظ و معاني قرآن كالم خداوند متعال هستند و از جانب وي نازل شده
  و بـه   آن را از خداونـد شـنيده   ؛ »جبريـل «باشـند؛   و جزو مخلوقـات نمـي  
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اسـت؛ و    اصـحاب رسـانده    نيز آن را بـه  ص »محمد«و   رسانده ص »محمد«
نويســيم، از طريــق نيــروي شــنوايي  امــروزه مــا آن را در مصــاحف مــي  آنچــه
  كنيم، همان كتـابي اسـت كـه    ها حفظ مي رانيم و در سينه شنويم، بر زبان مي مي

¸  }  :فرمايد است، زيرا خداوند مي  رسيده صپيامبر   به ؛ »جبريل«توسط 
   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  z) .6: التوبه.(  

و اگر يكى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سـخن خـدا   (
  ).را بشنود

أن «: فرمـود  مبن عمر   عبداهللا  اند كه بخاري و مسلم و ديگران روايت كرده
  .»هنى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو: رسول اهللا

  ).ي فرمودسرزمين دشمن نه  از حمل قرآن به صپيامبر (
  .»زينوا القرآن بأصواتكم«: فرمايد مي صو پيامبر 

  .)1()قرآن را با صداي زيبا بخوانيد و آن را بدان بياراييد(
در مورد قرآن بيان داشتيم فرض و واجب اسـت،    تمام آنچه  ايمان و باور به

ت قرآن آخرين كتابي اسـ :  اينكه  باشيم به  واجب است ايمان داشته  كه  همانگونه
يدي براي كتابهاي قبلي و روشن سازي تحريفات آنها از جانـب  ؤعنوان م  به  كه

با هر زمان و مكـاني سـازگاري     ، و حامل شريعتي عام است كه خدا نازل گشته
است، و همچنين واجب است تا روز قيامـت    دارد و شرايع قبلي را نسخ نموده

برنامـه ديگـري را    از آن پيروي شـود زيـرا خداونـد جـز قـرآن هـيچ آئـين و       
  .پسندد نمي
  

                                                 
 .است  اين حديث صحيح است و امام امحد آن را روايت كرده  )١(
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  ركن چهارم
  .پيامبران  ايمان به
خداوند براي هـر    باشيم كه  باوري قطعي داشته  اينكه: پيامبران يعني  ايمان به

و كفـر    عبادت و بندگي براي خداي يگانه  تا آنها را به  امتي پيامبري را فرستاده
ي آنهـا   همـه   باشـيم كـه    اشـته هر معبودي غير از او دعوت نمايند، و بـاور د   به

اند، و آنهـا   و هدايتگر بوده  راستگو، بزرگوار، نيكمنش، نيكو رفتار، هدايت يافته
  وجود آورده  تغييري را در آن به  اند كه نه نحو احسن تبليغ نموده  پيام خدا را به

[ ^ _ ` a }  :فرمايد خداوند مي. اند چيزي را از آن كتمان نموده  و نه
 c  bn m  l k j i h g f e do  q p

x w v  u t s ry  ` _         ~ } | { z
 b az) .36-35: النحل.(  

مـا در هـر امتـى رسـولى      .اى جز ابالغ آشكار دارند ولى آيا پيامبران وظيفه(
خداونـد  ! و از طـاغوت اجتنـاب كنيـد    ؛خداى يكتا را بپرسـتيد : برانگيختيم كه

پـس   ؛لت و گمراهى دامانشان را گرفتو گروهى ضال ؛گروهى را هدايت كرد
  ).كنندگان چگونه بود در روى زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب

  كـه   بايد بدانيم كه بعضي از آنان بر بعضي ديگـر برتـري دارنـد، همانگونـه    
G F E D C BH L      K J IM   O N} : فرمايــد خداونــد مــي

PQ Y X W     V U T S RZ z) .253: البقره.(  
خداونـد بـا   . اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتـري داديـم  (

يسي بـن مـريم   ع  برخي از آنان سخن گفت، و بعضي را درجاتي برتر داد، و به
  ).معجزاتي داديم و او را با روح القدس تقويت و تأييد نموديم

هيم، موسـي،  نوح، ابـرا : عبارتند از  پيامبران اولوالعزم، برترين آنان هستند كه



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ١٩٨

١٩٨

  .بر سايرين برتري دارد صو در ميان آنها نيز محمد . إلعيسي و محمد 
  ي آنها واجب است، و هـر كـس بـه    همه  ايمان به  يادآوري است كه  الزم به

  كافر شده) خداوند(شان  ي آنان و فرستنده همه  يكي از آنها كفر ورزد، نسبت به
d  c b a  g f e } :فرمايـد  است، خداوند متعال مي

 t s r  q p o n m l  k j i h
{   z y x w v u|  d  c b a ̀  _ ~ }

n m  l k j i h g f eo t s r q pz .
خواهنـد   كنند، و مـى  كسانى كه خدا و پيامبران او را انكار مى( ).152- 150: النساء(

بـه بعضـى ايمـان    «: گوينـد  ميان خدا و پيامبرانش تبعـيض قائـل شـوند، و مـى    
خواهند در ميان اين دو، راهى بـراى   و مى»  كنيم بعضى را انكار مى آوريم، و مى

اى  و براى كافران، مجازات خواركننده ؛اند آنها كافران حقيقى. خود انتخاب كنند
كسانى كه به خـدا و رسـوالن او ايمـان آورده، و ميـان     ) ولى. (ايم فراهم ساخته

خداونـد، آمرزنـده و    ؛دادگذارند، پاداششـان را خواهـد    احدى از آنها فرق نمى
  ).مهربان است
طور كلي و با نام و مشخصـات واجـب     ي آنها به همه  ايمان به  كه  همانگونه

ي پيامبران بـدون تعيـين عـدد و نـام و      همه  طور اجمالي نيز، ايمان به  است، به
  .مشخصات واجب است

 {N M L K J  I H G F E D C B A z .
يها را براي تو  سرگذشت بعض. ايم مبراني را فرستادهپيش از تو پيغ( ).78: غافر(

  ).ايم ها را براي تو بازگو نكرده و سرگذشت برخي  بازگو كرده
دادن مقام و منزلتي باالتر از مقام و منزلت واقعـي    يادآوري است كه  الزم به

 اند همچون ساير بدانيم آنان بندگاني بوده  پيامبران جايز نيست، الزم است كه  به
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خداوند ايشان را براي حمـل پيـام     ند كها هبندگان و داراي همان ويژگيهايي بود
  اند، و جز غيبياتي كه ، و هيچ يك از ويژگيهاي خدا را نداشته خود انتخاب كرده

اند، خداوند متعال ضمن دسـتور   اطالعي از غيب نداشته  خدا بدانها يادآور شده
. Ü Û Ú     Ù Ø     ×  Öz } : فرمايـد  براي رساندن پيام خدا مي صمحمد   به
شود  من وحي مي  من فقط انساني همچون شما هستم و به: بگو( ).110: الكهف(

  ).معبود شما يكي است  كه
  {z y   x w v  u t s r  q p o n } | }: فرمايد و مي

¤ £ ¢ ¡ � ~¥ z) .50: األنعام.(  
گـويم   است و من نمـي  هاي يزدان در تصرف من گويم گنجينه من نمي: بگو(
  بـه   ام من جز از آنچه من فرشته  گويم كه شما نمي  دانم و من به من غيب مي  كه

  ).كنم شود پيروي نمي من وحي مي
  .تعريف نبي و رسول
  . شده  يعني خبر گرفته »نبأ«ي  از ريشه »نبي«ي  واژه: تعريف نبي در لغت

ند، كه آنان وحي و فرمان خـدا را  ا شده  ناميده »نبي«  پيامبران از اين لحاظ به
  .كنند تبليغ مي

معنـي توجيـه هـدايت      در لغـت بـه   »رسول«ي  واژه: تعريف رسول در لغت
  .كردن است

اند، كه ايشان از جانب خدا  شده  رسول ناميده  بنابر اين پيامبران از اين رو به
. L K J IM  z }: فرمايد خداوند مي. اند جهت حركت و هدايت را دريافته

  ).كرديم  سپس پيامبران خود را يكي پس از ديگري روانه( ).44: المؤمنون(
  .تفاوت ميان نبي و رسول

و   او وحـي شـده    و نـو بـه    شريعتي تـازه   شود كه مي  انساني گفته  به: رسول
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باشد ؛   شده  ميان قوم و ملتي مخالف فرستاده  تبليغ پيام و رسالت خدا به جهت
  .والعزم كه چنين مسؤليتي را بر عهده داشتندمانند پيامبران اول

شريعت پيامبران پيشين   عمل و حكم به  شود كه مي  مردي گفته  به: و اما نبي
بعـد از موسـي آمدنـد و      است؛ مانند پيامبران بني اسرائيلي كه  او وحي شده  به

r q  } :فرمايـد  خداونـد مـي  . وظيفه تبليغ شريعت وي را به عهده داشـتند 

  t sv uw | { z y x z) .44: المائده.(  
  پيغمبرانـي كـه  . در آن رهنمودي و نـوري بـود    ما تورات را نازل كرديم كه(

  ).كردند تسليم فرمان خدا بودند بدان براي يهوديان حكم مي
  .ي الهي است نبوت يك هديه

o n  m l      } :نبوت لطف و انتخابي است از جانب خداونـد 
r q p z) .75: الحج.(  

  ).گزيند، و همچنين از مردم خداوند از فرشتگان رسوالنى برمى(
راههايي بدان ممكن باشد و بشر بتواند با تـالش و    نبوت مقصدي نيست كه
منزلتي عـالي و    كسب شود؛ بلكه  و مقامي نيست كه  كوشش بدان برسد، و رتبه

د را بـراي آن  اي از بنـدگان خـو   خداوند افراد ويژه  است، كه  و مقامي ويژه  رتبه
كنـد و در برابـر    و تربيـت مـي    نمايد، و آنان را براي حمل آن آمـاده  انتخاب مي

خود   زحمتي به  نمايد، و ايشان بدون اينكه تأثيرات شياطين از آنان محافظت مي
پرسـتي   لطف و مرحمـت خـود آنهـا را از شـرك و دوگانـه       بدهند، خداوند به

. لهي و نعمتي رباني چيـز ديگـري نيسـت   اي ا دارد، و اين جز هديه محفوظ مي
z y x  w v } | { ~ _ ` a }  :فرمايد خداوند مي  چنانكه

j i h g f e d  c bk z) .58: مريم.(  



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٠١

٢٠١

آنها پيامبرانى بودند كه خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، از فرزنـدان  (
هيم و آدم، و از كسانى كه با نـوح بـر كشـتى سـوار كـرديم، و از دودمـان ابـرا       

  ).يعقوب، و از كسانى كه هدايت كرديم و برگزيديم
ــه ــاب ب ــود   خط ــز فرم ــي ني . H G F E D C z} : موس

بـا  (گفتنم  من تو را با رسالتهاى خويش، و با سخن! اى موسى( ).144: األعراف(
  ).، بر مردم برترى دادم و برگزيدم)تو

R  }: كند كـه  خداوند سخن يعقوب براي فرزندش يوسف را بازگو مي
 T      Sz) .گزيند پروردگارت تو را برمي  همانگونه( ).6: يوسف.(  

نبوت، نعمت و لطفـي از جانـب خداونـد      آيات مذكور بيانگر آن هستند كه
  شـود، بلكـه   منشـي و تـالش و كوشـش كسـب نمـي      ي بزرگ وسيله  است و به

علم و حكمت خـود كسـاني را بـراي احـراز آن پسـت گـزينش         خداوند بنا به
  .نمايد يم

  .ويژگي و معجزات پيامبران
  ): إل(ويژگيهاي پيامبران : نخست

ي  ي جامعه پيامبران داراي صفات و اخالق زيبايي هستند و آنان الگو و اسوه
چند مورد از صفات و ويژگيهاي آنها اكتفـا    باشند، كه در اينجا تنها به بشري مي

  :كنيم مي
  .صداقت و راستگويي) أ(

Ã Â  } :فرمايـد  و راستگويي پيامبرانش خبر داده و مـي خداوند از صداقت 
 È Ç Æ  Å Äz) .اين همان است كـه خداونـد   ( ).52: يس

  ).!راست گفتند) او(رحمان وعده داده، و فرستادگان 
ي رسالت و دعوت است، و امورات توسط آن روبراه  شك صداقت هسته بي
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كننـد؛ ولـي دروغ    ي پيدا مياز آن سامانده  شوند، و اعمال و كردار با استفاده مي
شوند و خـود را از   نمي  كاستي و كمبود است كه افراد منتخب هرگز بدان آلوده

  .دارند مي  آن دور نگه
  .صبر) ب(

فرمانبرداري از خدا و هشدار آنان از مخالفت دستورات وي،   دعوت مردم به
امبران كاري بس سخت و دشوار است، و هر كسي توانايي آن را نـدارد، امـا پيـ   

در راه دعـوت اسـالمي متحمـل     -افراد برگزيده خداوند هسـتند    كه -) إل(
انواع مشقت و اذيت و آزار شدند، ولي آنان هرگز از تصميم خود باز نايستادند 

  .و در اقداماتشان توقف ننمودند
در راه   كـه   خداوند حكيم داستان بعضي از پيامبران را براي ما بـازگو نمـوده  

اند، اما آنان صبر و شكيبايي  پيام خدا با اذيت و آزار مواجه شده دعوت و تبليغ
  و خداوند بـه . اند و آزار كافران را تحمل كرده  و شكنجه  ي خود ساخته را پيشه

در صبر و شكيبايي، پيـامبران اولـولعزم     دهد كه دستور مي صپيامبرش، محمد 
  ¼ ½} : شان پيروي نمايـد و الگويي خود قرار داده و از اي  عنوان اسوه  به را

Å Ä  Ã    Â Á À ¿  ¾Æ Ñ Ð Ï    Î Í Ì Ë Ê É È       ÇÒ 
ÓÔ   Ú Ù  Ø × Ö Õz) .35: األحقاف.(  

صـبر كردنـد، و   »  اولو العـزم «گونه كه پيامبران  صبر كن آن) اى محمد(پس (
شود  هايى را كه به آنها داده مى هنگامى كه وعده! آنان شتاب مكن) عذاب(براى 

توقـف  ) در دنيـا (كنند كه گـويى فقـط سـاعتى از يـك روز      ينند، احساس مىبب
  ).شوند آيا جز قوم فاسق هالك مى ؛اين ابالغى است براى همگان ؛داشتند
  ):إل(معجزات پيامبران : دوم

خداوند آن را بر دست پيـامبرانش    اي كه هر كار خارق العاده: تعريف معجزه
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آن، عـاجز و نـاتوان باشـند،      ن كـاري شـبيه  نمايان كند و ديگران از نمايش داد
پيامبران براي اثبات مأموريت خود از جانب خـدا معجزاتـي را   . معجزه نام دارد

آنـان،   حس فطرت و ضـمير ناخودآگـاه    اند، طوري كه داده  براي قوم خود ارائه
ي علـم و قـدرت    انجـام دادن آن اعمـال از دايـره     است كه  يقين حاصل نموده

ي خداي بسـيار توانـا و    وسيله  ي غيب و به است و در پشت پرده بشري خارج
  . اند عالم انجام يافته

  :باشد شامل موارد زير مي صرسالت محمد   ايمان به
: فرمايد خداوند مي. ي مردم است عمومي و براي همه صدعوت پيامبر ) أ(

{ y x w v u t s  r z) .158: األعراف.(  
  ).من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم !اى مردم: بگو! اي پيغمبر(

وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة, وبعثـت إىل كـل «: فرمايد هم مي صپيامبر 
  .)1(»أمحر وأسود

، ولي من بـراي   شده  هر پيامبري براي هدايت و راهنمايي قوم خود فرستاده(
  ).ام هدايت و راهنمايي همه جوامع بشري برانگيخته شده

ين را براي ما كامل كرد، نعمت خود را بر ما به اتمام رساند، خداوند متعال د
عنوان آيين مورد پسند خود براي ما برگزيد، خداوند ايـن كـار را     و اسالم را به

انجـام داد،   صاز طريق خاتم پيامبران و رحمت براي جهانيان حضرت محمد 
سوي خدا بر اسـاس  به   كننده ، دعوت ، هشدار دهنده دهنده  عنوان مژده  ايشان به

خداونـد  . اسـت   شـده   فرمان او و چـراغ تابـان بسـوي جـن و انـس فرسـتاده      
. j u t s r q p  o n m l kv z} : فرمايـد  مي

                                                 
 .صحيح امام مسلم )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٠٤

٢٠٤

امروز دين شما را برايتان كامل كـردم و نعمـت خـود را بـر شـما      ( ).3: المائده(
   ).عنوان آئين خدا پسند براي شما برگزيدم  تكميل نمودم و اسالم را به

_ ` k j i h g f e d c   b a  }: فرمايـد  و مي

  lz) .85: آل عمران.(  
آيينـى بـراى خـود    ) و تسليم در برابـر فرمـان حـق،   (و هر كس جز اسالم (

  ).و او در آخرت، از زيانكاران است ؛انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد
ــاره . خــاتم پيــامبران اســت صحضــرت محمــد ) ب( خداونــد در ايــن ب

ــي ــد مــ . Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »    º ¹Å z }: فرمايــ
  ).40: األحزاب(

ولى رسول خدا و  ؛پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست) ص(محمد (
  ).كننده و آخرين پيامبران است ختم



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٠٥

٢٠٥

  .روز آخرت  ايمان به: ركن پنجم
  

 و مراد از آن باور يقيني. روز آخرت ركن پنجم از اركان ايمان است  ايمان به
بعـد از    راجع به صدر قرآن كريم و در احاديث پيامبر   هر آنچه  اينكه  است به

  . اند، درست و واقعيت دارند مرگ بيان شده
عـالم بـرزخ، بـا نـاراحتي و      :باشد حوادث پس از مرگ شامل موارد زير مي

ي اعمـال، حسـاب،    شدن، گردآوري آخرت، گرفتن نامـه   خوشحاليهايش، زنده
خداوند بـراي    حوض، صراط، شفاعت، بهشت، جهنم و هر آنچهكتاب، ميزان، 

  .است  و مهيا كرده  اهل بهشت و جهنم آماده
  .روز آخرت  داليل وجوب ايمان به

اي از  آيات و احاديث بسياري بيانگر لزوم ايمان به قيامت هستند كه به پـاره 
  :كنيم آنها اشاره مي

1-   {   L K J I H  G F E D C B A
 P O N M  X W V U T  S R Q z) .62: البقره.(  

انـد، و كسـانى كـه بـه آئـين يهـود        ايمان آورده) به پيامبر اسالم(كسانى كه (
گرويدند و نصارى و صابئان هر گاه به خـدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورنـد، و     

گونـه   و هـيچ  ؛عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است
  ).ى آنها نيستترس و اندوهى برا

2-  { P O N M L K  J I H G F E D  C B
 \ [  Z Y X W V U T S  R Q

h g f e d c b    a ` _ ^ ]i  
o n m l k jp s  r qt  x w v uz .



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٠٦

٢٠٦

روى خـود را بـه   ) بـه هنگـام نمـاز،   (اين نيست كه ) تنها(نيكى، ( ).177: البقره(
در باره قبله و تغيير آن  و تمام گفتگوى شما،( ؛مغرب كنيد) يا(سوى مشرق و 

كسـى  ) و نيكوكار(بلكه نيكى ) ؛و همه وقت خود را مصروف آن سازيد ؛باشد
، و پيـامبران،  )آسـمانى (است كه به خدا، و روز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب 

اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و  را، با همه عالقه) خود(و مال  ؛ايمان آورده
نماز را  ؛كند واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق مىيتيمان و مسكينان و 

بـه   -كسانى كه به عهـد خـود   ) همچنين(و  ؛پردازد دارد و زكات را مى برپا مى
و در برابـر محروميتهـا و بيماريهـا و در     ؛كنند وفا مى - هنگامى كه عهد بستند

راسـت  اينهـا كسـانى هسـتند كـه      ؛دهنـد  ميدان جنگ، استقامت به خـرج مـى  
ــا اعتقادشــان هماهنــگ اســت (و  ؛گوينــد مــى و اينهــا هســتند ) ؛گفتارشــان ب

  ).پرهيزكاران
3-  { ¹ ¸ ¶ µ ´ ³z) .16: المؤمنون.(  
  ).خواهيد گرديد  زنده  سپس شما در روز قيامت دوباره(
أن تؤمن «: ايمان فرمود  راجع به ؛ال جبريل ؤدر پاسخ س صپيامبر   -4

  .)1(»له, واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشهباهللا ومالئكته وكتبه ورس
حقانيـت كتابهـا و     وجـود خـدا و فرشـتگانش و بـه      به  ايمان اين است كه(

يقـين   »جهان پـاداش و مجازاتهـا  «حقانيت روز و روزگار ديگر   پيامبرانش و به
  ).باشي  داشته

 .ناراحتي يا خوشحالي در عالم برزخ
و نـاراحتي يـا خوشـحالي در عـالم بـرزخ        ال دو فرشـته ؤاثبات س  راجع به

                                                 
 .صحيح إمام مسلم  )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٠٧

٢٠٧

  .باشيم  اند، لذا بايد بدان ايمان داشته نقل شده صروايات متواتري از پيامبر 
ي مـردم در عـالم بـرزخ بـا نـاراحتي و يـا        همـه   يادآوري است كـه   الزم به

  باشـند و يـا اينكـه     خاك كـرده   شود؛ خواه او را تسليم به خوشحالي روبرو مي
و يـا    خاكستري تبديل شده  توسط آتش به  باشد، يا اينكه  و را خوردهاي ا درنده

باشد با نـاراحتي و يـا خوشـحالي عـالم       بر سرش آمده... در دريايي غرق و يا 
اين امر، بسيار فراوان هستند؛   راجع به  داليل ذكر شده. خواهد شد  برزخ مواجه

  : از جمله
1 - { g f e  d c b a ̀  _ ̂  ]h  j i

kl  q p o n  mz) .27: إبراهيم.(  
خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار (
سازد،  و ستمگران را گمراه مى! هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر ؛دارد مى

و مصـلحت  (خداوند هر كـار را بخواهـد    ؛) گيرد و لطف خود را از آنها برمى(
  ).دهد ىانجام م) بداند

  .ال در عالم برزخ داللت داردؤبر وجود س  اين آيه
2 -   {r q p o  ns  { z y x   w v u t

 |z) .عذاب آنها آتش اسـت كـه هـر صـبح و شـام بـر آن عرضـه        ( ).46: غافر
ترين  آل فرعون را در سخت:) فرمايد مى(و روزى كه قيامت برپا شود  ؛شوند مى

  ).!عذابها وارد كنيد
  .اثبات عذاب و ناراحتي عالم برزخ داللت دارد بر  اين آيه

عـىل قـربين,  صمر النبـي «: كند كه روايت مي ماز ابن عباس   بخاري   -3
بىل, أمـا أحـدمها فكـان يسـعى «: , ثم قال»إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري«: فقال

كرسـه ثـم أخـذ عـوداً رطبـاً ف: بالنميمة, وأما اآلخر فكان ال يسترت من بولـه, قـال



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٠٨

٢٠٨

  .)1(»لعله خيفف عنهام ما مل ييبسا: باثنتني ثم غرز كل واحدٍ منها عىل قرب, ثم قال
عـذاب داده   ،ايـن دو نفـر  : از كنار دو قبر عبـور كـرد و فرمـود    صپيامبر (
از ادرار  ،يكـي از آنـان   بلـي، : سـپس فرمـود  . شوند اما نه بخاطر گناه بزرگي مي
سپس : گويد ؛ ابن عباس مي  نمود مي يچين سخن ،كرد و ديگري پرهيز نمي ،خود

روي يكي از دو قسمت كرد و هر قسمت آنرا تر را  ي درختي  شاخه صپيامبر 
ها خشك نگردنـد   اين شاخه  اميدوارم تا زماني كه: و فرمود گذاشت، برآن دو ق

  ).  از گناهانشان كاسته شود
  .هاي آن قيامت و نشانه

¾  }: فرمايـد  بـه وي مـي  خداوند حكيم پيرامون اختصاص علـم غيـب   
Ä  Ã Â Á À ¿Å z) .هاي غيـب و كليـد آنهـا در     گنجينه( ).59: األنعام

  ). دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست
تنهـا خداونـد از آن اطـالع دارد،      آگاهي از غيب جزو چيزهـايي اسـت كـه   

  ).34: لقمان. (Á À   ¿ ¾ ½z  }: فرمايد چنانچكه خداوند مي
  ).ي خدا است ز فرارسيدن قيامت ويژهآگاهي ا(

  : رسانند، از جمله داليل فراوني وقوع قيامت را به اثبات مي
ــي  -1 ــد م ــد خداون J  I  H G F E  D C B  A  } :فرماي

 L Kz) .رسد و شكي در آن نيست،  روز قيامت قطعا فرا مي( ).59: غافر
  ).كنند ولي بيشتر مردم تصديق نمي

ويقـرن أصـبعيه » بعثـت أنـا والسـاعة كهـاتني«: يدفرما هم مي صپيامبر  -2
 .السبابة والوسطى

                                                 
 .صحيح بخاری )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٠٩

٢٠٩

ي  ي فاصـله  اندازه  ي آن با قيامت به فاصله  ام كه اي مبعوث شده من در برهه(
  ).است  با انگشت ميانه  انگشت سبابه
  .رستاخيز

  شود، مردم با پا و تنـي برهنـه   مي  براي بار دوم در شيپور دميده  بعد از اينكه
c b a `   _d f eg  i h }: فرمايـد  گردند، خداوند مـي  مي  زنده

 k  jz) .104: األنبياء.(  
اى  ايـن وعـده   ؛گـردانيم  همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن را بازمى(

  ).است بر ما، و قطعا آن را انجام خواهيم داد
شدن مردگان حقيقت دارد و حكمي ثابت است كـه قـرآن،     رستاخيز و زنده

¬  }: فرمايـد  خداوند مـي :  ت و اجماع مسلمانان بر آن داللت دارد، از جملهسن
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯  ®z) .16-15: المؤمنون.(  

  ).شويد سپس در روز قيامت برانگيخته مى .ميريد سپس شما بعد از آن مى(
, «: فرمايد هم در اين خصوص مي صو پيامبر  ثـم ينـزل اهللا مـن السـامء مـاءً

 .»كام ينبت البقلفينبتون 
گردد و مردم همانند سبزيجات سر از خاك  سپس از آسمان باراني نازل مي(

  ).آورند در مي
  .و لذا همه مسلمانان نيز بر ثبوت روز رستاخيز اجماع نظر دارند

  .حشر
 آينـد،  ي آنان گرد هم مي آيند، همه مردم از قبرهايشان بيرون مي  بعد از اينكه

: ق. (z~ � ¡ ¢ £  {z y x  } | }: فرمايـد  خداوند مي
) از قبرهـا (شـود و   روزى كه زمين به سـرعت از روى آنهـا شـكافته مـى    ( ).44

  ).و اين جمع كردن براى ما آسان است ؛گردند خارج مى



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢١٠

٢١٠

Z Y X W V   U T  S R Q P  } :فرمايـــد و يـــا مـــي
[z) .هـا را بـه حركـت     و روزى را بـه خـاطر بيـاور كـه كـوه     ( ).47: الكهف

را ) انسـانها (و همـه آنـان    ؛بينـى  مـى ) و مسـطح (و زمين را آشـكار   ؛مدرآوري
  ).انگيزيم، و احدى از ايشان را فروگذار نخواهيم كرد برمى

  .)1(»حيرش الناس يوم القيام حفاة عراة غرالً «: فرمايد مي صو پيامبر خدا 
  ).شوند حشر مي  نشده  و ختنه  مردم در روز قيامت با پا و تني برهنه( 

  .بحسا
خداوند در روز واپسين، اعمال و كردار دنيـوي    مراد از حساب اين است كه

. كننـد  بـدان اقـرار و اعتـراف مـي      دهد، طوري كـه  ايشان نشان مي  بندگان را به
گيـرد و ميانشـان بـه قضـاوت و      قصاص برخي را از برخي ديگـر مـي    چنانچه

  .نشيند كه اين هم براي خدا بسيار آسان است دواري مي
  :  قرآن و سنت داليل فراواني بر اين موضوع وجود دارند، از جمله در
1-  {  _ ~  } | { z yz) .6: األعراف.(  
از كسانى كه پيامبران به سـوى آنهـا فرسـتاده شـدند سـؤال      ) هم(به يقين، (

  ).كنيم از پيامبران سؤال مى) و هم( ؛خواهيم كرد
2 -  { e d c          b a ̀  _ ̂  ]  \f  i  h g l k j

m z) .پروردگـارت عرضـه   ) پيشـگاه (آنها همه در يك صف به ( ).48: الكهف
همگـى نـزد مـا آمديـد، همـان گونـه كـه        :) شود و به آنان گفته مى( ؛شوند مى

كرديد ما هرگـز موعـدى برايتـان     اما شما گمان مى! نخستين بار شما را آفريديم
  ).قرار نخواهيم داد

                                                 
 .صحيح مسلم )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢١١

٢١١

گيرد؛ عدي  مي  حسابرسي بندگان را بر عهدهخداوند دانا و توانا تنها خودش 
سـيكلمه  ما منكم من أحد إالّ «: كند كه فرمود نقل مي صپيامبر   از بن حاتم 

ما قدم, وينظر أشأم منه فال  اهللا, ليس بينه وبينه ترمجان, فينظر أيمن منه فال ير إالّ 
ه, فاتقوا النار ولو بشـق النار تلقاء وجه ما قدم, وينظر بني يديه فال ير إالّ  ير إالّ 

  .)1(»مترة
خداوند مستقيما و بدون مترجم با هر كدام از شما صحبت خواهد كرد، در (

  پيش فرسـتاده   نگرد، ولي جز اعمالي كه طرف راست و چپ مي  به  آن روز بنده
. بينـد  كند جز آتش، چيـزي را نمـي   جلوش نگاه مي  بيند؛ و چون به چيزي نمي
خرمـائي هـم باشـد آتـش را از خـود دور        ي دانـه  نيمـه با بخشـش    پس گرچه

  ).گردانيد
  .حوض
بـر آن   صدر روز قيامت امت حضـرت محمـد     ي سترگي است كه چشمه
اند و آئـين او را   از هدايت و سنت او منحرف شده  شوند، اما كساني كه وارد مي

  .اند از آن محرومند تحريف كرده
إين عىل احلوض أنتظر من يرد «: ددر ميان اصحاب فرمو صروزي پيامبر خدا 

نَّ دوين رجال, فألقولن تَطَعَ يُقْ : أي ريب, مني ومن أمتي, فيقـول: عيلَّ منكم, فواهللا لَ
 .»زالوا يرجعون عىل أعقاهبم إنك ال تدري ما عملوا بعدك, ما

  شوند، بـه  بدانجا وارد مي  من بر حوض كوثر منتظر كساني از شما هستم كه(
آنـان  ! پروردگـارا : گـويم  كننـد، پـس مـي    را از من جدا مي خدا سوگند گروهي

  بعد از شما چه  داني كه مي  تو چه: فرمايد در پاسخ مي. پيروان و امت من هستند

                                                 
 .اند اين را روايت كردهبخاري ومسلم  )١(
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 ٢١٢

٢١٢

  ).اند، آنان پيوسته از آئين شما برگشتند كرده
گذاري در ديـن   بدعت  اين حديث دليلي است بر اثبات حوض كوثر و اينكه

  .باشد حوض كوثر مي  ل خدا مانع راه يافتن بهو مخالفت با اوامر رسو
  .اند حوض كوثر به درجه تواتر رسيده  احاديث و روايات مربوط به

أنـا فـرطكم «: نمايد كـه  نقل مي صعبدالملك بن عمير از جندب از پيامبر 
  ).شوم من قبل از شما بر حوض كوثر وارد مي. ()1(»عىل احلوض
  .ميزان
  .شياء استابزاري براي سنجش ا: ميزان

ي محسـوس   ترازويي حقيقي است داراي دو كفـه : اما مراد از ميزان در اينجا
و ايـن دليـل   . شـود  مـي   در روز قيامت براي سنجش اعمال بندگان گذاشـته   كه

شـود،   عدالت و دادپروري پروردگار است، پس هيچ احدي مورد ظلم واقع نمي
خردلـي هـم باشـد،      دار دانـه مقـ   به  چون خداوند متعال اعمال انسان را اگر چه

دهـد، تـا پـاداش بـر اسـاس مقـادير        گرداند، و مقاديرش را نشان مي حاضر مي
و كردار انسان گاهي با يك معيار و گـاهي بـا معيارهـاي متعـدد     . صورت گيرد
  .چيز توانا است  شود، كه خداوند بر همه ارزيابي مي

  .داليل اثبات ميزان و سنجش اعمال
b a ` _ ^     ] \     [ Zc  d }: ايـد فرم خداوند مي) أ(

k j i h g f  el  p  o  n mz) .47: األنبياء.(  
پس به هيچ كس كمتـرين   ؛كنيم ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى(

باشد، ) كار نيك و بدى(و اگر بمقدار سنگينى يك دانه خردل  ؛شود ستمى نمى
                                                 

 .بخاری )١(
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 ٢١٣

٢١٣

  ).كننده باشيم حساب و كافى است كه ما ؛كنيم ما آن را حاضر مى
كلمتان حبيبتان إىل الرمحن, خفيفتان عـىل اللسـان, «: فرمايد مي صپيامبر ) ب(

  .)1(»سبحان اهللا وبحمده, سبحان اهللا العظيم: ثقيلتان يف امليزان
هـر چنـد بـر زبـان آسـان       »سبحان اهللا وبحمده, سبحان اهللا العظـيم« دو ذكر(

تـروازوي سـنجش اعمـال سـنگين      و دردر پيشگاه خـدا محبـوب   هستند، اما 
  ).باشند مي

دست آمـدن رسـتگاري بـر      داليل فوق بر اثبات ميزان و سنجش اعمال و به
  .كنند اثر سنگيني و خسارتمندي بر اثر سبكي آن داللت مي

  .صراط
  .معني راه است  صراط در لغت به

سـوي بهشـت بـر روي      عنواه راهي بـه   به  پلي است كه »صراط«اما مراد از 
تنها ادعاي   همچون منافقين  منان و كساني كهؤي م و همه. گردد جهنم نصب مي

كنند، و جز با عبور از روي آن پل رسيدن  كنند بر روي آن پل عبور مي ايمان مي
  .بهشت ممكن نيست  به

خداونـد  :  كننـد، از جملـه   داليلي از قرآن و سنت بـر ايـن امـر داللـت مـي     
ــي ــد م c  b a `d  f  e   o   n m l k j i h     g } :فرماي

 s r  q    pz) .وارد جهـنم  ) بدون اسـتثنا (و همه شما ( ).72-71: مريم
سپس آنها را كه تقـوا   .اين امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت ؛شويد مى

از ضـعف و  (در حـالى كـه    -و ظالمان را  ؛بخشيم پيشه كردند از آن رهايى مى
  ).سازيم آن رها مىدر  - اند به زانو درآمده) ذلت

                                                 
 .بخاری )١(
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 ٢١٤

٢١٤

ويرضب «: كند روايت مي صپيامبر   نيز در حديثي طوالني از   و ابوهريره
  .)1(»فأكون أنا وأمتي أول من جييزهاالرصاط بني ظهري جهنم, 

بر   شود؛ من و امتم نخستين كساني هستيم كه مي  بر روي جهنم پلي كشيده(
  ).كنيم روي آن عبور مي

  .شفاعت
  .به معني ملحق كردن چيزي به چيز ديگر است: واژه شفع

نيز از نظر زبان شناسي به معني وسيله و درخاست اسـت، كـه   : واژه شفاعت
مراد از آن ميانجيگري به سود كسي براي جلـب نفـع يـا دفـع مضـرتي از وي      

  .باشد مي
بيشترين كاربرد اين كلمـه بـراي پيوسـتن شخصـي باالدسـت بـه شخصـي        

  .رود مي فرودست بكار
  :شفاعت نزد خدا در روز آخرت داراي دو شرط اساسي است

حضور  دراجازه خدا به شخص شفاعت كننده تا بتواند به امر شفاعت  - 1
. ªz»¬® ¯ °±} : فرمايد ايشان بپردازد، چون خداوند مي

  ).255: هالبقر(
.)كند مگر با اجازه او؟ شفاعتكيست آنكه در پيشگاه او (  
شود، خداوند در  از كسيكه شفاعت به نفع وي اجرا ميخشنودي خدا  - 2
  ).28: األنبياء( .m  l  k  j  iz  }  :رمايدف باره مي  اين

كنند مگر براي آن كسي كه خدا از او  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي(
    . )هميشه از خوف خدا ترسان و هراسانند خشنود است و

                                                 
 است  ايت كردهمسلم اين را رو  )١(
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 ٢١٥

٢١٥

  .انواع شفاعت
  :شفاعت دو نوع دارد

  .صعت ويژه شخص پيامبر اكرم شفا - 1
 .شفاعت عام براي پيامبر و ديگران - 2

   :گردد هاي ديگري نيز تقسيم مي نوع اول شفاعت به زير مجموعه
اين همان مقام محمودي . است ص شفاعت بزرگ كه خاص پيامبر بزرگوار

v   u  t  s  }  :فرمايد ايشان وعده داده و مي  است كه خداوند مهربان به
  x  wz .)اي برساند شد كه خداوند تو را به مقام ستودهبا( ).79: اإلسراء.(  

به هنگام وقوف مردم در صحراي : اين نوع شفاعت در اوج نگراني، يعني
 پذيرد كه خدمت بزرگواراني همچون آدم، ابراهيم، موسي و محشر صورت مي

د، نماين روند و درخاست شفاعت از بارگاه اقدس الهي از ايشان مي عيسي مي
گذارند، تا اينكه  ايشان مي اند و دست رد به سينه ولي همه در فكر خويش
ايشان در پاسخ به  روند و مي ص دلسوز اسالم خدمت پيامبر مهربان و

  ) .گيرم من اين وظيفه را بر عهده مي( .)1(»أنا هلا«  :فرمايد درخاستشان مي
پيامبر : يدگو انس بن مالك مي. شفاعت براي ورود بهشتيان به بهشت   - 1

  .)2(»أنا أول الناس يشفع يف اجلنة, وأنا أكثر األنبياء تبعاً «: خدا فرمود
من نخستين كسي هستم كه براي ورود مردم به بهشت شفاعت خواهم كرد (
  .)ي پيامبران پيرو دارم يش از همهو ب

از ابوسعيد خدري . شفاعت پيامبر براي تخفيف عذاب از عمويش ابوطالب
ايشان  از ابوطالب بحث به ميان آمد ص در حضور پيامبر خداروايت شده كه 

                                                 
 .صحيح بخاری )١(
 .صحيح مسلم )٢(
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 ٢١٦

٢١٦

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة, فيجعل يف ضحضاح من نار, يغيل منه «: فرمود
و در جاي كم  وداميد است در قيامت مشمول شفاعت من واقع ش( .»دماغه

  ).آيد عمقي از جهنم قرار داده شود كه مغزش به جوش مي
شود، چون با  موجب خروج ابوطالب از جهنم نمي صر البته شفاعت پيامب

  .آميز از دنيا رفت عقايدي شرك
شود، به  نيكوكاران مي نوع دوم شفاعت نيز كه شامل پيامبران، فرشتگان و

  :گردد هاي زير تقسيم مي زير مجموعه
چنانكه در . شفاعت براي خروج موحدان داراي گناهان كبيره از جهنم - 1

اين نوع شفاعت . اند ثابت شده است به درجه تواتر رسيده احاديث بسياري كه
بارها از سوي پيامبر بزرگوار تكرار گشته و فرشتگان، پيامبران و مؤمنان نيز از 

  .شوند آن برخوردار مي
خوارج بر اساس اعتقاد به ماندگاري ابدي مرتكب گناه كبيره در  معتزليان و

  .تقد نيستنددوزخ، اين نوع شفاعت را انكار و بدان مع
  .شفاعت براي ترفيع بهشتياني كه شايستگي چنان مقامي ندارند - 2
يكي از . شفاعت براي ورود مردماني به بهشت بدون حساب و كتاب −٢

است كه در حين درخاست  ص داليل اين نوع شفاعت، حديثي از پيامبر اكرم 
هفتاد هزار نفر   اي به نام عكاشه از پيامبر مبني بر دعا برايش تا در زمره صحابه

 .»اللهم اجعله منهم«: بهشتي بدون حساب قرار گيرد، فرمود
 ) .ايشان قرار ده خدايا وي را در زمره(  

  .جهنم بهشت و
همان مسكن و مأوايي است كه خداوند در آخرت براي پرهيزگاران :  بهشت

  .آماده كرده است
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 ٢١٧

٢١٧

  .باشد نيز مسكن كافران در قيامت مي: جهنم
اند، زيرا خداوند سبحان درباره بهشت  اكنون آفريده شده بهشت و جهنم هم

  .)133: آل عمران.(L  Kz  }  :فرمايد مي
  ).براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است(

  ).131: آل عمران( .Ì  Ëz  }  :فرمايد ودرباره جهنم نيز مي
 )براي كافران آماده شده است( 

نين به دليل اينكه پيامبر همچ به معني آماده ساختن است، و» اعداد«واژه 
إين رأيت «: فرمود) كسوف(هنگام اداي نماز خورشيد گرفتگي   به صخدا 

, ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا, ورأيت النار, فلم  اجلنة فتناولت منها عنقوداً
  .)1(»أرَ كاليوم منظراً قط أفظع

ه ميان شما بهشت را ديدم و خوشه انگوري از آن گرفتم كه اگر آن را ب(
جهنم را نيز طوري ديدم كه تا  كردي، و آوردم تا آخر دنيا از آن تناول مي مي

  ).ام هكنون چنين منظره وحشتناكي را مشاهده نكرد
روند،  هيچگاه آنها از بين نمي  ي ديگر پيرامون بهشت و جهنم اينكه نكته

B  A  D  C  }  :فرمايد چون خداوند متعال درباره پاداش نيكوكاران مي
L  K   J    I  H  G  F  E z. )8: هالبين.(  

پاداش آنها نزد پروردگارشان، باغهاي بهشت جاويدان است كه نهرها از (
  ).مانند هميشه در آن مي) در حالي كه(زير درختانش جاري است 

                                                 
 .متفق عليه )١(
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 ٢١٨

٢١٨

  ايمان به قدر: ركن ششم
  

  .تعريف قدر
 ا بر اساس علم وخداوند سبحان همه امور جهان آفرينش ر: قدر يعني اينكه

  .ريزي كرده است هپايان خويش پاي حكمت بي
  صهاي ايمان است، چنانچه در پاسخ پيامبر  ايمان به قدر پايه ششم از پايه

أن تؤمن باهللا «  :ايمان از ايشان سؤال كرده بود، آمده است  به جبريل كه درباره
 .»هومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورش

ايمان آن است كه به خدا، فرشتگان، كتابها، پيامبران، روز آخرت و خير و ( 
  ).شر تقديرات الهي معتقد باشيد

  انسان مؤمن اعتقاد و يقين داشته باشد كه: مقصود از ايمان به قدر اين است
ريزي از پيش  دهد، بر اساس فرمان و برنامه هرگونه خير و شري كه رخ مي

 :فرمايد باشد، چنانكه خداوند در اين زمينه مي ند حكيم ميتعيين شده خداو
{°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �±    ²

Á  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³Â    Ä   Ã
  É  È  Ç            Æ  Åz) .23 – 22: الحديد.(  

و  ،)ها هضعف گياهان، نقص ميوقحط باران، : مانند( هيچ مصيبتى در زمين( 
دهد مگر اينكه  روى نمى) آفتها، بيماريها، رنجها، فقر: مانند(نه در وجود شما 

را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت  )زمين، مصيبت، مردم(آنهمه آنها قبل از آنكه 
از ( اين بخاطر آن است كه براى آنچه! و اين امر براى خدا آسان است ؛است
ايد تاسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و  دادهاز دست  )دنيا

  ) .و خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد ؛شادمان نباشيد
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 ٢١٩

٢١٩

هر نوع نيك و بدي كه در جهان آفرينش و ميان   اين آيه بيانگر آن است كه
پيوندد، طبق نقشه قبلي خدا و پيش از آفرينش  خود انسانها به وقوع مي

ها و دست يافتن به  ت بوده است، از اين رو نبايد از دست رفتن خوشيموجودا
  .آرزوها موجب اندوه و شادي گردد

لو أن اهللا عذب «: شنيدم فرمود صاز پيامبر خدا : گويد مي زيد بن ثابت 
أهل سامواته وأهل أرضه لعذهبم غري ظامل هلم, ولو رمحهم كانت رمحته هلم خرياً من 

لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً أنفقته يف سبيل اهللا ما قبله أعامهلم, ولو كان 
منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك مل 

 .)1(»يكن ليصيبك, وأنك إن مت عىل غري هذا دخلت النار
گر خداوند ساكنان آسمانها و زمين را كيفر دهد ظالمانه نيست، و اگر هم ا(

را مشمول رحمت و مهرباني خويش قرار دهد رحمت وي برايشان بهتر ايشان 
از كردارهاي خودشان است، و اگر به اندازه كوه احد طال در راه خدا انفاق 

 گيرد، و بدان كه نماييد جز در صورت ايمان به قدر مورد پذيرش خدا قرار نمي
ير دهد، و اگر هاي خدا را درباره تو تغي هتواند تصميمات و نقش هيچ كس نمي 

  .)دنيا برويد وارد دوزخ خواهيد شدبر خالف اين عقيده و ديدگاه از 
داند  هر چه خدا مقدر كرده بر اساس حكمت و مصلحتي است كه خود مي

آفريند، بنابر اين بديها از  شري را كه خيري بر آن مترتب نگردد، نميهرگز و 
هاي وي  هزير مجموعه آفريد بلكه در ،شوند لحاظ بد بودنشان به خدا منتسب نمي

  .گردند گيرند و نسبت به خدا دادگري، حكمت و رحمت محسوب مي جاي مي
نكته ديگر اينكه بدي در هيچ يك از صفات و افعال خداي متعال واقع 
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 ٢٢٠

٢٢٠

×  }  :فرمايد شود و او داراي كمال مطلق است، خداوند در اين باره مي نمي
Ü  Û   Ú     Ù  ØÝ   â   á   à  ß  Þ ãä z) .79: النساء.(  

رسد،  و آنچه از بدى به تو مى ؛رسد، از طرف خداست آنچه از نيكيها به تو مى(
  ) .از سوى خود توست

يابد از طرف خداي  نعمتي كه انسان بدان دست مي يعني هرگونه خير و
رسد بر اثر گناه و سرپيچيهاي  مهربان است، و هر آنچه از بال و بدي بدو مي

چون  ،تواند از دايره تقديرات الهي فرار كند ، و هيچ كس نميباشد خودش مي
اراده  هيچ چيز جز به امر وقدرتش همه بندگان است و در قلمرو   خدا آفريننده

از . پسندد و كفر و مبارزه با حق را براي بندگانش نمي پذيرد، وي صورت نمي
و هرچه انجام سوي ديگر، انسانها از قدرت انتخاب و اراده كامل برخوردارند 

گيرد، و خداوند هر كه را  دهند طبق اراده و اختيار خودشان صورت مي مي
سازد، وي درباره كارهايش مورد بازخاست قرار  بخواهد هدايت يا گمراهش مي

ولي ديگر موجودات مختار مورد حساب و كتاب ايشان قرار خواهند  ،گيرد نمي
  .گرفت

  .مراحل ايمان به قدر
  :راي چهار مرحله استايمان به قدر دا

  .علم: مرحله اول
يعني ايمان به علم محيط و نامتناهي خداوند سبحان كه كوچكترين چيز در 

شود، همه امور نهان و آشكار  آسمانها و زمين از دايره علم وي پنهان نمي
هايي از  هبراي اثبات اين مطلب به نمون. داند مخلوقات را پيش از آفريدنشان مي

  :ر اين زمينه اشاره خواهيم كردآيات وارده د
1 -  {   î  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å   ä  ã  â   áz) .12: الطالق.(    
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 ٢٢١

٢٢١

  ).و آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است(
2 -  {Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Å  Ê  É     È  Ç  ÆË    Î  Í  Ì

  ß  Þ     Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï z .
  ). 59: األنعام(

او آنچه را . داند و جز او، كسى آنها را نمى ؛كليدهاى غيب، تنها نزد اوست(
افتد، مگر اينكه از  نمى) از درختى(هيچ برگى  ؛داند در خشكى و درياست مى

اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تر و خشكى  و نه هيچ دانه ؛آن آگاه است
  ) .ثبت است) در كتاب علم خدا(آشكار  وجود دارد، جز اينكه در كتابى

پيرامون سرنوشت اوالد مشركان از : روايت شده كه از ابن عباس  - 3
اهللا أعلم بام كانوا عاملني إذ «: سؤال شد، ايشان در پاسخ فرمودند صپيامبر 
 .)1(»خلقهم

  ) .تر است خداوند از زمان  آفريدنشان به كردارهايشان آگاه( 
پايان و غير محدود خداوند را به گذشته، حال و آينده  داليل فوق دانش بي

كس باقي  كند كه ترديد و گماني براي هيچ روشن اثبات مي چنان واضح و
  .ماند نمي

  .نوشتن: مرحله دوم
هايش را  هاينكه خداوند حكيم اندازه و شرح حال همه آفريد  يعني ايمان به

، براي اثبات اين امر نيز به در لوح محفوظ نوشته و چيزي از قلم نيفتاده است
  :نماييم آيات زير اشاره مي

1 -  {y  x  w  v  u  t  s  r  qz  ~  }   |  {�    ¤  £  ¢       ¡
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 ٢٢٢

٢٢٢

  ¦   ¥z) .دانستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين  آيا نمى( ).70: الحج
پايان  همان كتاب علم بى(همه اينها در كتابى ثبت است ! داند؟ است مى

  ) .و اين بر خداوند آسان است ؛)دگارپرور
 أول ما خلق اهللا«: فرمود صرسول اهللا : گويد مي عباده بن صامت  - 2

فكتب ما يكون : وما أكتب? قال: قال. القلم, ثم قال له اكتب −  تبارك وتعاىل − 
 .)1(»هو كائن إىل أن تقوم الساعة وما
وي دستور   اوند به، پس از آفرينش خدي خداوند است آفريدهقلم نخستين (

ي  قلم همه: چه چيزي را بنويسم؟ پيامبر فرمود: بنويسد، قلم گفت  داد كه
  ).حوادث و رخدادهاي جهان هستي تا روز قيامت را نوشت

داليل فوق بيانگر اين امر هستند كه خداوند متعال همه چيز را پيش از 
ز براي خدايي كه آفريدنشان نوشته و چيزي از قلم نيفتاده است، و اين كار ني

  .آسان است گردد بسيار ساده و كوچكترين چيز از وي پنهان نمي
  .اراده خاست و: مرحله سوم

اين مرحله بدين معني است كه انسان مؤمن به خاست و قدرت مطلق و 
هر چه خدا بخواهد به وقوع   فراگير خداوند اعتقاد داشته باشد و بداند كه

نكند امكان ندارد لباس وجود بر تن كند، داليل  پيوندد و هر چه را هم اراده مي
 :كنيم رسانند كه به مواردي از آنها اشاره مي بسياري اين مطلب را به اثبات مي

1 -  {   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz) .29: التكوير.(  
كنيد مگر اين كه خداوند ـ پروردگار جهانيان ـ اراده كند و  و شما اراده نمي(

  ) .بخواهد
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٢٢٣

2 -  {ÆÅ   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼z) .82: يس.(  
: گويد فرمان او چنين است كه هرگاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى(

  ) .شود درنگ موجود مى ، آن نيز بى»!موجود باش«
من يرد اهللا به «: فرمود صپيامبر خدا : گويد مي بن ابي سفيان  همعاوي - 3

.)1(»خرياً يفقهه يف الدين 
هر كس اراده خير كند، زمينه آگاهي ديني را برايش  خداوند نسبت به (

  ).سازد فراهم مي
هر چه در اين جهان آفرينش رخ   شود كه از داليل مزبور چنين استنباط مي

خداوند حكيم است، هرچه را   شدهطبق اراده و نقشه از پيش تعيين  ،دهد مي
د جلوي تحقق آن را بگيرد، و هر توان دهد و هيچ كس نمي بخواهد قطعا رخ مي

بلكه  ،چه را هم نخواهد ممكن نيست تحقق يابد، نه بخاطر عجز و ناتواني خدا
ä   ã  â    á  à   ß  Þ  } : ايشان بدان است تنها بخاطر عدم تعلق اراده 

è  ç   æ  åé  î  í  ì    ë     êz) .44: فاطر.(  
ز حوزه قدرت او بيرون نخواهد نه چيزى در آسمانها و نه چيزى در زمين ا(
  ).او دانا و تواناست ؛رفت

  .آفرينش: چهارممرحله 
چيز   انسان بايد در اين مرحله اعتقاد داشته باشد كه خداوند آفريننده همه

توان با داليل  است و جز او خالق و پروردگاري وجود ندارد، اين مطلب را مي
  :زير اثبات نمود

1 -  { x  w  v  u  t  s   r         _   ~  }  |{       z    yz) .غافر :
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٢٢٤

هيچ  ؛اين است خداوند، پروردگار شما كه آفريننده همه چيز است( ).62
  ).شويد با اين حال چگونه از راه حق منحرف مى ؛جز او نيستبحق معبودى 

 . »إن اهللا خالق كل صانع وصنعته«: فرمايد مي صپيامبر خدا  - 2
  ).هر سازنده و محصولش است همانا خداوند آفريننده (

  داليل فوق پر واضح است كه خداوند متعال طراح و آفريننده همهبر اساس 
آيد،  همه جهان هستي زير نظرش به گردش در مي  چيز است، و او است كه

فرمان كسي بدان   به  نهجهان آفرينش را نه از روي تقليد از كسي ساخته و 
و اراده را به برخي از مخلوقاتش ارزاني  پرداخته و دو نيروي ارزشمند علم

  .باشد و كردارهايشان مي آنانولي در عين حال او آفريننده  ،داشته
  .اجتماعي نقش ايمان در زندگي فردي و
اي است كه قابل انفكاك از  ههم پيوست  اركان ايمان بسان يك دستگاه به

را تحت تاثير  يكديگر نيستند و همه با هم زندگي فردي و اجتماعي انسانها
دهند، و چون تك تك انسانها خشت زيرين ساختمان جوامع  خود قرار مي

اند و اصالح جامعه در گرو اصالح ايشان است، مورد خطاب و اهتمام  انساني
هاي مزبور را تاييد  هشماري گفت داليل بي. اند همه پيامهاي آسماني قرار گرفته

عاي خويش داليل زير را پيش رو نمايند كه ما در اينجا براي اثبات مد مي
  :نهيم مي

 يساز حيات دلها و رسيدن به كماالت انساني و نيرو هايمان به خدا زمين - 1
رود،  شمار مي  محركه آنها براي آراستن به صفات پسنديده و پرهيز از رذايل به

o  n  m   l  k  j  i  h  g  } : فرمايد چنانكه خداوند متعال مي
r  q   p   u  t  sx  w  vy  z           �          ~  }  |  {

  ¡z) .122: األنعام.(  
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٢٢٥

آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم، و نورى برايش قرار داديم (
كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و از آن 

دادند، تزيين  انجام مى كه) زشتى(اين گونه براى كافران، اعمال ! خارج نگردد؟
  ).است) و زيبا جلوه كرده(شده 
آرامش افراد است، چون همگام با سرشت و  ايمان منشأ آسايش و - 2

كند، و همچنين سرچشمه سعادت و خوشبختي جوامع  طبيعت آنها حركت مي
گردد، چون عامل تحكيم روابط، پااليش عواطف و احساسات  نيز محسوب مي

ايمان در شرايط گوناگون زندگي رهايي . باشد ت ميو رسيدن به اوج كماال
بخش انسان از تنگناها و دست يازيدن به آرامش و شادي واقعي به حساب 

  N  M  L  K   J  I  HO}  :فرمايد آيد، خداوند در اين زمينه مي مي

V   U  T  S  R  Q  PW     ]  \     [  Z  Y  Xz) .216: هالبقر.(  
و . ش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن استچه بسا چيزى را خو(

و خدا . يا چيزى را دوست داشته باشيد، حال آنكه شر شما در آن است
  ).دانيد داند، و شما نمى مى

إن أمره كله : عجباً ألمر املؤمن« :كند كه نقل مي صاز پيامبر خدا  صهيب 
ر, فكان خرياً له, وإن للمؤمن, إن أصابته رساء شك خري, وليس ذاك ألحد إالَّ 

 .)1(»أصابته رضاء صرب, فكان خرياً له
كارهايش خوب است، و تنها او از اين جايگاه  ي ههم: شگفتا براي كار مؤمن(

و  كند برخوردار است، چون اگر به خوشي و امكاناتي دست يافت سپاسگذاري مي
ه شود، و اگر هم دچار باليي گردد شكيبايي پيش برايش خير محسوب مي
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 ٢٢٦

٢٢٦

  ). رود شمار مي  كند و باز هم برايش خير به مي
ز چنين احساسي برخوردار است همواره دلي آكنده از انسان مسلماني كه ا

اطمينان و آرامش دارد و سايه روح افزاي خوشبختي، خوشنودي و اطمينان به 
زيرا تنها ذات  ،گيرد رحمت و عدالت خداوندي سراسر وجودش را فرا مي

  .داند گاه، نور چشم و آرام بخش زندگي مياقدسش را پناه
خرافات  يعني ايمان دلها را از اوهام و. پااليش و صيقل دادن نفسها - 3
اي كه به فطرت اوليشان برگشته و كرامت و جايگاه واقعيشان  پيرايد به گونه مي

آورند، و لذا  را بازيابند، و تنها در برابر آفريننده صاحب فضلشان سر فرود مي
 دلها چنين احساسي در برابر خالقشان داشتند از قيد و بند گمانها و وقتي

اباطيل، بيم و اميد به غير خدا رهايي يافته و ارزشي براي بتهاي سنگي و يا 
مردم به سوي هدفي  ي هباشند، و بدين ترتيب هم قبور و اصحاب آنها قائل نمي

اختالف با يكديگر را  طلبي و هاي برتري يزهواحد در تالش و تكاپو بوده و انگ
  .كنند از سرشان بيرون مي

هر كه اعتقاد به مزرعه بودن دنيا نسبت  ،ابراز عزت و شكست ناپذيري - 4
¨  ©    §£  ¤  ¥  ¦}  :فرمايد به قيامت دارد، چنانچه قرآن مي

°  ¯  ®  ¬  «   ª±    ¸   ¶  µ  ´  ³  ²z) .110: هالبقر.(  
و هر كار خيرى را براى خود از  ؛را ادا كنيدو نماز را برپا داريد و زكات (

خداوند به  ؛خواهيد يافت) در سراى ديگر(فرستيد، آن را نزد خدا  پيش مى
  ).اعمال شما بيناست

 {   c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w
   dz) .ه پس هر كس هم( ).8 – 7: هالزلزلاي كار خير انجام دهد آن را  وزن ذر
  ).بيند اي كار بد كرده آن را مي وزن ذره هر كس همو . بيند مي
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و هر كه معتقد باشد هيچ قدرتي توانايي تغيير تقديرات الهي درباره وي را 
مظاهر ترس از غير خدا از دلش كنده شده و تن  ها و ههمه انگيز ندارد، ريشه 

 جا است كه سرّ آن همه پيروزيهاي از اين. دهد به ذلت، شكست و تجاوز نمي
گردد، زيرا هيچ كدام از  و ياران دلسوزش آشكار مي صآور پيامبر  شگفت

نيروهاي دنيايي قدرت رويارويي با كسي ندارد كه دلش با نور ايمان روشن 
گشته، زير نظر خدا حركت نمايد و دست يافتن به آخرت هدف نهاييش باشد، 

بسيار كمتري نسبت عده  با وجود آنكه از عده و إلبينيم پيامبران  چنانكه مي
ولي همچون كوه استوار در برابرشان ايستادگي  ،نشان برخوردار بودندابه مخالف

براي اثبات  إهود  آوردند كه تنها نمونه ابراهيم و كرده و خم به ابرو نمي
  .اين مطلب كافي است

چون ايمان و اعتقاد انسان به حيات . آراسته شدن به فضايل اخالقي - 5
زمينه آراستن به فضايل و پيراستن از رذايل را برايش فراهم  ابدي پس از مرگ

اين امر نيز به خودي خود باعث به وجود آمدن افرادي نيكوكار و   سازد كه مي
  .گردد اي ايده آل و دولتي مسؤليت شناس مي هفاضل، جامع

هر كه به اصل قضا و قدر ايمان داشته، نظام اسباب و . تكاپو تالش و - 6
داند كه يكي از موارد  رزش و جايگاه تالش و كوشش را دريابد، ميمسببات و ا

توفيقات الهي براي انسان رهنمون گشتن وي در جهت بكارگيري اسباب 
هيچگاه دست نيافتن به نتايج موجب   اي كه ساز اهداف است، به گونه هزمين

گردد، چنانكه در حين نائل گشتن به  گستردن سايه شوم نوميدي بر دلش نمي
شود، چون يقين  طلبي نمي مطامع زودگذر دنيايي نيز دچار آفت غرور و برتري

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »    ¬  ®  ¯  } :دارد كه
°±    À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
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٢٢٨

ÁÂ    É  È  Ç       Æ  Å  Ä   Ãz) .23 – 22: الحديد.(  
و  ،)ها هقحط باران، ضعف گياهان، نقص ميو: دمانن( هيچ مصيبتى در زمين( 

دهد مگر اينكه  روى نمى) آفتها، بيماريها، رنجها، فقر: مانند(نه در وجود شما 
را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت  )زمين، مصيبت، مردم(آنهمه آنها قبل از آنكه 

 از( اين بخاطر آن است كه براى آنچه! و اين امر براى خدا آسان است ؛است
ايد تاسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و  از دست داده )دنيا

  ) .و خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد ؛شادمان نباشيد
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 ٢٢٩

٢٢٩

  اقسام توحيد: درس چهارم
  

و ) الوهيت(، توحيد عملي )ربوبيت(قادي تتوحيد اع: توحيد سه قسم دارد
  .توحيد اسماء وصفات

  .)بوبيتر(توحيد اعتقادي 
  .اينكه تنها خدا خالق و گرداننده همه چيز است  يعني ايمان به
  .)الوهيت(توحيد عملي 

اينكه تنها خداوند سبحان شايستگي پرستش را دارد،    يعني ايمان و اعتقاد به
باشد، زيرا معنايش  مي» ال اله اال اهللا«اين همان معنا و مفهوم شعار توحيد  و

وي معبود واقعي نيست و لذا بايد تمام انواع  هيچ كس جز  چنين است كه
روزه گرفته تا ديگر شعاير عبادي تنها براي ايشان صورت  عبادات از نماز و

  .گيرد و سر به آستانه غير او نساييد
  .توحيد اسماء وصفات

 صاسماء و صفاتي كه در قرآن و سنت صحيح پيامبر  ي ههم  يعني ايمان به
ه مقام الهي بوده و آفت تحريف، تعطيل، توصيف و اي كه شايست هآمده به گون

تشبيه بدان راه نيافته باشد، چون خداوند سبحان در توصيف خود چنين 
N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :فرمايد مي

   S  R  Q  P  Oz) .بگو خدا يكتا و يگانه است( ).4- 1: اإلخالص .
و . نزاد و زاده نشد) هرگز. (كنند قصد او مينيازمندان  ءخداوندي است كه همه

  ).براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است
  ).11: الشورى. (W  V     U   TS        R  Qz  }  :دو يا مي فرماي

  ).هيچ چيزي همانند خدا نيست او شنوا وبينا است(
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 ٢٣٠

٢٣٠

 اي از دانشمندان و صاحب نظران دو قسم را براي توحيد ذكر و قسم هدع
) توحيد اعتقادي(را زير مجموعه قسم اول ) صفات توحيد اسماء و(سوم 
بندي  بندي هيچ اشكالي ندارد چون بر اساس تقسيم اين تقسيم  اند، البته هدانست
  .يابد ن نيز مقصود اصلي تحقق ميايشا

  :شيخشرح بيانات 
  .اقسام توحيد

و اساس ايمان  اي برخوردار بوده بدون ترديد موضوع توحيد از جايگاه ويژه
گردد، علت گمراهي منحرفان نيز  و همه پيامهاي آسماني محسوب مي

اين مهم و جوهره   مشركان كه. گرداني از همين اصل حياتي بوده است روي
اصلي رسالت پيامبران و هدف نهايي آفرينش انسان و جن را درك نكرده 

كانشان وسيله تقرب ورزي و تقليد كوركورانه از نيا بردند شرك بودند، گمان مي
رود، و لذا عليه  شمار مي  به خدا و جزو كردارهاي خوب و پسنديده به

كن كردن پيامشان  هآوران رحمت و هدايت قد علم كرده و در راه ريش پيام
ترين گناه و  اي طوالني به راه انداختند، حال آنكه بزرگترين و نابخشودني همبارز

Ò  Ñ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó }  :نافرماني را مرتكب گشتند
   Û  Ú  Ùz .)30: األعراف.(  

شياطين را به جاى خداوند، اولياى خود انتخاب ) كسانى هستند كه(آنها (
  ).اند كنند هدايت يافته و گمان مى ؛كردند

قوم نوح  ،نخستين كساني كه در اين منجالب فساد و گمراهي فرو رفتند
ريم شخصيت نيكوكاراني روي در تك هبودند كه به سبب غلو و زياد ؛

دچار  - كه پيشتر از دنيا رفته بودند - )ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر(همچون 
هاي  هبشان داد كه تصاوير و مجسمورزي شده و شيطان فري انحراف و شرك
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 ٢٣١

٢٣١

آنان را در مجالس و محافلشان آويزان كنند تا بدين صورت احترامي بدانها 
ده نگه داشته باشند، ولي با گذشت زمان به شان را زنا هگذاشته و ياد و خاطر
گمراهي ديگران  ي هشان گمراه شدند و هم زميندهم خو عبادتشان پرداختند كه 
  . را نيز فراهم ساختند

وقتي آنان منحرف گشتند، نسلهاي پس از : گويند اي از پيشينيان مي هعد
نان نازل ايشان به عبادت بتها مبتال شدند و خداوند اين آيات را در حق آ

z   y  x  w  v   u  }  |  {  ~  �  ¡   ¢  £  ¤  ¥  }  :فرمود
¦§    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬         «  ª   ©   ¨

  ¼  »z) .25-23: نوح.(  
دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد، بتهاي ود و سواع و : و گفتند(

آنها . ا نكنيد و دست از دامنشان نكشيديغُوث و يعوق و نسر را هرگز ره
گروه بسياري را گمراه ساختند، ظالمان را جز ) رهبران گمراه و خودخواه(

به خاطر گناهانشان غرق شدند، و در آتش دوزخ وارد گشتند و . ضاللت ميفزا
  ).جز خدا ياوراني نيافتند

، پيامبران، روي در تعظيم و ارج نهادن نيكوكاران، فرشتگان هبنابر اين زياد
شمار   جنيان و بتها عامل اصلي پديد آمدن اين انحراف بزرگ و نابخشودني به

بخش خود روشن  رود، خداوند حكيم به وسيله پيامبران و پيامهاي رهايي مي
ساخته كه بايد تنها در برابر ايشان سرفرود آورد و نبايد ميان او و بندگانش 

دون واسطه خدا را پرستش نمود و سر بلكه الزم است ب ،اي اتخاذ كرد هواسط
: الذاريات. (i   h  g  f  e  d   cz  }  :به آستان عظمتش ساييد

  ).ام را جز براي پرستش خود نيافريده انس و جنمن ( ).56
u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  }  :و يا مي فرمايد



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٣٢

٢٣٢

  w  vz) .21: هالبقر.(  
را و كساني را آفريده است كه  شماخداي خود را بپرستيد، آن كه ! دماي مر(

  ).اند پيش از شما بوده
اين اصل حياتي را مورد توجه و اهتمام قرار   از اين رو الزم است همواره

داد و مردم به سوي پرستش و يكتاپرستي فراخوانده شوند، زيرا شرك و 
سف بيشتر مردم از أگردد كه با كمال ت پرستي بزرگترين گناه محسوب مي بت

اند، لذا بايد هر از گاهي از طريق روشن  و نديم به ورطه آن فرو رفته قديم
ساختن ارزش توحيد، پليدي شرك و انواع آن ايشان را از گرفتار شدن بدان 

نيز در دوران مكه و مدينه آن را به  صبرحذر داشت كه پيامبر بزرگوار اسالم 
  .نحو احسن انجام داد

بيش از هر چيز به موضوع توحيد  پس بايد دانشمندان دلسوز و برجسته
اهتمام ورزند چون اگر اين اصل تباه شد ساير اعمال نيز فاقد ارزش و اعتبار 

¡ ¢£¤ ¥  ¦ §  }  :فرمايد خواهند بود، چنانكه خداوند مي

¨z) .88: األنعام.(  
  ).گردد اند، نابود مى كه انجام داده) نيكى(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال (

  .تعريف توحيد
صفات يكي  خدا را در زمينه ربوبيت، الوهيت و اسماء و: توحيد يعني

اينكه او در ذات، صفات، فرمانروايي و كردارهايش  دانستن، و اعتقاد به 
  ).11: الشورى. (W  V     U   TS        R  Qz  }  :همتا است بي

  ).هيچ چيزي همانند خدا نيست او شنوا وبينا است(
 :انروايي، تصميمات و تقديراتش نيز همانندي نداردداوند سبحان در فرمخ

 { b  a  `  _  ~  }     |  {  z    y      x  wz) .26: آل عمران.(  



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٣٣

٢٣٣

به هر كس بخواهى، حكومت  ؛مالك حكومتها تويى! بارالها: بگو(
  ).گيرى و از هر كس بخواهى، حكومت را مى ؛بخشى مى

احراز مقام معبود بودن هم ذات اقدس الهي در زمينه الوهيت و شايستگي 
G  F  E   D  C     B  A  }  :شود نظير است و معبود واقعي ديگري يافت نمي بي

  J  I   Hz) .من مامورم كه خدا را پرستش كنم در حالى كه : بگو( ).11: الزمر
  ).دينم را براى او خالص كرده باشم

  .جايگاه توحيد
دار بوده و به عنوان كشتي نجات اي برخور توحيد از جايگاه و اهميت ويژه 

گردد، چون هر كه در دنيا از زمره موحدان بوده و  در دنيا و آخرت محسوب مي
ورزي را دور اندازد، خداوند او را غرق امنيت، آرامش، هدايت  لباس پليد شرك

F    E  D  C  B  A  }  :اي خواهد كرد هو زندگي خوشايند و پاكيز

  L  K  J     I  H  Gz .)82: األنعام.(  
آنها كه ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرك و ستم نيالودند، ايمنى تنها از (

  ).يافتگانند و آنها هدايت ؛آن آنهاست
ايمانش را  ورزي است، يعني كسي كه  در اين آيه شرك» ظلم«مراد از واژه  

  .گيرد با شرك در نياميخته باشد مشمول امنيت و هدايت قرار مي
z  y  }  :فرمايد ره بخشيدن زندگي پاكيزه به يكتاپرستان هم ميدربا

d  c  b  a  `  _  ~   }  |  { z) .97: النحل.(  
اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن  هر كس كار شايسته(

  ).داريم است، او را به حياتى پاك زنده مى
د بهشت خوردار بوده و وارانسان موحد در آخرت نيز از جايگاه وااليي بر

يابد، در صحيح بخاري و  موعود خواهد شد و از آتش سوزان دوزخ رهايي مي
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٢٣٤

م عىل النار من قال« :فرمود صمسلم آمده كه پيامبر خدا  اهللا  ال إله إالّ : إن اهللا حرَّ
  .)1(»يبتغي بذلك وجه اهللا

ري نموده خداوند آتش را بر كسي كه مخلصانه شعار توحيد را بر زبان جا( 
  ).باشد، حرام كرده است

وقتي به آيات و . توحيد سه قسم دارد: در ابتداي درس ششم گفت شيخ
رسيم  اين نتيجه مي  احاديث در اين زمينه بنگريم و توحيد را بررسي نماييم به

  . كه سخن ايشان درست است
اند و نزاع و  همشركين به دو قسم آن اعتراف و قسم سوم را انكار نمود

هر كه قرآن . آوران رحمت نيز بر سر همين امر بوده است گيري آنان با پيامدر
كريم، سيره مبارك پيامبر و سرگذشت ملل مختلف را مورد مداقه و كنكاش 

  .گردد اين موضوع برايش روشن مي ،قرار دهد
يعني لزوم پيروي » توحيد متابعه«تحت عنوان  برخي از علما قسم چهارمي 

اند، زيرا تنها او پيشوا و  بخش ايشان، نيز بدان افزوده رهايي از پيامبر و آيين
سرمشق است و نبايد از چارچوب شريعتش بيرون رفت، بلكه بايستي همه 
انسانها و جنيان به روش و منش ايشان در امر توحيد و ديگر علوم و معارف 

د گرد اين قسم چهارم داخل زير مجموعه توحيد عبادت مي البته . گردن نهند
روي از كتاب و سنت فرمان داده است، و  هچون خداوند سبحان به لزوم دنبال
باشد، دانشمندان بزرگوار جهان اسالم نيز بر  اين هم به معني توحيد متابعه مي

  .لزوم پيروي از پيامبر و عدم تخطي از روش ايشان اجماع و اتفاق نظر دارند

                                                 
بـه . از عتبان بـن مالـک 54: حديث شامره) 1/61(االيامن : ومسلم كتاب) 6/202(صحيح بخاری  )١(

 .نيز مراجعه شود) 40(م ما البد معرفته عن االسال: كتاب
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 ٢٣٥

٢٣٥

پرداخته و ) عملي و اسماءتوحيد اعتقادي، (به ذكر اقسام توحيد  شيخسپس 
اينكه خداوند آفريننده و  ايمان به : يعني) ربوبيت(توحيد اعتقادي : گويد مي

  ....چيز است  گرداننده همه
  :شرح اقسام توحيد

  .)ربوبيت(توحيد اعتقادي  -1
آفرينش، روزي : يعني اينكه بايد انسان مؤمن و موحد در زمينه افعال مانند

ندن، فرود آوردن باران و روياندن گياهان، خدا را يكي دادن، زنده كردن، ميرا
گونه كارها را ندارد و  دانسته و معتقد باشد هيچ كس غير از او توانايي انجام اين

  .فرمانروايي مطلق جهان هستي از آن او است
كردند،  اين نوع توحيد اعتراف مي بر اساس بيان قرآن كريم مشركان به 

»  ¬      ®  ¯  °  ±  ª  µ  ´  ³  ²  }  :فرمايد چنانچه مي
  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶

Éz) .31: يونس.(  
دهد؟ يا چه كسى مالك  چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى: بگو(

گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده ) و خالق(
) در پاسخ(كند؟ بزودى  را تدبير مى) جهان(ه كسى امور آورد؟ و چ بيرون مى

  ). )ترسيد و از خدا نمى(كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى: ، بگو»خدا«: گويند مى
  .)الوهيت( د عملي توحي -2

شوند خدا  يعني اينكه بايد در افعال بندگان كه بخاطر تقرب به خدا انجام مي
قد بود كه بايد تنها در برابر مقام با همتا دانست، و همچنين معت را واحد و بي

عزت خدا به كرنش در آمد و وي را پرستش نمود، و بايستي عبادات مختلف 
نماز، روزه، قرباني، ياري خاستن و به فرياد طلبيدن تنها براي كسب : از قبيل
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٢٣٦

  .رضاي خدا صورت گيرد
ا غير خدا ر: كند كه اين نوع توحيد انسان مسلمان را ملزم و مكلف مي

پرستش ننمايد، از غير او بيم نداشته باشد، در برابر غير او فروتني نكند، به غير 
هاي  از او پناه نبرد و ياري نجويد و جز شريعت و قوانين وي را در زمينه

  .مختلف زندگي سرلوحه زندگيش قرار ندهد
اين  - كه در زمان جاهليت به آيين مسيحيت گرويده بود - عدي بن حاتم

¨  } :فرمايد شنيد كه درباره يهوديان مي صز پيامبر خدا آيه را ا

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©z) .31: هالتوب.(  
دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند،  يهوديان(

  ).مسيح فرزند مريم را) همچنين(و 
تش نكرده ايشان علما و پارسايان را پرس صاي پيامبر خدا : دي گفتع 
, وأحلوا هلم احلرام, فاتبعوهم«: پيامبر فرمود. بودند وا عليهم احلاللَ مُ رَّ . بىل إهنم حَ

 . »فذلك عبادهتم إياهم
حالل را از مردم حرام و حرامها را برايشان ) علما و پارسايان(آري ايشان (

 اين هم بندگي مردم براي  حالل كرده و آنان نيز از ايشان پيروي نمودند، كه
  ).شود ايشان محسوب مي

  :توحيد مورد نظر پيامبران
اند ولي در  فراخوانده) الوهيت(مردم را به سوي توحيد عملي  إلپيامبران 

تا دوران  ؛كردند و لذا از زمان نوح  مقابل، كافران و مخالفان آن را انكار مي
A  }  :جنگ و درگيري بر سر اين نوع توحيد بود صپيامبر بزرگوار اسالم 

 B   P  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  Cz) .األنبياء :
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 ٢٣٧

٢٣٧

ايم، مگر اين كه به او وحي  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده( ).25
  .)جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيدبحق معبودي : ايم كه كرده

m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  } :دويا مي فرماي
n z) .36: النحل.(  

و از طاغوت  ؛خداى يكتا را بپرستيد: ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه(
  ).!اجتناب كنيد

تنها خدا را پرستش كرده و از بندگي غير او بپرهيزيد، پس هر كه فقط : يعني
ترين دست  خدا را عبادت نمايد از صراط مستقيم دنباله روي نموده و به محكم

Ý  Ü  ã  â   á  à  ß  Þ  }  :آويز درآويخته است
ç  æ  å  äz) .بت و شيطان، (بنابر اين، كسى كه به طاغوت ( ).256: هالبقر

كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى ) و هر موجود طغيانگر
  ).چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست

. º  ¹  ¸ ¶  µ´  ³  ²  ±z«  ¼  ½¾ } :فرمايد و يا مي
).51: النحل( 

همان خداى يگانه ) شما(معبود  ؛انتخاب نكنيد) براى خود(دو معبود (
  ).من بترسيد) كيفر(تنها از  ؛است

چيز است   خداوند آفريننده همه: كردند كه مشركان عرب اقرار و اعتراف مي
 :و خدايان ايشان توانايي آفرينش، روزي دادن، زنده كردن و ميراندن را ندارند

{¨ §¦ ¯ ®  ¬  « ª ©   ± °z) .الزخرف :
چه كسى آسمانها و «: بپرسى )مشركين قومت( هر گاه از آنان) اى محمد(( ).9

خداوند قادر و دانا آنها را آفريده «: گويند مى ماًسلَّم» زمين را آفريده است؟
  ).» است
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 ٢٣٨

٢٣٨

شدند چون عالوه بر خدا، خدايان  ولي با وجود آن مشرك قلمداد مي
به خدا را برايشان فراهم  زمينه نزديك شدنداشتند پن كه مي - دروغيني را نيز

توحيد (كردند و لذا توحيدي كه بدان اعتقاد داشتند  پرستش مي - سازد مي
Z  Y  ]  \  [      ^  _  } : سودي برايشان در بر نداشت) ربوبيت

  `z) .106: يوسف.(  
  ). و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند(

خاستند بلكه  راي خدا سر فرود نياورده و تنها از او ياري نميچون تنها ب
`  a  }  :گفتند كرده و مي عالوه بر ايشان خدايان ديگري را هم پرستش مي

  f  e     d   c  bz) .3: الزمر.(  
  ).پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى(
).18: يونس. (�z}  |  {   ~  }  :گفتند ويا مي  
  ).ما در نزد خدايند شفيعاناينها : گويندو مي (

بنابر اين هر كه توحيد اعتقادي را تأييد ولي توحيد عملي را انكار نموده و 
  .گردد در كنار خدا خدايان ديگري را نيز پرستش كند، مشرك محسوب مي

  خدا كيست؟
  .همتا است بي همانا خدا يكتا و

ديدگاه كساني كه معتقدند داراي زن و فرزند است، خداوند متعال بر خالف 
همتا  اله و معبودي است كه در هر سه زمينه ذات، صفات و افعال يكتا و بي

N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :است

   S  R  Q  P  Oz) .4-1: اإلخالص.(  
دها و برطرف امي  خدا، سرور واالي برآورنده. خدا يگانه و يكتا است: بگو(
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 ٢٣٩

٢٣٩

و كسي همتا و همگون او . نزاده است و زاده نشده است. كننده نيازمندها است
  ). باشد نمي

باشد  خدا يكي از سه خدايان مي: پندارند و همچنين بر خالف كساني كه مي
}  |  {  ~  _  `  a  }  : -خدا بس واالتر و باالتر از آن است  -

bc  i     h   g  f   e  dz ) .73: هائدالم.(  
 ؛بيقين كافر شدند) نيز(» خداوند، يكى از سه خداست: آنها كه گفتند(

  ). معبودى جز معبود يگانه نيست
 {Ñ           Ð  ÏÒ     Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Óz) .163: هالبقر.(  
خداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدايي جز او كه بخشنده (

  ).است وجود ندارد مهربان
كنند غير از خدا خدايان ديگري وجود  و نيز بر خالف كساني كه گمان مي

°  ±  ²       }  :شود دارند كه جهان هستي تحت تاثير و اراده آنها هم اداره مي
¶  µ    ´  ³¸    ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹z) .22: األنبياء.(  

و (شدند  خدايان ديگرى بود، فاسد مى » اهللا«اگر در آسمان و زمين، جز (
منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصيفى كه )! خورد نظام جهان به هم مى

  ).كنند آنها مى
  .توحيد اسماء و صفات -3

همه اسماء و   و آن يعني ايمان به: گويد در تعريف اين نوع سوم مي شيخ
  خال....صفاتي كه در قرآن كريم و

در احاديث صحيح  صاوند در قرآن و يا پيامبر اكرم همه نامهايي كه خد
گردد بدون اينكه  براي خدا اثبات كرده داخل دايره فراخناي اسماء و صفات مي

  .تشبيه، تحريف و يا تعطيلي به ميان آيد
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 ٢٤٠

٢٤٠

خدا داراي نامها و صفاتي است كه بيانگر : رو ما مسلمانان معتقديم از اين
ن است و هيچ كس نيز از چنين ويژگيهايي منتهاي ايشا كمال مطلق و عظمت بي

برخوردار نيست، اين اسماء و صفات هم در قرآن كريم و هم در احاديث 
Q  }  :اند، لذا بايد كما هو الواقع بدانها معتقد بود ذكر شده صصحيح پيامبر 

  X  W  V     U   TS        Rz) .11: الشورى.(  
  ).ينا استهيچ چيزي همانند خدا نيست او شنوا و ب(

  .صفات هايي از اسماء و نمونه
  .الرحمن، الرحيم، القاهر، القادر، السميع، البصير و القدوس: اسماء مانند - 1
  .الوجه، اليد و النزول ه،العلو، السمع، البصر، القدر: صفات مانند - 2
اينك پس از بيان انواع توحيد به تعريف پيامبران و هدف از بعثتشان  و

  :خواهيم پرداخت
  .تعريف پيامبران
اند كه از طرف خداوند حكيم براي تبليغ پيامهاي آسماني،  پيامبران كساني

اند،  دعوت مردم به سوي يكتاپرستي و پرهيز از شرك و انحراف گزينش شده
آغاز و با پيامبر بزرگوار اسالم  ؛اين كاروان عظيم و مبارك با حضرت نوح 

  .يابد پايان مي ص
  .انهدف از ارسال پيامبر

خداوند متعال ايشان را به منظور اتمام حجت بر مردم فرستاد، تا 
و گناهكاران را نيز به كيفر  ،فرمانبرداران را به بهشت و سعادت ابدي نويد داده

v  u  t  s   r  q  p  o  n  } :سخت اخروي بيم دهند
x  wz) .165: النساء.(  
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 ٢٤١

٢٤١

هنده باشند، و بعد از آمدن ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان، و بيم د(
  ).پيغمبران حجت و دليلي براي مردمان باقي نماند

شرك بزرگ، : شرك سه نوع دارد: گويد در توضيح اقسام شرك مي شيخ
  .شرك كوچك و شرك نهان

  .)بزرگ(شرك اكبر 
شرك بزرگ آن است كه موجب تباه شدن كردارهاي پسنديده و جاودانه 

¡ ¢£¤ ¥  }  :فرمايد كه خداوند ميگردد، چنان ماندن در دوزخ مي

¨  § ¦z) .88: األنعام.(  
  ).گردد اند، نابود مى كه انجام داده) نيكى(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال (

z  y  x   w    v  u  }  |  {  ~  }  :فرمايد و يا مي
_`      h  g  f  e  d  c  b  az) .17: هالتوب.(  

آباد كنند در حالى كه به كفر خويش مشركان حق ندارند مساجد خدا را (
، )دوزخ(و در آتش  ؛شده) ارزش و بى(آنها اعمالشان نابود ! دهند گواهى مى

  ). جاودانه خواهند ماند
اي از دنيا برود مورد مغفرت خدا قرار نگرفته و بهشت  هر كه با چنين عقيده

: النساء. ( z  y    x  w  v   u  t  s  rz  }   |  {  ~}  :بر وي حرام است
شد ولي گناهان جز آن را از هر بخ گمان خداوند شرك به خود را نميبي ( ).48

  ).بخشد كس كه خود بخواهد مي
t  s  r   q  p  o  n  m  l  k    ju    v}  :فرمايد و يا مي

   z  y  x  wz) .72: هالمائد.(  
رام براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او ح شريكىبي گمان هر كس (
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 ٢٤٢

٢٤٢

  ).و ستمكاران يار و ياوري ندارند. كرده است و جايگاه او آتش است
گان و ياري خاستن، نذر و قرباني براي بتها و امثال  به فرياد طلبيدن مرده

  .رود شمار مي  آنها از مصاديق شرك اكبر به
  ).كوچك(شرك اصغر 

گردد كه از نظر قرآن و سنت شرك  شرك كوچك بر مواردي اطالق مي
اي  اند، ولي از جنس شرك اكبر نيستند، مانند رياكاري در پاره ده شدهنامي

آنچه : شاء فالنما شاء اهللا و«ر خدا، گفتن جمله كردارها، سوگند خوردن به غي
  :فرمايد مي صو امثال آنها؛ زيرا پيامبر بزرگوار » ندا هخدا وفالني خاست

  .)1(»الرياء« :فسئل عنه, فقال» أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر«
بيشترين چيزي كه دچار شدنتان را بدان بيم دارم شرك كوچك است، (

يكي از  ،ريا: حضار پيرامون مصاديق شرك كوچك از ايشان پرسيدند؟ فرمود
  ).آنها است
من حلف بيشء « :فرمايد درباره سوگند خوردن به غير خدا مي صايشان 

  .)2(»دون اهللا فقد أرشك
 :فرمايد و يا مي). ند ياد كند دچار شرك شده استهركه به غير خدا سوگ(

  .)3(»من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أرشك«
  ).هر كس به غير خدا سوگند بخورد دچار كفر يا شرك گشته است(

                                                 
انـد, وطربانـی بـا  امام امحد, طربانی وبيهقی با سندی جيد از حممـود بـن لبيـد انصـاری روايـت كـرده )١(

 .روايت نموده است صسندهايی جيد از حممود بن لبيد از رافع بن خديج از پيامرب 
 .امام امحد با سندی صحيح از عمر بن خطاب روايت كرده است )٢(
 .اند اود وترمذی با سندی صحيح از ابن عمر روايت كردهابود )٣(
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 ٢٤٣

٢٤٣

ما شاء : ال تقولوا«:فرمايد و درباره يكي ديگر از مصاديق شرك كوچك مي
  .)1(»فالنما شاء اهللا ثم شاء : اهللا وشاء فالن, ولكن قولوا

هر چه را خدا سپس : هرچه خدا و فالني بخواهند، بلكه بگوييد: نگوييد(
  ).فالني بخواهد

موجب ارتداد و جاودانگي در آتش دوزخ ) شرك كوچك(اين نوع دوم 
  .نخواهد شد ولي با توحيد كامل و واقعي منافات دارد

  .شرك نهان
أال «: فرمايـد  يدر يكي از احاديـث بـدان اشـاره كـرده و مـ      صپيامبر خدا 

بىل يـا رسـول اهللا, : قالوا»أخربكم بام هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال?
الرشك اخلفي, يقوم الرجل فيصيل فيزين صـالته ملـا يـر مـن نظـر الرجـل «: قال
  .)2(»إليه

شما بگويم چه چيزي از نظر من برايتان خطرنـاكتر از مسـيح دجـال      آيا به(
اسـت،  ) نهـان (شرك خفي : پس فرمود. بفرما! صخدا اي پيامبر : است؟ گفتند

يكي از مصاديقش آن است كه يك نفر در حين اداي نماز در حضـور ديگـران   
  ).كند نمازش را به نحو احسن انجام دهد سعي مي

البته ممكن است شرك را تنها به دو نوع بزرگ و كوچك تقسيم كرد چون 
ورزي  ر شرك بزرگ مانند شركگيرد، يعني هم د شرك خفي هر دو را در بر مي

منافقان كه عقايد باطلشان را مخفي كرده و بخاطر حفظ جانشان تظاهر به 
دهد، و هم در شرك كوچك مانند رياكاري صورت  كنند، رخ مي اسالم مي

                                                 
 .ابوداود با سندی صحيح از حذيفة بن يامن روايت نموده است )١(
 .امام امحد در مسند خود از ابو سعيد خدری نقل كرده است )٢(
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 ٢٤٤

٢٤٤

  .پذيرد، چنانكه در حديث محمود بن لبيد و ابوسعيد بدان اشاره رفت مي
  .انواع شرك

ممكن است شرك را به دو قسم : گويد يپس از بيان انواع شرك م شيخ
تقسيم نمود، زيرا شرك خفي شامل هر دوي آنها ) شرك بزرگ و كوچك(

  ....شود  مي
  .شرك بزرگ - 1

هاي مخصوص خداي متعال  در زمينه: شرك بزرگ عبارت از اين است كه
بندگي، فرمانبرداري، پناه بردن، بيم و اميد و به فرياد طلبيدن همتا و : همچون

  .ازي برايشان قرار داده شودانب
بنابر اين هر كس شريك و انباز اعم از انسان، حيوان، گياه و يا اجسام 

دارد، به  دهد، يعني همانند خدا آنها را نيز دوست مي جان، براي خدا قرار مي بي
نمايد و جز خدا  خواند، بيم و اميد بدانها دارد، در برابرشان فروتني مي فرياد مي

گشته ) بزرگ(گزيند، دچار آفت خانمان سوز شرك اكبر  داوري بر ميآنها را به 
k  j  i  h  g  }  :فرمايد كه خداوند سبحان از آن نهي كرده و مي

lz) .36: النساء.(  
  ).خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك او مكنيد(

ترين انواع شرك  ترين و نابخشودني اين نوع شك بزرگترين گناه و زشت
پذيرد و  گونه اعمالي از مرتكبين آن نمي گردد كه خداوند هيچ مي محسوب

  �z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~}  :بخشايد گناهانش را نيز نمي
  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡z) .48: النساء.(  

شد، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خب خداوند شرك به خود را نمي(
و هركه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب . دبيش بخواهد مي
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٢٤٥

  ).شده است
هر كس با چنين شركي از دنيا برود از  صبر اساس گفته پيامبر خدا 

من مات وهو يدعو من دون اهللا ندا دخل «: فرمايد دوزخيان خواهد بود، مي
طلبيد، وارد  د ميهر كس در حالي از دنيا برود كه غير خدا را به فريا( .)1(»النار

  ).گردد دوزخ مي
من لقي اهللا ال يُرشك به شيئاً دخل اجلنة, ومن «: در روايتي ديگر آمده است

  .)2(»لقيه يُرشك به شيئاً دخل النار
هركس در حالي دار فاني را وداع گويد كه شريكي براي خدا قرار نداده (

از دنيا برود، آميز  و هر كه با داشتن عقايد شرك ،باشد، وارد بهشت شده
  ).دوزخي خواهد بود

بنابر اين انسان مسلمان جز خدا را پرستش نكرده، غير او را به فرياد 
£  ¤  ¥  ¦  }  :طلبد و تنها در برابر عظمت وي فروتني خواهد كرد نمي

°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §±    ¸     ¶  µ  ´  ³  ²z) .األنعام :
من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند نماز و تمام عبادات : بگو( ).162

و  ؛ام و به همين مامور شده ؛همتايى براى او نيست. پروردگار جهانيان است
  ).من نخستين مسلمانم

  :شرك كوچك - 2
شود، از  هاي كوچكتري هم تقسيم بندي مي اين نوع دوم به زير مجموعه

  :جمله

                                                 
 .اند بخاری ومسلم از ابن مسعود ورايت كرده )١(
 .مسلم از جابر نقل نموده است )٢(
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 ٢٤٦

٢٤٦

دقاتش غير خدا را مد مثل اينكه كسي در نماز، روزه و ص: رياي اندك) الف
نظر داشته و با انجام كردارهايي بد شفافيت و زالل حسناتش را مكدر نمايد، 

كُ «: فرمايد در اين باره مي صپيامبر نور و رحمت  فُ ما أخافُ عليكم الرشِّ وَ أخْ
 .)2)(1(»الرياء«: , فسئل عنه فقال»األصغر

ذيرد، ريا محسوب بنابر اين هر عبادتي به منظور كسب رضاي مردم انجام پ
من صىل يرائي «: آمده است صگردد، در حديثي از شداد بن اوس از پيامبر  مي

 .»فقد أرشك, ومن صام يرائي فقد أرشك, ومن تصدق يرائي فقد أرشك
هركس نماز، روزه و صدقه را به صورت ريا و براي غير خدا انجام دهد، ( 

  ).دچار شرك شده است
مانند سوگند خوردن به پيامبر، كعبه و  سوگند خوردن به غير خدا،) ب

إن « :آمده است صاز پيامبر  م نياكان، در صحيح بخاري ومسلم از ابن عمر
 .»من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت. اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم

كند، هر كه سوگند  خداوند شما را از سوگند ياد كردن به نياكانتان نهي مي( 
  ).يا به خدا سوگند بخورد يا ساكت باشد خورد بايد مي

هرچه خدا و تو بخواهيد، اين از من و تو است، : گفتن جمالتي همچون) ج
بود  كنم و اگر خدا و تو نمي جز خدا و تو كسي ندارم، به خدا و تو توكل مي

گاهي اوقات گفتن همين جمالت بنابر نيت دروني . شد چنين و چنان نمي
  .گردد كبر مياش موجب شرك ا گوينده

  :هاي توحيد تحكيم پايه
                                                 

 .است  شداد بن أوس نقل نمودهأمحد از  )١(
 .پيشرت ترمجه شد )٢(
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٢٤٧

كرد اصل توحيد به صورت خالص و واقعي  بسيار سعي مي صپيامبر خدا 
خود در دل مسلمانان باقي بماند و شائبه شك و شرك بدان راه نيابد، و 
دلهايشان تنها در ارتباط با منشأ هستي بوده، غير از او را به فرياد نطلبند و بر 

كرد كه موجبات  ننمايند، و لذا هرگاه چيزي را مشاهده مي غير او تكيه و توكل
تضعيف عقيده يكتاپرستي و ارتباط تنگاتنگ با خدا را در ميان مسلمانان فراهم 

داد، كه در اينجا به  كرد، بال فاصله عواقب وخيم و ناگوار آن را هشدار مي مي
  :هايي از آن اشاره خواهيم نمود نمونه
  .جادوگري - 1

تاثير  ههايي بود كه دلها و بدنها را تحت هت از طلسم، تعويذ و گرجادو عبار
خود قرار داده و آنها را به بيماري، مرگ و جدايي افكندن ميان زن و شوهر 

ي پنهان كردن و مخفي كاري است  كرد، اساس كار جادوگران بر پايه مبتال مي
ردم را از آن برحذر نمايند، ولذا اسالم م كه از اين طريق به مردم آسيب وارد مي

, »اجتنبوا السبع املوبقات«: فرمايد در اين زمينه مي صداشته و پيامبر خدا 
الرشك باهللا, والسحر, وقتل النفس التي حرم «: وما هن يا رسول اهللا? قال: قالوا

باحلق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتويل يوم الزحف, وقذف املُحصنات  اهللا إالّ 
  .)1(»الغافالت

اي پيامبر خدا : آور و ويرانگر بپرهيزيد، حضار پرسيدند از هفت گناه زيان(
ورزي، جادوگري، از پاي در آوردن  شرك: چه گناههاي هستند؟ فرمود ص

كسي به ناحق، رباخواري، خوردن اموال يتيم، گريز از ميدان كارزار و متهم 
  ).كردن زنان پاكدامن به زنا

                                                 
 .اند بخاری ومسلم از ابوهريره روايت كرده )١(
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 ٢٤٨

٢٤٨

 صم زدن گردنش است، چون پيامبر كيفر انسان جادوگر در اسال
   .»حد الساحر رضبه بالسيف«: فرمايد مي

  ).حد جادوگر آن است كه گردنش با شمشير زده شود(
هر كس فريب افسون جادوگران خورده و براي معالجه بيماري و يا هر نوع 

 صهدف ديگري پيش آنان برود، مرتكب كفر شده است، زيرا پيامبر خدا 
رَ ليس «: فرمايد مي حِ رَ أو سُ حَ نَ له, أو سَ هِّ ن أو تُكُ هّ َ له أو تَكَ منا من تطري أو تُطُريِّ
  .)1(»له

گويي و جادوگري اشتغال ورزد و يا پيش فال  هر كس به فال گرفتن، غيب(
  ).گويان و جادوگران برود، از ما نيست گيران، غيب
قه بام من أتى كاهناً فصد«: كند كه نقل مي صاز پيامبر خدا  ابوهريره 

  .)2(»يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد
هايش را تصديق نمايد، مرتكب كفر و  گويي رفته و گفته  هر كس پيش غيب(

  ).تكذيب دين گشته است
  .تعويذ و طلسم - 2

شود كه شخص جادوگر آنها را بر زبان جاري  هايي گفته مي طلسم به گفته
غير : گردند مانند سوب مياسالم آن دسته از سخنان را كه شرك مح. سازد مي

خدا را به فرياد طلبيدن، پناه بردن به جز خدا، دعا خواندن به نام مالئكه، 
  .شياطين و جنيان، ممنوع اعالم كرده است

ولي اگر تعويذها با قرآن كريم، اسماء و صفات حسني و درخاست و پناه 

                                                 
 . شيخ حممد بن عبد الوهاب به نقل از بزار با سندی جيد در كتاب التوحيد بدان اشاره كرده است )١(
 .اند ابوداود واصحاب سنن روايت كرده )٢(
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٢٤٩

: گويد ميجائز است و هيچ اشكالي ندارد، عوف بن مالك  ،بردن به خدا باشد
برديم، از همين رو حكم آن را از پيامبر  ما در دوران جاهليت تعويذ را بكار مي

اعرضوا عيلَّ رقاكم, ال بأس بالرقي ما مل يكن فيه «:  جويا شديم، فرمود صخدا 
، تعويذي كه عاري از شرك باشد عرضه كنيدمن  برتعويذهايتان را ( .)1(»رشك

  ).اشكال ندارد
  :ص تعويذ پيامبر خدا

اللهم «: گرفت و در يكي از آنها آمده است تعويذ بكار مي صپيامبر خدا 
اؤكَ  فَ اءَ إالَّ شِ فَ ايف ال شِ فِ أنْتَ الشَّ ادِرُ .  رب النَّاس أذهب البأس, واشْ غَ فاءً ال يُ شِ

امً  قَ   .)2(»سَ
بيماري را برطرف ساز و شفا ده كه تنها تو شفا ! اي پرودگار مردم(

  ).اثري از بيماري را باقي نگذارد اي، شفايي كه دهنده
  .تمائم - 3

شود كه براي دفع  تمائم جمع تميمه است، به مهره و تعويذهايي گفته مي
اسالم آن را منع كرده است چون جز خدا . آويزند زخم به گردن اطفال مي چشم

تواند مضرات و آسيبها را برطرف سازد، پيامبر خدا در اين زمينه چنين  كسي نمي
دعَ اهللا له«: ايدفرم مي دَعةً فال أوْ   .)3(»من تعلق متيمة فال أتم اهللا له, ومن علق وَ

اي را به گردن آويزد خدا كارش را به اتمام نرساند، و هر كه  هر كس مهره(
  ).صدف را آويزان نمايد خدا وي را نگه ندارد

                                                 
 .اند مسلم وابوداود روايت كرده )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .روايت كرده است 156, 154, 4: امام امحد در احاديث شامره )٣(
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٢٥٠

به گردن  - تر است اين راي هم قوي  كه - اي از علما بنا به گفته عده
باشد، چون نصوص منع  ختن هيچ چيز اعم از قرآن و اشياء ديگر، جايز نميآوي

كن كردن راههاي  ي موارد است و از طرفي ديگر بخاطر ريشه كننده شامل همه
منتهي به شرك كه مبادا غير از قرآن هم آويخته شود، الزم است عدم تجويزش 

ابن  شيخهي دارند، ابن مسعود، ابن عباس و تابعين چنين ديدگا. را ترجيح داد
  .ايشان را مورد پسند قرار داده است باز نيز ديدگاه 

هايي كه از غير قرآن و چيزهاي مشروع استفاده شده باشد  اما آويخته و
كَ «: شود، حديث شرك محسوب مي َ لَّقَ متيمة فَقد أرشْ اي را  هركس مهره( .»من عَ

  .شود نه موارد حمل مينيز بر اين گو) ورزي شده است آويزان كند گرفتار شرك
ةتوَ  - 4   .)ي افسون مهره( لَ

توله چيزي است كه زنان به منظور شيفته كردن شوهران و جلب محبت 
اي براي جلب نفع و دفع  اسالم آن را نيز چون وسيله. كنند ايشان درستش مي

و لذا حديثي بدين مضمون . باشد، ممنوع كرده است ضرر از طريق غير خدا مي
قى والتامئم والتولة رشك« :وارد شده كه   .)1(»إن الرّ

  ).روند شمار مي  هاي افسون شرك به گمان طلسمها، تعويذها و مهره بي(
  :شود هر كس چيزي را به گردن آويزد بدان واگذار مي

هر كه معتقد باشد آن چيزي كه در شفاي بيماري، رفع نيازمندي، دفع بال، 
ذار است، خدا از وي دست برداشته و ها و امثال آنها تاثيرگ شده پيدا شدن گم

لَّقَ « :فرمايد در اين راستا مي صكند، پيامبر خدا  به آن چيز واگذارش مي عَ من تَ
كلَ إليه   ). شود هر كس چيزي را به گردن آويزد بدان سپرده مي( .)2(»شيئاً وُ

                                                 
 .اند داود وابن ماجه از ابن عباس روايت كردهابو )١(
 .اند ترمذی وامحد روايت نموده )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٥١

٢٥١

ي  شود، ولي هر كس همه يعني هركس دل به غير خدا ببندد بدان واگذار مي
را تنها به خدا واگذار كرده و بر او تكيه نمايد خداوند مهربان او را كارهايش 

بسنده است، همه دشواريها را برايش آسان و از هر فتنه و آشوبي نجاتش 
  ).3: الطالق. (z  y  x  wz  }  |}  :فرمايد دهد، خداوند متعال مي مي

  ).هر كس بر خداوند توكل كند خدا او را بسنده است(
  .ريم و بزرگداشت افرادافراط در تك
روي در تعظيم و ستايش اشخاص را منع كرده و پيروان خويش  اسالم زياده

دهد كه انسانها هر اندازه واال مقام و صاحب جاه باشند از  را چنين آموزش مي
Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  }  :روند ي بندگي خداوند متعال فراتر نمي دايره

  Ë  Ê   É  È      Çz) .93: مريم(.  
  ).تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، بنده اويند(

اسالم آن را بخاطر مكدر نشدن چشمه صاف و زالل توحيد و حفظ 
اخالص در كارها جلوگيري نموده است، زيرا افراط در تكريم و ستودن افراد 

پيروان حضرت . سازد زمينه گرفتار شدن به آفت مرگبار شرك را فراهم مي
روي بود كه گاهي عيسي را خدا، گاهي پسر  ههمين زياد بخاطر ؛عيسي 

دانستند، خداوند سبحان در اين راستا چنين  خدا و گاهي نيز بخشي از خدا مي
 ).72: هالمائد. (Z  Y  X  W  Vz    ]  \   [  ^  _} : فرمايد مي

  ).، بيقين كافر شدند» خداوند همان مسيح بن مريم است«: آنها كه گفتند(
).73: هالمائد. (z }  |  {  ~  _  `  b  a}  :فرمايد و يا مي 

  ).بيقين كافر شدند) نيز(»  خداوند، يكى از سه خداست«: آنها كه گفتند(
افراط مزبور زمينه انحراف ايشان از شاهراه بندگي را فراهم ساخت كه قرآن 

A  }  :فرمايد كريم جهت تصحيح اين انحراف و تبيين حق برايشان مي
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D  C  B  L  K  J  I   H  G  F  E z) .171: النساء.(  
  ).در دين خود غلو مكنيد و درباره خدا جز حق مگوييد! اي اهل كتاب(

جهت خشكاندن ريشه شرك و انحراف مسيحيان  صپيامبر نور و رحمت 
و جلوگيري از تكرار آن در ميان مسلمانان، پيروان خويش را از افراط در 

ال تُطروين كام «: ي برحذار داشت و فرمودتكريم و بزرگداشت شخصيت و
ريم أطْرتِ    .)1(»عبدُ اهللا ورسوله: فقولوا. إنام أنا عبدٌ . النصار ابن مَ

روي مكنيد چنانكه مسيحيان در حق پسر  در تمجيد و ستودن من زياده(
  ).اي هستم، پس مرا بنده و فرستاده خدا بخوانيد مريم انجام دادند، من تنها بنده

  .پرستي ايش بتمنشأ پيد
پرستي و انحراف از مسير توحيد در ميان ملل گذشته غلو  منشأ پيدايش بت

زيرا چنانچه معروف . روي در تجليل و محبت نيكوكاران بوده است و زياده
است بتهاي عبادت شده پس از فوت نيكوكاران بخاطر بزرگداشت و زنده 

اند، ولي پس از  ب شدهايشان ساخته و در مجالس نص داشتن ياد و خاطره  نگه
انقراض آن نسل و گذشت مدتهاي مديد نسلهاي ديگري جاي آنان را گرفتند و 

دانستند شيطان ايشان را چنين فريب داد كه  چون واقعيت مسأله را نمي
كردند، و لذا به تدريج ايشان نيز به پرستش  نياكانشان آنها را پرستش مي

  .)2(هاي مزبور روي آوردند مجسمه

                                                 
 .بخاری در كتاب االنبياء روايت كرده است )١(
 .البد من معرفته عن االسالم, مراجعه فرماييد ما: برای آگاهی بيشرت از اين مسأله به كتاب )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٥٣

٢٥٣

  احسان: پنجمدرس 
  

بيني،  خداوند سبحان را چنان پرستش نمايي كه او را مي: احسان آن است كه
  .بيند گمان تو را مي اگر تو هم وي را نبيني او بي

دانش خداوند متعال محيط و : يكي از وظايف انسان اين است كه بداند
منتها است و ريز و درشت احوال و اوضاع جهان آفرينش را تحت پوشش  بي
Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º    }  :دهد ود قرار ميخ

   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È
   å  ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Úz) .61: يونس.(  

نى، ك نيستى، و هيچ قسمتى از قرآن را تالوت نمى) اى و انديشه(در هيچ حال (
دهيد، مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام كه  و هيچ عملى را انجام نمى

 ؛ماند و هيچ چيز در زمين و آسمان، از پروردگار تو مخفى نمى! شويد يوارد آن م
همه (اى، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكه  حتى به اندازه سنگينى ذره

  ).ثبت است) محفوظ علم خداوندو لوح (در كتاب آشكار ) آنها
بنابر اين بايد انسانها در برابر اين علم و اطالع محيط و فراگير خداوند 
احساس مسؤليت كرده و يقين داشته باشند كه خداوند همه حركات و سكنات، 

H    G  FE   D    C  B  A   }  :داند گفتارها و كردارها و اسرار درونيشان را مي
KJ  Iz) .تفاوتي (گفتار خود را پنهان كنيد يا آشكار ( ).13: الملك

  ).هاست آگاه است او به آنچه در سينه) كند نمي
شود كه انسان مؤمن در حين انجام اداي مسؤليت  تقويت مي  اين امر هنگامي

ايشان او را مشاهده  بندگي در حضور خداوند متعال ايستاده و احساس كند كه 
اين  بيند، كه رسيدن انسان مسلمان به  ز خدا را ميه او نيكاين يانمايد و گو مي



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٥٤

٢٥٤

: آن را روشن ساخته است صاي است كه پيامبر خدا  مقام واالترين مرتبه
 .»أن تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل تكن تراه فإنه يراك: اإلحسان«

خداوند سبحان را چنان پرستش نمايي كه او را : احسان آن است كه( 
  ).بيند گمان تو را مي ي را نبيني او بيبيني، اگر تو هم و مي

  .تعريف احسان
  :معني لغوي) الف

است، گفته ) بد رفتاري( هشناسي نقطه مقابل اساء هكلمه احسان از نظر واژ
سيبويه تعبير رجل . مردي نيك رفتار و خير خواه: رجل محسن يعني: شود مي

عكس مساوئ  )نيك رفتاريها(محاسن اعمال . محسان را نيز بكار برده است
آن چيز را زينت : تحسينا حسنت الشيء: گويند است، مي) تاريهابد رف(اعمال 

مهارت در انجام كار، اخالص و صداقت در : بخشيدم، واژه احسان به معني
  .رود نظارت و بازرسي نيز بكار مي

  :معني اصطالحي
كند،  معني اصطالحي كلمه احسان بر حسب بافت و ساختار كالم تفاوت مي

ايمان و اسالم ذكر شد به معني نظارت و خوب   ذا هرگاه در كنار واژهل
  .آيد فرمانبرداري كردن مي

احسان، فرمانبرداري : گويد در توضيح واژه احسان مي :عالمه مناوي 
ايمان دروني موجب برپايي آن و احسان شهودي زمينه كامل   ظاهري است كه

  .)1(سازد گشتنش را فراهم مي
مراقبت و خوب فرمانبرداري كردن : سان مورد نظر عبارت ازبنابر اين اح

است، زيرا هر كه خدا را مراقب و ناظر اعمال بداند كردارها را به نحو احسن 
                                                 

 ).41(التوقيف علی مهامت التعاريف  )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٥٥

٢٥٥

راههاي خير و هسته و  احسان بدين معني در بر گيرنده تمامي . دهد انجام مي
  .مغزاي ايمان خواهد بود

  .حقيقت احسان
هو « :پيرامون تعريف احسان فرمود ؛ در پاسخ جبريل صپيامبر خدا 

  .»أن تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل تكن تراه فإنه يراك
هر كس خدا را مراقب بداند كارها را خوب   مقصود ايشان اين بوده كه

l  k  } : باشد تفسير آيه ذيل مي صاين تعريف پيامبر خدا . دهد انجام مي
  o   n  mz) .90: النحل.(  

  ).دهد نيكوكاري دستور مي دگري وخداوند به دا(
از اين رو خداوند پاداش بزرگ و ارزشمندي را براي نيكوكاران در نظر 

  ).195: هالبقر. (z|    {  ~    �  ¡  }  :فرمايد گرفته و مي
  ).دارد همانا خداوند نيكوكاران را دوست مي(

).60: الرحمن( .µ  ´  ³  ²   ±  °z  }  :فرمايد و يا مي 
جزاى كسى كه در دنيا نيكوكار بوده ( !اى نيكى جز نيكى است؟آيا جز(

  ).)است، در آخرت بهشت است
  .يعني پاداش نيكي كردن در دنيا تنها نيكي ديدن در آخرت خواهد بود 

ايمان   رود، زيرا هسته و جوهره شمار مي  احسان برترين مراتب بندگي به
  .)1(شود بوده و ساير مراتب را نيز شامل مي

آمادگي كامل در حضور خدا، مراقبت فراگير و : اين رو احسان به معنياز 
اخالص براي ايشان است، بدين گونه كه انسان هدفي نيكو و پيراسته از شائبه 

                                                 
 ).446−2/465(فريوزآبادی  :, بصائر ذوی التمييز)117−13/115(ابن منظور  :لسان العرب )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٥٦

٢٥٦

  .براي غير خدا بودن را داشته باشد
  .مراتب احسان

انسان همواره در كنار   كه احسان مراتب متعددي دارد، باالترينش آن است
 -  با حديث مزبور به تفسير آن پرداخت صچنانكه پيامبر خدا  -  خدا باشد

آيد، و آنگاه ديگر  پس از آن، تقرب جستن به خدا از طريق انجام سنتها مي
بندي  هطبق -  خواه در قصد و نيت باشد يا در رفتار و كردار - مراتب احسان

  .شوند مي
اين امر اشاره   به »...ان تعبد اهللا كانک تراه«: ابن باز از تفسير احسان به شيخ

اينكه در حضور با  ياكند گو انسان مسلمان خدا را طوري بندگي مي: كند كه مي
اين نيز زمينه تعظيم،  بزرگداشت و ترس از   بيند، كه عظمتش ايستاده و او را مي

بكار رفته تا اينكه سازد، چنانچه در حديث ابوهريره ايشان را فراهم مي
و لذا ابن . يت تالش و كوشش در عبادت فراهم گرددموجبات اخالص و نها

  .)1(»بني أعيننا كنا يف الطواف نتخايل اهللا« :فرمايد مي عمر 
كرديم خداوند سبحان پيش چشمانمان  ما در حين انجام طواف گمان مي(

  ).قرار دارد
بدين منظور است  شيخاز سوي  »فان مل تكن تراه فانه يراک«بكار بردن تعبير 

گاه انسان مؤمن اقدام به انجام عبادتي كرد بايد احساس مراقبت و هر: كه
نزديكي خداوند تا مرحله احساس رؤيت ايشان با چشم سر، سراسر وجودش 
را فراگيرد، اگر هم چنين تصوري بر وي دشوار آيد يقين داشته باشد كه 

ند دا خداوند عليم و خبير وي را مشاهده كرده و نهان و آشكار زندگيش را مي

                                                 
 .روايت كرده است) 1/309(ابونعيم در كتاب حلية االولياء  )١(
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 ٢٥٧

٢٥٧

اين مرحله رسيد  وقتي انسان به . ماند ترين چيز از وي مخفي نمي و جزئي
صعود به مرحله باالتر يعني خيره شدن با چشم دل به نزديكي و همراهي خدا 

  .بسيار آسان خواهد بود
  .مراتب احسان

  :احسان دو مقام دارد
يعني اينكه انسان مؤمن با احساس مشاهده، اطالع و : مقام اخالص - 1

زديكي خدا از او به انجام امور عبادي بپردازد، هرگاه به چنين مقامي نائل آمد ن
، -دارد  چون چنين احساسي وي را از روي آوردن به غير خدا باز مي -

  .شود مخلص قلمداد مي
و آن اينكه انسان مسلمان بر اساس مشاهده خداوند متعال : مقام مشاهده - 2

اي  يعني ايمان، بصيرت و معرفتش به مرتبه با چشم دل به بندگي اشتغال ورزد،
رسيده باشد كه غيب در نظر وي حاضر و آشكار گردد؛ اين عين مقام احساني 

  .)1(است كه در حديث جبريل بدان اشاره شده است

                                                 
 .76−1/75جامع العلوم, )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٥٨

٢٥٨

  شرايط نماز: درس ششم
  

  : شرايط نماز نه تا هستند
حدث، مسلمان بودن، رسيدن به سن تكليف، تمييز پيدا كردن، طهارت از 

ايستادن و نيت  طهارت از پليدي، ستر عورت، فرا رسيدن وقت نماز، رو به قبله 
  .آوردن

جمع شرط است، شرط در لغت به  –آمده شيخكه در تعبير  -واژه شروط 
چيزي كه فقدانش : معني نشانه است، و اما در اصطالح فقها عبارت است از

ود ديگري الزم گردد، ولي از وجودش وج موجب فقدان چيز ديگري مي
ولي  ،يابد آيد، يعني هرگاه شرط پاكيزگي تحقق نيافت نماز هم تحقق نمي نمي

مراد از . الزم نيست هرگاه پاكيزگي وجود داشت حتما نماز هم بدنبالش بيايد
  .شرايط نماز شرايط صحت آن است

  :شرايط نماز
ي اعمال  يعني نماز شخص كافر درست نيست چون همه: مسلمان بودن - 1

y  x   w    v  u  }: باشد انسان كافر مردود و از درجه اعتبار ساقط مي
  f  e  d  c  b  a   `_  ~  }  |  {  z

   h  gz) .مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در ( ).17: هالتوب
) ارزش و بى(آنها اعمالشان نابود ! دهند حالى كه به كفر خويش گواهى مى

  ).، جاودانه خواهند ماند)وزخد(و در آتش  ؛شده
: الفرقان. (k  j  i   h  g  f  e  d      c  bz  }  :فرمايد و يا مي

23(K )رويم، و همه را همچون ذرات  اند مى و ما به سراغ اعمالى كه انجام داده
  ).دهيم غبار پراكنده در هوا قرار مى
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 ٢٥٩

٢٥٩

_  }  :فرمايد دليل اينكه نماز غير مسلمان پذيرفتني نيست اين است كه مي

  lk  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `z) .85: آل عمران.(  
شود و او در  و كسي كه غير از اسالم آئيني برگزيند از او پذيرفته نمي(

  ).آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود
نقطه مقابل عقل، ديوانگي است كه  ):رسيدن به سن تكليف(عاقل بودن  - 2

در اين  صمكلف به انجام هيچ عملي نيست، پيامبر خدا هم  انسان ديوانه 
النائم حتى يستيقظ, واملجنون حتى يفيق, : رفِعَ القلم عن ثالثة« :فرمايد زمينه مي

  .)1(»والصغري حتى يبلغ
خوابيده تا وقت بيدار شدن، ديوانه : تكليف از سه گروه برداشته شده است(

  ).به سن تكليفهوش آمدن و كودك تا وقت رسيدن  تا وقت به
رسيد ) سن تمييز(وقتي كودك به سن هفت سالگي : تمييز پيدا كردن - 3

مروا « :فرمايد مي صشود، چون پيامبر خدا  دستور نماز خواندن به وي داده مي
  .)2(»أبناءكم بالصالة لسبع, وارضبوهم عليها لعرش, وفرقوا بينهم يف املضاجع

را در سن هفت سالگي به نماز  - و در روايتي فرزندانتان - پسرانتان(
  - در صورت نماز نخواندن  -خواندن دستور دهيد، در سن ده سالگي آنان را 

  ).را از هم جدا كنيد -يعني رختخواب پسر و دختر  - بزنيد و رختخوابشان
يعني بايد شخص نمازگذار ): مبطالت وضو و غسل(طهارت از حدث  - 4

ال يقبل اهللا «: فرمايد مي صپيامبر خدا از مبطالت وضو و غسل پاك باشد، زيرا 
  .)3(»صالة بغري طهور

                                                 
 .اند ابوداود, نسائی وابن ماجه روايت كرده در مسند خود,امحد  )١(
 .اند حاكم, امحد وابوداود روايت كرده )٢(
 .اند مسلم وديگران روايت كرده )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٦٠

٢٦٠

  ).پذيرد خداوند هيچ نمازي را بدون وجود طهارت نمي(
  .)1(»ال يقبل اهللا صالة من أحدث حتى يتوضأ« :فرمايد و يا مي

  ).پذيرد وضو را تا وضو نگيرد نمي خداوند نماز شخص بي(
چون خداوند متعال : ل نمازاز ميان برداشتن پليدي بدن، لباس و مح - 5
  ). و لباست را پاك كن( ).4: المدثر. (z¦  §     ¨   }  :فرمايد مي

 .»تنزهوا من البول, فإن عامة عذاب القرب منه«: فرمايد هم مي صپيامبر خدا 
  ).گيرد خود را از ادرار پاكيزه نگه داريد، زيرا اكثر عذاب قبر از آن نشأت مي( 
يد عورت را با لباسي ضخيم پوشاند، زيرا پيامبر خدا يعني با: ستر عورت - 6
  .)2(»بخامر ال يقبل اهللا صالة حائض إالّ « :فرمايد مي ص
  ).پذيرد خداوند نماز زن بالغ را بدون روبند نمي(

همه علما اتفاق نظر دارند كه نماز انسان برهنه در صورت توانايي تهيه 
ن و كنيزكها از ناف تا زانو حدود عورت براي مردا. لباس، قابل قبول نيست

به  -در صورت حضور نداشتن افراد بيگانه  -است، همه بدن زنان آزاده 
گردد، ولي اگر بيگانگان حضور  استثناي دست و صورت، عورت محسوب مي

دليل وجوب ستر عورت حديث . داشتند بايد سر و صورتش را نيز بپوشاند
لباست را اگر با ( ،»لو بشوكةوازرره و« :گويد است كه مي بن اكوع  هسلم

  ).خاري هم باشد، دكمه بزن
هم در آغاز وقت  ؛در حديثي آمده كه جبريل : فرا رسيدن وقت نماز - 7

: يا حممد«: ايشان گفت  و هم در پايان وقت پيامبر را امامت كرد و سپس به
                                                 

 .متفق عليه )١(
 .ابوداود روايت كرده است )٢(
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 ٢٦١

٢٦١

 . »الصالة بني هذين الوقتني
  ).شود ميان اين دو وقت انجام مي اي محمد نماز(

. x  w  v  u   t    s   z  yz}  :فرمايد خداوند هم مي
  ).نماز بر مؤمنان فرض و داراي اوقات معلوم و معين است( ).103: النساء(

بايد نماز در اوقات مشخصي صورت پذيرد اين آيه است كه دليل اينكه 
e  d  c  b  a ` _ ^  ]f      i  h   g} :فرمايد مي

  l  k        jz) .78: اءاإلسر.(  
) نيمه شب(تا نهايت تاريكى شب ) هنگام ظهر(ماز را از زوال خورشيد ن(
چرا كه قرآن فجر، مشهود  ؛را) نماز صبح(و همچنين قرآن فجر  ؛پا داربر
  ).است) فرشتگان شب و روز(

   q  p  o  n  m  lr}  :فرمايد خداوند مي: ايستادن  رو به قبله - 8

u  t  sv  {   z  y  x  w|    ¢  ¡  �  ~  }
£ z) .براى تعيين (هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان  نگاه( ).144: هالبقر

اى كه از آن خشنود باشى، باز  اكنون تو را به سوى قبله! بينيم مى) قبله نهايى
و هر جا باشيد، روى ! پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن. گردانيم مى

  ).خود را به سوى آن بگردانيد
 صمحل نيت قلب و تلفظ بدان بدعت است، پيامبر خدا : نيت آوردن - 9
   .»إنام األعامل بالنيات, وإنام لكل امرئٍ ما نو« :فرمايد مي

معيار پذيرش كردارها نيت است، و هر كس بر اساس نيتش پاداش (
  ).گيرد مي



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٦٢

٢٦٢

  اركان نماز: درس هفتم
  

  :نماز داراي چهارده ركن و پايه است
ورت توانايي، تكبيرة االحرام، خواندن سوره فاتحه، ركوع، اعتدال قيام در ص 

بعد از ركوع، سجده كردن بر هفت عضو، بلند شدن از سجده، نشستن بين دو 
سجده، آرامش در همه اركان، رعايت ترتيب ميان اركان، تشهد پاياني، نشستن 

  .و دو بار سالم دادن صبراي آن، فرستادن صلوات بر پيامبر 
  :پردازيم ك به شرح يكايك اركان نماز مياين و
 :دليل آن اين آيه است كه: قيام در نمازهاي فرض براي انسان توانا - 1

{  I  H   G  F  E  D  C  B  Az) .238: هالبقر.(  
و از ! كوشا باشيد) عصر (نماز وسطى ) به خصوص(در انجام همه نمازها، (

  ).روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد
  .)1(»..صلّ قائامً «: فرمايد هم در اين باره مي صيامبر خدا پ 
  ...).نماز را ايستاده بخوان(
را » اهللا اكبر«ي ديگري جاي  هيچ جمله): اهللا اكبر گفتن(تكبيرة االحرام  - 2
ه«: فرمايد كه مي صگيرد، دليل آن، روايتي است از پيامبر خدا  نمي ريمُ ا حتَ

, وحتليلها التسليم  .»التَّكبريُ
  ).يابد نماز با تكبيرة االحرام آغاز و با سالم دادن پايان مي(
  . »إذا قمت إىل الصالة فكرب«: فرمايد و يا مي 
).هر گاه براي نماز به پا خاستيد اهللا اكبر بگو( 

                                                 
 .بخاری روايت كرده است )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٦٣

٢٦٣

خواندن فاتحه در تمام ركعات واجب است، زيرا : خواندن سوره فاتحه - 3
  .»قرأ بفاحتة الكتابال صالة ملن مل ي«: فرمايد مي صپيامبر 

  ).گردد نماز كسي كه سوره فاتحه را نخوانده باشد منعقد نمي(
  .ركوع - 4
  .اعتدال پس از ركوع - 5
  .سجده بردن بر هفت عضو - 6
  .اعتدال پس از سجده - 7
 :فرمايد دليل اركان مزبور اين آيه است كه مي: نشستن بين دو سجده - 8

{  i  h  g  f  ez) .77: الحج.(  
  ).ركوع و سجده كنيد! ايد ن آوردهايما  ساني كهاي ك(

دَ عىل سبعة أعظُم« :فرمايد هم مي صپيامبر خدا    .)1(»أمرت أن أسجُ
  ).به من فرمان داده شده بر هفت عضو سجده كنم(
  .طمأنينه و آرامش در تمامي اركان - 9

 دليل اركان مزبور حديثي از ابوهريره : رعايت ترتيب ميان اركان -10
] فقام[إذ دخل رجل فصىل  صبينام نحن جلوس عند النبي :گويد كه مياست 

, ثم قال» ارجع فصل فإنك مل تُصل«: فقال صفسلم عىل النبي  والذي : فعلها ثالثاً
إذا قُمت إىل «: صبعثك باحلق نبيا ال أحسن غري هذا فعلمني, فقال له النبي 

, ثم  الصالة فكرب, ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً
 , , ثم ارفع حتى تطمئن جالساً , ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ارفع حتى تعتدل قائامً

 . »ثم افعل ذلك يف صالتك كلها
                                                 

 .اند بخاری ومسلم روايت كرده )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٦٤

٢٦٤

نشسته بوديم، ناگاه مردي آمد و نماز به جاي  صروزي خدمت پيامبر (
وباره برگرد د: آورد، سپس خدمت پيامبر آمد و عرض سالم كرد، پيامبر فرمود

نمازت را بخوان چون نماز نخواندي، آن مرد سه بار نمازش را اعاده كرد ولي 
سوگند به كسي كه تو را به : گرفت، سپس گفت هر بار پيامبر از او انتقاد مي

هرگاه براي : حق برانگيخته بهتر از آن بلد نيستم، پس مرا ياد ده، پيامبر فرمود
بگو، سپس در حد توان قرآن تالوت كن،  »اهللا اكبر«نماز به پا خاستيد ابتدا 

آنگاه به صورتي آرام و مطمئن به ركوع برو، سپس بلند شو تا كامال به اعتدال 
آيي، بعدا به سجده برو تا طمأنينه و آرامش يابي، سپس بلند شو تا در حالت  مي

  ).نشسته آرامش يابي، و اين روش را در كل نمازت انجام بده
تشهد جزو فرايض نماز است، چنانچه در حديث ابن  اين: تشهد پاياني -11

نا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد« :مسعود آمده السالم عىل اهللا من عباده, : كُ
السالم عىل اهللا من : ال تقولوا«: صوقال النبي . السالم عىل جربيل وميكائيل

 .»لطيباتالتحيات هللا والصلوات وا: هو السالم, ولكن قولوا  عباده, فإن اهللا
درود بر خدا از طرف بندگانش، درود بر : گفتيم ما پيش از وجوب تشهد مي(

نگوييد سالم بر خدا از طرف بندگانش، : فرمود صپيامبر . جبريل و ميكائيل
ها از آن  سالم و درود و پاكيزگي: چون خدا خودش سالم است، بلكه بگوييد

  .)1()خدا است
إذا قعد أحدكم « :فرمايد مي صامبر چون پي: نشستن براي تشهد اخير -12

  .)2(»يف الصالة فليقل التحيات

                                                 
 .د اشاره خواهيم كرددر درس بعدی به الفاظ تشه )١(
 .متفق عليه )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٦٥

٢٦٥

  ...).التحيات : هرگاه يكي از شما در نماز نشست بايد بگويد(
زيرا ايشان در شرح اعمال نماز : صفرستادن صلوات بر پيامبر  -13

در روايتي ) سپس بر پيامبر درود بفرستد( »صثم يصيل عىل النبي « :فرمايند مي
  .)1(»ثم يدعو صليصل عىل النبي «: آمده استديگر 
  ).سپس دعا كند بايد بر پيامبر صلوات بفرستد و(

 .»وتحليلها التسليم«: فرمايد مي صچون پيامبر خدا : دو بار سالم دادن -14
  ).يابد نماز با سالم دادن پايان مي(

                                                 
 .اند امحد وابوداود روايت كرده )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٦٦

٢٦٦

  واجبات نماز: درس هشتم
  

  :هشت چيز در نماز واجب است
براي امام و ) سمع اهللا لمن حمده(جز تكبيرة االحرام، گفتن همه تكبيرات به 

براي همه، ) لك الحمدربنا و(، گفتن )اندخو كسي كه به تنهايي نماز مي(منفرد 
در سجده، ) سبحان ربي االعلي(در ركوع، گفتن ) سبحان ربي العظيم(گفتن 
  .آن بين دو سجده، خواندن تشهد پاياني و نشستن براي) رب اغفر لي(گفتن 
  :شيخاينك داليل واجبات آمده در بيانات  و
آمده  چون در روايت ابن مسعود : همه تكبيرات به جز تكبيرة االحرام - 1
  .)1(»يكرب يف كل رفع وخفض, وقيام وقعود صرأيت النبي «:كه

» اهللا اكبر«پيامبر را ديدم در هر بار بلند شدن، پايين آمدن، قيام و نشستن (
  ).گفت مي

  .»إذا كرب اإلمام فكربوا«: يثي ديگر آمده استدر حد 
  .كه امر در اينجا براي وجوب است). گفت شما هم بگوييد» اهللا اكبر«هرگاه امام (

در توضيح نماز پيامبر  زيرا حذيفه : در ركوع )العظيم سبحان ريب(گفتن 
سبحان «ويف سجوده » سبحان ريب العظيم«: فكان يقول يف ركوعه: گويد مي ص
 سبحان ريب«در سجده  و »العظيم سبحان ريب«ايشان در ركوع ( .»األعىل ريب

  ).گفتند مي» االعىل
درباره  ابوهريره : منفرد براي امام و) سمع اهللا لمن حمده(گفتن  - 3

حني يرفع » سمع اهللا ملن محده«: أنه كان يقول: گويد مي صكيفيت نماز پيامبر 
                                                 

 .اند امحد, نسائی وترمذی روايت كرده )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٦٧

٢٦٧

  .)1(صلبه من الركعة
  ).گفت را مي» سمع اهللا لمن حمده«شدن از ركوع او در حين بلند (
در  زيرا ابوهريره : براي امام و مأموم و منفرد) ربنا ولك الحمد(گفتن  - 4

   .»ربنا ولك احلمد«وهو قائم : ثم يقول: گويد حديث مزبور مي
  ).آورد را بر زبان مي» ربنا ولك الحمد«سپس در حال قيام جمله (
به دليل همان حديث پيشين : ها در سجده) ىحان ربي االعلسب(گفتن  - 5

  .حذيفه
: آمده كه  در حديث حذيفه: ها ميان سجده )رب اغفر لی(گفتن  - 6

  .)2()رب اغفر لی(: گفت ها مي پيامبر خدا ميان سجده
 صكان : چون در حديثي آمده كه: تشهد آخر و نشستن براي آن – 8و7

  . يقرأ يف كل ركعتني التحية
در حديثي ديگر  ،)خواند پس از هر دو ركعت تحيات مي صپيامبر خدا (

  .)3(»إذا قعدتم يف كل ركعتني فقولوا التحيات«:آمده است
تفاوت ميان اركان و واجبات در اين است كه ترك عمدي يا اشتباهي اركان 

گردد، ولي ترك واجبات تنها در صورت عمدي بودن نماز  موجب ابطال نماز مي
  .)4(شود ر از روي اشتباهي باشد با سجده سهو جبران ميكند، و اگ را باطل مي

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .اند نسائی وابن ماجه روايت كرده )٢(
 .اند امحد ونسائی روايت نموده )٣(
 .رشوط الصالة, امام حممد بن عبد الوهاب )٤(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٦٨

٢٦٨

  تشهد: درس نهم
  
التحيات هللا, والصلوات, والطيبات, (: تشهد بدين صورت است كه بگويد

السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته, السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني, 
  ). رسولهأشهد أال إله إال اهللا, وأشهد أن حممداً عبده و

حمت ها سزاوار خداوند است، درود و ر همه ستايشها، درودها و پاكيزگي(
، درود خدا بر ما و بندگان شايسته او، گواهي !و بركات خدا برتو اي پيامبر

 صدهم كه محمد  هيچ معبودي به حق نيست جز اهللا و گواهي مي دهم كه  مي
  ).بنده و فرستاده او است

اللهم صلّ عىل حممد, ( :گويد ود فرستاده و ميدر صسپس بر پيامبر خدا 
وعىل آل حممد, كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم, إنك محيد جميد, وبارك عىل 

 ). حممد, وعىل آل حممد, كام باركت عىل إبراهيم, وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد
دانش بر محمد و خاندانش درود بفرست چنانچه بر ابراهيم و خان! خدايا(

ي با شكوهي، و بر محمد و خاندانش بركت و  درود فرستادي، كه تو ستوده
ي  رحمت بفرست چنانكه بر ابراهيم و خاندانش بركت فرستادي كه تو ستوده

  ).بزرگواري
آنگاه در تشهد پاياني از عذاب دوزخ و قبر، مصيبت مرگ و زندگاني و 

ا را به فرياد طلب، ولي دجال به خدا پناه آورده و سپس به دل خواه خود خد
: اينكه بگويد  بهتر است در اين زمينه از دعاهاي مأثور استفاده كند، از جمله

اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إين ظلمت نفيس ظلامً (
, وال يغفر الذنوب إالّ  أنت, فاغفر يل مغفرة من عندك, وارمحني إنك أنت  كثرياً

 ). الغفور الرحيم



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٦٩

٢٦٩

! گذاري و نيكو عبادت كردنت ياري ده، خدايامرا بر ذكر، شكر! اياخد(
تواند  ام و جز تو نيز كسي نمي گمان من ستمهاي بسياري به خود روا داشته بي

گناهان را بيامرزد پس مرا مورد آمرزش و رحمت خويش قرار ده كه تو 
  ).ي مهرباني آمرزنده

د بال فاصله براي ركعات توان تشهد اول تا شهادتين است و نمازگذار مي
هم درود فرستد چون احاديث  صبعدي بر خيزد ولي بهتر است بر پيامبر 

  .گيرد وارده در اين زمينه عام است و تشهد اول را نيز در بر مي
  :شيخواينك توضيح بيانات 

تشهد ابن مسعود را انتخاب نموده كه پيشتر بدان اشاره شد، ابن  : شيخ
التشهد, كفي بني كفيه, كام يعلمني  صني رسول اهللا علم«:گويد مي مسعود 

  .)1(»السورة من القرآن
بود تشهد را نيز همچون  صدر حالي كه دستم در دست پيامبر خدا (

  ).آموزش قرآن به من ياد داد
رود، ولي  شمار مي ترين تشهد به البته گر چه تشهد ابن مسعود صحيح

اند، از اين رو نمازگذار هر كدام  هاي ديگري نيز براي تشهد روايت شده صيغه
را انتخاب نمايد نمازش صحيح است، البته اگر همه آنها را به صورت متناوب 

  .بخواند بهتر است
اي : پرسيد صاز پيامبر  بشير بن سعد : گويد مي ابو مسعود بدري 

اين   خداوند كه دستور فرستادن درود بر تو به ما داده چگونه به! پيامبر خدا
: بگوييد: ساكت ماند و سپس فرمود  كمي صفه اقدام نماييم؟ پيامبر وظي

اللهم صلّ عىل حممد وعىل آل حممد, كام صليت عىل آل إبراهيم, وبارك عىل حممد «
                                                 

 .اند وديگران روايت كرده) ٢/١٤(, مسلم)٤/١٧٦(, بخاری)١/١١٤(امحد )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٧٠

٢٧٠

والسالم كام . وعىل آل حممد, كام باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد
   .)1(»علمتم

بفرست چنانچه بر خاندان ابراهيم درود  بر محمد و خاندانش درود! خدايا(
فرستادي، و بر محمد و خاندانش بركت بفرست چنانكه بر خاندان ابراهيم 

سالم كردن نيز چنان است كه قبال . ي با شكوهي بركت فرستادي كه تو ستوده
  ). ايد ياد گرفته

اللهم صلّ عىل حممد «: فرمود صدر بخشي از اين حديث آمده كه پيامبر 
  .)2(»..آل حممد, كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميدوعىل 

إذا تشهد أحدكم «: فرمود صروايت شده كه پيامبر خدا  از ابوهريره 
اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب : فليستعذ باهللا من أربع, يقول

   .)3(»القرب, ومن فتنة املحيا واملامت, ومن فتنة املسيح الدجال
كي از شما تشهد خواند بايد از چهار چيز به خدا پناه برده و هرگاه ي(

از عذاب دوزخ و قبر، آزمايش مرگ و زندگي و دجال به تو پناه ! خدايا: بگويد
  ).برم مي

حديث فوق مشروعيت پناه بردن به خدا از آن چهار چيز پس از فرستادن 
  .رساند را مي صدرود بر پيامبر 

مرا دعايي ياد ده كه در نمازها : گفت صا به پيامبر خد ابوبكر صديق 
لْ «: بخوانم، ايشان فرمودند , وال يغفر الذنوب : قُ اللهم إين ظلمت نفيس ظلامً كثرياً

                                                 
 .اند بخاری ومسلم از كعب بن عجره روايت كرده )١(
 ).2/16(و مسلم) 3/15(بخاری )٢(
 .متفق عليه )٣(
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 ٢٧١

٢٧١

  .)1(»أنت, فاغفر يل مغفرة من عندك, وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم إالّ 
ز ام و جز تو ني گمان من ستمهاي بسياري به خود روا داشته بي! خدايا: بگو(

تواند گناهان را بيامرزد پس مرا مورد آمرزش و رحمت خويش قرار  كسي نمي
  ).ي مهرباني ده كه تو آمرزنده

اين حديث دال بر آن است كه دعا در جاي جاي نماز و از جمله پس از 
و پناه بردن به خدا از آن چهار چيز،  صتشهد، درود فرستادن بر پيامبر 

اهاي وارده را نيز بخواند اشكالي ندارد، زيرا باشد، و اگر غير از دع مشروع مي
  .»ثم ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو«: آمده است  در حديث ابن مسعود

  ).سپس هر دعايي را كه بيشتر دوست دارد انتخاب نمايد(
اللهم اغفر يل ما قدمت وما « :اند، از جمله دعاهاي مأثور فراواني روايت شده

م, ا أعلنت, وما أرسفت, وما أنت أعلم به مني, أنت املقدأخرت, وما أرسرت وم
 .»أنت وأنت املؤخر, ال إله إالّ 

روي مرا و هر  گناهان گذشته و آينده، نهان و آشكار، اسراف و زياده! بارالها(
  ).داني بيامرز، جز تو الهي نيست چه نيز خود بهتر از من مي

خص معيني دعا كرد، چون اي ديگر در اينجا اينكه درست است براي ش نكته
  .كرد در نماز براي مستضعفين مكه دعا مي ص پيامبر خدا

  :  هاي تشهد معني واژه
همه بزرگداشتها از لحاظ ملكيت و شايستگي از قبيل سر فرود  :»التحيات«

آوردن، ركوع، سجده، ماندگاري و دوام از آن خدا است و هركه آنها را براي 
  .رود شمار مي افر بهغير خدا بكار گيرد مشرك و ك

                                                 
 .متفق عليه )١(
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 ٢٧٢

٢٧٢

  .همه دعاها، برخي معتقدند مراد از آن نمازهاي پنجگانه است :»الصلوات«
شود نه سالم  كردارهاي شايسته، يعني به خدا تحيت گفته مي :»الطيبات هللا«

چون سالم دعا و درود است و خدا نيز جز گفتارها و كردارهاي پاكيزه را 
  .پذيرد نمي
يعني اينكه سالمت و رحمت و  :»ورمحة اهللا وبركاته هيا النبیأم عليک السال«

  .كني درخاست مي صبركت را براي پيامبر 
بندگان   يعني اينكه بر خود و تمامي :»السالم علينا وعلی عباد اهللا الصاحلني«

سالم دعا است و شايستگان نيز . فرستي شايسته زمين و آسمان درود مي
  .همراه خدا به فرياد طلبيده شوند  اينكه  شود نه برايشان دعا كرده مي

يعنـي   :»عبده ورسـوله شهد أن حممداً أأشهد أن ال اال اهللا وحده ال رشيک له و«
آوري محمـد،   آسـمان و بنـدگي و پيـام    گواهي دادن به يكتايي خدا در زمين و

گردد بلكـه   اي كه تكذيب نمي گيرد و فرستاده اي كه مورد پرستش قرار نمي بنده
شود كه خـدا افتخـار بنـدگي را بـه وي ارزانـي       و فرمانبرداري مياز او پيروي 
: الفرقـان . (ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤z  »  ¬   ®  }  :داشته اسـت 

و او از صـفات  (خداونـد بسـيار و انعـام وى بـزرگ اسـت      بركت خير و ( ).1
اش نازل كرد  كسى كه قرآن را بر بنده )باشد مخلوقات برتر و واال و خجسته مى

 ).دهنده جهانيان باشد تا بيم
 :»نک محيد جميدإبراهيم إاللهم صل علی حممد وعلی آل حممد كام صليت علی «
اش در مأل اعلي است، چنانچه  از طرف خدا مورد ستايش قرار دادن بنده هصال

خدا ستايش او بر  هصال: كند كه بخاري در صحيح خود از ابوالعاليه نقل مي
رحمت است ولي ديدگاه  هصال: اند ي گفتهبرخ. اش در عالم اعلي است بنده
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 ٢٧٣

٢٧٣

از  از طرف فرشتگان آمرزش خواهي است، و هصال. نخست درست است
  .گردد جانب انسانها نيز دعا محسوب مي

خاندان هاشم و عبدالمطلب است، همسران  ص مراد از خاندان پيامبر
اندان خ. بزرگوارش نيز داخل مفهوم آلي هستند كه نبايد بدانها زكات داده شود

  .رود شمار مي ابراهيم نسلهاي مؤمن پس از ايشان به
در درود فرستادن براي پيامبر و غير ايشان نيز درست  هاستفاده از تعبير صال

روايت شده  صاست به شرط اينكه آن افراد زياد نباشند، زيرا از پيامبر خدا 
  .»اللهم صلّ عىل آل أيب أوىف« :فرمود كه مي

  ).ابواوفي درود بفرستبر خاندان ! خدايا (
و همچنين به شرط اينكه به عنوان شعار براي برخي مردم قرار داده نشده و  

  .اي از اصحاب بكار گرفته نشود يا تنها براي عده
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 ٢٧٤

٢٧٤

  سنتهاي نماز: درس دهم
  

  :اي از سنتهاي نماز بدين شرح است پاره
  .دعاي افتتاح - 1
نه در حال قيام و گذاشتن دست راست روي دست چپ و باالتر از سي - 2

  .پيش و پس از ركوع
بلند كردن دستها به صورت باز و با انگشتاني بسته و نزديك الله گوشها  - 3
هنگام گفتن اهللا اكبر اول، ركوع، برخاستن از آن و برخاستن از تشهد اول   به

  .براي ركعت بعدي
  .ها بيش از يك بار گفتن اذكار ركوع و سجده - 4
س از ذكر ربنا ولك الحمد، بعد از برخاستن از ركوع گفتن اذكار ديگر پ - 5

  .ها و بيش از يك بار آمرزش خواهي ميان سجده
  .هنگام ركوع  قرار دادن سر در مقابل پشت به - 6
 فاصله گذاشتن ميان بازوها و پهلوها، شكم از رانها و رانها از ساقها به - 7

  .هنگام سجده 
  .دهبلند كردن بازوها از زمين در حين سج - 8
نشستن روي پاي چپ و عمود قرار دادن پاي راست در تشهد اخير و  - 9

  .ها ميان سجده
نشستن روي نشيمنگاه و گذاشتن پاي چپ زير پاي راست و (تورك  -10

در تشهد پاياني نمازهاي چهار ركعتي و سه ) عمود قرار دادن پاي راست
  .ركعتي
هنگام نشستن تا پايان اشاره با انگشت سبابه در تشهد اول و دوم از  -11
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 ٢٧٥

٢٧٥

  .تشهد و تكان دادنش در وقت دعا كردن
  .درود فرستادن به محمد و ابراهيم و خاندانشان در تشهد پاياني -12
  .دعا در تشهد اخير -13
، عيدهادر نماز صبح، جمعه، ) آشكارا خواندن سوره فاتحه(جهر  -14

  .عشاء و در دو ركعت اول نماز مغرب و) طلب باران(استسقا 
در نمازهاي ظهر، عصر، ركعت سوم نماز ) نهان خواندن آن(اسرار  -15

  .مغرب و دو ركعت اخير نماز عشاء
  .خواندن مقداري قرآن بعد از سوره فاتحه -16

عالوه بر سنتهاي فوق خوب است سنتهاي ديگري نيز مراعات شوند، از 
  :جمله
استن از ركوع بعد از برخ» ربنا ولك الحمد«قرائت اذكاري پس از ذكر   - 1

  ).نمازگذار تنها(براي امام، مأموم و منفرد 
  .هنگام ركوع گذاشتن دستها روي رانها با فاصله انداختن ميان انگشتان به - 2

  :شيخو اينك بيان داليل سنتهاي آمده در بيانات 
  ....سنتهاي نماز): الف

  :شوند سنتهاي نماز به دو بخش تقسيم مي
  ).اقوال(سنتهاي گفتاري  - 1

  ).افعال(سنتهاي كرداري 
الزم : اينكه در متن درس بدانها اشاره كرده است، نكته قابل توجه  : شيخ

است شخص نمازگذار آنها را به صورت حتمي انجام دهد، يعني اگر به 
انجامشان اقدام ورزيد داراي پاداش است و اگر هم آنها را فروگذاشت گناهي 

ان بدانها توجه كرده و به طور كلي مرتكب نشده است، ولي بايد انسان مسلم
: فرمايد در اين رابطه مي صپشت سرشان نگذارد، چون پيامبر نور و رحمت 
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 ٢٧٦

٢٧٦

   .»عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني, عضوا عليها بالنواجذ
  ).يدبسنت من و جانشينان هدايت يافته مرا انجام داده و مصرانه بدانها بچس(

نامگذاري دعاي مزبور بدين اسم اين است كه چون  علت: دعاي افتتاح) ب
  .شود نماز با آن آغاز مي

سبحانك « :اينكه بگويد اند، از جمله  دعاهاي متعددي براي افتتاح وارد شده
   .»اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعاىل جدك, وال إله غريك

ر چنانكه شايسته مقام با عظمتت است تو را از نقص وكژيها دو! خدايا(
آيد،  كنم، خير و بركت بر اثر نام مبارك تو به دست مي دارم و ستايشت مي مي

بسيار بزرگوار و با عظمت هستي و جز تو معبود به حقي در زمين و آسمان 
  ).وجود ندارد
هميشگي از يكي از دعاهاي افتتاح مأثور درست است ولي بهتر آن  استفاده 

ه كند تا فضيلت عمل به سنت را است به صورت متناوب از همه آنها استفاد
  . تصاحب كند

اللهم باعد بيني وبني « :يكي ديگر از دعاهاي مأثور اين است كه بگويد
ى الثوب  نقَ خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب, اللهم نقني من خطاياي كام يُ

  .)1(»األبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربد
به اندازه فاصله شرق و غرب ميان من و گناهانم فاصله بينداز، ! بارالها( 

مرا از خطاهايم پاك گردان چنانچه لباس سفيد از چرك و آلودگي پاك ! خدايا
  ).با آب و برف و تگرك خطاهايم را شست شو ده! شود، خدايا مي

  :گذاشتن دست راست روي دست چپ) ج
                                                 

 .متفق عليه )١(
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 ٢٧٧

٢٧٧

 .)1(»ليمنى عىل اليرسثم وضع ا«: در حديث وائل بن حجر آمده است
  ).سپس دست راست را روي دست چپ گذاشت(

إنا معرش األنبياء أمرنا بتعجيل «: فرمايد در حديثي ديگر مي صپيامبر خدا 
  .)2(»فطرنا وتأخري سحورنا, وأن نضع أيامننا عىل شامئلنا يف الصالة

ن و گمان ما گروه پيامبران به تعجيل در افطار، تاخير در سحري خورد بي( 
  ).ايم هگذاشتن دست راستمان روي دست چپ در نماز فرمان داده شد

إن من السنة يف الصالة « :نقل شده است -  با سندي مورد انتقاد - از علي 
   .)3(»وضع األكف عىل األكف حتت الرسة

تر از ناف در نماز جزو سنت  گمان گذاشتن دست روي دست پايين بي(
  ).گردد محسوب مي

  ...دستها به صورت باز بلند كردن) د
  .)4(»كان يرفعهام ممدودة األصابع« :صچون پيامبر خدا 

  ).كرد ستانش را به صورتي باز بلند ميد(
كان يرفع يديه حياذي هبام ( :در اين زمينه روايت كرده كه ابوحميد 

   .)5()منكبيه
  ).كرد دستانش را تا نزديك الله گوشهايش بلند مي صپيامبر خدا (

                                                 
 .اند امحد ومسلم روايت كرده )١(
 .ابوداود با سندی حسن از طاوس به صورت مرسل ورايت كرده است )٢(
 .البته غري از اينها نيز روايت گشته ولی رای ارجح مهان رای اولی است. ده استامحد روايت كر )٣(
 .ابوداود روايت كرده است )٤(
 .مهان )٥(
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 ٢٧٨

٢٧٨

كان يرفع يديه حتى حياذي هبام فروع ( :كند نيز روايت مي حويرث مالك بن 
  ).كرد دستانش را تا نزديك الله گوشهايش بلند مي صپيامبر ( .)1()أذنيه

بلند كردن دستان نشانه برداشتن پرده و مانع ميان او و پروردگارش و 
  .انگشت سبابه نيز بيانگر يكتاپرستي است

أنه إذا قام إىل الصالة « :نمايد كه ر نقل مياز پيامب علي بن ابي طالب 
املكتوبة كرب ورفع يديه حذو منكبيه, ويصنع مثل ذلك إذا قىض قراءته وأراد أن 
يركع, ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع, وال يرفع يديه يف يشء من صالته وهو 

  .)2(»قاعد, وإذا قام من السجدتني رفع يديه كذلك وكرب
گفت و  مي» اهللا اكبر«خاست ابتدا  براي نماز واجب بر مي هرگاه) پيامبر(او (

برد، بعد از اتمام قرائت و برخاستن از  هايش باال مي دستانش را تا نزديك شانه
كرد، و هرگاه  كرد ولي در حين نشستن، دستانش را بلند نمي ركوع نيز چنان مي
  ).گفت مي »اهللا اكبر«خاست دستهايش را بلند كرده و  از سجده نيز بر مي

  ....بيش از يك بار گفتن) هـ
» سبحان ربي العظيم«هنگام ركوع  به: شنيده كه صاز پيامبر خدا  حذيفه 

  بنابر اين اصل واجب يك )3(.گفت مي» سبحان ربي االعلي«ها  و در وقت سجده
  .بار، كمترين درجه كمال سه بار و باالترين كمال نيز ده بار است

  ...از ذكر گفتن اذكار ديگر پس) و
: كان يقول بني السجدتني :صكه پيامبر  زيرا به دليل حديث حذيفه 
                                                 

 .متفق عليه )١(
 .امحد, ابوداود وترمذی روايت نموده وترمذی تصحيحش هم كرده است )٢(
 .ابوداود ورايت كرده است )٣(
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 ٢٧٩

٢٧٩

، يك )آورد را بر زبان مي »رب اغفر لی«ها ذكر  ميان سجده( .)1(»رب اغفر يل«
  .بار واجب است

  ...قرار دادن سر در مقابل) ز
إذا ركع مل يُشخص رأسه  − صأي النبي  − وكان«: آمده كدر حديث عائشه 

به, ولكن بني ذلكومل    .)2(»يُصوِّ
رفت سرش را نه كامال بلند  هرگاه به ركوع مي - صيعني پيامبر  -  و او(
  ).آورد بلكه ميان اين دو حالت بود كرد و نه كامال پايين مي مي

  ...فاصله گذاشتن ميان بازوها و) ح
أنه كان ال يفرتش « :آمده است صدر شرح كيفيت نماز پيامبر خدا 

   .)3(»ذراعيه
وكان يرفعهام عىل األرض, ويباعدمها «: ، بلكه)خواباند او بازوهايش را نمي(

  .)4(»هعن جنبيه, حتى يبدو بياض إبطيه من ورائ
اي كه  كرد به گونه دستانش را از زمين بلند كرده و از پهلوهايش دور مي(

  ).گشت سفيدي زير بغلش از پشت مشاهده مي
  ...نشستن نمازگذار روي) ط

آن يك نفر نمازگذاري كه كيفيت نماز بلد نبود چنين  ص امبر خدازيرا پي
فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن, وافرتش فخذك اليرس, ثم «: آموزش داد

                                                 
 .اند ه روايت كردهنسائی وابن ماج )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .اند بخاری وامحد ورايت كرده )٣(
 .متفق عليه )٤(
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٢٨٠

   .)1(»تشهد
هرگاه در ميان نماز نشستي آرام بگير و ران چپت را فرش كن و سپس (

  ).تشهد بخوان
رجله اليرس, وينصب كان يفرش « :كه كو همچنين به دليل حديث عائشه 

  ).كرد پاي چپ را فرش و پاي راستش را نيز عمود مي( .)2(»اليمنی
  ...تورك در تشهد پاياني) ي

م رجله (: گويد مي  ابوحميد ساعدي وإذا جلس يف الركعة األخرية قدَّ
  .)3()اليرس, ونصب األخر, وقعد عىل مقعدته

و پاي راستش را نشست پاي چپ را بلند  و هرگاه در ركعت اخير مي(
  ).نشست كرد و روي نشيمنگاهش مي عمود مي

فإذا جلست يف وسط الصالة «: نيز آمده بن رافع  در حديث رفاعه
  .)4(»فاطمئن, وافرتش فخذك اليرس, ثم تشهد

پس هرگاه در ميان نماز نشستي آرام بگير و ران چپت را فرش كرده و (
  ).سپس تشهد بخوان

  ...درود فرستادن به) ك
درود  صنابر اين سنت است نمازگذار در تشهد پاياني بر پيامبر خدا ب

 اند همانگونه كه ابوعوانه در صحيح خود و نسائي روايت كرده -  بفرستد، چون
                                                 

 .اند ابوداود وبيهقی با سندی جيد روايت كرده )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .روايت كرده است) 2/828(بخاری )٣(
 .روايت نموده است) 860(ابوداود )٤(
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٢٨١

  .فرستاد در تشهد اول و دوم بر خود درود مي صپيامبر  -
  ...دعا در تشهد اخير) ل

. )1(»الدعاء ما شاءثم ليتخري من «:آمده است صدر حديثي از پيامبر خدا 
  ).سپس به دل خواه خود دعا كند(

اي از آنها  اند كه در درس نهم به پاره دعاهايي در اين زمينه روايت شده
  .اشاره شد

  ...جهر در قرائت) م
مستحب بودن آشكارا و پنهان خواندن سوره : گويد مي :امام ابن قدامه 

همه علما از پيامبر ثابت  فاتحه در جاي خود مورد اجماع علما است كه با نقل
  .گشته است

  ...خواندن مقداري قرآن ) ن
خواندن قرآن بعد از سوره فاتحه در : فرمايد امام ابن قدامه در اين زمينه مي

  .دو ركعت اول همه نمازها، سنت و مورد اتفاق است
إذا كرب اإلمام «: است كه صيكي از داليل سنت بودن آن روايتي از پيامبر 

  ). هرگاه امام اهللا اكبر گفت شما نيز تكبير كنيد( »فكربوا
: وإذا قال« :دليل گفتن ذكر سمع اهللا لمن حمده، نيز اين حديث است كه

» من حمدهسمع اهللا ل«و هرگاه امام ( »ربنا ولك احلمد: فقولوا. سمع اهللا ملن محده
ته البته مأموم و منفرد اين ذكر را آهس). لك الحمدربنا و: گفت شما بگوييد

  .خوانند مي
عوذ باهللا من الشيطان الرجيم، را آهسته خوانده و أسنت است نمازگذار ذكر 

                                                 
 .بخاری روايت كرده است )١(
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... البته بسم اهللا. نيز به صورت آهسته بخواند» حمن الرحيمربسم اهللا ال«سپس 
ها نيست بلكه آيتي از كل قرآن و فاصله ميان  هجزو آيات هيچ كدام از سور

و نوشتن آن در اوائل كتابها هم . نفال استها به استثناي سوره توبه و ا سوره
هم چنان  صنوشت و پيامبر  آن را مي ؛سنت است، چنانكه سليمان 

شود كه  گفته مي... اي ديگر اينكه در ابتداي همه كارها بسم اهللا نكته. كرد مي
  .گردد باعث طرد شيطان مي

مبر آيات توقف كرد چون پيا در خواندن سوره فاتحه سنت است بر تمامي 
گفته » )خدايا قبول كن(آمين «خواند، سپس بعد از سكوت كوتاهي  چنان مي

خوانند، و همچنين  شود كه امام و مأموم در نمازهاي جهري با صداي بلند مي
هاي ت است پس از رسيدن به آن در نمازبر اساس حديث سمره براي امام سن

  .ساكت بماند جهري، كمي 
بعد از اتمام فاتحه سوره كاملي قرائت شود،  يكي ديگر از سنتهاي نماز اينكه
كند ولي امام احمد مستحب دانسته طوالني  البته خواندن تنها يك آيه كفايت مي

آشكارا يا ... اگر در خارج نماز به قرائت قرآن پرداخت خواندن بسم اهللا. باشد
  . پنهان هم درست است

» ق«الني كه از سوره هاي طو سوره بعد از فاتحه در نماز صبح از ميان سوره
از ياران پيامبر خدا : گويد مي گردد، چون اوس  شود، انتخاب مي شروع مي

سه، پنج، هفت، نه، : كنيد؟ گفتند قرآن را چطور حزب بندي مي: پرسيدم ص
هاي كوتاه خوانده شده و در ساير  در نماز مغرب سوره. يازده و سيزده حزب

گردد،  هاي متوسط قرائت مي نمازها در صورت عدم وجود معذرت سوره
  .شود هاي كوتاه استفاده مي وگرنه از سوره

اي حضور نداشته باشد  خواندن نماز به صورتي جهري براي زنان اگر بيگانه
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كسيكه مشغول انجام نماز سنت شب است بايد مصلحت . اشكال ندارد
د بايد شدن اطرافيان را مد نظر داشته باشد، يعني اگر با قرائت او ناراحت مي

دادند جهري بخواند، اگر در جاي جهر پنهاني و  پنهاني و اگر به وي گوش مي
در جاي پنهان جهري خواند قرائت پيشين را ادامه دهد، و رعايت ترتيب آيات 

  .باشد نيز واجب مي
  ...قرائت اذكاري پس از ذكر) س

ش كمترين درجه كمال سه مرتبه و باالترين: گويند علما در اين رابطه مي
ها قرآن خوانده شود چون  البته نبايد در ركوع و سجده. براي امام ده مرتبه است

  .از آن نهي كرده است صپيامبر 
  از قرائت اذكاري بعد از ذكر ربنا ولك الحمد اين است كه شيخمقصود 

  .»ملء الساموات واألرض, وملء ما شئت من يشء بعد« :همچون
أهل الثناء « :ر را نيز بدان افزايدخوانده شود و اگر هم خاست اين اذكا

واملجد, أحق ما قال العبد, وكلنا لك عبد, ال مانع ملا أعطيت, وال معطي ملا منعت, 
  .»وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

ربنا «از اذكار مأثور را هم بخواند، و اگر دلش خاست ذكر  تواند غير البته مي
حديث ابو سعيد و ديگران  تلفظ نمايد، زيرا در» واو«را بدون » لك الحمد

  .چنين آمده است
نمازگذار كف دستانش را به : يكي ديگر از سنتهاي نماز اين است كه

صورت باز و با انگشتاني فشرده رو به قبله گذارده و آرنجهايش را نيز بلند 
  .كند
  ...قرائت ذكر پس از ذكر رب اغفر) ع

كان « :گويد مي اس اضافه كردن ذكر در اينجا اشكالي ندارد چون ابن عب
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  .)1(»رب اغفر يل وارمحني واهدين وارزقني وعافني: يقول بني السجدتني صالنبي 
مرا مورد مغفرت، ! پروردگارا: فرمود ها مي در بين سجده صپيامبر خدا (

  ). رحمت، هدايت، روزي رساني و حفظ و نگهداشت خويش قرار ده
پيامبر خدا در اين خصوص  ها دعا كند، زيرا تواند در سجده اگر خاست مي

  .)2(»وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فقمن أن يستجاب لكم«: فرمايد مي
و اما در سجده بسيار دعا كنيد چون شايسته است مورد استجابت قرار (
  ).گيرد

اللهم اغفر «: فرمود در سجده اش مي صپيامبر خدا : گويد مي  ابوهريره
   .»وله وآخره, وعالنيته ورسهدقه وجله, وأ: يل ذنبي كله

  ).آشكار و پنهانم را ببخشاي گناهان ريز و درشت، اول و آخر و !خدايا(
سپس در حال فرش كردن پايش : گويد مي :محمد بن عبد الوهاب  امام

گذارد، انگشتان چپش را باز و  براي تشهد نشسته، دستانش را روي رانهايش مي
انگشت دوم پس از (انگشت كوچك و بنصر دهد،  فشرده و رو به قبله قرار مي

دست راستش را در حال الحاق انگشت شست و مياني، ) انگشت كوچك
دست راستش به ) شاهد(بندد، سپس پنهاني تشهد خوانده و با انگشت سبابه  مي

هنگام دعا كردن در خارج نماز نيز   اين حالت به  كند كه نشانه توحيد اشاره مي
يشري بأصبعه إذا دعا وال  صكان النبي «: كند ل مينق سنت است، چون زبير

  .)3(»حيركها

                                                 
 .ابوداود روايت كرده است )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .ابوداود روايت كرده است )٣(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٨٥

٢٨٥

كرد ولي تكان  كردن با انگشتش اشاره مي ادر حين دع صپيامبر خدا (
  ).داد نمي

نمازگذار در وقت سالم دادن سرش : يكي ديگر از سنتهاي داخل نماز اينكه
باشد  اي ولي برگشتنش به طرف چپ گونه ،را به طرف راست و چپ برگرداند

امام فقط سالم اول را جهري و ديگران هر دو را . كه رخسارش ديده شود
خوانند، سنت است به صورت كوتاه بوده و به نيت خروج از نماز و  پنهاني مي

  .فرستادن درود بر فرشتگان و نمازگذاران حاضر سالم كند
 سنت است امام بعد از نماز به طرف راست يا چپ رو به مأموين بنشيند، و

پس از سالم دادن زياد رو به قبله ننشيند، و همچنين نبايد مأموم پيش از امام 
إين إمامكم فال « :فرمايد مي صمحل نماز را ترك نمايد، چون پيامبر خدا 
   .»تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال باالنرصاف

من امام شما هستم پس در ركوع و سجده و برخاستن از من سبقت (
  ).نگيريد
زنان در نماز جماعت حضور داشتند بايد ابتدا ايشان برخيزند و در اين اگر 

  .سرجاي خويش باقي بمانند تا اختالط صورت نگيرد  اثنا مردها كمي
به ذكر و دعا و استغفار اشتغال : يكي ديگر از سنتهاي بعد از نماز اينكه

هم أنت الل« :سپس بگويد» اهللا استغفر«: ورزيده و سه بار پشت سر هم بگويد
اهللا وحده ال  السالم, ومنك السالم, تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام, ال إله إالّ 

باهللا,  رشيك له, له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير, وال حول وال قوة إالّ 
اهللا  إياه, له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن, ال إله إالّ  اهللا, وال نعبد إالّ  ال إله إالّ 

صني له الدين ولو كره الكافرون, اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت خمل
 .»وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
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سي و سه بار گفته را» اهللا اكرب«و» احلمدهللا«و» سبحان اهللا«هر كدام از   آنگاه
ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, له امللك وله احلمد وهو « :و در بار صدم بگويد

  .» كل يشء قديرعىل
 :بعد از نماز صبح و مغرب قبل از هر چيز هفت بار پشت سر هم بگويد

  .  »اللهم أجرين من النار«
بهتر است همه دعاها آهسته خوانده شده و همراه با ادب، خشوع، حضور 

ال يستجاب «: فرمايد مي صقلب و بيم و اميد به خدا باشد، چون پيامبر خدا 
  ).دهد خداوند دعاي قلب غافل را مورد توجه قرار نمي( .»الدعاء من قلب غافل

: بايد در دعاها به اسماء و صفات توسل جست و اوقات مناسب همچون
يك سوم آخر شب، بين اذان و اقامه، بعد از نمازهاي واجب و ميان لحظات 

اي ديگر اينكه نبايد در  هپاياني و اذان روز جمعه را براي دعا انتخاب نمود، نكت
  . دعا كردم و مورد پذيرش واقع نشد: رش دعا شتاب كرده و گفته شودپذي

دعا كردن براي شخص خود اشكال ندارد مگر در دعايي كه با صداي بلند 
گويند، ولي بايد توجه داشت كه بلند نمودن صدا در  است و مردم آمين مي
  .حين دعا كراهت دارد

ه كردند ولي ديگر اي از سنتها اشار به پاره شبخچنانچه معلوم است 
  :نمايند دانشمندان سنتهاي نماز را به دو دسته اقوال و افعال تقسيم مي

» بسم اهللا«گفتن، » باهللا اعوذ«دعاي افتتاح، : سنتهاي گفتاري هفده مورداند
اي در دو ركعت اولي نمازهاي سه يا چهار  هگفتن، خواندن سور» آمين«گفتن، 

ر و قربان و همه نمازهاي سنت، آشكارا فط عيدركعتي و نماز صبح و جمعه و 
گفتن  »...ملء السموات واالرض«يا پنهاني خواندن سوره فاتحه، گفتن ذكر 

 »أعوذ باهللا«, »رب اغفر لی«بيش از يك بار ذكرهاي ركوع و سجده، گفتن ذكر 
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  .گفتن در تشهد آخر و باالخره فرستادن درود و رحمت بر پيامبر و خاندانش
باز كردن دست و چسپاندن انگشتان در : اري هستند مانندساير سنتها، كرد

تحرم، ركوع، برخاستن از آن، گرفتن دست چپ با دست » اهللا اكبر«حين گفتن 
راست، گذاشتنشان زير ناف، نگاه كردن به جاي سجده، فاصله انداختن ميان 
پاها در حال قيام، ترتيل در قرائت، رعايت حال مأمومين از سوي امام، 

تر بودن ركعت اول نسبت به ركعت دوم، گرفتن رانها با دستها همراه  يطوالن
با باز نمودن انگشتان در ركوع، هموار كردن پشت و قرار دادن سر به موازات 
آن، گذاشتن رانها بر زمين پيش از دستان در وقت سجده، بلند كردن دستان 

مين و فاصله پيش از رانها در حال برخاستن، چشپاندن پيشاني و بيني به ز
انداختن آنها با پهلوها و شكم از رانها و رانها از ساقها، راست نمودن پاها و 

ها به  چسپاندن زير انگشتان به زمين به صورت باز، گذاشتن دستها نزديك شانه
به  صورت باز در حال سجده، هدايت كردن انگشتان پا به صورت بسته و رو

استن و گذاشتن دستها بر رانها، افتراش بين قبله، تكيه كردن بر پاها در حال برخ
ها، تشهد خواندن و تورك در تشهد اخير، گذاشتن دستها روي رانها به  سجده

ها و در  صورت باز و چسپاندن انگشتان و رو به قبله كردنشان در بين سجده
دست راست و بلند كردن ) انگشت دوم(تشهد، بستن انگشت كوچك و بنصر

و اشاره كردن با انگشت سبابه، چرخاندن سر به طرف انگشت شست و ميانه 
راست و چپ در وقت سالم دادن و باالخره برتري دادن چپ بر راست 

  .هنگام چرجاندن سر به
  :سجده سهو
روايت  صدر مورد سجده سهو پنج چيز از پيامبر : گويد مي :امام احمد 

سه ركعت  پس از دو ركعت سالم داده و سجده برده است، پس از: شده است
هنگام زياد يا كم انجام دادن فرايض سجده   سالم داده و سجده برده است، به
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  . برده است و پس از انجام دو ركعت بدون خواندن تشهد برخاسته است
يعني دو حديث  - اين پنج حديث: گويد در اين خصوص مي :خطابي 

  .باشد ا ميمورد اعتماد علم -ابن مسعود، ابوسعيد، ابوهريره و ابن بحينه 
سجده سهو براي جبران اشتباه در وقت زياد يا كم كردن فرايض و ترديد در 
واجبات و سنتها مقرر گشته مگر اينكه ترديدها بيش از حد باشد كه در آن 

و همچنين سجده . اعتبار خواهد بود وقت بسان وسوسه محسوب شده و بي
ا است، بنابر اين، سهو براي جبران اشتباهات وضو، غسل و برداشتن پليديه

هرگاه واجباتي از روي عمد اضافه شد موجب ابطال نماز خواهد شد ولي اگر 
 :فرمايد مي صگردد، زيرا پيامبر  از روي اشتباه بود با سجده سهو جبران مي

  .)1(»إذا زاد الرجل أو نقص يف صالته فليسجد سجدتني«
  ). دو سجده ببردهرگاه نمازگذار در انجام واجبات زياد و كم كرد بايد (

به ترتيب اصلي نماز » اهللا اكبر«و هرگاه به خاطر آورد بدون گفتن 
گردد، اگر ركعتي را از روي اشتباه اضافه كرد به محض به ياد آوردن  برمي

از  دهد و اگر قبال تشهد خوانده و بعد قطعش كرده و ترتيب قبلي را ادامه مي
خواند، كسي كه مسبوق بوده  د نميانجام سجده سهو سالم داده بود دوباره تشه

اعتبار است و نبايد كسي كه  و يك ركعت اضافه خوانده ركعت اضافي وي بي
امام يا منفرد بود و  اگر شخص اشتباه كننده . از آن اطالع دارد از او پيروي نمايد

از طرف دو نفر مورد اعتماد تذكر داده شد بايد از اشتباه خود دست بردارد، 
نفر وي را تذكر داد نبايد برگردد مگر اينكه به صادق بودنش ولي اگر يك 

  .گوش نداد» ذواليدين«به تذكر  صاطمينان داشته باشد، چون پيامبر خدا 

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
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در نماز در را بر  صگردد چنانچه پيامبر  نماز با حركات اندك باطل نمي
باز كرد، اگر نمازگذار در حين نشستن فاتحه خواند و در حال  ك روي عائشه

  .گردد قيام به خواندن تشهد پرداخت نمازش باطل نمي
به طور عموم  صسجده سهو براي نمازگذار الزم است، زيرا پيامبر خدا 

  .»إذا نيس أحدكم فليسجد سجدتني«: فرمايد مي
  ).از ياد برد بايد دو سجده ببرد ]در نماز[هرگاه يكي از شما چيزي را (

سالم داد نمازش باطل  ل نكرد واگر نمازگذار از روي عمد نمازش را كام
شود گرچه از مسجد خارج و يا  گردد ولي اگر اشتباهي بود باطل نمي مي

صحبت كمي هم در چارچوب نماز كرده باشد، اگر اشتباهي صحبت كرد، يا 
اختيار سخني بر زبانش جاري  خوابيد و صحبت كرد و يا در حال قرائت بي

اينكه به اتفاق علما قهقهه موجب  شود، و باالخره  گشت نمازش باطل نمي
  . كند ولي تبسم نماز را باطل نمي ،گردد ابطال نماز مي

از ياد برد و در  - غير از ركن تكبير تحرم - اگر يكي از اركان نماز را
ركعت بعدي به ياد آورد، به گفته امام احمد ركعت قبلي باطل و ركعت حاضر 

كند، اگر پيش از شروع به  ار نميگردد، ولي دعاي افتتاح را تكر عوض آن مي
قرائت بعدي ترك ركعتي را به ياد آورد بايد هر چه را ترك كرده تكرار نمايد، 

كه  - اگر تشهد را از ياد برد ولي كامال برنخاسته بود بر اساس حديث مغيره
بايد برگشته و تشهد را بخواند، الزم است مأموم  - ابوداود روايت كرده است 

  .شهد از سوي امام از او دنباله روي كرده و سجده سهو ببرددر صورت ترك ت
كسي كه در عدد ركعات ترديد دارد بايد حداقل را در نظر بگيرد، مأموم در 

كند، اگر در حال ركوع به امام ملحق  صورت داشتن ترديد از امام پيروي مي
، ترديد گشت ولي در اينكه آيا پيش از سر بلند كردن به وي رسيده يا بعد از آن
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داشت، ركعت مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و لذا پس از سالم دادن 
الزم نيست مأموم سجده سهو . بايد به تكرارش پرداخته و سجده سهو نيز ببرد
نمازگذار مسبوق اگر از روي . ببرد مگر اينكه امام اشتباه كرده و سجده ببرد

و و يا بعد از جدا شدن از او مرتكب همراه امام سالم داد، يا همراه ا  اشتباه
  . برد اشتباه گشت، سجده سهو مي

شود مگر اينكه با وجود ترك يك  سجده سهو پيش از سالم دادن انجام مي
يا چند ركعت سالم داده باشد، و يا از روي ظن غالب نمازش را ادامه داده 

م پس از سال -بر اساس حديث علي و ابن مسعود  - باشد كه در آن صورت
برد و اگر پيش با پس از سالم دادن سجده را از ياد برد  دادن سجده سهو مي

  .بايد در صورت نيفتادن فاصله زياد به انجام آن بپردازد
  :مكروهات نماز

موراد زير جزو مكروهات نماز بوده و بهتر است حتي االمكان از آنها 
  :اجتناب كرد

به سوي عكس يا صورت چرخاندن سر و گردن، نگريستن به آسمان، نماز 
اي، رو به آتش كردن گر چه چراغ هم باشد، دراز كردن پاها در  شخص زنده

هنگام آماده شدن غذاي  سجده، شروع نماز هنگام شدت ادرار و مدفوع و يا به
ها، درهم كردن انگشتان، تكيه بر  اش، دست زدن به سنگ ريزه مورد عالقه

ابيدن مو و يا جمع كردن لباس، دستان هنگام نشستن، دست زدن به ريش، ت
خميازه كشيدن، و لذا اگر در نماز خميازه كشيد حتي االمكان فرونشاند اگر 
نتوانست دست بر روي دهانش بگذارد، مسطح كردن زمين بدون معذرت، نماز 

گرچه بيم حركت عابري هم  ،خواندن منفرد بدون وجود مانعي پيش رويش
ه سوي ديوار يا چيز مرتفعي مانند شمشير و نداشته باشد، لذا مناسب است رو ب
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امثال آن نماز بخواند، سنت است نزديك مانع مزبور نماز بخواند چون پيامبر 
  .»إذا صىل أحدكم فليصل إىل سرتة ويدن منها«: فرمايد مي صخدا 
آن نيز  بههرگاه يكي از شما نماز خواند بايد رو به مانعي نماز گذارد و ( 

كمي از آن متمايل  صزم است بخاطر پيروي از پيامبر ، ولي ال)نزديك شود
  .و باالخره اگر هيچ چيز پيدا نشد خطي پيش روي خويش بكشد. گردد

  :مباح بودن كارهاي زير در نماز
تواند اين چيزها را انجام  گذار خواه در نماز واجب باشد يا سنت مينماز 
  :دهد

تواند با وي بمقابله  زد مي رود، اگر سر باز دور كردن كسي كه در مقابلش مي
بپردازد، و لذا حرام است از حد فاصل نمازگذار و مانع پيش رويش حركت 

كشتن مار، كژدم و شپش، مرتب . كرد و يا از مقابلش به رفت و آمد پرداخت
كردن لباس و عمامه، اشاره كردن با دست و صورت و چشم براي رفع نيازي، 

دادن سالم و لذا سالم كردن به نمازگذار  اشاره كردن با دست به منظور جواب
كراهت ندارد، راهنمايي امام در صورت اشتباه يا گير كردن، سبحان اهللا گفتن 
براي مردان و كف زدن براي زنان در صورت گزيدن چيزي، ريختن آب دهان 
در لباس در صورت اداي نماز در مسجد و اگر هم خارج از آن بود به طرف 

  .راهت دارد پيش رو يا به طرف راستش تف كندچپش تف كند، ولي ك
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  مبطالت نماز: درس يازدهم
  

  :كنند كه عبارتند از هشت چيز نماز را باطل مي
صحبت كردن عمدي، ولي اگر از روي فراموشي يا عدم آگاهي باشد  - 1

  .گردد موجب ابطال نماز نمي
  .خنديدن - 2
  .خوردن - 3
  .نوشيدن - 4
  .نمايان شدن عورت - 5
  .دن بسيار از جهت قبلهچرخي - 6
  .حركات بسيار - 7
  .وضو شدن بي - 8
  : اينك بيان داليل آنها و

  :صحبت كرن عمدي) الف
كنا نتكلم يف الصالة يكلم الرجل منا صاحبه : كند روايت مي زيد بن ارقم 

فأمرنا  ,)238: هالبقر(. H   G  Fz} : وهو إىل جنبه يف الصالة حتى نزلت
 . المبالسكوت وهنينا عن الك

و از روى خضوع و : (كرديم تا اينكه آيه ما قبال در نماز با هم صحبت مي(
  .، فرود آمد و از صحبت كردن منع شديم)اطاعت، براى خدا بپاخيزيد

  ... :ولي اگر از روي) ب
وقتي از روي عدم اطالع در : آمده كه بن حكم سلمي  هدر جريان معاوي

إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من «: فرمود صنماز صحبت كرد، پيامبر خدا 
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  .)1(»كالم الناس, إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن
نبايد در اين نماز سخن گفت بلكه نماز مجرد تسبيح و تكبير و قرائت قرآن ( 
  .شود كه پيامبر دستور اعاده نماز را به وي نداد در اينجا مالحظه مي). است
  :خنديدن) ج

  .كند اجماع فقهاء را بر ابطال نماز به وسيله خنديدن نقل مي :نذر چون ابن الم
  :خوردن و آشاميدن) د

هر كس در نماز واجب   همه فقهاء اتفاق نظر دارند كه: گويد ابن المنذر مي
  .به عمدي بخورد يا بياشامد بايد نمازش را اعاده نمايد

  :نمايان شدن عورت) هـ
 هيكي از شرايط نماز ب - ششم گذشتچنانچه در درس  - زيرا ستر عورت 

  .گردد رود و لذا هرگاه نمايان شد نماز باطل مي شمار مي 
  :چرخيدن بسيار از جهت قبله) و  

جزو شرايط نماز  - چنانكه در درس ششم اشاره شد -  چون استقبال قبله
  .شود باشد و لذا اگر مقدار زيادي از آن چرخيد نماز باطل مي مي
  :حركات بسيار) ز

حركات متوالي زياد در نماز  -  به گفته نويسنده الكافي -  به اتفاق فقهاء
شود، چون پيامبر  گردد، ولي اگر كم بود نماز باطل نمي موجب ابطال آن مي

خاست حمل  اي را در نمازش حمل كرده بود، هرگاه بر مي بچه صخدا 
  .گذاشت رفت روي زمين مي كرد و هر وقت به سجده مي مي

  :شدنوضو  بي) ح
وضو يكي از شرايط نماز است، و لذا هر وقت وضو باطل گشت نماز نيز 

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
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ال يقبل اهللا صالة «:فرمايد مي صباطل خواهد شد، و همچنين پيامبر خدا 
  .»أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

وضو شدن تا وضو نگيرد،  خداوند نماز هيچ يك از شما را در صورت بي(
  ).پذيرد نمي
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  وضوشرايط : درس دوزادهم
  
  :شرايط وضو ده تا هستند كه عبارتند از

اسالم، عقل، تمييز، نيت، ادامه نيت، فقدان واجب كننده وضو، استنجاء پيش 
از آن، پاك و مباح بودن آب، برداشتن موانع رسيدن آب به پوست و فرا رسيدن 

  .ارادگي در بول و امثال آنها شده است وقت نماز براي كسي كه دچار بي
  :و داليل آنها شيخيح بيانات اينك توض و

آبي كه در وضو بكار گرفته : واژه وضو با فتح واو عبارت است از) الف
  .شود شود، و با ضم واو بر اركان وضو اطالق مي مي

  ... :اسالم ) ب
اسالم، عقل و تمييز اشاره شد، و اما : در درس ششم به شرايط نماز از جمله

تصميم براي گرفتن : ، عبارت از-ت كه معيار پذيرش همه اعمال اس -نيت 
تلفظ بدان نه . باشد مي صپيامبرش  وضو به منظور پيروي از دستور خدا و

 :امام ابن تيميه . گردد تنها مشروع نيست بلكه جزو بدعتها هم محسوب مي
به اتفاق همه فقهاء محل نيت در تمامي عبادات : فرمايد در اين خصوص مي

  .قلب است نه زبان
همه اعضاي   ن وضوي كسي كه نيت نداشته صحيح نيست گرچهبنابر اي

وضو را نيز شسته باشد، و لذا نبايد هدفش از غسل اعضا برداشتن چرك و 
  .پليدي باشد بلكه بايد نيت مزبور تا پايان وضو ادامه داشته باشد

  ... :فقدان واجب كننده وضو) ج
هايي كه  چيزياز آن، اين است كه بايد پيش از شروع وضو  شيخمقصود 

ادرار، مدفوع، استفراغ و خوابيدن، وجود : نمايند از قبيل وضو را واجب مي
نداشته باشند، از اين رو نبايد پيش از اتمام قضاي حاجت وضو را شروع و يا 
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  .در حال خواب برايش وضو بگيرند
  :استنجاء) د

 پاك كردن ادرار و مدفوع با آب است، كه گاهي بر: استنجاء عبارت از
گردد،  نيز اطالق مي) پاك كردن ادرار و مدفوع با سنگ و امثال آن(استجمار 

بنابر اين الزم است پيش از وضو گرفتن در صورت رفتن به قضاي حاجت 
خود را با آب يا سنگ پاك كرده باشد، اگر قضاي حاجت نكرد و چيزي هم از 

 - برند  ي گمان ميچنانچه برخ - خارج نشد الزم نيست ) قُبل و دبر(پيش و پس 
  . حتما خود را با آب يا سنگ پاك نمايد

  :پاك و مباح بودن آب) هـ
بنابر اين وضو با آب كثيف و پليد جايز نيست، بلكه بايد حتما پاكيزه باشد، 
و همچنين نبايد با آب غصبي و به سرقت رفته وضو گرفت، چون پيامبر خدا 

   .»منه فهو رد من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس«: فرمايد مي ص
  ).هركه چيزي را در دين ابداع نمايد مردود است(
  ... :برداشتن موانع ) و

يعني واجب است پيش از انجام وضو آنچه مانع رسيدن آب به پوست 
گردد، برداشته شود تا وضوي مورد نظر شارع تحقق يابد، لذا نبايد رنگهاي  مي

  .شته باشدداراي جرم، خمير و امثال آنها بر پوست وجود دا
  ... :فرا رسيدن وقت نماز براي) ز

دستور داد براي ) دائم الحيض(اي  به زن مستحاضه صچون پيامبر خدا 
  .)1(همه نمازها وضو بگيرد

                                                 
 .اند ابوداود وترمذی روايت كرده )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٩٧

٢٩٧

  فرايض وضو: درس سيزدهم
  

  :فرايض وضو شش چيز است كه عبارتند از
هم ) آب را در دهان و بيني كردن(شستن صورت كه مضمضمه و استنشاق 

رود، شستن دستها همراه با آرنج، مسح تمام سر و گوشها،  شمار مي  به جزو آن
پشت سر هم بودن (شستن پاها همراه با قوزك، رعايت ترتيب و مواالت 

  ).شستن اعضا
باشد ولي بر اساس احاديث  غسل واجب براي اعضاي وضو يك بار مي

ت به استثناي مسح سر كه تكرارش سن - صحيحي سنت است هر يك ازآنها
سه بار شسته شوند و همچنين مضمضمه و استنشاق نيز سه بار  - نيست 

  .صورت گيرد
  :و اينك توضيح موارد باال

  :شستن صورت) الف
حدود صورت از يك طرف از رستنگاه موي سر تا انتهاي چانه و از طرفي 

 :فرمايد رود، خداوند سبحان در اين زمينه مي شمار مي ديگر فاصله بين گوشها به
 { A   L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B

Q  P  O      N  M z) .6: هالمائد.(  
كه براي نماز بپاخاستيد صورتها و دستهاي خود را   هنگامي! اي مؤمنان(

همراه با آرنجها بشوييد، و سرهاي خود را مسح كنيد، و پاهاي خود را همراه 
  ).با قوزكهاي آنها بشوييد

كه او نيز وضوي پيامبر را  ان بن عفان در توضيح وضوي عثم حمران 
سپس صورتش را سه (؛  »ثم غسل وجهه ثالث مرات«: گويد توصيف كرده مي

  ).بار شست



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٢٩٨

٢٩٨

هم اين است ) آب در دهان و بيني كردن(دليل وجوب مضمضه و استنشاق 
كه چون دهان و بيني جزو صورت محسوب شده و همه راويان وضوي پيامبر 

  . اند كردهنيز به آنها اشاره  ص
إذا توضأت « :خطاب به وي فرموده صآمده كه پيامبر  كدر حديث عائشه 

  ).هرگاه وضو گرفتي آب در دهانت كن( .»فمضمض
 الزم است بعد از استنشاق آب از بيني خارج كرده شود، چون ابوهريره 

 .)1(»إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماءً ثم ليستنثر«: كند نقل مي صاز پيامبر 
هرگاه يكي از شما وضو گرفت بايد مضمضه كند و سپس آب داخل بيني را (

البته استنشاق با دست راست و خارج كردن آب داخل بيني با ). خارج نمايد
  .گيرد دست چپ صورت مي

سنت است هر دو با يك : استنشاق اينكه اي ديگر درباره مضمضه و نكته
فمضمض «: آمده صپيامبر مشت آب انجام شوند، چنانكه در توصيف وضوي 

دار سنت  هبراي غير شخص روز). سپس مضمضه و استنشاق كرد( .»واستنشق
وبالغ يف املضمضة «:فرمايد مي صاست در آن مبالغه نمايد، چون پيامبر 

  .)2(»أن تكون صائامً  واالستنشاق إالّ 
  ).و در انجام مضمضه و استنشاق مبالغه كن مگر اينكه روزه باشي(

  :ستهاشستن د) ب
فرض دوم از فرايض وضو شستن دستها همراه آرنج است، خداوند 

L  K  Jz.}  :فرمايد مي 
                                                 

 .متفق عليه )١(
 .اند ابوداود وترمذی از لقيط بن صربه روايت نموده )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٢٩٩

٢٩٩

ثم غسل يده اليمنى إىل املرفق ثالث مرات ثم «: در حديث حمران نيز آمده
، لذا )سپس دست راست و چپ را سه بار تا آرنج شست( .)1(»اليرس مثل ذلك

نكته ديگر اينكه علما . را هم شست بايد از پيامبر خدا پيروي نمود و آرنجها
  .است» مع»در آيه مزبور به معني » الي»واژه : گويند مي

  :مسح سر) ج
  . N  Mz  } :فرمايد خداوند متعال مي

در توصيف  مسح بايد به صورت مسح پيامبر باشد كه عبداهللا بن زبير  
أ بمقدم رأسه, , مسح رأسه بيديه فأقبل هبام وأدبر, فبدصإن النبي «: گويد آن مي

  .)2(»ثم ذهب هبام إىل قفاه, ثم ردّمها إىل املكان الذي بدأ منه
ها را تا  شروع نمود و دست ،سر يمسح را از پيشاني يعني از ابتدا پيامبر(

و سپس به طرف ابتداي سر يعني از جايي كه شروع كرده  .پشت سر كشاند
  ).برگرداند ،بود

باشد، چون  شها نيز تابع آن مييك بار مسح كردن سر كافي است، و گو
  ).گوشها جزو سر هستند( .)3(»األذنان من الرأس«: فرمايد مي صپيامبر 

استفاده از آب تازه براي مسح گوشها سنت نيست بلكه با همان آب استفاده 
شده براي مسح سر، مسح شود، كيفيت مسح گوشها نيز بر اساس حديث ابن 

ه وأدخل السبابتني يف أذنيه, ومسح ثم مسح برأس«: بدين شرح است معمر 
  .)4(»بإهبامه ظاهر أذنيه

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .اند ومسلم روايت كرده بخاری )٢(
 .اند ترمذی وابوداود با سندی صحيح روايت كرده )٣(
 .اند ابوداود ونسائی روايت نموده )٤(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٠٠

٣٠٠

سپس سرش را مسح نمود و هر دو انگشت سبابه را داخل گوشها كرد و با (
  ).انگشت شست قسمت بيرونشان را مسح كرد

Q  P  Oz.}  :فرمايد خداوند مي :شستن پاها تا قوزك) د 
منى إىل الكعبني ثالث ثم غسل رجله الي«: در حديث حمران نيز آمده است 

  .)1(»مرات, ثم اليرس مثل ذلك
قوزكها دو استخوان ). سپس پاي راست و چپ را سه بار تا قوزكها شست(

  .باشد برآمده در انتهاي ساق و باالتر از پاها است كه غسل آنها هم واجب مي
  :رعايت ترتيب) هـ

پنجمين فرض از فرايض وضو رعايت ترتيب غسل ميان اعضاي وضو 
است، زيرا خداوند اعضاي وضو را به صورت مرتب در آيه سوره مائده ذكر 

  . فرموده و پيامبر نيز با همان ترتيب وضو گرفته است
وضو  صمراد از ترتيب اين است كه بر پايه دستور خدا و روش پيامبرش 

گرفته و يك ذره از آن تخطي ننمود، ولذا اگر ترتيب و دستور ايشان رعايت 
هم بيانگر ترتيب مزبور است   اطل خواهد بود، آيه مورد اشارهنشود وضو ب

آورده ) دستها و پاها(را در بين دو عضو غسل شده ) سر(چون عضو مسح شده 
  .»توضأ كام أمرك اهللا«: فرمايد هم مي صا و پيامبر خد

  ).چنانچه خدا به تو فرمان داده وضو بگير(
   ):پشت سر هم بودن شستن اعضا(رعايت مواالت ) و

غسل عضوي تا بعد از خشك شدن عضو : مقصود از مواالت اين است كه
قبلي به تاخير نيفتد و لذا بايد همه اعضاي وضو پشت سر هم شسته شوند، در 

                                                 
 .متفق عليه )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٠١

٣٠١

رأ رجالً يصيل ويف ظهر  صأن النبي «: حديث خالد بن معدان آمده است
  .)1(»قدميه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء

مردي را در حال نماز خواندن ديد كه پشت پايش به اندازه يك  صپيامبر (
  ).درهم تر نشده بود، لذا به وي فرمان داد وضويش را تكرار نمايد

حديث فوق دال بر وجوب مواالت است و گرنه پيامبر مرد مزبور را تنها به 
در كليه فرمود، و از سوي ديگر  امر مي  شستن دوباره آن مقدار خيس نشده

ايشان قانونگذار هستند و بايد از او   كه -  صگزارشهاي كيفيت وضوي پيامبر 
  . به متوالي بودن آن اشاره شده است -پيروي كرد 

اي ديگر پيرامون اين موضوع اينكه شستن اعضاي وضو تنها يك بار  نكته
از  : واجب است ولي اگر دو يا سه بار تكرار شود بهتر است، ابن ماجه

هذا «: هر كدام از اعضاي وضو را يك بار شست و فرمود: كند كه بر نقل ميپيام
 .»مل يتوضأه مل يقبل اهللا له صالةوضوء من 

اين، حداقل وضو است و هركه چنان نكند خداوند هيچ نمازي را از وي (
  ).پذيرد نمي
هذا وضوئي ووضوء «: سپس هر كدام از اعضا را دوبار شست و فرمود 

دليل سه بار ). اين، وضوي من و پيامبران پيش از من است. (»المرسلين قبلي
  .شستن هم حديث پيشين عثمان و ديگران است

                                                 
 .اند امحد وابوداود با سندی صحيح روايت كرده )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٠٢

٣٠٢

  مبطالت وضو: درس چهاردهم
  

  :سازند شش چيز وضو را باطل مي
خارج شود، خروج پليدي از بدن، ) دبر قُبل و(هر چه از پس و پيش آدمي 
، لمس عورت با دست بدون حائل، چيز ديگر زوال عقل بر اثر خوابيدن يا هر
  .خوردن گوشت شتر و مرتد شدن

  :چند تذكر مهم
غسل دادن  -  هم صحيح است  اين ديدگاه  كه -  بنا به گفته بيشتر علما  - 1

سازد ولي اگر دست غاسل بدون حائل با عورت ميت  ميت، وضو را باطل نمي
بدون حائل  شود و لذا نبايد تماس پيدا كرد تجديد وضو بر او واجب مي

  . عورتش را لمس نمايد
ترين ديدگاه دانشمندان، لمس پوست زن خواه با  بر اساس صحيح - 2

كند مادام چيزي از وي  شهوت باشد يا بدون شهوت وضو را باطل نمي
يكي از زنانش را  صخارج نشده باشد، زيرا پيامبر خدا ) صاحب وضو(

 و لذا بنا به اصح اقوال علما .بوسيد و بدون تجديد وضو به اقامه نماز پرداخت
» لمستم«مراد از واژه   -و گروهي از سلف و خلف بر آنند  مكه ابن عباس  -

  .است نه تماس پوستي) جماع(مائده، تماس جنسي /6نساء و/43: در آيه
در درس پيشين به شرايط وضو اشاره كرد و اكنون نيز جهت  :نويسنده 

نمايد كه آنها را به ترتيب  الت آن اشاره ميآگاهي مسلمانان از امور ديني به مبط
  :شمارد يزير بر م

بيرون   دبر آدمي آنچه از قُبل و :بيرون آيد  پس آدمي هرچه از پيش و - 1
  :آيد دو نوع است مي



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٠٣

٣٠٣

چيزهاي طبيعي مانند ادرار و مدفوع، ابن عبدالبر در اين خصوص )الف
كند چون خداوند  و را باطل ميعلما اتفاق نظر دارند كه  اين نوع، وض: گويد مي
).6: هالمائد. (c  b  a  `  _  ^z   }  :فرمايد مي 

  ).)قضاى حاجت كرده(يا يكى از شما از محل پستى آمده ( 
  .»ولكن من غائط وبول«: فرمايد هم مي صپيامبر خدا 

  ..) كدام از مدفوع و ادرار و براي هر( 
  .)1(»سمع صوتاً أو جيد رحياً فال ينرصف حتى ي«: در روايتي ديگر آمده است

  ).پس نبايد نماز را قطع نمايد تا اينكه صدايي بشنود يا بويي به مشامش برسد(
كرم،  :شود مانند چيزهاي غير طبيعي كه از پيش و پس انسان خارج مي) ب

صگردد، زيرا پيامبر خدا ريزه، اين نوع نيز موجب ابطال وضو مي مو و سنگ
براي همه نمازها ( .»توضئي لكل صالة«: فرمود اي خطاب به زن مستحاضه

آيد حكم  يعني خون وي چون از يكي از راههاي طبيعي بيرون مي). وضو بگير
  .كند چيزهاي طبيعي دارد و وضو را باطل مي

كند زيرا  ولي اگر كم بود وضو را باطل نمي: خروج پليدي فراوان از بدن - 2
إذا كان فاحشاً فعليه «: فرمايد راجع به خروج خون از بدن مي مابن عباس 

  ).اگر زياد بود بايد تجديد وضو نمايد( .»اإلعادة
داري را فشرد و خون از آن بيرون آمد ولي  نيز جوش چرك  مابن عمر  

عمل اين دو : گويد در اين باره مي :ابن قدامه . بدون تجديد وضو نماز خواند
طرف ديگر اصحاب مخالفتي  گردد چون از نفر صحابي به مثابه اجماع تلقي مي

  .صورت نگرفته است

                                                 
 .متفق عليه )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٠٤

٣٠٤

   .هوشي و مستي زوال عقل بر اثر خواب عميق، ديوانگي، بي - 3
  .»العني وكاء السه, فمن نام فليتوضأ«: فرمايد در اين رابطه مي صپيامبر خدا 

  ).چشم ريسمان دبر است پس هر كه خوابيد بايد تجديد وضو نمايد(
گردند به طريق  كه بيشتر موجب زوال عقل ميهوشي، ديوانگي و مستي  بي 

ولكن من «: فرمايد مي صكنند، عالوه بر آن پيامبر هم  اولي وضو را باطل مي
  ...).براي هركدام از مدفوع، ادرار و خواب و( »غائط وبول ونوم

  :با دست بدون حائل) پيش و پس(لمس عورت  - 4
  .)1(»من مس فرجه فليتوضأ«: فرمايد مي صپيامبر خدا 

  ).هركه عورتش را لمس كند بايد تجديد وضو كند(
  : خوردن گوشت شتر - 5

آيا پس از : سؤال كرد صمردي از پيامبر خدا : گويد مي جابر بن سمره 
نعم توضأ من حلوم «: خوردن گوشت شتر تجديد وضو بكنم؟ در پاسخ فرمود

  ).وردن گوشت شتر وضو را تجديد كنبله پس از خ( .)2(»اإلبل
  .كند وردن آبگوشت و شيرش وضو را باطل نميولي خ

  :مرتد شدن  - 6
. ª © ¨ §z}  :فرمايد خداوند متعال در اين زمينه چنين مي

  .)شود اگر شرك ورزي كردارت هيچ و نابود مي( ).65: الزمر(
).5: هالمائد. (Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïz  }  :فرمايد و يا مي 

                                                 
انـد والبـانی در كتـاب  هنسائی, ابن ماجه, حاكم, دارقطنی وامام امحد از برسة بن صفوان روايـت كـرد )١(

 .االرواء آن را صحيح دانسته است
 .مسلم روايت كرده است )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٠٥

٣٠٥

ايمان بياورد، اعمال او تباه  و كسى كه انكار كند آنچه را بايد به آن( 
  ).گردد مى

راي صحيح آن است كه غسل ميت وضو را : فزايد يابن باز م شيحسپس 
  ...كند باطل نمي

چون به عقيده بيشتر علما شريعت : گويد در تعليل آن مي :ابن قدامه 
  .معيار احكام است و هيچ نصي هم در اين زمينه وارد نشده است

ابن عباس و گروهي از : به جماع گفت» لمستم«ژه شيخ در زمينه تفسير وا
سلف و خلف چنين ديدگاهي دارند، از جمله پيشينيان عائشه، علي، عطاء، 

. است -رحمهم اهللا  -حسن بصري، طاوس، شعبي، عكرمه و سعيد بن جبير 
بنابر اين شيح در هر دو مساله غسل ميت و لمس زن نامحرم ديدگاه دانشمندان 

  .باطل نشدن وضو بر اثر آنها را ترجيح داد را روشن نمود و



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٠٦

٣٠٦

  آراستن به اخالق پسنديده :درس پانزدهم
  

همه صفات پسنديده و نيكو براي هر مسلماني الزم و ضروري   آراستن به
  : اين صفات  باشد، از جمله مي

راستگويي، امانت داري، پاكدامني، شرم و حيا، شجاعت، سخاوتمندي، وفا 
مه محرمات الهي، رعايت حقوق همسايگي، همكاري به عهد، پرهيز از ه

نيازمندان در حد توان و ديگر اخالق و ويژگيهايي است كه قرآن و سنت آنها 
  .اند را به رسميت شناخته
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 ٣٠٧

٣٠٧

  پيروي از آداب اسالمي: درس شانزدهم
  

  بر هر مسلمان متعهدي الزم است در حد توان از همه آداب اسالمي
  : هروي نمايد، از جمل دنباله

سالم كردن، گشاده رويي، خوردن و آشاميدن با دست راست، بسم اهللا گفتن 
در آغاز غذا خوردن، الحمدهللا گفتن در پايان آن، گفتن الحمدهللا پس از عطسه 

كننده، عيادت بيمار، حضور در نماز  زدن، گفتن يرحمك اهللا به شخص عطسه
ود به مسجد و منزل و هنگام ور  ميت و تشييع جنازه، رعايت آداب اسالمي به

ها،  خروج از آنها، آداب سفر، ارتباط و تعامل با والدين، خويشاوندان، همسايه
بزرگترها و كوچكترها، تبريك و تهنيت به مناسبت والدت و ازدواج كسي، 

در زمينه پوشيدن و   گان و ساير آداب اسالمي تعزيه گفتن به مصيبت ديده
  .درآوردن لباس و كفش، است

ه پس از آنكه احكام غسل و وضو را در دروس پيشين روشن نويسند
براي توده مؤمنين پرداخته   اي از اخالق و آداب اسالمي ساخت به تبيين پاره

است، بنابر اين بايد خود را بدانها بياراييم تا بهترين اسوه و الگو براي جهانيان 
  .بوده و دين خدا را به نحو احسن معرفي نماييم

آغاز از طريق بازرگانان مؤمن و متعهد در جاي جاي دنيا پرتو  نور اسالم در
افكند، ايشان افرادي درستكار و امين بودند و غير مسلمانان دين و شريعت 
الهي را به وسيله آنان آموختند، از اين رو بايد ما هم از زمره كساني باشيم كه 

اند و دنباله روي  اين اخالق و صفات پسنديده و نيكو آراسته كرده  خود را به
به اثبات برسانيم، زيرا ايشان  صخويش را از دين خدا و پيامبر بزرگوار اسالم 

  .)1(»إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق«: فرمايند مي ص

                                                 
 .اند بخاری در كتاب االدب املفرد, امحد وحاكم با سندی صحيح روايت كرده )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٠٨

٣٠٨

  ).ام من تنها براي تكميل فضايل اخالقي بر انگيخته شده(
, ويكره إن اهللا كريم حيب الكرم, وحيب معايل األخالق«: در حديثي ديگر آمده

  .)1(»سفسافها
خدا خودش بخشنده و بزرگوار است و بخشندگي و ساير فضايل اخالقي (

  ).پسندد را نيز دوست دارد، و پستي و رذايل اخالقي را نمي
: ستايد خداوند در قرآن پيامبرش را با دارا بودن اخالق و صفات بزرگ مي

 {   o  n  m     l  kz) .اي داري و برجسته و تو اخالق عظيم( ).4: القلم.(  
كان خلقه «: ستايد را اين چنين مي صپيامبر  كام المؤمنين عائشه 

  ).اخالق ايشان قرآني بود( .)2(»القرآن
خاست وي را به سمت اخالق و  از خدا مي صپيامبر نور و رحمت 

رفتارهاي پسنديده و نيكو رهنمون كرده و از اتصاف به اخالق ناپسند دور 
اللهم اغفر يل ذنويب «: فرمايند يكي از احاديث گهربارشان مي بدارد، ايشان در

وخطاياي كلها, اللهم انعشني واجربين, اللهم اهدين لصالح األعامل واألخالق, 
  .)3(»أنت أنت, وال يرصف سيئها إالّ  فإنه ال هيدي لصاحلها إالّ 

ده و برايم اي  مرا حيات تازه! همه گناهان و خطاهايم را ببخشاي، خدايا! بارالها(
مرا به سمت منش و اخالق نيكو هدايت فرما چون جز تو كسي ! جبران كن، خدايا

  ).توانايي هدايت كردن بدانها و منصرف نمودن از اخالق ناپسند را ندارد
                                                 

 .اند حاكم وابونعيم با سندی صحيح روايت كرده )١(
 .مسلم ورايت نموده است )٢(
چنني روايتی دارد كه از جمموع طرقهـای آن روايـت حسـنی بدسـت  حاكم روايت كرده وابن سنی  نيز )٣(

 .آيد می
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 ٣٠٩

٣٠٩

ترين  لذا كسي كه رفتار و منش خود را به اخالق پسنديده آراسته جزو كامل
أكمل املؤمنني إيامناً أحسنهم «: فرمايد مي صرود، پيامبر اسوه  شمار مي  افراد به

  ).ترين مؤمنان كسي است كه از اخالق بهتري برخوردار باشد كامل( .)1(»خلقاً 
  .)2(»خياركم أحاسنكم أخالقاً « :فرمايد در حديثي ديگر مي

  ).مند باشد تري بهره بهترين شما كسي است كه از اخالق خوب(
  .)3(»خلقاً  أفضل املؤمنني أحسنهم« :فرمايد و يا مي

  ).مند باشد تري بهره واالترين مؤمنان كسي است كه از اخالق خوب(
سازد، پيامبر  اتصاف به اخالق پسنديده زمينه ورود به بهشت را فراهم مي

أنا زعيم بيت يف أعىل اجلنة ملن حسن « :فرمايد در اين رابطه مي صخدا 
  .)4(»خلقه
هستم براي كسي كه داراي اي در باالترين نقطه بهشت  من متعهد خانه(

  ). اخالق پسنديده است
 صكند، پيامبر خدا  اخالق نيكو محبت خدا را براي انسان جلب مي

  .)5(»أحب عباد اهللا إىل اهللا أحسنهم خلقاً « :فرمايد مي
ترين بنده نزد خداوند كسي است كه داراي اخالق بهتري  دوست داشتني(
  ).باشد

                                                 
 .اند ترمذی وابوداود با سندی حسن روايت كرده )١(
 .اند بخاری ومسلم روايت كرده )٢(
 .حاكم باسندی حسن روايت كرده است )٣(
 .ابوداود با سندی حسن روايت كرده است )٤(
 .ستطربانی با سندی صحيح روايت نموده ا )٥(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣١٠

٣١٠

در قيامت و جلب محبت  صبر خدا اخالق نيكو موجب نزديكي از پيام
إن من أحبكم إيلَّ وأقربكم مني جملساً يوم « :فرمايد ايشان خواهد شد، وي مي

  .)1(»القيامة أحاسنكم أخالقاً 
ترين شما از من در قيامت كسي است  تر و نزديك گمان دوست داشتني بي( 

  ).كه داراي بهترين منش و رفتار است
گردد،  عمال در ميزان آخرت محسوب ميترين ارفتار پسنديده ارزشمند

ما من يشء يف امليزان أثقل من « :فرمايد در اين خصوص مي صپيامبر رحمت 
  .)2(»حسن اخللق

  ).باشد تر از اخالق پسنديده نمي در ميزان آخرت هيچ چيز با ارزش(
گردد انسان به كاروان عظيم و ارزشمند شب  اخالق پسنديده موجب مي

إن الرجل ليدرك « :فرمايد مي صداران بپيوندد، پيامبر اسالم  زنده داران و روزه
   .)3(»بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار

بر اثر اخالق نيكويش به مرتبه شب زنده دار روزه دار دست   گمان آدمي بي(
  ).يابد مي

هاي ارزشمند و واالي اخالق نيكو افزايش عمر و آباداني  يكي ديگر از بهره
حسن اخللق وحسن اجلوار يُعمران « :فرمايد مي صزيست است، پيامبر محيط 

   .)4(»الديار ويزيدان يف األعامر
                                                 

 .ترمذی با سندی حسن روايت كرده است )١(
 .ابوداود با سندی صحيح روايت كرده است )٢(
 .اند ابوداود وحاكم با سندی صحيح روايت نموده )٣(
 .امحد با سندی صحيح روايت كرده است )٤(
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 ٣١١

٣١١

جواري محيط زيست را آباد و عمر را افزايش  اخالق نيكو و حسن هم(
  ).دهند مي

ابن باز  شيخو اينك بيان آيات و احاديث وارده در زمينه يكايك فضايلي كه 
  :بدانها اشاره كرده است

  .راستگويي -1
ار مورد تاكيد خدا و پيامبرش قرار يراستگويي يكي از فضايلي است كه بس

h  g  f  e  d  c  b   }  :فرمايد گفته است، خداوند متعال مي
  j  iz) .119: هالتوب.( 

خدا بپرهيزيد، و با ) مخالفت فرمان(از ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(
  ).صادقان باشيد
إن الصدق « :فرمايد در زمينه ارزش و اهميت راستگويي مي صپيامبر خدا 

هيدي إىل الرب, وإن الرب هيدي إىل اجلنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهللا 
  .)1(»صديقاً 

دهد، نيكوكاري نيز  گمان راستگويي انسان را به نيكوكاري سوق مي بي(
صداقت پيشه  آن قدر  سازد و آدمي يابي به بهشت را فراهم مي زمينه دست

  ).كند تا نزد خدا صديق ناميده خواهد شد مي
  .)2(»الصدق طمأنينة, والكذب ريبة« :در روايتي ديگر آمده است

  ).گويي ترديد آور است راستگويي مايه آرامش و دروغ( 
راستگويي مصاديق متعددي دارد از جمله صداقت در گفتار، رفتار، وفا به 

                                                 
 .اند بخاری و مسلم روايت كرده )١(
 .ترمذی روايت كرده است )٢(
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 ٣١٢

٣١٢

اي زندگي كه بايد انسان مسلمان در همه احوال ه وعد، داد و ستد و ساير زمينه
برايش در آيد چون نجات و   راستگويي پيشه كرده و به صورت خصلتي دائمي

  .سرافرازي انسان در صداقت و درستكاري وي نهفته است
  .امانتداري -2

پس از آنكه آسمانها و زمين از حمل امانت الهي سر باز زدند خداوند آن را 
اد و بزرگترين امانتها نيز شريعت و اوامر خداوند سبحان بر دوش انسان نه

°  ±  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  «  ¼  } :است
  Ä  Ã  Â         Á  À  ¿¾   ½z) .72: األحزاب.(  

ها عرضه داشتيم، آنها از  را بر آسمانها و زمين و كوه) تعهد، تكليف(ما امانت (
او بسيار  ؛اما انسان آن را بر دوش كشيد ؛حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند

  ).)چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كرد(ظالم و جاهل بود، 
تعهد و امانتداري در : باشد، از جمله داراي مصاديق متعدد ميامانتداي نيز 

انجام وظايف محوله، تربيت صحيح ديني فرزندان، بهره بردن از اعضا و اندامها 
در اين باره  صمينه بندگي خداوند و رعايت امانت مجالس، پيامبر خدا در ز
جملس سفك دم حرام, أو فرج : ثالثة جمالس املجالس باألمانة إالّ « :فرمايد مي

  .)1(»حرام, أو اقتطاع مال بغري حق
بايد امانت همه مجالس به جز مجالسي كه براي خون ريزي، تجاوز (

  ).گردند، رعايت شوند منعقد ميناموسي و غصب ستمگرانه اموال 
يكي ديگر از مصاديق امانتداري حفظ و نگهداري زندگي زناشويي است، 

إن من أعظم األمانة عند اهللا يوم القيامة الرجل يفيض « :فرمايد مي صپيامبر خدا 
                                                 

 .ابوداود روايت كرده است )١(
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 ٣١٣

٣١٣

  .)1(»إىل امرأته وتفيض إليه ثم ينرش رسها
ز قيامت فاش نمودن گمان يكي از بزرگترين امانتها نزد خداوند در رو بي(

  ).اسرار زناشويي است
باشد، خداوند متعال در  ها مي يكي ديگر از مصاديق آن حفظ و اداي سپرده

 ).58: النساء. (ª    ©z  »  ¬  ®  ¯  °   ±  }  :فرمايد اين خصوص مي 
  ).دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد خداوند به شما فرمان مى( 

أدِّ األمانة إىل من ائتمنك, وال « :فرمايد زمينه مي هم در اين صپيامبر خدا 
  .)2(»ختن من خانك

امانت را به صاحبش كه تو را مورد اعتماد قرار داده بسپار و به وي خيانت (
  ).مكن

 صهاي نفاق و دورويي خيانت در اداي امانتها است، پيامبر  يكي از نشانه
  .»خانوإذا اؤمتن « :فرمايد در بيان ويژگي منافقان مي

  ).و هرگاه امانتي به وي سپارده شد در آن خيانت نمايد(
  .پاكدامني -3

يكي از ويژگيهاي مهم مسلمان متعهد اين است كه زندگي خود را با صفت 
Z  Y  X  W  V  U  ]  }  :فرمايد پاكدامني آراسته كند، خداوند مي

^  ]  \ z) .33: النور.( 
يابند، بايد پاكدامنى پيشه كنند تا  و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى(

  ).نياز گرداند خداوند از فضل خود آنان را بى

                                                 
 .امحد ورايت كرده است )١(
 .اند ترمذی وابوداود با سندی صحيح روايت كرده )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣١٤

٣١٤

انسان مسلمان به منظور كسب رضاي خدا از ارتكاب محرمات خودداري 
هفت گروه سرافراز آخرت   نمايد، پيامبر خدا انسان پاكدامن را در زمره مي

  .»إين أخاف اهللا: ال فقالورجل دعته امرأة ذات منصب ومج«: فرمايد برشمارده و مي
و مردي كه از طرف زني زيبا و صاحب جاه براي فساد كاري دعوت شود (

  ).ترسم من از خدا مي: ولي او بگويد
 :فرمايد يكي ديگر از مصاديق پاكدامني پرهيز از گدايي است، خداوند مي

{  �  ~  }   |  {  z  y  x  w     v
¡ z) .273: هالبقر.( 

اما آنها را  ؛پندارند نياز مى دارى، افراد ناآگاه آنها را بى يشتنو از شدت خو( 
  ).خواهند و هرگز با اصرار چيزى از مردم نمى ؛شناسى هايشان مى از چهره

اليد العليا خري من اليد السفىل « :فرمايد هم در اين زمينه مي ص پيامبر خدا
تعفف يُعفه اهللا, ومن وابدأ بمن تعول, وخري الصدقة ما كان عن ظهر غنى, ومن يس

  .)1(»يستغن يُغنه اهللا
دست فراتر بهتر از دست فروتر است و ابتدا افراد تحت تكفلت را مورد ( 

تفقد و مهرباني خويش قرار ده، بهترين انفاقها آن است پس از رفع نيازمنديها 
نيازي كند خدا وي را  باشد، و هر كه از گدايي خودداري نموده و اظهار بي

  ).خواهد كرد نياز بي
  .حياشرم و   -4

نمايد، به  حيا صفتي است كه انسان را به ترك امور زشت و ناپسند وادار مي
عنوان مانع و سپر ميان انسان و گناه عمل كرده و وي را از كوتاهي در زمينه 

                                                 
 .اند بخاری ومسلم روايت كرده )١(
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 ٣١٥

٣١٥

إن « :فرمايد در اين رابطه مي صدارد، پيامبر خدا  بندگي خداوند متعال باز مي
  .)1(»إذا مل تستحِ فاصنع ما شئت: من كالم النبوة األوىلمما أدرك الناس 

هرگاه شرم نداشتي هر چه دلت : هاي پيامبران پيشين اين بود يكي از آموزه(
  ).خاست انجام بده

گردد، پيامبر   هاي ايمان محسوب مي شرم و آزرم به عنوان يكي از شاخه
وأدناها . اهللا  إله إالّ ال: اإليامن بضع وسبعون شعبة, فأفضلها قول« :فرمايد مي

  .)2(»إماطة األذ عن الطريق, واحلياء شعبة من اإليامن
انسان بر اثر داشتن صفت شرم و آزرم جز خوبيها نصيبش نشده و مورد مهر 

در ارزيابي اين  صو محبت خداي سبحان نيز قرار خواهد گرفت، پيامبر 
  ).ير و نيكي استسراسر حيا خ(. )3(»احلياء خري كله« :فرمايد موضوع مي

  .)4(»إن اهللا حيي ستري, حيب احلياء والسرت« :فرمايد در جايي ديگر چنين مي
  ).دارد خدا بسيار اهل شرم و حيا است و حيا و پوشيدگي را نيز دوست مي(

باالترين درجه حيا شرم كردن از خداوند متعال است، پيامبر عظيم الشأن در 
اهللا حق احلياء, ومن استحيى من اهللا حق احلياء استحيوا من « :فرمايد اين راستا مي

ومن أراد . فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حو, وليذكر املوت والبىل
  .)5(»اآلخرة ترك زينة الدنيا, فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق احلياء

                                                 
 .بخاری روايت كرده است )١(
 .معنی آن پيشرت نقل شد. متفق عليه )٢(
 .مسلم روايت كرده است )٣(
 .اند ابوداود, نسائی وامحد نقل نموده )٤(
 .اند وايت نمودهترمذی, امحد وحاكم ر )٥(
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 ٣١٦

٣١٦

چنانكه شايسته است از خدا شرم كنيد، هركه از خدا شرم نمايد بايد، سر و (
را نگه داشته و در انديشه مرگ و نابودي فرو رود، هركس آخرت را  عورتش

طلبد بايد زينت و مظاهر فريبنده دنيا را وانهد كه آنگاه به مقام شرم از خدا  مي
  ).نائل آمده است

  .) شجاعت(ن ددليري و  بي باك بو -5
پروايي در زمينه اظهار حق و واقعيت يكي از ويژگيهاي  شهامت و بي

گويي  رود، لذا بايد مسلمان از حق شمار مي  و اساسي انسان مسلمان بهارزشمند 
  .پروايي نداشته و در اين راه از مالمت مالمت گران خم به ابرو نياورد

  .سخاوتمندي  -6
رود و بايد در  شمار مي  سخاوتمندي نيز جزو خصلتهاي گرانبهاي مؤمنان به

در زمره  صيرا پيامبر اكرم اين زمينه نيز به پيشواي خويش تأسي جويند، ز
كان « :گويد در اين باره مي مسخاومندترين مردم جاي گرفته بود، ابن عباس 

  ).سخاوتمندترين مردم بود صپيامبر خدا (؛  »أجود الناس صرسول اهللا 
خداوند مهربان بندگان مؤمن خويش را به دارا بودن صفت سخاوتمندي 

±  ²  ³  ¬  ®   ¯    °  }  :فرمايد ستوده و مي
   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   ¶  µ  ´z) .274: هالبقر.(  

كنند، مزدشان  آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى(
  ).شوند نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى ؛نزد پروردگارشان است

در اين  صنوازي است، پيامبر خدا  مصاديق سخاوتمندي مهمان يكي از
   .»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه« :فرمايد رابطه مي

هركه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد بايد مهمانش را مورد احترام (
  ).نواز باشد و مهمان قرار دهد



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣١٧

٣١٧

مسلمان متعهد بايد بداند كه انفاق و بخشش اموال براي فرداي قيامتش بهتر 
يا ابن آدم إنك إن تبذل «  :فرمايد مي صاست، پيامبر مورد  از كنز و پس انداز بي

  .)1(»الفضل خري لك, وإن متسك رش لك
تو اگر مازاد بر نيازت را بخشش نمايي برايت بهتر و اگر هم از ! اي انسان(

  ).شود انفاقش خودداري كني به ضررت تمام مي
چون انسان هر اندازه انفاق كند خداوند مهربان عوض بهتري به وي 

z`     a  }  |    {  ~  _  x   w     v  u  ty}  :دهد يم
  j   i  h  g     f  e  d  c  bz) .272: هالبقر.(  

جز ) ولى( ؛كنيد، براى خودتان است و آنچه را از خوبيها و اموال انفاق مى(
به ) پاداش آن(كنيد،  و آنچه از خوبيها انفاق مى! براى رضاى خدا، انفاق نكنيد

  ).و به شما ستم نخواهد شد ؛شود به شما داده مىطور كامل 
أنفق يا ابن آدم : قال اهللا تعاىل« :فرمايد هم در اين زمينه مي صخدا  پيامبر

  .)2(»ينفق عليك
  ).دهد خداوند عوض آن به شما مىاي انسان انفاق كن : خداوند فرموده(

  .وفا به عهد -7
تعهد است كه مورد ترين صفات مسلمان م اين ويژگي نيز يكي از بزرگ

: هالمائد. (zz  }  |  {  ~}  :تاكيد خداوند قرار گرفته است
  ).وفا كنيد) و قراردادها(به پيمانها ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده( ).1

  ).91: النحل. (z{  ~  _  `  a}  :فرمايد و يا مي
                                                 

 .اند مسلم وترمذی روايت كرده )١(
 .متفق عليه )٢(
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 ٣١٨

٣١٨

  ).و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد(
رود، پيامبر خدا  شمار مي  عنوان يكي از ويژگيهاي منافقان به پيمان شكني به

  .»وإذا عاهد غدر« :فرمايد در تبيين اين مساله مي ص
  ).كند اي داد پيمان شكني مي و هرگاه وعده(
  . »وإذا وعد أخلف«:فرمايد و يا با اين تعبير مي 
  ).كند اي داد خالف آن عمل مي و هرگاه وعده(

به عهد، پايبندي بـه وعـده و قراردادهـا در داد و سـتد،     يكي از مصاديق وفا 
  .عقد نكاح و ساير موارد است

  .»إن أحق الرشوط ما استحللتم به الفروج«: فرمايد مي صپيامبر خدا  
  ). ترين شرايط، شرايط عقد نكاح استگمان سزاوار بي( 

  .»املسلمون عىل رشوطهم«: فرمايد و يا مي
  ).رار دادهايشان هستندمسلمانان پايبند شرايط و ق(

اينها بخاطر تشويق مسلمانان در راستاي وفا به عهد و خيانت نورزيدن  همه 
باشد، بنابر اين بايد مسلمانان از خيانت كردن به حقـوق ديگـران    در پيمانها مي

  .پرهيز نمايند و گرنه مشمول تهديدات مزبور قرار خواهند گرفت
  .پرهيز از محرمات -8

الزم است از محرمات پرهيز نموده و به استفاده از مباحـات  بر هر مسلماني 
إن « :كند كه نقل مي صاز پيامبر خدا  ه و حاللهاي خدا روي آورد، ابوهرير

, وإن اهللا تعاىل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني, فقـال  اهللا تعاىل طيب ال يقبل إالّ  طيباً
w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m    y  x  } : تعــــــاىل

  {  zz) .ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب, يمد يديـه  ,)172: هالبقر
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 ٣١٩

٣١٩

ومطعمه حرام, ومرشبه حرام, وملبسـه حـرام, وغـذي . يا رب. يا رب: إىل السامء
  .)1(»باحلرام, فأنى يستجاب لذلك

پسـندد، و خداونـد    هـا را نمـي   خدا خودش پاكيزه اسـت و جـز پـاكيزگي   (
را بر دوش مؤمنان نهاده است، چون ) زمينه حالل و حرام در(مسؤليت پيامبران 

اي  از چيزهاي پـاكيزه ! ايد ايمان آورده  اي كساني كه( :فرمايد راجع به مؤمنان مي
ايم، و سپاس خداي را بـه جـا آوريـد، اگـر او را      بخوريد كه روزي شما ساخته

و و غبـار  سپس پيامبر خدا به بيان وضعيت مسافر ژوليـده مـ   ).كنيد پرستش مي
كند حال  آلودي پرداخت كه دستانش را رو به سوي آسمان بلند كرده و دعا مي

آنكه خوردن، آشاميدن و لباسش حرام و با حرام تغذيه شده است، پس چطـور  
  ).دعاهايش مورد استجابت خدا قرار خواهد گرفت

بنابر اين بايد انسان مؤمن به صورت جدي از ارتكاب محرمات الهـي حـذر   
  :شويم ، كه به اختصار مصاديقي از آن را يادآور مينمايد

  .رباخواري) الف
z   y  x  w  v  u  }  }  :فرمايـد  خداوند حكيم در اين زمينه مي

  £  ¢             ¡   �  ~  }  |z) .278: هالبقر.(  
خدا بپرهيزيد، و آنچه از ) مخالفت فرمان(از ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(

  ).اگر ايمان داريد ؛ربا باقى مانده، رها كنيد) مطالبات(
  .مورد در اموال يتيمان تصرف بي) ب

ــي   ــد مـ ــد خداونـ z  y  x  w  v  u  t  }  |   } : فرمايـ
~  }_    b  a  `z) .10: النساء.(  

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
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 ٣٢٠

٣٢٠

تنهـا  ) در حقيقـت، (خورنـد،   كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و سـتم مـى  (
  ).سوزند مى) دوزخ(اى آتش ه و بزودى در شعله ؛خورند آتش مى

  :رشوه خواري) ج
 :دهـد  خداوند مهربان و دانا مسلمانان را در اين زمينه نيز چنين هشـدار مـي  

{  x  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k
  |  {  z  yz) .188: هالبقر.(  

و بـراى  ! در ميـان خـود نخوريـد   ) و نـاحق (و اموال يكديگر را بـه باطـل   (
بـه  ) به عنـوان رشـوه  (آن را ) قسمتى از(بخشى از اموال مردم به گناه، خوردن 

  ).)اين كار، گناه است(دانيد  قضات ندهيد، در حالى كه مى
انسان مسلمان بايد عالوه بر آنكه از محرمات قطعي حـذر كنـد از ورود بـه    

ع ما د« :فرمايد ها نيز پرهيز نمايد، چون پيامبر رحمت در اين باره مي دايره شبهه
دهـد فروگـذار و بـه     آنچه شما را در ترديد قرار مي( .)1(»يريبك إىل ما ال يريبك

  ).سوي حاللهاي يقيني روي آور
سازد، پيامبر  ها زمينه ورود به دايره محرمات را فراهم مي چون ارتكاب شبهه

, وبيـنهام أمـور مشـتبهات, ال « :فرمايد مي صخدا  إن احلـالل بـنيّ واحلـرام بـنيّ
كثري من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه, ومن وقع يف  يعلمهن

كالراعي يرعى حول احلمى, يوشك أن يرتع فيـه, أال وإن : الشبهات وقع يف احلرام
 .)2(»..لكل ملك محى أال إن محى اهللا حمارمه

هايي وجود دارنـد   گمان حاللها و حرامها روشن هستند و ميان آنها شبهه بي(
                                                 

 .اند نسائی و ترمذی با سندی صحيح روايت كرده )١(
 .متفق عليه )٢(
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 ٣٢١

٣٢١

اند، پس هركه از ارتكـاب آنهـا خـودداري     اطالع يشتر مردم از حكمشان بيكه ب
 ورزد دين و شخصيت خويش را نگه داشته و هر كس نيز در منجالب آنها فرو

ماند كـه پيرامـون    رود گرفتار حرامها خواهد شد، زيرا نمونه وي به چوپاني مي
ارد، آگاه باشـيد  هميشه بيم ورود بدان وجود د  حريمي مشغول چوپاني باشد كه

هر پادشاهي داراي حريم مخصوص به خودش است و حريم خدا نيز محرمات 
  ...).او است

  .رعايت حقوق همسايگي -9
شريعت خدا پيروان خويش را راجع به رعايت حقوق همسايگي چنين آموزش 

ــي ــد مـ r  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g  } : دهـ
|  {     z  y  x  w  v  u   t  sz .

و به پـدر و  ! چيز را همتاى او قرار ندهيد و هيچ! و خدا را بپرستيد( ).36: النساء(
همچنين بـه خويشـاوندان و يتيمـان و مسـكينان، و همسـايه       ؛مادر، نيكى كنيد

  ).نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر
احتـرام  : گويـد  يمـ ] 5/183حكام القرآن الكـريم  الجامع أل[قرطبي در تفسير 

همسايه مسلمان يا كافر در شريعت خدا مورد تاكيد قرار گرفته اسـت،    نهادن به
آيد و گاهي نيز به معني حسـن معاشـرت،    احسان گاهي به معني نيكوكاري مي

  ).دست برداشتن از آزار رساني و پشتيباني مالي است
ـ  درباره نيكوكاري در حق همسـايه چنـين مـي    صپيامبر خدا  كـن « :دفرماي

ب للناس ما حتب لنفسك  نِعاً تكن أشكر الناس, وأحِ ورعاً تكن أعبد الناس, وكن قَ
, وأحسن جماورة من جاورك تكن مسلامً    .)1(»تكن مؤمناً

با تقوا باش تا عابدتر، و اهل قناعت باش تا شـكرگذارتر از همـه باشـي، و    (
                                                 

 .اند و به درجه حسن نيز رسيده است ابن ماجه, ابو يعلی و ابو نعيم در كتاب احلليه روايت كرده )١(
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 ٣٢٢

٣٢٢

ن، و حقـوق  آنچه را براي خود دوست داري براي مردم نيز دوست دار تا مـؤم 
  ).همسايگي را رعايت كن تا مسلمان قلمداد شويد

زال جربيـل  مـا« :كنـد كـه   نقل مي صاز پيامبر خدا  كام المؤمنين عائشه 
  .)1(»يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه

ل آن قدر مرا در خصـوص همسـايه سـفارش كـرد كـه گمـان بـردم        ريجب(
  ).برند ها از يكديگر ارث مي همسايه

. هديـه اسـت   صاديق احسان و نيكوكاري در حق همسـايه تقـديم   يكي از م
إذا طبخت مرقاً فأكثر مـاءه, ثـم انظـر أهـل « :فرمود به ابوذر  صپيامبر خدا 

  .)2(»بيت من جريانك فأصبهم منها بمعروف
هرگاه آبگوشت پختيـد آبـش را زيـاد كـن و سـپس مقـداري از آن را بـه        (

  ).فرستات ب صورتي خدا پسندانه براي همسايه
همسايه فقير اختصـاص نـدارد بلكـه شـامل همسـايگان        تقديم هديه تنها به

نياز هم خواهد شد، و بهترين همسايه كسي است كـه برخـورد و    ثروتمند و بي
خـري « :فرمايـد  مـي  صتر باشـد، پيـامبر    تعامل اجتماعيش بهتر و خدا پسندانه

  .)3(»اجلريان عند اهللا خريهم جلاره
نزد خدا كسي است كه حقوق همسـايگي را بهتـر رعايـت      بهترين همسايه(
  ).نمايد

شـمار    هـاي انسـان در دنيـا بـه     همسايه خوب و نيكوكار جـزو خوشـبختي  

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .اند ترمذی, امحد, دارمی و حاكم با سندی صحيح روايت نموده )٣(
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 ٣٢٣

٣٢٣

أربـع مـن « :كنـد  روايت مـي  صاز پيامبر خدا  رود، سعد بن ابي وقاص  مي
  .)1(»املرأة الصاحلة, والسكن الواسع, واجلار الصالح, واملركب اهلنيء: السعادة

زن نيكوكار، خانه بزرگ و جادار، : گنجند هار چيز در دايره خوشبختي ميچ(
  ).همسايه خوب و وسيله نقليه راحت و آرام

هاي همسايه خوب و مفيد اين است كـه وظيفـه امـر بـه      يكي ديگر از نشانه
اش انجام داده و متناسـب بـا شـرايط     معروف و نهي از منكر را در حق همسايه

  .ن مسؤليت ديني فروگذار نكندزماني و مكاني از اي
  .همكاري نيازمندان -10

رود، پيـامبر   شـمار مـي    همياري نيازمندان جزو برترين و واالترين عبادتها به
  .)2(»واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه« :فرمايد مي صخدا 
اي اسـت كـه در مسـير هميـاري بـرادر       دست همكاري خـدا همـراه بنـده   (

  ).حركت كند) اش ايماني(
  .)3(»من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته«: فرمايد در جايي ديگر چنين مي

هركه در فكر رفع نيازمندي برادرش باشد خدا نيـز نيـاز وي را بـر طـرف     (
  ).سازد مي

فقرا، مساكين، بيوه زنان و يتيمان نيازمنـد محسـوب   : اقشار مختلفي از جمله
السـاعي « :فرمايد رزيابي حاميان اقشار مزبور ميدر ا صگردند، پيامبر خدا  مي

  .»كاملجاهد يف سبيل اهللا: عىل األرملة واملسكني

                                                 
 .ابن حبان با سندی صحيح روايت كرده است )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .متفق عليه )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٢٤

٣٢٤

كنـد در زمـره    زنـان و مسـاكين تـالش مـي     هكسي كه در راه حمايت از بيو(
  ).گيرد مجاهدان راه خدا قرار مي

  .)1(»وكالقائم ال يفرت, وكالصائم ال يفطر«: در روايتي ديگر آمده است 
  ).آيد دار هميشگي به حساب مي دار خستگي ناپذير و روزه انند شب زندهو م(

برخي از نيازمندان احتياج به پادرمياني و شفاعت كردن نزد ديگـري دارنـد،   
 .)2(»اشــفعوا تــؤجروا« :فرمايــد خطــاب بــه يــارانش مــي صلــذا پيــامبر خــدا 

  ).ميانجيگري و شفاعت كنيد تا پاداش داده شويد(
مسلمان متعهد در حد توان نيازمنـديهاي بـرادران ايمـانيش را    بنابر اين بايد 

وتعني الرجـل « :فرمايد در اين زمينه مي صبرطرف سازد، چرا كه پيامبر پيشوا 
  .)3(»يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة

ايـن يـك    و انساني را در حمل بار و كاال بر پشت چهار پايش ياري دهيـد (
  ).صدقه است

: عالوه بر صفاتي كه شيخ بـدانها اشـاره كـرد ويژگيهـاي ديگـري همچـون      
ــدم غــرض      ــدي، مهربــاني، ع ــت، گذشــت، برومن ورزي، شــكيبايي،  ماليم

گفتاري و فروتني هستند كه در شريعت خدا مـورد تاكيـد و تاييـد قـرار      خوش
  .)4(باشند گرفته و بيانگر تعهد و شخصيت انسان مسلمان نيز مي

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .اند بخاری و مسلم روايت كرده )٢(
 .متفق عليه )٣(
اخالق املؤمنني واملؤمنات, دارند كه حاوی فوائد وافری : ارزشمندی حتت عنواننوشتار : ابن باز شيخ )٤(

 .باشد لذا الزم است برای آگاهی بيشرت از اين موضوع بدان مراجعه فرماييد می



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٢٥

٣٢٥

  :آداب اسالمي
  .سالم كردن -ا

سالم كردن يكي از آدابي است كه اسالم به منظور تحكيم روابـط مسـلمانان   
Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ  }  :فرمايد مقرر نموده است، خداوند سبحان مي

 Ø   ×z) .86: النساء.(  
بـه  ) الاقـل (يـا   ؛هرگاه به شما تحيت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيـد (

  ).ييدهمان گونه پاسخ گو
هم در پاسخ به سؤالي مبني بر تعيين وظايف مؤمنان اظهـار   صپيامبر خدا 

   .)1(»تطعم الطعام, وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف« :داشت
  ).سالم كنيد خواه بشناسيد و يا نشناسيدغذا بدهيد و بر هر كسي نيز (

وإفشـاء : هـابسبع, وذكر من صأمرنا رسول اهللا « :گويد مي براء بن عازب 
  .)2(»السالم

  ).سالم كردن: هفت چيز دستور داد، از جمله  ما را بهصپيامبر خدا (
إن مـن « :فرمايد هاي ارزشمندش چنين مي در يكي ديگر از آموزه صپيامبر 

  .)3(»إذا لقيته فسلم عليه: حق املسلم عىل املسلم
قـات  هرگـاه وي را مال   يكي از حقوق مسلمان بر مسـلمان ايـن اسـت كـه    (

  ).سالم گويىكردي بر او 
از جمله افزايش محبـت و تحكـيم    ،سالم كردن فوايد بسياري به دنبال دارد

                                                 
 .اند بخاری و مسلم روايت كرده )١(
 .بخاری روايت كرده )٢(
 .متفق عليه )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٢٦

٣٢٦

در اين  ص و از همه مهمتر ورود به بهشت ابدي در آخرت، پيامبر خدا ،روابط
ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا, وال تؤمنوا حتى حتابوا, أوال أدلكم « :فرمايد زمينه مي

   .)1(»علتموه حتاببتم? أفشوا السالم بينكمعىل يشء إذا ف
تا ايمان نداشته باشي داخل بهشت نخواهي شد و ايمان هم نخواهي داشت (

هرگاه   تا يكديگر را دوست نداشته باشي، آيا شما را به چيزي راهنمايي كنم كه
  ).يكديگر سالم كنيد برانجامش دادي يكديگر را دوست داشته باشي؟ 

السـالم علـيكم «: اسالم بدين گونه است كه گفته شود روش سالم كردن در
 صجـاء رجـل إىل النبـي : گويـد  مـي  ، عمران بن حصين »ورمحة اهللا وبركاته

ثـم جـاء آخـر » عرشـ«: صالسالم عليكم, فرد عليه ثم جلس, فقال النبي : فقال
ثـم جـاء آخـر » عرشـون«: السالم عليكم ورمحة اهللا, فرد عليه فجلس, فقال: فقال
  .)2(»ثالثون«: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, فرد عليه فجلس, فقال: لفقا

السالم عليكم، پس از پاسـخ دادن  : رسيد و گفت صمردي خدمت پيامبر (
السـالم  : ديگـر آمـد و گفـت    ده، سپس يكي: فرمود صبه وي نشست، پيامبر 

: دفرمـو  صاهللا، او نيز پـس از پاسـخ دادنـش نشسـت، پيـامبر       هرحمعليكم و
اهللا وبركاته، وي نيز  هالسالم عليكم ورحم: بيست، سپس يكي ديگر آمد و گفت

   ).سي: اين بار فرمود صپس از پاسخ نشست، پيامبر 
  .آداب سالم كردن

همراه اشاره الفاظ هم تلفـظ    نبايد به صورت اشاره سالم كرد مگر اينكه -1
  .شوند

                                                 
 .)٣٠, ٢٠, ١٠( از نظر پاداش ىيعن .مسلم روايت كرده است )١(
 .اند ابو داود و ترمذی با سندی صحيح روايت كرده )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٢٧

٣٢٧

اي، پيـامبر خـدا    هسالم كردن با صداي آهسته در حضور شخص خوابيد -2
كرد كه خوابيده را بيدار نكرده و شـخص بيـدار را مطلـع     طوري سالم مي ص
  .)1(كرد مي

عده زياد، چـون   برنشسته و عده كم  برپياده، پياده  برسالم كردن سواره  -3
اند ترتيب مزبور  در حديثي كه امام بخاري و مسلم روايت كرده صپيامبر خدا 

  .بزرگ سالم كند برو كوچك : ر روايت بخاري آمدهرا مقرر فرموده است، د
سالم كردن هنگام ورود به منزل، قرآن كريم مؤمنان را در اين خصـوص   -4

ــي  ــوزش م ــين آم ــد چن ®  ¯   °  ±  µ  ´   ³  ²  ¶  ¸  }  :ده
º  ¹ z) .61: النور.(  

اى شديد، بر خويشتن سالم كنيد، سالم و تحيتـى   و هنگامى كه داخل خانه(
  ).خداوند، سالمى پربركت و پاكيزه از سوى

نبايد در حين مالقات با انسان كافري مسلمان آغازگر سالم باشد، پيـامبر   -5
ــاره چنــين مــي صخــدا  ال تبــدؤوا اليهــود وال النصــار « :فرمايــد در ايــن ب
  ).در حين ديدار با يهوديان و مسيحيان شما آغازگر سالم نباشيد(. )2(»بالسالم
 »وعلـيكم«اينكه بايد در پاسـخ سالمشـان تعبيـر      اين زمينهاي ديگر در  نكته

إذا سلم عليكم « :كند كه از پيامبر خدا نقل مي بكار برده شود، انس بن مالك 
   .)3(»وعليكم: أهل الكتاب فقولوا

  ).وعليكم: شما سالم كردند در پاسخشان بگوييد برهرگاه اهل كتاب (

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .متفق عليه )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٢٨

٣٢٨

ي سالم كرده شود، پيـامبر خـدا   هنگام برخاستن از مجلس  سنت است به -6
إذا انتهى أحدكم إىل املجلس فليسلم, فإذا أراد أن يقوم فليسـلم, « :فرمايد مي ص

  .)1(»فليست األوىل بأحق من اآلخرة
در حين ترك مجلس نيـز  هرگاه يكي از شما وارد مجلسي شد سالم كند و (

  ).ت، چون اولي سزاوارتر از دومي نيسسالم كردن الزم و ضروري است
  .رويي گشاده -2

يكي ديگر از آدابـي كـه بايـد انسـان مسـلمان خـود را بـدان آراسـته كنـد          
از  هنگام ديدار بـا ديگـران اسـت، ابـوذر غفـاري        رويي و مهرباني به هگشاد

, ولـو أن تلقـى أخـاك « :كند نقل مي صپيامبر خدا  ال حتقرن من املعـروف شـيئاً
  .)2(»بوجه طليق

  ).رويي هم باشد هني را اندك مشمار گرچه گشادهيچ گونه نيكي و احسا(
تبسمك يف وجه أخيك لـك « :در يكي ديگر از احاديث گهربارشان آمده است

  ).شود رويي با برادرت صدقه محسوب مي هگشاد(. )3(»صدقة
مـا رآين « :گويـد  مي صرويي پيامبر اكرم  هدرباره گشاد جرير بن عبداهللا 

  .)4(»سم يف وجهيتب منذ أسلمت إالّ  صرسول اهللا 
  ).ام رو ديده ام پيامبر را همواره گشاده از زمانيكه مسلمان شده(

رويي در عين اينكه يكي از اسباب ايجاد ارتباط ميان مسلمانان اسـت   گشاده
                                                 

 .اند ابوداود و ترمذی روايت كرده )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(
 .اند بخاری در االدب املفرد و ترمذی باسندی صحيح روايت كرده )٣(
 .بخاری در االدب املفرد با سندی صحيح روايت كرده است )٤(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٢٩

٣٢٩

باشد، لذا بر هر مسـلمان متعهـدي    نشانه پااليش درون از صفات ناپسند هم مي
كند تا هم زمينه تحكيم روابط  الزم است اين ويژگي اساسي را در خود برجسته

  .اي زيبا و دلپسند از دين خدا عرضه شود مسلمانان فراهم شود و هم چهره
  .آداب غذا خوردن -3

  : خوردن و آشاميدن با دست راست) الف
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, وإذا رشب فليرشب « :فرمايد مي صپيامبر خدا 

   .)1(»ب بشاملهبيمينه, فإن الشيطان يأكل بشامله ويرش
هرگاه يكي از شما مشغول خوردن يا آشاميدن بود بايـد بـا دسـت راسـت     (

  ).دهد انجام دهد چون ابليس كار خوردن و آشاميدن را با دست چپ انجام مي
  :بسم اهللا گفتن و استفاده از غذاي پيش رو) ب

يـا « :فرمايـد  در اين باره خطاب به يكي از حضار چنين مـي  صپيامبر خدا 
لْ بيمينك, وكل مما يليكغال مِّ اهللا, وكُ   .)2(»م سَ
بسم اهللا بگو، با دست راسـتت بخـور و از غـذاي پـيش رويـت      ! اي جوان(

  ).استفاده كن
  :تكيه نكردن بر چيزي) ج

  .)3(»إين ال آكل متكئاً «: فرمايد مي صپيامبر خدا 
  ).خورم من در حال تكيه زدن بر چيزي غذا نمي(
  :برداشتن لقمه افتاده) د

إذا وقعت لقمة أحـدكم فليأخـذها, « :كند نقل مي ص از پيامبر خدا جابر 
                                                 

 .مسلم روايت كرده است )١(
 .متفق عليه )٢(
 .بخاری روايت كرده است )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٣٠

٣٣٠

  .)1(»فليمط ما كان هبا من أذ وليأكلها, وال يدعها للشيطان
هرگاه لقمه يكي از شما افتاد آن را برداشته و پس از تمييز كردن بخورد و ( 

  ).براي شيطان جانگذارد
  :انتقاد نگرفتن از غذا) هـ

مـا عـاب « :كنـد كـه   اين ويژگي از پيامبر خدا نقل مـي   اجع بهر ابوهريره 
  .)2(»طعاماً قط, إن اشتهاه أكله, وإن كرهه تركه صرسول اهللا 

كـرد، اگـر آن را ميـل     از غذاي حاضر انتقـاد نمـي   صهيچگاه پيامبر خدا (
خـورد و اگـر هـم ميـل نداشـت بـدون انتقـاد گـرفتن از آن دسـت           داشت مي

  ).كشيد مي
  : ظرف غذا و انگشتان ليسيدن) و

إنكم ال تـدرون يف أيـه « :فرمايد اين ادب را دستور داده و مي صپيامبر خدا 
  ).دانيد بركت در كدام قسمتش است شما نمي(. )3(»الربكة

  .»إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة«: در روايت ترمذي آمده است
  .)دانيد بركت در كدام قسمت غذايتان نهفته است شما نمي(
  :دعا كردن پس از دست كشيدن) ز

احلمـد هللا كثـرياً « :فرمـود  بعد از پايان خوردن و آشاميدن مي صپيامبر خدا 
  .»طيباً مباركاً فيه, غري مكفى وال مودع, وال مستغنى عنه ربنا

نياز است و درخواست از او  ستايش بسيار زياد، پاكيزه و مبارك، خدايى را كه بى(

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
 .متفق عليه )٢(
 .مسلم روايت كرده است )٣(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٣١

٣٣١

  ).مان را قبول فرما ستايش! همه به او نيازمندند، پروردگاراهميشه ادامه دارد، و 
احلمـد هللا الـذي كفانـا وأروانـا غـري مكفـى وال «: باري ديگر چنـين فرمـود   

  .)1(»مكفور
سپاس خدايي كه ما را سير و سـيراب كـرد، و ايـن نعمـت مـورد انكـار و       (
  ).حرمتي قرار نگيرد بي

  .آداب رفتن به مسجد -4
بسم اهللا, والصالة والسالم « :پاي راست و گفتن اين دعا پيش انداختن) الف

   .)2(»عىل رسول اهللا, اللهم افتح يل أبواب رمحتك
درهـاي رحمتـت را بـر مـن     ! ، خداياصبه نام خدا و درود بر پيامبر خدا (

  ).بگشاي
سنت است هنگام ورود به منزل ذكر خدا بر زبان جاري شود، در حديثي از 

إذا دخل الرجـل بيتـه فـذكر اسـم اهللا تعـاىل حـني « :است آمده صپيامبر گرامي 
ال مبيت لكم وال عشاء هاهنـا, وإن دخـل فلـم : يدخل وحني يطعم, قال الشيطان

أدركتم املبيت, وإن مل يـذكر اسـم اهللا عنـد : يذكر اسم اهللا عند دخوله قال الشيطان
  .)3(»أدركتم املبيت والعشاء: مطعمه قال

و بسـم اهللا   شد و يا شروع به غـذا خـوردن كـرد    هرگاه آدمي وارد منزلش(
توانيد بمانيد و شـامتان   امشب نمي: گويد همراهانش مي  ، شيطان خطاب بهگفت

هم اينجا نيست، ولي اگـر در حـين ورود بـه منـزل ذكـر خـدا نكـرد، شـيطان         

                                                 
 .بخاری روايت كرده است )١(
 .اند مسلم و ابوداود روايت كرده )٢(
 .اند وداود و ابن ماجه روايت كردهمسلم, اب )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٣٢

٣٣٢

اتان را پيدا كرديد، و اگر در وقت غذا خوردن ذكر خـدا   پناهگاه شبانه: گويد مي
  ).پناهگاه شبانه و شامتان را پيدا كرديد: گويد نكرد مي

إذا «: فرمايـد  مـي  صسنت است هنگام ورود به منزل دعا كند، پيامبر خـدا  
اللهم إين أسألك خري املولج وخري املخرج, باسم اهللا وجلنا, : ولج الرجل بيته فليقل

  .)1(»ثم يسلم عىل أهله. وباسم اهللا خرجنا, وعىل ربنا توكلنا
خيـر ورود و خـروج را از   ! خدايا: دمي وارد منزلش شد بايد بگويدهرگاه آ(

خواهم، به نام خدا وارد شديم، به نام خدا خارج شديم و بر پروردگارمان  تو مي
  ).سپس بر اهل و عيالش سالم كند. توكل كرديم

رعايـت شـود كـه     صسنت است هنگام خروج از منزل دستور پيامبر خدا 
بسم اهللا, توكلت عىل اهللا, ال حـول وال : رجل من بيته فقالإذا خرج ال« :فرمايند مي

قيت, فيتنحى له الشيطان, فيقول : باهللا, فيقال قوة إالّ  ديت وكفيت ووُ حسبك قد هُ
دي وكفي ووقي?: له شيطان آخر   .)2(»كيف لك برجل قد هُ

به نام خدا، بر خدا توكل كردم و : هرگاه آدمي از منزلش خارج شد و گفت(
كـافي  : شـود  تحول و قدرتي جز در دست او نيست، پاسـخ داده مـي   هيچ گونه

است هدايت شديد و در امان قرار گرفتيد، در همان حال شيطان به سويش بـر  
تـواني بـه كسـي آسـيب      چطور مـي : گويد گردد ولي شيطاني ديگر به او مي مي

  ).هدايت شده و مورد محافظت قرار گرفته است  برساني كه
  .آداب سفر -5

فرت در اسالم داراي آداب مهمي است و بايـد انسـان مسـلمان در حـد     مسا
                                                 

 .ابوداود با سندی صحيح روايت كرده است )١(
 .اند ابوداود و نسائی با سندی صحيح روايت كرده )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٣٣

٣٣٣

اي از آنهـا اشـاره    توان از لحاظ كردنشان كوتاهي نورزد كـه در اينجـا بـه پـاره    
  :خواهيم كرد

  : خدا حافظي كردن) الف
لِّـف« :فرمايد در اين زمينه مي صپيامبر خدا  : من أراد أن يسافر فليقل ملـن خيُ

  .)1(»ال تضيع ودائعه أستودعكم اهللا الذي
شما را بـه خـدايي   : هركه خاست سفر كند بايد اين چنين خدا حافظي كند(
  ).كند سپارم كه امانتهايش را تباه نمي مي

  :خواندن دعاي سفر) ب
 ص إن رسـول اهللا « :كنـد كـه   نقل مي صاز پيامبر خدا  عبداهللا بن عمر 

سبحان الذي سـخر لنـا : ثاً ثم قالكان إذا استو عىل بعريه خارجاً إىل سفر كرب ثال
هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون, اللهـم إنـا نسـألك يف سـفرنا هـذا الـرب 
والتقو, ومن العمل ما ترىض, اللهم هون علينا سفرنا هذا, واطو عنا بعده, اللهم 
فر أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل, اللهم إين أعوذ بـك مـن وعثـاء السـ

آيبـون «: وإذا رجع قـاهلن وزاد فـيهن. »وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال واألهل
  .)2(»تائبون عابدون لربنا حامدون

اهللا «شد پس از سه بار  هرگاه به قصد سفر سوار شترش مي ص پيامبر خدا(
پاك و منزه خدايي است كه او اينها را به زير فرمان ما در : فرمود گفتن مي» اكبر
و مـا بـه سـوي پروردگارمـان بـاز      . رد، و گرنه ما بـر آنهـا توانـايي نداشـتيم    آو
در اين سفر، نيكوكاري، پرهيزكاري و اعمال مورد پسند را از ! خدايا. گرديم مي

                                                 
 .ابوداود با سندی صحيح روايت كرده است )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٣٤

٣٣٤

اين سفر را بر ما آسان فرما و دوريش را برايمان نزديـك  ! خواهيم، خدايا تو مي
از سـختيهاي  ! هسـتي، خـدايا   تو ياور در سفر و جانشـين در خانـه   ! كن، خدايا

و . بـرم  سفر، مناظر دل تنگ و عاقبت شري در مال و خـانواده بـه تـو پنـاه مـي     
گشتيم، ما اهل بازگشت به بر: فرمود ر مزبور ميگشت عالوه بر اذكا هرگاه بر مي

).سوي خدا، بنده و سپاسگذار پروردگارمان هستيم 
از، مسح بر خفـين و  قصر و جمع نم: استفاده از رخصتهاي سفر همچون) ج

  .روزه نگرفتن
  .تعامل با والدين -6

برخورد خوب و معقول با والدين نه تنها جزو بزرگترين و واالترين عبادتها 
رود بلكه خداوند حقوق ايشان را در كنار حقوق خويش قـرار داده   شمار مي  به

  p   on  m  l          k  j}  :و نافرمانيشــان را قــرين شــرك دانســته اســت
  {   z  y  x  w  v  ut  s  r  qz) .23: لقمان.(  

بازگشت همـه آنـان بـه     ؛و كسى كه كافر شود، كفر او تو را غمگين نسازد(
آگـاه  ) و نتـايج شـوم آن  (انـد   سوى ماست و ما آنها را از اعمالى كه انجـام داده 

  ).هاست آگاه است خداوند به آنچه درون سينه ؛خواهيم ساخت
n  m  l  k    j  i  h  g  f  } : مايدفر پيش از آن مي

  w  v  u   t  s     r  q  p  oz) .14: لقمان.(  
مادرش او را با نـاتوانى   ؛و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم(

اى را  به هنگام باردارى هر روز رنـج و نـاراحتى تـازه   (روى ناتوانى حمل كرد 
آرى بـه او  ( ؛يابد او در دو سال پايان مى، و دوران شيرخوارگى )شد متحمل مى
كه براى من و براى پدر و مادرت شـكر بجـا آور كـه بازگشـت     ) توصيه كردم

  ).به سوى من است )همه شما(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٣٥

٣٣٥

احاديث بسياري هم پيرامون ارزشگذاري زحمات والدين و اهميت نيكي بـا  
  :ايشان وارد شده كه به دو نمونه از آنها اشاره خواهيم نمود

: أي العمل أحب إىل اهللا? قـال صسألت رسول اهللا : گويد مي عود ابن مس
اجلهاد يف «: ثم أي? قال: قلت» بر الوالدين«: ثم أي? قال: قلت» الصالة يف وقتها«

  .)1(»سبيل اهللا
تـر اسـت؟    كدام عمل نزد خدا دوسـت داشـتني  : پرسيدم صاز پيامبر خدا (

نيكي با والدين، : عمل؟ فرمودسپس كدام : نماز خواندن سر وقت، گفتم: فرمود
  ).جهاد در راه خدا: سپس كدام عمل؟ فرمود: گفتم

أبايعـك عـىل ! يـا رسـول اهللا: أن رجالً قـال :كند نقل مي عبداهللا بن عمرو 
فتبتغي «: نعم كالمها, قال: قال» هل من والديك أحد حي?«: اهلجرة واجلهاد, قال
  .)2(»رجع إىل والديك وأحسن صحبتهامفا«: نعم, قال: قال» األجر من اهللا تعاىل?

بر هجـرت و جهـاد بـا تـو      صا اي پيامبر خد: مردي خدمت پيامبر گفت(
آيا هيچ يـك از والـدينت در قيـد حيـات هسـتند؟      : كنم، پيامبر فرمود بيعت مي

خواهي پاداشي از طـرف خـدا    آيا مي: اند، فرمود ههر دوي ايشان زند  بله: گفت
پس به سوي پدر و مادرت برگرد و برخورد خـوبي  : بله، فرمود: بگيريد؟ گفت

  ).با ايشان داشته باش
  :عواقب مثبت نيكي با والدين

  :وارد شدن بهشت -1
رغم أنفه, رغـم « :فرمود شنيدم مي صاز پيامبر خدا : گويد مي ابوهريره  

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٣٦

٣٣٦

أو مَن أدرك والديه عند الكرب أحدمها «: مَن يا رسول اهللا? قال: قيل» أنفه, رغم أنفه
  .)1(»كالمها, ثم مل يدخل اجلنة

ر چـه كسـي اي پيـامب   : خوار گرديد، خوار گرديد، خوار گرديد، سؤال شد( 
كسي كه يكي از والدين يا هر دوي آنها را در سن پيري ديده ولي : ؟ فرمودخدا

  ).وارد بهشت نشده است
  .)2(»الوالد أوسط أبواب اجلنة« :در حديثي ديگر آمده

  ).هشت استپدر مركز درهاي ب(
يـا رسـول : فقـال صأن جامهة جاء إىل النبي  :گويد مي بن جاهمه  همعاوي

: نعم, قـال: قال» هل لك من أم?«: أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك, فقال! اهللا
  .)3(»فالزمها, فإن اجلنة عند رجلها«

ام در ميـدان   هاي پيامبر خدا تصميم گرفت: جاهمه خدمت پيامبر آمد و گفت(
مادرت زنـده اسـت؟   : ام با شما مشورت كنم، فرمود ركت نمايم و آمدهجنگ ش
  ).باشد پس در كنارش بمان چون بهشت پيش پاي وي مي: بله، فرمود: گفت

  .)4(»الزمها, فإن اجلنة حتت أقدامها« :فرمايد در روايتي ديگر مي
  ).در كنارش بمان چون بهشت زير پاهاي او است(
  :جلب رضاي خداوند -2
رىض الرب يف رىض الوالدين, وسـخطه « :فرمايد ر خدا در اين زمينه ميپيامب 

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
 .اند ترمذی و ابن ماجه با سندی صحيح روايت كرده )٢(
 .اند نسائی و امحد باسندی صحيح نقل نموده )٣(
 .اند نسائی و امحد با سندی صحيح روايت كرده )٤(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٣٧

٣٣٧

  ).رضا و خشم  خدا در گرو رضا و خشم والدين است(. »يف سخطهام
من رسه أن يمـد لـه يف عمـره, «: فرمايد می صپيامرب   :افزايش عمر و روزي

  .)1(»فليرب والديه, وليصل رمحه: ويزاد يف رزقه
ري طوالني و رزقي واسع برخوردار شود بايـد  كسي كه دوست دارد از عم(

  ).با والدينش نيك رفتار و صله رحم بجا آورد
  :مصاديق نيكي با والدين

  .تهيه غذا، لباس، خدمت كردن و پاسخ بانگ كردنشان -1
وأطع والـديك, « :فرمايد مي صفرمانبرداري از دستوراتشان، پيامبر خدا  -2

  .)2(»..هلاموإن أمراك أن خترج من دنياك فاخرج 
و از والدينت فرمانبرداري كن، اگر به تو دسـتور دادنـد از دنيايـت خـارج     (

  ...)شوي بخاطر ايشان خارج شو
  .فروتني و ماليمت در سخن گفتن با ايشان -3
  .بانگ نكردن با نام خودشان  -4
  .راه رفتن پشت سرشان -5
  .ترعايت خاطرشان در چيزهايي كه مورد تاييد يا رد خودت اس -6
  .هنگام دعا كردن براي خودت  دعاي مغفرت و آمرزش به -7
  .ارج نهادن به دوستانشان -8

البته بايد دانست كه انسان هر انـدازه در راه تـامين نيازهـا و نيكوكـاري بـا      
 صرسد، پيـامبر خـدا    ايشان تالش ورزد به پاي زحمات و تالشهاي آنان نمي

                                                 
 .امحد روايت كرده است )١(
 .بخاری در االدب املفرد با سندی صحيح روايت كرده است )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٣٨

٣٣٨

  .)1(»جيده مملوكاً فيشرتيه فيعتقه أن ال جيزي ولد والده, إالّ « :فرمايد مي
تواند زحمات والدينش را پاس گويـد مگـر اينكـه بـرده      هيچ فرزندي نمي( 

  ).بوده و آزادشان نمايد
  .نيكي با خويشاوندان -7

يكي ديگر از چيزهايي كه زمينه ورود به بهشـت و دوري از دوزخ را بـراي   
نقـل   سـت، ابوايـوب   سازد، نيك رفتاري بـا خويشـاوندان ا   انسان فراهم مي

أخربين ما يقربني مـن اجلنـة : مسرية, فقال صأن أعرابيا عرض للنبي  :كند كه مي
, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, «: ويباعدين من النار? قال تعبد اهللا وال ترشك به شيئاً

  .)2(»وتصل الرحم
شت به من بگو چه چيزي مرا به به: يك نفر اعرابي خدمت پيامبر آمد و گفت(

اينكه عبادتي بدور از شـائبه شـرك انجـام    : كند؟ فرمود نزديك و از دوزخ دور مي
  ).داده، نماز برپا داريد، زكات بپردازيد و رابطه خويشاوندي را برقرار نماييد

هركس رابطه خويشاوندي را برقرار سازد خداوند نيز رابطه خـود را بـا وي   
اخللق, فلام  خلق اهللا« :كند نقل مي صاز پيامبر خدا  كند، ابوهريره  برقرار مي

أال : قـال. هذا مقام العائذ بك من القطيعة: مه? قالت: فرغ منه قامت الرحم, فقال
فـذلك : بـىل يـا رب, قـال: ترضني أن أصل من وصلك, وأقطع من قطعك? قالت

u  t   s  r  q  p  o  n  } : اقرؤوا إن شئتم: ثم قال أبو هريرة» لك
  x  w  vz) .1()22: دمحم(.  

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
 .متفق عليه )٢(
 .متفق عليه )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٣٩

٣٣٩

) خويشـاوندي (هـا از سـوي خداونـد متعـال، رحـم       پس از خلـق آفريـده  (
، اينجا مقام كسي است كه از قطع صله رحم بـه تـو   صبر كن: برخاست و گفت

شوي هر كه تو را وصل كـرد بـا وي    آيا راضي نمي: خداوند فرمود. برد پناه مي
آري : رابطه كنم؟ گفـت رابطه برقرار نمايم و هركه را نيز قطعت كرد با او قطع 

اگـر  : گويـد  بعد از آن ابوهريره مي. پس آن امتياز براي تو: فرمود! اي پروردگار
) صات قـرآن و رسـول اهللا   از ايـن دسـتور  (اگر ( :خاستيد اين آيه را بخوانيد

رود كـه در زمـين فسـاد و قطـع پيونـد       روى گردان شويد، جز اين انتظـار مـى  
  ).خويشاوندى كنيد
برقـراري رابطـه خويشـاوندي افـزايش عمـر و روزي اسـت،        يكي از منافع

من أحب أن يبسط له يف رزقـه, وأن ينسـأ لـه يف أثـره « :فرمايد مي صپيامبر خدا 
  .)1(»فليصل رمحه

 )بـا بركـت شـود   ( هركه دوست دارد رزقش واسع و عمرش به تاخير افتـد (
  ).بايد رابطه خويشاوندي را برقرار سازد

ز از اذيت كردن، همياري مالي، ديـد و بازديـد، دعـا    انجام صله رحم با پرهي
يابـد،   كردن، امر به معروف و نهي از منكر و نصـيحت و دلسـوزي تحقـق مـي    

  ).214: الشعراء(. r  q  p  oz  }  :فرمايد چنانچه خداوند مي
Fخويشاوندان نزديك خود را بترسان.(  

  .نيكي با همسايگان -8
ايگان اشاره كرديم و لـذا از تكـرار   در درس پانزدهم به رعايت حقوق همس

  .ورزيم آن خودداري مي

                                                 
 .اند بخاری و ابوداود روايت كرده )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٤٠

٣٤٠

  .احترام گذاشتن به بزرگترها -9
اسالم پيـروان خـويش را بـه ارج نهـادن افـراد مسـن و سـالخورده دسـتور         

خطاب به كسي كه پيش از بزرگترهـا صـحبت كـرده بـود،      صدهد، پيامبر  مي
  ).بگذار بزرگترها صحبت كنند( .)1(»كرب كرب« :فرمود

إن من إجالل اهللا تعاىل إكرام « :فرمايد در يكي ديگر از سخنان ارزشمندش مي
ذي الشيبة املسلم, وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلافـي عنه, وإكرام ذي السلطان 

  .)2(»املقسط
يكي از مصاديق احترام گذاشتن خداوند، ارج نهادن به مسلمان سـالخورده،  (

  ).رمانرواي دادگر استحامل قرآن بدور از افراط و ف
ليس منا من مل يـرحم صـغرينا, « :فرمايد آميز ميدر جايي ديگر با بياني تهديد

هركه كوچكترها را مورد تفقد قرار نداده و بزرگترهـا  ( .)3(»ويعرف رشف كبرينا
  ).را ارج ننهد، از ما نيست

ا احترام گذاشتن به دانشمندان ديني هم جزو مصاديق ارج نهادن به بزرگترهـ 
رود، زيرا با دانش و ارزشي كه دارند زمينه احترام گذاشتن به خـود   شمار مي  به

  .اند را فراهم ساخته
  .مهرباني با كوچكترها -10

رحمت و مهربـاني در حـق كوچكترهـا اسـت،       يكي ديگر از آداب اسالمي
  .)1(»ليس منا من مل يرحم صغرينا« :فرمايد پيامبر نور و رحمت در اين باره مي

                                                 
 .اند بخاری ومسلم روايت كرده )١(
 .ابوداود روايت كرده و به درجه صحت هم رسيده است )٢(
 .اند ابوداود و ترمذی روايت كرده )٣(
 .اند ابوداود و ترمذی روايت كرده )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٤١

٣٤١

  ).ركه كوچكترهاي ما را مورد تفقد قرار ندهد، از ما نيسته(
با افراد خردسال بسـيار مهربـان و ماليـم و بـا آنـان بـازي        صپيامبر خدا 

نمود  كرد، با حسن و حسين بازي مي اش را در نماز حمل مي كرد، دختر زاده مي
اش مـرده بـود و گـاهي     كـه پرنـده   -و خطاب به ابوعمير برادر انس بن مالك 

يـا أبـا «:فرمـود  با خنده و الفاظي شوخي آميز مي  -كرد  اوقات برايش گريه مي
اين رفتـار  ). چكار كرد؟) اش نام پرنده(نغير ! اي ابوعمير(؛  »عمري ما فعل النغري

  .نشانه اوج مهرباني و علو اخالق ايشان است صپيامبر 
  .تهنيت گفتن به مناسبت والدت كودكان -11

به مناسبت والدت كودكان نيز چون باعث خوشحالي  تبريك و تهنيت گفتن
چنانچـه   -  صگردد، پيـامبر   شود جزو آداب اسالمي محسوب مي والدينشان مي

از . كـرد  دعاي خير و بركت را بـراي نـوزاد مـي    -در صحيح مسلم آمده است 
نقل شده كه دعاي تهنيت گفتن را به فردي چنين آموزش  :حسن بصري هم 

  .)1(»يف املوهوب, وشكرت الواهب, وبلغ رشده, ورزقت بره بورك لك: قل«: داد
ات بـه سـن    ، سپاسگذار خدا باشيد، بچهبيندازدات  خدا بركت در بچه: بگو(

: قـل«:در روايتي ديگر چنين است). مند شويد تكليف برسد و از خير وي بهره
 .»صجعله اهللا مباركاً عليك وعىل أمة حممد 

  ).مت محمد مبارك كندتو و ا برخدا وي را : بگو( 
سنت است به مناسبت والدت نوزاد بـه  : گويد در اين باره مي :امام نووي 

مسـتحب اسـت دعـاي    : والدينش تبريك و تهنيت گفته شود، ياران ما معتقدنـد 
و همچنين سنت اسـت در  . بكار برده شود - كه بدان اشاره شد - حسن بصري

                                                 
 .طربانی با سندی حسن روايت كرده است )١(
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 ٣٤٢

٣٤٢

ا بركت نصيبت كند و پـاداش  خد: دعاهايي همچون) تبريك گوينده(پاسخ وي 
شـما    نصيب نكند و پاداش بزرگي به خير به تو ارزاني دارد، يا خدا تو را هم بي

  .بدهد و امثال اينها، گفته شود
  .تعزيه گفتن -12

من عز أخاه املؤمن يف مصيبة كسـاه « :فرمايد در اين باره مي صپيامبر خدا 
رب هبا يوم القيامة رب? قال: يلق» اهللا حلة خرضاء, وخيُ   .)1(»يغبط«: يا رسول اهللا, ما خيُ

هر كه در مصيبتي به برادر مسلمانش تسليت گويد، خداوند لباس سبزي بر (
اي پيـامبر خـدا   : شود، پرسيدند تنش كرده و خبرش در مأل عام قيامت فاش مي

  ).خورند مردم به وي غبطه مي: فرمود؟ شود چه چيزي خبر داده مي
يابد كه شخص تعزيه گوينـده بـه    بدين گونه تحقق مي تعزيه گفتن در اسالم

تشخيص خود هر چه را براي كاسـتن از غـم و انـدوه مصـيبت ديـده مناسـب       
بيند، بكار گيرد، اگر الزم بود شخصا حضور يابد و با وي ابراز همدردي كند  مي

اي كه مخـالفتي بـا شـريعت     و گرنه از هرگونه سخن و تعابير خوب و پسنديده
خطـاب بـه    صيكي از تعابير تسليت دهنده كه پيامبر خدا . ستفاده كندندارد، ا

إن هللا ما أخذ, وهللا ما أعطى, وكـل يشء عنـده إىل « :اين است كه  دخترش فرموده
  .)1(»أجل مسمى, فلتصرب ولتحتسب

چيزي نيـز   گمان خداوند هر چه را بگيرد يا ببخشد از آن او است و هر بي(
  .)2()رد، پس بايد شكيبا و در انتظار پاداش بودنزد وي مدت زمان مشخصي دا

                                                 
اند, اين حديث به درجه حسن رسـيده  در تاريخ بغداد , ابن عساكر و ابن ابی شيبه روايت كردهخطيب  )١(

 .آن را حسن دانسته است) 15(و البانی نيز در كتاب االرواء 
 .متفق عليه )١(
 .رود اين حديث هبرتين تعبري تعزيه به شامر می: فرمايد امام نووی در تاييد حديث باال می )٢(
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 ٣٤٣

٣٤٣

 :وقتي به منظور تسليت گفتن پيش ام سـلمه رفـت، فرمـود    صپيامبر خدا 
أليب سلمة, وارفع درجته يف املهـديني, واخلفـه يف عقبـه يف الغـابرين,  اللهم اغفر«

ر له فيه   .)1(»واغفر لنا وله يا رب العاملني, وافسح له يف قربه, ونوّ
اش را در ميان هدايت يافتگان باال ببر، در  ابوسلمه را ببخشاي، مرتبه !خدايا(

آينده برايش جبران فرما، ما و او را مشمول مغفرت خويش قرار ده و قبـرش را  
  ).گشاد و برايش روشن بفرما

نبايد مدت زمان تعزيه را به سه روز كمتر يا بيشتر محدود نمود چون پيامبر 
  .)2(تسليت فرمود اندان جعفر بن ابي طالب پس از سه روز به خ صخدا 

  .در اين زمينه  و ديگر آداب اسالمي: در پايان اين درس گفت :نويسنده 
اب را به منظـور آراسـتن   واقعيت اين است كه اسالم آداب مزبور و ساير آد

مره مسلمانان مقرر نموده تا هم از زندگي مطلوبي برخوردار شـوند  زندگي روز
لـذا   ف و مورد پسندي از اسالم بـه جهانيـان عرضـه كننـد، و    و هم تصوير شفا

شيوه رفتن به توالت، مسجد، عيادت بيمار، مجـالس و محافـل،   : آدابي همچون
آداب فراگيري علم، راه رفتن، ديد و بازديد، گفتگو با يكديگر و سـاير آداب را  

  .اي از آنها اشاره شد ريزي كرده است كه به پارهيبراي پيروان خويش پا
هاي بسـياري در ايـن زمينـه بـه رشـته تحريـر در        الزم به ذكر است نوشته 
ابن مفلح، األدب المفرد، بخاري و ديگـر  : اآلداب الشرعيه، اثر: اند از جمله آمده

  .اند كتابهايي كه پيرامون تبيين آداب اسالمي نوشته شده

                                                 
 .يت كرده استمسلم روا )١(
 ).١٨٦ −١٧٥(حاشية الدروس املهمة  )٢(
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 ٣٤٤

٣٤٤

  درس هفدهم
  

  .هشداري پيرامون شرك و گناهان كبيره
 اه و متعهد با حذر و احتياط كامل مسير بندگي را ادامه دهـد بايد مسلمان آگ

ورزي و ساير گناهان بزرگ شـود، از ايـن رو الزم    مبادا دچار گناه مهلك شرك
اي از آنها اشاره نمـاييم بـه اميـد اينكـه چراغـي فـراروي        است در اينجا به پاره

  :برادران ايماني قرار گيرد
  :اند كنيم كه بدين شرح شاره ميهفت گناه مشهور و مهلك ا  ابتدا به

شرك ورزي، افسونگري، ريختن خون مردم به نـاحق، ربـاخواري، خـوردن    
  .مال يتيم، فرار از ميدان كارزار و متهم كردن زنان پاكدامن به زنا

  :اي از انبوه گناه و نافرمانيها اشاره خواهيم كرد، از جمله سپس به گوشه
ندي، گــواهي دادن دروغ، ســوگند نافرمــاني والــدين، قطــع رابطــه خويشــاو

دروغين، اذيت دادن همسايه، پايمـال نمـودن خـون، مـال و شخصـيت مـردم،       
چيني و ساير گناهاني كه از طرف  خواري، قماربازي، غيبت كردن،  سخن شراب

  .اند خدا و رسولش ممنوع اعالم شده
  :شيخاينك شرح بيانات  و

  :هفت گناه بزرگ و مهلك) الف
اجتنبـوا السـبع « :فرمايـد  حديثي به آنها اشاره كرده و مي در صپيامبر خدا 

باحلق, وأكـل الربـا,  الرشك باهللا, والسحر, وقتل النفس التي حرم اهللا إالّ : املوبقات
  .)1(»وأكل مال اليتيم, والتويل يوم الزحف, وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت

                                                 
 .متفق عليه )١(
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 ٣٤٥

٣٤٥

قتـل نـاحق،    ورزي، افسـونگري،  شـرك : آور از هفت گنـاه مهلـك و زيـان   (
رباخواري، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنگ و متهم نمودن زنـان پاكـدامن   

  ).به زنا، بپرهيزيد
  :و اينك بيان داليل اين هفت گناه

  .شرك ورزي -1
در درس چهارم گناه شـرك و انـواع آن را توضـيح داديـم كـه از تكـرارش       

كـه شـرك از ديـدگاه    كنيم، ولي الزم است همين قدر اشاره كنيم  خودداري مي
باشد، و لذا مسلمانان به صورت جدي از ارتكـاب آنهـا    قرآن و سنت مردود مي

 :فرمايـد  اند، خداوند از زبان لقمـان خطـاب بـه فرزنـدش مـي      هشدار داده شده
{  e  d  c    b  a  `_  ^  ]  \z) .13: لقمان.(  

  ).استچيزى را همتاى خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگى ! پسرم: گفت(
شـمار    ، شرك جزو بزرگتـرين گناهـان بـه   صبر اساس فرموده پيامبر خدا 

: بـىل يارسـول اهللا, قـال: قـالوا» ..أال أنبـئكم بـأكرب الكبـائر« :فرمايد رود، مي مي
  .)1(»اإلرشاك باهللا«

! آري، اي پيـامبر خـدا  : شما خبر بـدهم؟ گفتنـد    آيا بزرگترين گناهان را به( 
  ).ورزي است كيكي از آنها شر: فرمود

سجده بردن، به فرياد طلبيدن، ذبح حيوان و ساير انواع عبادت براي غير خدا 
)حيوان اعم از اينكه براي زنده، مرده، بت، سنگ، درخت، فرمانروا، پيامبر، ولي ،

همـان    اينهـا زيـر مجموعـه     همـه . شـود  ، شرك محسوب مي)و امثال آنها باشد
كند،  اش را از دايره اسالم خارج مي م دهندهشركي است كه غير قابل عفو و انجا

زيـرا خداونـد در ايـن زمينـه     . مگر اينكه مجددا توبه كرده و از آن دست بكشد

                                                 
 .متفق عليه )١(
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 ٣٤٦

٣٤٦

¡  ¢  £  ¤    �z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~}  :فرمايــد مــي
  ¨   §      ¦  ¥z) . 48: النساء.(  

ـ  و پـايين ! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند ( ر از آن را بـراى هـر كـس    ت
و آن كسى كه بـراى خـدا، شـريكى قـرار     . بخشد مى) بخواهد و شايسته بداند(

  ).دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است
بنابر اين انسان مسلمان بندگي، به فرياد طلبيـدن و فـروتنيش تنهـا در برابـر     

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  }  :گيــرد خداونــد ســبحان صــورت مــي

  ¯  ®  ¬  «°±    ¸     ¶  µ  ´  ³  ²z) .163 -162: األنعام.(  
نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ مـن، همـه بـراى خداونـد     «: بگو(

و  ؛ام و به همـين مـامور شـده    ؛همتايى براى او نيست. پروردگار جهانيان است
  ).من نخستين مسلمانم

سـبحان   يكي از مظاهر شرك اعتقاد بـه وجـود زن و فرزنـد بـراي خداونـد     
H  G  F  E  D  C  B  A  }  :فرمايـد  است، قرآن در نفي اين امر مي

   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  Iz) .4-1: اإلخالص.(  
  .افسونگري -2

  : تعريف سحر
ها و سـخناني اسـت كـه بـه صـورت گفتـار،        ها، طلسم هسحر عبارت از گر

گـذارد، و علـل و    ثير مـي نوشتار و كردار در بدن، قلب و يا عقل افسون شده تا
  .عواملش نيز مخفي و پوشيده است

شوند چـون انسـان سـاحر و جـادوگر      گويي كفر محسوب مي سحر و غيب
تواند به مرتبه جادوگري برسـد،   بدون ارتباط با شياطين و عبادت كردنشان نمي
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 ٣٤٧

٣٤٧

O  N      M  L  K   J  I  }  :فرمايـد  و لذا خداوند مي
  Q   Pz) .102: هالبقر.(  

ولـى شـياطين كفـر     ؛كـافر نشـد  ) و ؛دست به سحر نيـالود (سليمان هرگز (
Z  ]  \  [  }  :فرمايـد  در ادامـه مـي   ).و به مردم سحر آموختند ؛ورزيدند

d  c  b  a  `  _  ^ z. 
مـا  «: گفتنـد  دادند، مگر اينكه از پيش به او مـى  به هيچ كس چيزى ياد نمى( 

  ).وسيله آزمايشيم كافر نشو
به سـحر و افسـونگري روي آورده، از آنـان     ،نبايد مسلمان متعهد از اين رو

ادعاهايشـان دربـاره حـوادث و رخـدادهاي آينـده،       سؤال نمايد و يـا اخبـار و  
خواندن كف دست و فنجان و امثال اينگونه خرافات و اباطيل را تصديق كنـد،  
چرا كه خداوند سبحان با صراحت هرچه تمامتر پيرامون اختصاص علـم غيـب   

ــين مــي ــه خــودش چن . Z    Y   X  W z  ]  \  [  ^  _   `}  :فرمايــد ب
  ).65: النمل(

  ).دانند جز خدا كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي: بگو(
ــي  ــا م ــد و ي Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  }  :فرماي

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Óz) .27 -26: الجن.(  
مگـر  . سـازد  داناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسـرار غيـبش آگـاه نمـي    (

رسوالني كه آنان را برگزيده، سپس مراقبيني از پيش رو و پشت سر براي آنهـا  
  ).دهد قرار مي

بايـد انسـان جـادوگر گـردنش بـا       نبر اساس ديدگاه سه صحابي بزرگوار 
  .شمشير زده شود



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٤٨

٣٤٨

  .ريختن خون مردم به ناحق -3
ن ديگران به ناحق در اسالم جزو گناهان بسيار بـزرگ محسـوب   ريختن خو

تـرين عـذاب يعنـي قصـاص در دنيـا و دردنـاكترين        شده و قاتل دچار سـخت 
 :فرمايـد  سرانجام در قيامت خواهد شد، خداوند متعال در اين زمينه چنـين مـي  

{  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 W  V  U  T   S  R [   Z  Y  X\    ̂   ]

j  i  h  g  f  e  d                 c  b  a  ̀   _  z) .ــد : هالمائـــ
به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس، انسانى را بـدون  ( ).32

ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسـانها را  
رهايى بخشد، چنان است كه گـويى همـه    و هر كس، انسانى را از مرگ ؛كشته

و رسوالن ما، داليل روشن براى بنى اسرائيل آوردنـد،  . مردم را زنده كرده است
  ). اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدى و اسراف كردند

h  g  f   e  d  c  } : فرمايـد  در جايي ديگر مي
  s  r  q     p  o  n  m  l   k  j  iz .)93: النساء.(  

و هر كس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برسـاند، مجـازات او دوزخ   (
و او  ؛كند و خداوند بر او غضب مى ؛ماند در حالى كه جاودانه در آن مى ؛است

  ).و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است ؛سازد را از رحمتش دور مى
إذا التقـى املسـلامن بسـيفيهام, « :فرمايـد  هم در اين زمينه مـي  صپيامبر خدا 

إنـه «: هذا القاتل فام بال املقتول? قـال! يا رسول اهللا: قيل» فالقاتل واملقتول يف النار
  .)1(»كان حريصاً عىل قتل صاحبه

                                                 
 .متفق عليه )١(
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 ٣٤٩

٣٤٩

هرگاه دو مسلمان با شمشيرشان رو در روي هم ايستادند، قاتل و مقتول به (
مقتـول   ،كـه مجـرم اسـت   قاتل ! صاي پيامبر خدا : روند، سؤال شد دوزخ مي

  ).چون او نيز در صدد قتل طرف مقابلش بر آمده است: چرا؟ فرمود
ال يزال العبد يف فسحة مـن دينـه مـا مل يصـب دمـاً «: فرمايد در جايي ديگر مي

را نريختـه اسـت در گشـايش دينـي       انسان تا زمانيكه خون حرامي( .)1(»حرامـاً 
  ). خواهد ماند

  .رباخواري -4
رود، زيرا از يك طرف اساس و بنيـان   شمار مي  گناهان بزرگ بهربا در زمره 

كشـي از نيازمنـدان و    هو از طرفي ديگر استثمار و بهـر  ،اقتصاد را ويران ساخته
  .باشد مستضعفان مي

ربا يعني اينكه مبلغي بدهي به شخصي داده شود تا در وقت تسويه حسـاب  
نياز مستمندان سوء استفاده كرده  بهره مقرر را به وي بدهد، بنابر اين رباخوار از

عالوه بـر آن، ربـاخوار از نيـاز    . كند را بر آنان تحميل مي  هاي متراكمي هيو بد
گر، كشاورز و ديگران نيز در زمينه احتياج به نقدينگي بـه نفـع    بازرگان، صنعت

شان باشد سودهاي زيادي بـر آنـان    برداري كرده و بدون اينكه شريك هخود بهر
ايشان در معرض ورشكسـتگي و زيـان ديـدن هـم       نمايد در حاليكه تحميل مي

هاي فراواني بـه نفـع    اين بازرگان دچار خسارتي شد بدهي  هستند، و لذا هرگاه
كند، حال آنكه اگر هر دو گـروه بـر اسـاس تعـاليم      رباخوار بر وي سنگيني مي

فع همه اسالم به صورت مضاربه با هم شريك بودند، همواره چرخه اقتصاد به ن
  .بود در حركت و تكاپو مي

                                                 
 .اند بخاری و امحد روايت كرده )١(
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 ٣٥٠

٣٥٠

u  }  :دهـد  خداوند حكيم مسلمانان را در اين راستا چنين آمـوزش مـي   

  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v
«  ª  ©¬               º  ¹  ̧   ¶  µ  ́    ³  ²   ±  °  ̄   ®

¿     ¾  ½    ¼  »À  Ä  Ã  Â  ÁÅ   Æ    É  È         Çz. )ــر : هالبقــ
278-280.(  
خدا بپرهيزيد، و آنچه از ) مخالفت فرمان(از ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(

كنيـد،   نمـى ) چنـين (اگـر  . اگر ايمان داريد ؛ربا باقى مانده، رها كنيد) مطالبات(
اى هـ  ، سرمايهو اگر توبه كنيد! بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد

كنيد، و نه بـر شـما    نه ستم مى ؛)اصل سرمايه، بدون سود(شما، از آن شماست 
قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام ) بدهكار،(و اگر  .شود ستم وارد مى

براى ) و در صورتى كه براستى قدرت پرداخت را ندارد،! (توانايى، مهلت دهيد
  ).بدانيد) كار را منافع اين(اگر  ؛خدا به او ببخشيد بهتر است

حرمت ربـاخواري و نكـوهش     راجع بههم سخنان فراواني  صپيامبر خدا 
  .)1(»لعن اهللا آكل الربا ومؤكله« :فرمايد جمله مي اند، از رباخواران عرضه داشته

  ).اش باد نفرين خدا بر رباخوار و واسطه(
، زيـرا  شـود  بنابر اين رباخواري با همه انواع و صورتهايش حرام قلمداد مـي 

, أدناهـا مثـل إتيـان الرجـل « :فرمايد مي صپيامبر خدا  الربا اثنان وسـبعون بابـاً
  .)2(»أمه

  ).باشد، كمترينش به مثابه زنا با مادر است ربا داراي هفتاد و دو در مي(
                                                 

 .نيز آمده است )وشاهديه وكاتبه(اند, در روايت ترمذی تعبري  مسلم و ترمذی روايت كرده )١(
 .كرده است طربانی در كتاب االوسط با سندی صحيح روايت )٢(
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 ٣٥١

٣٥١

  .خوردن مال يتيم -5
y  x  w  v  u  t  }  :فرمايـد  قرآن پيرامون اين موضـوع مـي  

~  }   |  {  z_  b  a  `  z) .10: النساء.(  
تنهـا  ) در حقيقـت، (خورنـد،   كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و سـتم مـى  (

  ).سوزند مى) دوزخ(هاى آتش  و بزودى در شعله ؛خورند آتش مى
مورد و ستمگرانه در اموال و سرمايه يتيمان جزو گناهان  بنابر اين تصرف بي

توانـد   دست بود مـي  ر و تهيرود، ولي اگر سرپرست يتيم فقي شمار مي  بزرگ به
به صورتي معروف و خداپسندانه در آن تصرف نموده و سهم خـود را بـردارد،   

  ).6: النساء. (Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ z}  :فرمايد خداوند مي
) كشد، و مطابق زحمتى كه مى(و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته (

G  F  E  D  C  B  A  }  :فرمايـد  ي ديگر چنين ميدر جاي). از آن بخورد

  Hz) .152: األنعام.(  
 از). ، نزديك نشـويد )و براى اصالح(و به مال يتيم، جز به بهترين صورت (

اين رو مراد از تصرف حرام در مال يتيم پايمال نمودن و از بين بـردنش اسـت   
  .چه در قالب خوردن هم نباشد گر

  .فرار از ميدان جنگ -6
¶  ¸  º   ¹  }  :فرمايـد  له چنين ميقرآن كريم در خصوص اين مسا

È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »É    Ê
   Ì  Ëz) .16: األنفال.(  

گيـرى از   مگر آنكه هدفش كناره-و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند (
بـوده  ) از مجاهـدان (ميدان براى حمله مجدد، و يا به قصد پيوستن به گروهـى  
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 ٣٥٢

٣٥٢

و جايگـاه او جهـنم، و    ؛به غضب خدا گرفتار خواهد شد) چنين كسى( -باشد
  ).چه بد جايگاهى است

بر اساس اين آيه فرار از ميدان جنگ و مبـارزه مسـلحانه در راه خـدا گنـاه     
چون از يك سو زمينه تسليم و تضـعيف لشـكريان را    ،شود كبيره محسوب مي

مبـارزه حضـور   سازد، و از سوي ديگر جهاد بر كساني كـه در ميـدان    فراهم مي
  .هيچ وجه نبايد از زير بار آن شانه خالي كنند اند واجب است و به  پيدا كرده

  .متهم كردن زنان پاكدامن به زنا -7
  :قرآن كريم پيرامون اين موضوع هشدارهاي متعددي دارد 
1-  {  q    p  o    n  m  l   k      j  i  h  g    f

   s  rz) .23: النور.(  
و مـؤمن را مـتهم   ) از هرگونـه آلـودگى  (خبر  نان پاكدامن و بىكسانى كه ز(
سازند، در دنيا و آخرت از رحمـت الهـى بدورنـد و عـذاب بزرگـى بـراى        مى

  ).آنهاست
2-  {  f  e    d   c     b  a  `   _     ~  }  |z) .4: النور.(  
 بـر مـدعاى  (كنند، سپس چهار شاهد  و كسانى كه آنان پاكدامن را متهم مى( 
  ).آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد نمى) خود
3-  {  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `

   l  k  jz) .58: األحزاب.(  
انـد آزار   و آنان كه مردان و زنان باايمان را به خاطر كارى كـه انجـام نـداده   (
  ).اند بار بهتان و گناه آشكارى را به دوش كشيده ؛دهند مى

من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليـه « :فرمايد اين زمينه مي هم در صپيامبر خدا 
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 ٣٥٣

٣٥٣

  .)1(»أن يكون كام قال احلد يوم القيامة, إالّ 
را به زنا متهم كند، در روز قيامت بر او حد اقامه خواهد شد  كنيزشهر كه (

  ).مگر اينكه سخنش مطابق واقع بوده باشد
رابر نسـبت دادن زنـا بـه    بنابر اين بايد مسلمان ملتزم و متعهد زبانش را در ب

سـلم مـن سـلم املسـلمون مـن لسـانه امل« :زنان و مردان مؤمن نگـه دارد، چـون  
  ).مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند(. )2(»يدهو

  :ه استشرح ديگر گناهاني كه شيخ به آنها اشاره كرد
  .نافرماني والدين -1

 جزو بزرگترين گناهان بـه  صپيامبر خدا نافرماني والدين بر اساس فرموده 
فـذكر منهـا عقـوق » أال أنبئكم بأكرب الكبـائر?« :فرمايد آنجا كه مي رود، شمار مي 

  .)3(»الوالدين
نافرمـاني   ،آيا شما را از بزرگترين گناهان با خبـر سـازم؟ ايشـان در ادامـه    (

  ).والدين را جزو آنها برشمرد
اجلنة عـاق وال منـان وال مـدمن مخـر وال ال يدخل « :فرمايد در جايي ديگر مي

  .)4(»مؤمن بسحر
سـرپيچي كننـده از دسـتورات والـدين،     : شوند چهار گروه وارد بهشت نمي(

هنگام بخشش بر طرف منت نهد، شرابخوار هميشگي و معتقـد بـه     كسي كه به

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .متفق عليه )٢(
 .متفق عليه )٣(
 .حاكم روايت كرده و ذهبی در كتاب الكبائر آن را حسن دانسته است )٤(
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 ٣٥٤

٣٥٤

  ).افسونگري
  .)1(»لعن اهللا العاق لوالديه«: در حديثي ديگر آمده است

  ).كند از دستورات والدينش سرپيچي مي  كسي باد كه نفرين خدا بر(
آيد كه نافرماني والـدين انكـار نعمـت و     از مجموع نصوص باال چنين بر مي

گـردد، پـس بايـد مسـلمان متعهـد از       سرپيچي از اوامر خداوند محسـوب مـي  
  .ارتكاب آن به شدت خودداري كند

  .قطع رابطه خويشاوندي -2
r  q  p  o  n  }  :فرمايـد  چنـين مـي  خداوند متعـال در ايـن زمينـه    

 ̀ _  ~    }   |  {  z  y  x  w  v  u  t   sz .
روى گـردان  ) صات قـرآن و رسـول اهللا   از اين دسـتور (اگر ( ).23 - 22: محمد(

 .رود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندى كنيـد  شويد، جز اين انتظار مى
ه خداونـد از رحمـت خـويش    كسـانى هسـتند كـ   ) گروه ستمگر و ظـالم (آنها 

  ).دورشان ساخته، گوشهايشان را كر و چشمهايشان را كور كرده است
 :دهـد  پيامبر نور و رحمت نيز پيروان خويش را از اين امر چنين هشدار مـي 

  .)2(»ال يدخل اجلنة قاطع رحم«
  ).شود كسي كه رابطه خويشاوندي را بگسلد، وارد بهشت نمي(

ت از آزار دادن و هميـاري نكـردن مـادي و    قطع رابطـه خويشـاوندي عبـار   
: فرمايـد  زين الدين العراقي در تعيين مصداق قطع صله رحـم مـي  . معنوي است

  .قطع رابطه خويشاوندي به معني بدرفتاري به خويشاوندان است

                                                 
 .نسائی با سندی حسن روايت كرده است )١(
 .متفق عليه )٢(
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 ٣٥٥

٣٥٥

قطع رابطه خويشاوندي مساوي با : گويد يكي ديگر از علما در اين زمينه مي 
  .احسان نكردن است

يكـي از پيامـدهاي منفـي قطـع صـله رحـم        صان پيامبر خـدا  بر اساس بي
إن أعامل بني آدم تعرض كل مخيس ليلة « :متوقف كردن اعمال نزد پروردگار است

  .)1(»اجلمعة, فال يقبل عمل قاطع رحم
شـود، و   اعمال آدميان پيش خداونـد عرضـه مـي     جمعه هايشب درگمان  بي(

  ).پذيرد اند، نمي صله رحم را قطع كرده  كردار كساني را كه
  .پايمال نمودن خون، مال و شخصيت مردم -3

ظلم و ستم ميدان فراخنايي دارد كه بسياري از اعمال و صفات زشـت تـاثير   
دهد، حال آنكه خداوند مهربان به مـا   گذار بر فرد و جامعه را در خود جاي مي

از دارد، چنانچـه در يكـي    اعالم فرموده كه سـتم و سـتمگران را دوسـت نمـي    
يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس, وجعلته بيـنكم « :احاديث قدسي آمده است

, فال تظاملوا   .)2(»حمرماً
ام پس نسبت بـه   گمان من ستم را بر خود و شما حرام كرده بي! اي بندگانم(

  ).يكديگر ستم روا مداريد
د، رو شـمار مـي    از ديدگاه اسالم ستم كردن با همه انواع و اقسامش حرام به

  .)3(»الظلم ظلامت يوم القيامة« :فرمايد مي صپيامبر 
  ).آورد ستم در روز آخرت تاريكيها را به بار مي(

                                                 
 .امحد روايت كرده است )١(
 ).16/133(رشح نووی بر صحيح مسلم  )٢(
 .متفق عليه )٣(
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 ٣٥٦

٣٥٦

يكي از مصاديق ظلم تجاوز به مال و سرمايه مردم از طريـق دزدي، غصـب،   
 :فرمايـد  رشوه، فريب دادن و امثال آنها است، قرآن در تحريم دزدي چنـين مـي  

{   U  T  S  R   Q  P  O      ]   \    [  Z  YX   W  Vz .
انـد،   دست مرد دزد و زن دزد را، بـه كيفـر عملـى كـه انجـام داده     ( ).38: هالمائد(

  ).و خداوند توانا و حكيم است! بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد
  ).188: هالبقر. (o   n  m  l  kz  }  :فرمايد در جايي ديگر مي

  ).در ميان خود نخوريد) ناحق و(و اموال يكديگر را به باطل (
كل املسلم عىل املسلم حرام, دمه « :فرمايد هم در اين راستا مي صپيامبر خدا 
  .)1(»وماله وعرضه

  ).خون، مال و شخصيت هر مسلماني بر مسلمانان ديگر حرام است(
اسالم با تمام قوت هر نوع تجاوز به ديگران را ممنوع و عواقب سخت و سـنگيني  

  .ين و ساير اخالل گران به امنيت جامعه را در نظر گرفته استبراي متجاوز
  .غدر و خيانت -4

غدر و خيانت نيز از جمله صفات زشت و ناپسندي است كه بايـد مسـلمان   
هاي زندگي جدا از آن پرهيز نمايـد،   آگاه و ملتزم در داد و ستدها و ساير زمينه

°   ±  ª  ©  ¨  §  ¦  ³        ²  »    ¬  ®  ¯  }  :فرمايد قرآن مي

   Å   Ä   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
   Æz) .6 -1: المطففين.(  
كننـد حـق خـود را     آنان كه وقتي براي خود پيمانه مي. واي بر كم فروشان(

خواهند براي ديگران پيمانه يا وزن كنند  گامي كه مياما هن. گيرند بطور كامل مي

                                                 
 .مذی روايت كرده و آن را جزو احاديث حسن دانسته استتر )١(
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 ٣٥٧

٣٥٧

. در روزي بـزرگ . شوند كنند كه برانگيخته مي آيا آنها گمان نمي .گذارند كم مي
  ).ايستند روزي كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مي

. )1(»من غشـنا فلـيس منـا« :فرمايد هم در اين راستا چنين مي صپيامبر خدا 
  ).را فريب دهد از ما نيست كسي كه ما(

V  U  T  S  R  Q                 } :فرمايـد  قرآن در تقبـيح صـفت زشـت خيانـت مـي     

  Y  X  Wz) .107: النساء.(  
  ).پيشه گنهكار را دوست ندارد زيرا خداوند، افراد خيانت(

يكي ديگر از مصاديق خيانت، هتك حرمت و تخريـب شخصـيت مـردم از    
طريق دشنام، غيبت، سخن چيني، رشك بردن، بدگماني، جاسوسي، ريشخند و 

اي سـالم و پـاكيزه كـه     ن رو اسالم بر بنيان نهـادن جامعـه  از اي. امثال آنها است
محبت، برادري و همكاري بر آن سايه افكند، تاكيد ورزيده و به شدت با همـه  

ورزي و خودخـواهي كـه جامعـه را بـه      غـرض : بيماريهاي اجتمـاعي همچـون  
  .كند كشاند، مبارزه مي اضمحالل مي

زشت اخالقي كه اسـاس  خداوند حكيم مسلمانان را از ارتكاب چند صفت 
º  «  ¼  ½    }  :فرمايـد  كند، چنين هشدار مـي  الفت و محبت را متالشي مي

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾Ð    Ò  Ñ
Ö  Õ  Ô  Ó×  Ü  Û  Ú   Ù  ØÝ  ã  â  á  à  ß  Þ     ä

K  J  I    H  G  F       E  D  C  B  AL      MR   Q  P  O  NS    T
[  Z  Y  X  W   V  U\   ̂ ]_    d  c   b  a   ̀z. )الحجرات :

نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده( ).12 -11

                                                 
 ).2/109(صحيح مسلم  )١(
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 ٣٥٨

٣٥٨

و نه زنانى زنـان ديگـر را، شـايد     ؛را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند
و يكديگر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيـد و بـا    ؛آنان بهتر از اينان باشند

القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسـى پـس از   
اى كسـانى   .و آنها كه توبه نكنند، ظالم و سـتمگرند  ؛ايمان نام كفرآميز بگذاريد

مانها گنـاه  از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گ! ايد كه ايمان آورده
و هيچ يك از شـما ديگـرى را    ؛تجسس نكنيد) در كار ديگران(و هرگز  ؛است

غيبت نكند، آيا كسى از شـما دوسـت دارد كـه گوشـت بـرادر مـرده خـود را        
تقواى الهى پيشه كنيد كه  ؛همه شما از اين امر كراهت داريد) به يقين! (بخورد؟

  ).پذير و مهربان است خداوند توبه
به شدت با نژادپرسـتي و طبـق بنـدي افـراد جامعـه مبـارزه        اسالم همچنين

كند، زيرا همه انسانها اعم از عرب، عجم، سفيد پوست و سياه پوست از نظر  مي
اند و تنهـا معيـار تقـوي و قانونمنـدي اسـت كـه آنـان را تمـايز          اسالم مساوي

o  n  m   l  k  j  i  h     g  f  ep      q}  :بخشــــد مــــي
u  t  s  rv    {  z  y   x  wz) .13: الحجرات.(  

هـا   هـا و قبيلـه   ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيـره ! اى مردم(
تـرين شـما    گرامى) اينها مالك امتياز نيست،( ؛قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد
  ).خداوند دانا و آگاه است ؛نزد خداوند با تقواترين شماست
ت ديگران ارتكاب زنا اسـت، و لـذا زنـا از    يصيكي از مصاديق تخريب شخ

گـردد   منظر اسالم به عنوان يكي از گناهان بزرگ و كرداري زشت محسوب مي
كه بنيان اخالق و جوامع را متالشي كـرده و زمينـه اخـتالط نسـبها، فروپاشـي      

و از سـوي ديگـر   . سـازد  ها و از بين رفتن تربيتي صحيح را فـراهم مـي   خانواده
اده تلخي جنايت و ناخوشايندي جامعه را نيز به وضوح احسـاس  فرزندان زنا ز
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 ٣٥٩

٣٥٩

~     _      `    {z  }  |}  :فرمايـد  كنند، و لذا قرآن كريم چه خوب مي مي
  c  b   az) .32: اإلسراء.(  

  ).و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است(
ي مهلك جنسـي اسـت،   يكي ديگر از آثار منفي و مخرب زنا انتشار بيماريها

 ما انترشت الفاحشة يف قوم قط حتـى يعلنـوا هبـا, إالّ « :فرمايد مي صپيامبر خدا 
  .)1(»فشا فيهم الطاعون واألمراض, التي مل تكن يف أسالفهم

زنا و بدرفتاري ميان هر قومي منتشر شود خداوند ايشـان را بـه طـاعون و    (
  ).سازد اي مبتال مي سابقه بيماريهايي بي

ن رو اسالم همه راههاي منتهي بدان را از قبيل پرهيز از چشم چراني و از اي
لزوم پوشش كامل براي زنان به منظور حفظ حريم جامعه، تحريم كرده است، و 
در مقابل، زود ازدواج كردن را دستور داده و پاداشي نيز بـر آن مترتـب نمـوده    

هي موفـق و مطمـئن   اي سالم و پاكدامن سربرآورد كه پرورشگا است تا خانواده
  .براي كودكان امروز و مردان آينده باشد

خداوند مهربان راجع به يكي ديگر از مصاديق تخريب شخصيت مردم يعني 
`  b  a  }  :فرمايـد  اذيت كردن و سلب آسايش و امنيـت، مـي  

   l  k  j  i  h  g  f  e  d   cz) .58: األحزاب.(  
رسـانند، مرتكـب دروغ زشـتي و     ميكساني كه مردان و زنان مؤمن را آزار (

  ).اند گناه آشكاري شده
در  صبراي شكافتن بيشتر اين موضوع به احاديثي از پيامبر نور و رحمـت  

  :كنيم اين زمينه اشاره مي

                                                 
 ).2/1332(سنن ابن ماجه  )١(
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 ٣٦٠

٣٦٠

  .)1(» الناس منزلة عند اهللا من ودعه الناس اتقاء فحشهإن رش« −١
از دشنامش از  بدترين انسانها نزد خداوند كسي است كه مردم بخاطر پرهيز(

  ).او دوري گزيده باشند
  .)2(»يبغض الفاحش البذيء إن اهللا« −٢
  ).خداوند از انسان بد دهن و ناسزاگو بيزار است(
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره, بحسب امرئ مـن الرشـ « −٣

 .)3(»أن حيقر أخاه املسلم
ان ديگري را مورد ظلم، تحقير مسلمانان برادر همديگراند و نبايد يكي از آن(

و تسليم قرار دهد، براي بدي انسان همين قدر كافي است كه بـرادر مسـلمانش   
  ).را تحقير كند

 .)4(»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر« −٤
  ).شود دشنام دان به مسلمان فسق و كشتارش كفر محسوب مي( 

  .گواهي دروغ -5
~  _  }  :كنـد كـه   مـي  خداوند متعال بندگان مؤمنش را چنين توصـيف 

  a    `z) .72: الفرقان.(  
  ).دهند و كسانى كه شهادت به باطل نمى(

«   ¼  ½  }  :دهد چنين هشدار مي در جايي ديگر ايشان را اين
                                                 

 .متفق عليه )١(
 .اند ترمذی و ابوداود با سندی صحيح روايت كرده )٢(
 .مسلم روايت كرده است )٣(
 .متفق عليه )٤(
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 ٣٦١

٣٦١

   Â  Á  À  ¿  ¾z) .30: الحج.(  
  ).و از سخن باطل بپرهيزيد! از پليديهاى بتها اجتناب كنيد(

: أال أنبـئكم بـأكرب الكبـائر« :كنـد كـه   مـي  نقل صاز پيامبر خدا   هابوبكر
فام زال يكررها حتى » اإلرشاك باهللا, وعقوق الوالدين, وقول الزور, وشهادة الزور

  .)1(»ليته سكت: قلنا
شرك ورزي، نافرمـاني والـدين،   : آيا شما را از بزرگترين گناهان با خبر كنم(
دا مورد آخـر را آن قـدر   پيامبر خ: افزايد مي هابوبكر. گويي و گواهي باطل دروغ

  ).تكرار كرد كه آرزو كرديم بس كند
شود دچار گناهان  كسي كه مرتكب گواهي باطل مي: گويد مي :امام ذهبي 

  :متعددي شده است
e  } :فرمايد حال آنكه خداوند سبحان در تقبيح اين امر مي. دروغ و افترا -1

  m         l  k  j  i  h  g  fz) .28: غافر.(  
  ).كند وند كسى را كه اسرافكار و بسيار دروغگوست هدايت نمىخدا(
گرفتار شدن به ظلـم و سـتمگري، چـون بـا گـواهي باطـل خـود مـال،          -2

  .شخصيت و جان وي را گرفته است
  .ستم كردن به كسي كه مال ديگران را برايش اثبات كرده است -3
، پيـامبر  زير پا گذاشتن حرامي الهي يعني مال و جان و شخصـيت مـردم   -4

مالـه ودمـه : كـل املسـلم عـىل املسـلم حـرام« :فرمايـد  خدا در اين خصوص مـي 
  .)2(»وعرضه

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .قبال ترمجه شد. متفق عليه )٢(
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 ٣٦٢

٣٦٢

  .سوگند دروغ -6
D  C  B  A  }  :فرمايــد خداونــد متعــال پيرامــون ايــن مســاله مــي

  T   S  R  QP  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E
  Uz) .94: النحل.(  
ت در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامى سوگندهايتان را وسيله تقلب و خيان(

از راه ) مـردم (و به خاطر بازداشـتن   ؛متزلزل شود) بر ايمان(گشتن  بعد از ثابت
  ).و براى شما، عذاب عظيمى خواهد بود! خدا، آثار سوء آن را بچشيد

 :فرمايد هم سوگند دروغ را از جمله گناهان بزرگ برشمرده و مي صپيامبر 
  .)1(»باهللا, وعقوق الوالدين, وقتل النفس, واليمني الغموس اإلرشاك: الكبائر«

ورزي، نافرماني والـدين، قتـل و سـوگند     شرك: گناهان بزرگ اينها هستند( 
  ).دروغ

ناميد چون سوگند باطل و  »غموس«سوگند دروغ را  صعلت اينكه پيامبر 
  .برد اساس مرتكبش را در درياي گناه فرو مي بي

ثالثة ال يكلمهم « :فرمايد قبيح اين گناه بزرگ چنين ميايشان باري ديگر در ت
املسبل إزاره, واملنان, واملنفق سـلعته : اهللا يوم القيامة, وال يزكيهم, وهلم عذاب أليم

  .)2(»باحللف الكاذب
كند  كند، ايشان را تاييد نمي خداوند در روز آخرت با سه گروه صحبت نمي(

گـذار و   لباسش را پايين بكشد، منـت  كسي كه: و داراي عذاب دردناكي هستند
  ).فروشد اي كه كااليش را با سوگند دروغ مي فروشنده

                                                 
 .ری روايت كرده استبخا )١(
 .مسلم روايت نموده است )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٦٣

٣٦٣

من حلف عىل يمني ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي « :فرمايد در جايي ديگر مي
? قـال: قيـل» اهللا وهو عليه غضبان وإن كـان قضـيباً مـن «: وإن كـان شـيئاً يسـرياً

  .)1(»أراك
كنـد، در حـالي بـه     ماني را تصاحب مـي لمال مسكسي كه با سوگند دروغ (

گرچـه چيـز انـدكي    : رسد كه از وي خشمگين است، سؤال شد حضور خدا مي
  ).اي از درخت اراك هم باشد هرچند شاخه: هم باشد؟ فرمود

  .اذيت دادن همسايه -7
رود، چون پيامبر خدا  شمار مي  آزار رساني همسايه نيز جزو گناهان كبيره به

واهللا ال يـؤمن, « :فرمايـد  ن تهديد را در اين باره صادر كرده و ميتري شديد ص
الـذي ال يـأمن جـاره «: مَن يا رسـول اهللا? قـال: قيل» واهللا ال يؤمن, واهللا ال يؤمن

  .)2(»بوائقه
قسم به خدا ايمان ندارد، قسم به خدا ايمـان نـدارد، قسـم بـه خـدا ايمـان       (

اش از  همسـايه  آنكـه  : فرمـود  !چه كسـي اي پيـامبر خـدا   : ندارد، عرض كردند
  ).بديهايش در امان نباشد

اللهم إين أعوذ بك من جـار « :فرمايد در يكي از دعاهايش مي صپيامبر خدا 
  .)3(»السوء يف دار املقامة, فإن جار البادية يتحول

برم، چون همسايه صحرا  از همسايه بد در محل زندگي به تو پناه مي! خدايا(
  ).و زودگذر دوام ندارد

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(
 .متفق عليه )٢(
 .اند نسائی و بخاری در االدب املفرد با سندی صحيح روايت كرده )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٦٤

٣٦٤

إن فالنـة تقـوم الليـل وتصـوم النهـار, وتفعـل « :عرض پيامبر خدا شـد كـه  
ق, وتؤذي جرياهنا بلساهنا, فقال رسول اهللا  ال خري فيها, هي من أهل «: صوتصدّ

فقـال رسـول اهللا . وال تـؤذي أحـداً  )1(, وفالنة تصيل املكتوبة وتصدق بأثوار»النار
  .)2(»هي من أهل اجلنة«: ص
دار و اهل كردارهاي خوب و صدقه دادن است  دار، روزه فالن زن شب زنده(

هيچ ارزشـي نـدارد و دوزخـي    : دهد، فرمود اش را با زبان آزار مي ولي همسايه
هاي پنير محلي  فالن زن تنها نماز واجب ادا كرده و تكه: است، و عرض كردند

هشتي او ب: كند، فرمود دهد ولي در مقابل هيچ كس را اذيت نمي را نيز صدقه مي
  ).است

يـؤمن بـاهللا  انمن ك«  :فرمايند ايشان در يكي ديگر از احاديث گهربارشان مي
  .)3(»واليوم اآلخر فال يؤذ جاره

  ).اش را آزار دهد هر كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد همسايه(
و ديگـر گناهـاني كـه خـدا و     : در پايان اين بحـث فرمـود   :ابن باز  شيخ

  . اند جلوگيري كردهاز آن  صپيامبرش 
تـوان در جـايي توقـف     اين موضوع بسيار وسيع و گسترده است و نمي  البته

  :كرد ولي خالصه وار گناهان ديگري را نيز تذكر خواهيم داد
  :بخل و مال پرستي -1

گيرد كه  صفت زشت بخل و آزمندي از خودخواهي و خودپرستي نشات مي

                                                 
 .اثوار مجع ثور است و به معنی تكه پنري حملی است )١(
 .بخاری در االدب املفرد با سندی صحيح روايت كرده است )٢(
 .متفق عليه )٣(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٦٥

٣٦٥

ه جامعه و تحكيم اصل هميـاري  انسان مال پرست از پرداخت زكات، خدمت ب
Å   Ä  }  :فرمايـد  ورزد، خداوند متعال در اين زمينـه مـي   يو برادري امتناع م

Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  ÆÐ  Ô                 Ó  Ò  ÑÕ    Ú  Ù  Ø  ×  Ö
ÛÜ   à  ß  Þ  Ýá     æ  å  ä   ã  âz) .180: آل عمران.(  

و آنچه را خـدا از فضـل خـويش بـه آنـان داده،      ورزند،  كسانى كه بخل مى(
بلكـه بـراى آنهـا شـر      ؛كنند، گمان نكنند اين كار به سود آنهـا اسـت   انفاق نمى

بزودى در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند، همانند طوقى  ؛است
و خداونـد، از   ؛و ميراث آسمانها و زمين، از آن خداست. افكنند به گردنشان مى

  ).دهيد، آگاه است انجام مىآنچه 
  :اند خوردن گوشت مردار، خوك و حيواناتي كه براي غير خدا ذبح شده -2

r  q  p  o  n  m  }  :فرمايد خداوند سبحان در اين زمينه مي
  a  ̀   _  ~   }  |  {  z    y  x  w  v  u   t  s

g  f    e  d  c  bh       p  o  n    m  l       k      j  iqr  u   t  s    v
  wz .)173 -172: هالبقر.(  
اى كـه بـه شـما روزى     از نعمتهـاى پـاكيزه  ! ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده (
كنيدخداونـد،   اگر او را پرستش مـى  ؛ايم، بخوريد و شكر خدا را بجا آوريد داده
مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غير خدا به هنگام ذبـح  ) گوشت(تنها 

آن كس كه مجبور شـود، در صـورتى   ) ولى. (فته شود، حرام كرده استبر آن گ
تواند بـراى حفـظ جـان     و مى( ؛كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست

  ).خداوند بخشنده و مهربان است) ؛خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد
  :توبه كردن از محرمات

اهان و نافرمانيهاي الهـي  بر هر مسلمان آگاه و متعهدي الزم است از همه گن
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 ٣٦٦

٣٦٦

ترين كردارهاي خيـر و شـر    به شدت حذر نمايد، چون در روز آخرت كوچك
و لذا هرگاه مرتكـب يكـي از آنهـا شـد در     . گيرد مورد حساب و كتاب قرار مي

  .اولين فرصت ممكن به خدا روي آورده و از ايشان آمرزش بخواهد
دست بكشـد، از انجـامش    اين است كه انسان از گناه توبه نصوح و صادقانه 

پشيمان شود و تصميم جدي و قاطعانه بگيرد كه دوباره در دام آن گرفتار نيايد، 
كرده و حق كسي بر گردنش بود بايـد يـا حقـش را      و عالوه بر اينها اگر ستمي

اي صـادقانه   چنين توبه. مسترد نمايد و يا درخاست عفو و گذشت از وي بكند
  .خواهد بود و مورد پذيرش خداوند رحمان

يكي ديگر از صفات مؤمن متعهد استغفار و آمرزش خواهي بسيار در برابـر  
نافرمانيها از درگاه احديت است، خداوند متعال مسلمانان را در اين رابطه چنين 

  ).10: نوح. (Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð   Ïz     } :فرمايد دستور مي
  ).آمرزنده استاز پروردگار خويش طلب آمرزش كنيد كه او بسيار (

خداوند سبحان در رابطه با ارزش توبـه و تقبـيح نوميـدي از درگـاه احـديت،      
¤            ¡  ¢  £  �z  y  x  w  v  u  t  }  |    {  ~} : فرمايد مي

¥¦    ¶       µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «          ª          ©   ¨     §
  »  º  ¹  ¸z .)54 -53: الزمر.(  

از رحمـت خداونـد   ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده: بگو(
آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنـده و مهربـان    نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى

و به درگاه پروردگارتان بازگرديد و در برابـر او تسـليم شـويد، پـيش از     . است
  ).رى نشويدآنكه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوى هيچ كس يا

اند كه نه تنها كـم ارزش   حرمتي قرار داده خالصه، مردم محرماتي را مورد بي
اي  نيستند بلكه بايد جدا از آنها اجتناب كرد، لذا در اينجا به صورت اجمال پاره
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 ٣٦٧

٣٦٧

  :شويم از آنها را متذكر مي
  .حالل شمردن حرامها و تحريم حاللها -1
  .حوادث و رخدادهاي روزمره ها در اعتقاد به تاثير گذاري ستاره -2
  .وسيله قرار دادن چيزهايي كه در شريعت مقرر نشده است -3
فال بد زدن و بدبيني از چيزهايي ديداري و شنيداري كه شرك محسوب  -4
  .شود مي

  .همنشيني بدون هدف با منافقان و گناهكاران -5
  .نداشتن طمأنينه در نماز -6
  .ازبيهوده كاري و حركات زياد در نم -7
  .پيش افتادن عمدي از امام در نماز -8
  .رفتن به مسجد براي كسي كه چيز بد بويي تناول كرده است -9

  .امتناع بدون دليل زن از همبستري با شوهر -10
  .درخاست طالق بدون معذرت شرعي -11
  ).همسر به يكي از محارم تشبيه (ارتكاب ظهار  -12
  .همبستري با زن در ايام قاعدگي -13
  .تماس جنسي از دبر -14
  .رعايت نكردن عدالت ميان چند همسر -15
  .همنشيني انفرادي با زن بيگانه -16
  .دست دادن زن و مرد بيگانه -17
  .خروج زنان از منزل در صورت استفاده از عطر و مواد خوشبو -18
  .مسافرت زن بدون محرم -19
  .چشم چراني -20
  .ديوثي -21
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 ٣٦٨

٣٦٨

  .فرزند به پدر و انكار فرزندي كودكتزوير در نسبت دادن  -23
  .دار فروش عامدانه كاالي عيب -24
  .افزايش قيمت كاال بدون قصد خريد -25
  .داد و ستد پس از اذان دوم روز جمعه -26
  .رشوه خواري و رشوه دادن -27
  .غصب اموال مردم -28
  .قبول هديه در جريان ميانجيگري -29
  .رامتناع از پرداخت دست مزد كارگ -30
  .رعايت نكردن عدالت ميان اوالد در دادن هدايا -31
  .گري بدون نيازمندي تكدي -32
  .بدهي گرفتن بدون قصد پرداخت آن -33
  .استفاده از خوردنيها و آشاميدنيهاي حرام -34
  .استفاده از ظروف طال و نقره -35
  .گواهي دروغ -36
  .گوش دادن به آالت موسيقي -37
  .غيبت كردن -38
  .ن چينيسخ -39
  .سركشيدن بدون اجازه به خانه ديگران -40
  .نجوا كردن دو نفر در حضور شخصي ديگر -41
  .استفاده مردان از طال -42
  .پايين كشيدن لباس -43
  .استفاده خانمها از لباسهاي كوتاه و نازك و تنگ -44
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 ٣٦٩

٣٦٩

  .پيوند مو براي زنان و مردان -45
  .تقليد زنان از مردان و برعكس -46
  .گ آميزي مو به رنگ سياهرن -47
  ...نقاشي جانداران بر روي لباس، ديوار، كاغذ و -48
  .دروغ گويي در بازگويي خواب -49
  .نشستن و تكيه زدن بر روي قبر و استمداد از آن -50
  .دقت نكردن در قضاي حاجت -51
  .گوش دادن بدون اجازه به سخن ديگران -52
  .بدرفتاري در همسايگي -53
  .نمودن حقوق ديگران در وصيت كردنپايمال  -54
  .بازي با تخت نرد -55
  .نفرين بدون دليل مسلمانان -56
  .گريه و زاري نامشروع -57
  .زدن سر و صورت در تعزيه -58
  .قطع رابطه بيش از سه روز با مسلمانان بدون معذرت شرعي -59
  :غرور و خود بزرگ بيني -60

شـمار    ت زشـت و ناپسـند بـه   تكبر و خودپسندي از منظر اسالم جزو صـفا 
رود، خداوند اعالم فرموده كه متكبـران را دوسـت نـدارد و در آخـرت نيـز       مي

  ).60: الزمر. (r  q  p  o   n  mz  }  :سرنوشتشان چنين است
  ).آيا در جهنم جايگاهى براى متكبران نيست؟(
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 ٣٧٠

٣٧٠

  احكام جنازه: درس هجدهم
  

اري از مـردم از تفصـيالت   اينكـه بسـي    نظر به - اين درس اخير را : شيخ
به بيان احكام جنازه اختصاص داده است، ولي پـيش   -اند  اطالع احكام ميت بي

  :دهيم از پرداختن به بيانات ايشان نكاتي را مد نظر قرار مي
  .هنگام مصايب  لزوم صبر و بردباري به -1

هنگام بروز مشكالت و بالياي مختلف   بر هر مسلمان متعهدي الزم است به
تـابي نشـود، چـون خداونـد      بر و شكيبايي پيشه كرده و دچار اضطراب و بيص

در بسياري از آيات و احاديث صبر و اسـتقامت   صمتعال و پيامبر بزرگوراش 
اند، البته اشكالي ندارد بيمار در پاسخ سـؤاالت   را براي مسلمانان دستور فرموده

  .مردم اظهار بيماري و درد و اندوه كند
  .بيمار وجوب عيادت -2

واجب است انسان مسلمان برادر بيمارش را عيادت و جوياي احوالش شود، 
ـوا « :فرمايد مي صزيرا پيامبر رحمت  ـودوا املـريض, وفُكُّ أطعمـوا اجلـائع, وعُ

  .)1(»−األسري  −العاين 
  ).گرسنه را غذا دهيد، از بيمار عيادت كنيد و اسير را آزاد كنيد(

شفا، توصيه بـه صـبر و سـخنان دلپـذير     سنت است در هنگام عيادت دعاي 
  . گفته شود، چنانكه نبايد عيادت طوالني باشد

  .فكر كردن در عاقبت و سرانجام -3
همانـا    الزم است هر انساني به عاقبت و سرانجام خويش كه! برادر مسلمان 

بـراي اينكـه بهتـر    . مرگ و بازگشت به سـوي خـداي خـالق اسـت، بينديشـد     
                                                 

 .بخاری روايت كرده است )١(
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 ٣٧١

٣٧١

  :ير را با هم مرور كنيمبينديشيم بايد نكات ز
  .سيري در آيات قرآن) الف

قرآن كريم صد و شصت و چهار بار بحث مـرگ را در صـورتهاي مختلـف    
   :اي از آنها اشاره خواهيم كرد ذكر كرده كه به پاره

1 -  {q  p  o  nr   w  v  u  t  sx     |  {   z  y

¡  �  ~  }¢    ©  ̈   §  ¦      ¥  ¤  £z) .185 :آل عمران.(  
و شـما پـاداش خـود را بطـور كامـل در روز       ؛چشـد  هر كسى مرگ را مى(

دور شـده، و بـه بهشـت وارد    ) دوزخ(آنها كه از آتـش   ؛قيامت خواهيد گرفت
اند و زندگى دنيا، چيزى جـز سـرمايه فريـب     شوند نجات يافته و رستگار شده

  ).نيست
2-  {f  e   d  cg    m  l  k           j  i  hz) .19 :ق.(  
ايـن  :) شود و به انسان گفته مى(رسد  و سرانجام، سكرات مرگ بحق فرامى(

  ).گريختى همان چيزى است كه تو از آن مى
3- {   k  j  i   h      g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^    ]

  m  lz) .85 -82: هالواقع.(  
ن را توانـايى بازگردانـدن آ  (رسـد   پس چرا هنگامى كه جان به گلوگاه مـى (

 .)و كارى از دستتان ساخته نيسـت (كنيد  ؟ و شما در اين حال نظاره مى)نداريد
  ).بينيد او نزديكتريم ولى نمىبه  از شما )فرشتگان موكّل به مرگ(ا و ما ب
4 -  {a    ̀   _     ̂    ]     \     [b    n  m  l   k    j   i  h     g    f  e  d   c

  q    p  oz) .30-  26: هالقيام.(  
تا موقعي كه جان بـه  ) آورد پندارد، او ايمان نمي كه انسان مي(چنين نيست (

) ايـن بيمـار را از مـرگ   (آيا كسي هست كـه  : شود و گفته مي. گلوگاهش برسد
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 ٣٧٢

٣٧٢

و سـاق  . نجات دهد و بر او دم و دعا كند؟ و به جدائي از دنيا يقين پيـدا كنـد  
در آن روز بـه  ) خاليـق  ءهمـه ( مسـير . به هم بپيچد) از سختي جان دادن(پاها 

  )).يا به سوي بهشت، و يا به سوي دوزخ(سوي پروردگار توست 
  .سيري در احاديث نبوي) ب

براي روشن شدن بيشتر اين مطلب سـري بـه گلـزار روح افـزاي احاديـث       
  :چينيم زنيم و گلهاي زير را به عنوان نمونه مي نيز مي صپيامبر اكرم 

أكثـروا ذكـر هـادم «:كنـد كـه   نقـل مـي   صخـدا  از پيامبر  ابوهريره  -1
  ).باشيد ]يعني مرگ[بسيار به ياد نابود كننده لذتها ( .)1(»اللذات
اين حـديث مختصـر و   : گويند در تبيين حديث باال مي - رحمهم اهللا - علما

مفيد و دربرگيرنده تاثيرگذارترين پند و اندرزها است، چون هر كه واقعا به يـاد  
كنـد و بـه    دنيا بر او تلخ شده، از آروزهاي طوالني پرهيـز مـي  مرگ باشد لذايذ 

  .ورزد اندازه مورد نيازش قناعت مي
قرب أمه فبكى وأبكـى مـن حولـه,  صزار النبي : گويد مي باز ابوهريره  -2
استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن يل, واسـتأذنته يف أن أزور قربهـا فـأذن «: فقال

  .)2(»ا تذكر املوتيل, فزوروا القبور فإهن
به زيارت مزار مادرش رفت و آن قدر گريست كه حضـار   صپيامبر خدا (

از پروردگارم اجازه گـرفتم بـرايش آمـرزش    : را نيز به گريه آورد، سپس فرمود
بخواهم كه اجازه نداد، ولي اجازه زيارت قبرش را درخاست كردم قبول فرمود، 

  ).آورد ياد ميپس به ديدار قبرها برويد چون مرگ را به 

                                                 
 .ترمذی روايت كرده است )١(
 .اند و نسائی و بيهقی نيز روايت كرده) 2/72(, ابوداود )3/65,6/82(صحيح مسلم  )٢(
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 ٣٧٣

٣٧٣

كنـت هنيـتكم عـن زيـارة « :كند نقل مي صاز پيامبر خدا  ابن مسعود  -3
   .»القبور فزوروها, فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة

من پيشتر شما را از زيارت قبور منع كرده بودم ولـي اكنـون بـه زيارتشـان     (
  ).برويد چون موجب زهد در دنيا و يادآوري آخرت خواهد شد

  .اهي به مساله مرگ و دشواري آننگ) ج
  .تعريف مرگ -1

  .اي ديگر اي به خانه بريدن، جدايي و انتقال از خانه: مرگ يعني
 صاز پيامبر خـدا   انس بن مالك : گويد ابوهدبه ابراهيم بن هدبه مي -2

إن العبد ليعالج كرب املـوت وسـكرات املـوت, « :برايمان حديث روايت كرد كه
عليك السالم تفـارقني وأفارقـك إىل : عضها عىل بعض, تقولوأن مفاصله ليسلم ب

  .)1(»يوم القيامة
يكـديگر   بـر كنـد و مفاصـلش    انسان سختيها و سكرات مرگ را معالجه مي(

  ).شويم سالم بر تو تا روز قيامت از يكديگر جدا مي: گويند سالم كرده و مي
اسقع از پيامبر  از حديث مكحول از واثله بن »احللية«ابونعيم حافظ در كتاب 

والـذي نفيسـ بيـده ملعاينـة ملـك املـوت أشـد مـن رضبـة « :كند كه نقل مي ص
  . »بالسيف

سوگند به كسي كه جانم در دست او اسـت مشـاهده فرشـته مـامور مـرگ      (
  ).تر از ضربه شمشير است سخت

ركـوة أو  صكانت بـني يـدي النبـي ( :كند نقل مي كام المؤمنين عائشه  -3
اهللا,  ال إلـه إالّ «: جعل يدخل يديه يف املاء, فيمسح هبام وجهه, ويقولعلبة فيها ماء ف

                                                 
 ).2/375(تنزيه الرشيعة, اثر ابن عراق  )١(
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 ٣٧٤

٣٧٤

حتـى قـبض » يف الرفيق األعىل«: ثم نصب يديه فجعل يقول» إن للموت لسكرات
  .)1()ومالت يده

بود، دسـتانش را در   - هنگام احتضار  به – صظرف آبي پيش پيامبر خدا (
ال اله اال اهللا، همانـا مـرگ   : مودكرد و فر برد، صورتش را بدان خيس  آن فرو مي

به سوي رفيق اعلي، تا جان : سكراتي دارد، سپس دستانش را بلند كرد و فرمود
  ).به جان آفرين تسليم كرد و دستانش پايين آمد

وقتي پيامبران خدا دچـار ايـن شـدت و    : گويند مي - رحمهم اهللا - علما -4
افل بوده و در راه آماده شـدن  سختي شده باشند واي به حال ما اگر از ياد آن غ

  ).68 -67: ص. (w  v  u  t  s  r   q  p  oz  }  :برايش عقب بيفتيم
  ).گردانيد كه شما از آن روى. اين خبرى بزرگ است: بگو(
  :آمادگي براي مرگ و بازگشت -4

بر هر مسلماني الزم است در همه حال خود را براي مـرگ و بازگشـت بـه    
آمادگي براي مرگ نيز بـا عمـل بـه مـوارد زيـر تحقـق       سوي خدا آماده نمايد، 

  :يابد مي
  .ايمان به شعار توحيد و عمل به مقتضاي آن) الف
حضور هميشگي در نمازهاي جماعت و اداي رواتب، نماز شب، سنت ) ب

  .وتر و ساير سنتها
اهتمام جدي به تالوت قرآن طي شـب و روز و پـس از اداي نمازهـاي    ) ج

  .دو بار ختم كل آن واجب و هر ماه يك يا
  .و دنباله روي از اوامر و نواهي ايشان صاهتمام جدي به سنتهاي پيامبر ) د

                                                 
 .بخاری روايت كرده است )١(
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 ٣٧٥

٣٧٥

همنشيني با نيكوكاران و كسب فيض از محضر ايشان از طريق مدارسـه  ) هـ
  .صقرآن و سيره مصطفي 

  : هاي مرگ نشانه  -5
  :كسي كه در حال احتضار است بايد موارد زير را انجام دهد

مـا حـق امـرئ مسـلم « :فرمايد مي صچون پيامبر خدا . ت كردنوصي) الف
  .)1(»ووصيته مكتوبة عند رأسه يبيت ليلتني وله يشء يريد أن يويص فيه إالّ 

نبايد هيچ انسان مسلماني كه داراي چيزي اسـت بـدون وصـيت كـردن دو     (
  ).شب متوالي به بستر خواب برود

واقب كردارهايش بيم داشته و يعني هم از ع. تعادل در داشتن بيم و اميد) ب
از پيـامبر   هم به رحمت و مغفرت خدا اميد داشته باشد، زيرا انس بن مالك 

» كيـف جتـدك?«: دخل عىل شاب وهو يف املوت, فقـال :كند كه نقل مي صخدا 
ال «: صفقـال رسـول اهللا . واهللا يا رسول اهللا إين أرجو اهللا وإين أخاف ذنـويب: قال

أعطـاه اهللا مـا يرجـو, وأمنـه ممـا  يف مثـل هـذا املـوطن, إالّ  جيتمعان يف قلـب عبـد
  .)2(»خياف
اي پيـامبر  : چطـوري؟ گفـت  : دپيش جوان در حال احتضاري رفت و فرمو(
اي چنـين   قلب هر بنـده : فرمود. به خدا اميد دارم و از گناهانم نيز بيمناكم !خدا 

بيم داشته در امـانش  دهد و از آنچه  باشد، آنچه را اميد داشته خداوند به وي مي
  ).گذارد مي

                                                 
 .متفق عليه )١(
: بـرای آگـاهی بيشـرت بـه كتـاب. انـد امحد و ابن ابی الدنيا روايت كـرده ترمذی, ابن ماجه, عبداهللا بن )٢(

 .عبدالرمحن الغيث, مراجعه فرماييد: , اثريف احكام اجلنازة الوجازة
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 ٣٧٦

٣٧٦

بـراي انسـان مسـلمان    . لزوم حسن ظن نسبت به خدا در هنگام بيمـاري ) ج
الزم است وقتي بيمار شد و به بستر مرگ افتاد، نسبت به خداوند مهربان حسن 

پيامبر خدا . دهد ظن داشته كه وي را مشمول رحمت و مغفرت خويش قرار مي
   .»وهو حيسن باهللا الظن  يموتن أحدكم إالّ ال« :فرمايد در اين زمينه مي ص
  ).نبايد هيچ يك از شما بدون داشتن حسن ظن به خدا از دنيا برود(
  :هاي عاقبت خيري نشانه -6

مـوت « :فرمود از پيامبر خدا  شنيدم مي: گويد مي بن حصيب  هبريد) الف
  ).نشانه مرگ مؤمن عرق پيشاني است( .)1(»املؤمن بعرق اجلبني

مـا مـن مسـلم « :كند كـه  نقل مي صاز پيامبر خدا  داهللا بن عمرو عب) ب
  .)2(»وقاه اهللا فتنة القرب يموت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إالّ 

هر مسلماني در روز يا شب جمعه فوت كند، خداوند وي را از سـختيهاي  (
  ).دارد قبر نگه مي

ورات خـدا و  هاي عاقبت خيري فرمانبرداري از دسـت  يكي ديگر از نشانه) ج
د در راه خـدا  يعني در حال اداي نماز، روزه، حج، عمره، جها. است صپيامبر 

هـر كـس اراده     فاني را وداع گويد، چون خداوند نسبت بهو يا دعوت ديني دار
خير كند وي را براي انجام كردارهاي شايسـته توفيـق داده و جـانش را نيـز در     

  .گيرد همان حالت باز پس مي
مروا بجنـازة فـأثنوا «: گويد مي انس بن مالك . تايش مردم از ويتحسين و س) د

اً » وجبت«: صعليها خرياً, فقال النبي  : صفقال النبـي  ثم مروا بأخر فأثنوا عليها رشّ
                                                 

 .اند امحد, نسائی, ترمذی, ابن ماجه, ابن حبان ,حاكم و ديگران روايت كرده )١(
 .كام اجلنائز آن را صحيح دانسته استاند, و البانی نيز در كتاب اح امحد و فسوی نقل كرده )٢(
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 ٣٧٧

٣٧٧

هذا أثنيتم عليه خـرياً, فوجبـت لـه «: ما وجبت? قال فقال عمر بن اخلطاب » وجبت«
  .)1(»نار, أنتم شهداء اهللا يف أرضهاجلنة, وهذا أثنيتم عليه رشاً فوجبت له ال

رد شد و حضار وي را به نيكي ياد كردند،  صاي از كنار پيامبر خدا  جنازه(
اي ديگر رد شد و حضار به بـدي از   واجب گشت، سپس جنازه: ايشان فرمودند

چـه چيـزي   : پرسـيد  بـن خطـاب    واجب شد، عمر: او ياد كردند، باز فرمود
يكي كه تحسينش كرديد بهشت و بـراي ديگـري    براي اين: واجب شد؟ فرمود

  ).شويد نيز دوزخ واجب شد، چون شما شاهد دنيايي خداوند محسوب مي
شوند،  هايي بر او ظاهر مي رود بعد از مرگ نيز نشانه انسان كه از دنيا مي) هـ

  :از جمله
  .داشتن لبخند -1
  .باال بودن انگشت سبابه -2
فرشته مرگ كه بر روي صورت پديـدار   تابناكي و شادي حاصل از مژده -3
  .گردد مي

  :هاي عاقبت شري نشانه -7
  :هاي فراواني دارد، از جمله عاقبت شري نيز نشانه

اعتنايي به دستورات خدا و رسول و يا  از دنيا رفتن در حال شرك و بي) الف
در حال ترانه گفتن، استفاده از آالت موسيقي، بازيگري در فيلمهـاي مزخـرف،   

  .خواري و امثال آنها شراب
خوشحال نشدن از خبر فرشته مرگ كه بر سر و صورت ظاهر گشـته و  ) ب

  .)2(شود ن را نيز شامل ميگاهي ساير قسمتهاي بد
                                                 

 .متفق عليه )١(
 .48−46/ عبدالرمحن الغيث  –الوجازة  )٢(
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 ٣٧٨

٣٧٨

  :و دعا كردن و شكيبايي» ليه راجعونإنا إنا هللا وإ«گفتن  -8
الزم است بستگان ميت به ويژه در حال جان دادنش صبر پيشه كنند، چـون  

ارزش صـبر در  ( .»إنـام الصـرب عنـد الصـدمة األوىل« :فرمايد مي ص پيامبر خدا
  ).لحظات نخستين مصيبت است

را زيـاد   »إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون«همچنين الزم است بسيار دعـا كننـد و   
إنـا هللا وإنـا : ما من عبد تصيبه مصيبة, فيقول« :فرمايد مي صبگويند، زيرا پيامبر 

آجـره اهللا تعـاىل يف  مصيبتي واخلف يل خرياً منها, إالّ  إليه راجعون, اللهم آجرين يف
  .)1(»مصيبته, وأخلف له خرياً منها

ليـه راجعـون،   إنـا  إنا هللا وإ: يبتي گرفتار آيد و بعد از گفتناي به مص هر بنده(
مرا بر اين مصيبت پاداش عطا فرما و جايگزين بهتري را ارزانـي  ! خدايا: بگويد

  ).اده و جايگزين بهتري نيز به او خواهد دادده، خداوند وي را پاداش د
مـا لعبـدي املـؤمن جـزاء إذا « :دهـد  در جايي ديگر مؤمنان را چنين نويد مي

  .)2(»اجلنة قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إالّ 
هر بنده مؤمني در وقت مرگ دوستش پاداش اخروي را اميد داشـته باشـد،   (

  ).جز بهشت پاداش ديگري ندارد
پـردازيم كـه ترتيـب     مي :ابن باز  شيخذكر مطالب مزبور به بيانات  پس از

  :كند بحث را چنين آغاز مي
به انسان در حال احتضار تلقـين  ) ال اله اال اهللا(سنت است شعار توحيد : اول

شـعار توحيـد   ( .)3(»اهللا ال إله إالّ : لقنوا موتاكم«: فرمايد مي صشود، زيرا پيامبر 
                                                 

 .مسلم روايت كرده است )١(
 .امحد با سندی صحيح روايت كرده است )٢(
 .صحيح مسلم )٣(
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 ٣٧٩

٣٧٩

گان در اينجا كساني است كه در حال  هاز مرد دمرا). قين كنيدگانتان تل هرا به مرد
  .هاي مرگ بر آنان پديدار گشته است احتضاراند و نشانه

هرگاه مرگش محقـق شـد سـنت اسـت چشـمانش فروبسـته شـده و        : دوم
  .هايش بسته شوند چانه

  :هاي ايشان و اينك شرح و تفصيل گفته
  :تلقين ميت

برادر مؤمنش را در حال احتضار ديد، شعار بر هر مسلماني الزم است وقتي 
توحيد را به آرامي و مهرباني كنار سرش بگويد تا وي نيز تكرار نمايد وقتي آن 

اين امر بـدين اميـد اسـت كـه آخـرين      . را بر زبان جاري ساخت دست بردارد
 صگفتارش در دنيا شعار توحيد باشد و وارد بهشت گردد، زيرا پيامبر مهربان 

مـن كـان « :فرمايـد  در جايي ديگر مي .)1(»اهللا ال إله إالّ : لقنوا موتاكم« :فرمايد مي
  .)2(»اهللا دخل اجلنة ال إله إالّ : آخر كالمه

  ).شود هركه آخرين سخنانش شعار توحيد باشد، وارد بهشت مي(
  :وظايف بستگان در قبال جنازه

 عـىل صدخل رسول اهللا « :كند نقل مي كام سلمه . فروبستن چشمانش -1
  .)3(»إن الروح إذا قبض تبعه البرص«: أيب سلمة وقد شق برصه فأغمضه, ثم قال

پس از جان دادن ابوسلمه پيش وي آمد كه چشـمانش بـاز    صپيامبر خدا (
گمان هرگاه روح گرفته شد چشم  بي: بود، ايشان چشماش را فروبستند و فرمود

  ).افتد نيز دنبالش مي
                                                 

 .قبال ترمجه شد )١(
 .ابوداود روايت كرده و صحيح است )٢(
 .مسلم روايت كرده است )٣(
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 ٣٨٠

٣٨٠

هايش نيـز   كه دهانش بسته شده و چانه مراد اين است. هايش بستن چانه -2
  .با بندي محكم بسته شود تا هوا داخل بدنش نشده و بد منظر هم نگردد

تا جريـان حمـل، غسـل و تكفـين بـه آسـاني       . نرم كردن مفاصل بدنش -3
  .صورت گيرد

تا در صورت بـه تـاخير افتـادن    . اش گذاشتن چيز سنگيني بر روي سينه -4
  .غسل، شكمش باد نكند

تـا وظـايف بعـدي بـه سـرعت انجـام شـود، چـون ام         . پوشاندن بدنش -5
  .)1(»حني تويف سجي صأن رسول اهللا « :گويد مي كالمؤمنين عائشه 

  ).اي بر روي بدنش كشيده شد از دنيا رفت جامه صوقتي پيامبر خدا (
أرسعـوا « :فرمايـد  مـي  صاش، زيرا پيـامبر خـدا    شتاب در تشييع جنازه -6

صاحلة فخري تقدموهنا إليه, وإن تك سو ذلك فرش تضعونه عـن  باجلنازة, فإن تك
  .)2(»رقابكم

در تشييع جنازه عجله كنيد، چون اگر نيكوكار باشد كار خوبي در حق وي (
  ).ايد اي و اگر هم بدكار باشد شري را از خود دور كرده انجام داده

از  هـايش عجلـه شـود، ابـوهريره      اگر بدهكار بود در پرداخت بدهي -7
  .)3(»نفس املؤمن معلقة بدينه, حتى يُقىض عنه« :كند نقل مي صپيامبر خدا 

  ).شود جان انسان مسلمان به بدهيش وابسته است تا برايش پرداخت مي(
واجب است جنازه انسان مسلمان غسل داده شود مگر اينكه در جبهـه  : سوم

                                                 
 .ليهمتفق ع )١(
 .متفق عليه )٢(
 .46ص الوجازة  –ترمذی روايت كرده است  )٣(
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 ٣٨١

٣٨١

انجام  جنگ به شهادت رسيده باشد كه در آن صورت غسل و نماز در حق وي
 صشود، زيرا پيامبر خـدا   نشده و با همان لباسهاي خودش به خاك سپرده مي

  .حد انجام ندادوظيفه غسل و نماز را در حق شهداي غزوه اُ
  :كيفيت غسل ميت: چهارم

اش را بـه   الزم است كسي كه وظيفه غسل ميت را برعهده دارد شستن جنازه
  :ترتيب انجام دهد

  .عورتش پوشيده شود) الف
 .كمي بلند شده و به آرامي  شكمش فشار داده شود) ب
 .سپس دستكشي در دست كرده و بر شكمش عبور دهد) ج
 .وضو برايش انجام شود) د
 .سپس سر و ريشش با آب و يكي از مواد خوشبو كننده شسته شود) هـ
 .شستن طرف راست) و
 .شستن طرف چپ) ز
 .دو يا سه بار غسل شود) ح
نش خارج شد دوباره شسته شود و سوراخش با پنبـه  هر بار چيزي از بد) ط

 .يا هر چيز مناسبي مانند مرهم بسته شود
  :شيخشرح بيانات 

جان سپارد، بدون در نظـر گـرفتن سـالم     - بزرگ يا كوچك  - هرگاه مسلماني 
ي جنگ با كفار به درجه رفيع  و كسي كه در جبهه. شود بودن بدنش غسل داده مي
اين گروه سـرافراز   گردد، زيرا پيامبر رحمت راجع به  يشهادت نائل آمده غسل نم

  .)1(»ال تغسلوهم, فإن كل جرح, أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة«: فرمايد مي
آنان را غسل ندهيد، چون در روز قيامت هر زخـم يـا قطـره خـوني بـوي      (

                                                 
 .امحد با سندی صحيح روايت كرده است )١(
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 ٣٨٢

٣٨٢

  ).دهد مسك مي
  :فضيلت غسل

مسلامً فكتم عليه غفـر من غسل « :كند كه روايت مي صاز پيامبر  ابورافع 
: ويف روايـة بلفـظ» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه«: ويف رواية» اهللا له أربعني مرة

ومن كفنه كساه اهللا يوم القيامة من سندس واستربق اجلنـة, ومـن «, »أربعني كبرية«
  .)1(»حفر له حفرة فأجنه فيها أجر اهللا له أجر مسكن أسكنه إياه إىل يوم القيامة

مسلماني را غسل داده و عيبهايش را پنهان نگه دارد، خداونـد چهـل    هر كه(
: ، در روايتـي ديگـر آمـده اسـت    )دهـد  بار وي را مورد مغفرت خويش قرار مي

ــي   ( ــت اول ــه حال ــاه ب ــاكي از گن ــر پ ــد وي را از نظ ــاز ) روز والدت(خداون ب
اش  يرهخداوند چهل مورد از گناهان كب: (فرمايد ، در روايتي ديگر مي)گرداند مي

و هر كه وي را : (و در يكي ديگر از روايات اين تعبير ذكر است) بخشايد را مي
كفن كند خداوند در روز قيامت لباس ابريشم نازك و ديباي ضـخيم بهشـت را   

كند، و هر كس او را به خاك سپارد خداوند در آخرت منزلي را بـه   بر تنش مي
  ).دارد وي ارزاني مي

  :ت غسليابي به فضيل شرايط دست
گيرد فضايل مزبور را به دو شـرط   كسي كه مسؤليت غسل ميت بر عهده مي

  :كند تصاحب مي
  .هيچ وجه بازگو نكند  معايب احتمالي را به -1
يابي به رضاي خدا اقدام به انجام آن نمايد، چـون از   تنها به منظور دست -2

                                                 
اند و البانی نيز در كتـاب  روايت كرده» أربعني كبرية«: حاكم, بيهقی و طربانی در املعجم الكبري با تعبري )١(

 .احكام اجلنائز به صحتش اشاره نموده است
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 ٣٨٣

٣٨٣

عملي  گردد و هر نظر شريعت خدا اخالص، معيار پذيرش عبادات محسوب مي
  .فاقد آن باشد مردود است

  :كيفيت غسل از ديدگاه سنت
) زينـب (در حـين غسـل دختـرش     صپيـامبر خـدا   : گويد مي كام عطيه 

اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو سبعاً أو أكثر مـن ذلـك إذا رأيـتن « :پيشمان آمد و فرمود
? قال: قلت: قالت» ذلك بامء وسدر أو شـيئاً  نعم واجعلن يف اآلخرة كافوراً «: وتراً

: فقـال »إزاره«, فلام فرغنا آذناه, فألقى علينا حقوه »فإذا فرغتن فآذنني. من الكافور
فضفرنا ) نقضته ثم غسلته: ويف رواية(ومشطتها ثالثة قرون : , قالت»أشعرهنا إياه«

وقـال لنـا رسـول اهللا : قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها قالت: شعرها ثالثة أثالث
  .)1(»امنها ومواضع الوضوء منهاابدأن بمي« ص
وي را با آب و ماده خوشبوي سدر سه، يا پنج، يا هفت بار و يا به دلخـواه  (

بلـه، و  : عدد غسلها فرد باشد؟ فرمـود : پرسيدم: گويد ام عطيه مي. خود، بشوييد
كافور را نيز بدان اضافه كنيد و هرگاه تمـام شـديد بـه مـن       در آخرين بار كمي

ي تمام شديم ايشان را بـا خبـر كـرديم، بعـد از آمـدن پوشـش       وقت. خبر بدهيد
ام عطيـه  . براي جامه زيـرش از آن اسـتفاده كنيـد   : و فرمود دادخويش را به ما 

: موهايش را به سه قسمت بافتيم و پشت سرش انداختيم، پيامبر فرمود: گويد مي
  ).از طرف راست و اعضاي وضو غسلش را شروع نماييد

  :امانت در غسل
  .)2()املأمونون ال يغسل موتاكم إالّ (: گويد مي عمر  ابن

                                                 
 .متفق عليه )١(
انسان مورد اطمينان كسی اسـت كـه . شود امانت شامل هر گفتار و كرداری می. البانی –ارواء الغليل  )٢(

 .نامزهای واجب را با مجاعت انجام داده و ميان مردم  به فردی امني و با اخالق شهرت يافته باشد
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 ٣٨٤

٣٨٤

  ).هايتان را غسل دهند تنها افراد مورد اطمينان مرده بايد(
  :كيفيت غسل

اگر ميت در زمان حيات، غاسلش را تعيين كرده بـود چـه بهتـر و گرنـه      -1
شويند، و اگر وصـيت نكـرده بـود     هايش وي را مي پدر، پدر بزرگها، پسر و نوه

  .گزينند اش به دلخواه خود فرد مورد اطميناني را بر مي دادهخانو
  .بايد محل غسل سرپوشيده باشد -2
اگر ممكن بود مناسب اسـت غاسـل در حـين انجـام غسـل دو نفـر از         -3

بستگان نيكوكار و بدكار ميت را انتخاب نمايد تا هم فـرد نيكوكـار را آمـوزش    
ثر شده و به سـوي خداونـد رحمـان    اين حالت متا داده و هم بدكار از مشاهده 

  .برگردد
نبايد به جز افراد مورد نياز كسي ديگـر در وقـت غسـل حضـور داشـته       -4
  .باشد

  :ابزار الزم براي غاسل
  .گذاشتن ماسك روي بيني و دهان، تا بو به داخل بدنش نفوذ نكند -1
پوشيدن محافظ بر روي لباسها، جهت ممانعت از انتقـال چـرك و مـواد     -2
  .و از قبيل سدر و كافور به لباسهايشخوشب
استفاده از دست كش، براي جلوگيري از تماس با پوست ميت و انتقـال   -3

  .چرك و پليدي
  .پوشيدن محافظي براي پاها، تا از پليدي احتمالي در امان باشند -4

  :آب و سدر تركيبي مورد نياز
  .آب بر اساس ليتر به مقدار الزم تهيه شود -1
  .و امثال آن تهيه سدر -2
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 ٣٨٥

٣٨٥

براي هر چهار ليتر آب يك فنجان بزرگ سدر كافي است، بـراي مثـال اگـر    
و يـك فنجـان قهـوه خـوري     ) حدود چهار ليتر آب(ميت كودك بود يك گالن 

بزرگ سدر، براي ميت بزرگتر دو گالن آب و دو فنجان سدر، مرد متوسط سـه  
چهار فنجان سـدر  گتر از وي چهار گالن آب و رگالن آب و سه فنجان سدر، بز

. و باالخره براي بزرگتر از وي نيز پنج گالن آب و پنج فنجان سـدر الزم اسـت  
  .هم نيم گالن آب و نيم فنجان سدر كافي است براي جنين سقط شده 

  :آب و كافور تركيبي مورد نياز
براي مرده كـودك  : براي هر گالن آب دو پيمانه كافور الزم است، يعني مثال 

دو پيمانه كافور الزم است، و به ترتيب مذكور در بخـش قبـل   يك گالن آب و 
  .يابد مقدار آب و كافور افزايش مي

  :نكته قابل مالحظه
شود و يا سـفت اسـت    يا نرم است و با دست ساييده مي: كافور دو نوع دارد

  .هاون كوبيده شود تا به شكل پودر در آيد  و بايد به وسيله
  :مقدمات پيش از غسل

  :اسل پيش از انجام غسل نكات زير را مد نظر قرار دهدالزم است غ
البتـه بايـد   . اي بـزرگ  با حولـه ) از ناف تا زانو(پوشاندن عورت ميت ) الف

  .دانست كه عورت خانمها در حضور زنان از ناف تا زانو است
  : در آوردن لباسهايش) ب
 تـوان  اگر مفاصل ميت نرم باشد در آوردن لباسهايش آسان اسـت و مـي   -1

آنها را نيز به فرد محتاجي داد، ولي اگر مفاصلش نرم نشده بود و يا در يخچال 
يخ زده شده بود بايد براي درآوردن لباسهايش از قيچي اسـتفاده كـرد، ولـي در    

  .هر حال بايد عورتش پوشيده نگه داشته شود
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 ٣٨٦

٣٨٦

كوتاه كردن ناخنهاي دست و پا، تراشيدن يا كنـدن موهـاي شـرمگاه در     -2
  .وه يا كم بودن و كاستن موهاي سبيلشصورت انب

تميز كردن بيني و دهان و بستنشان با پنبه تا انتهاي كار شسـتن و سـپس    -3
  .برداشتنش

هرگاه به دليل پليدي بسيار بر روي بدن ميت كار نظافت به آساني انجام  -4
  :شد، الزم است مواد زير با هم مخلوط شوند نمي

  .دو قاشق صابون خرد شده) الف
  .دو قاشق شامپو )ب
  .دو قاشق داروي ضد عفوني كننده) ج
  .سه ليوان آب بزرگ) د
همه مواد باال با هم مخلوط شده و براي اتمام نظافت از ليف مخصوص ) هـ

  .شود بدن استفاده مي
ز سر و صورت شروع شده و سپس به ترتيب طـرف راسـت و   غسل ميت ا

دو حالـت غاسـل   شـود و در هـر    چپ ضمن حفظ ستر عورت غسل داده مـي 
آنگاه يك بـار  . شويد دستش را از زير پارچه به داخل برده و عورتش را نيز مي

  .گردد ديگر قسمتهاي مختلف بدن ميت به ترتيب مزبور آب كشي مي
  : تذكر

زرگي و كوچكي حجم جنـازه مـواد تركيبـي مـذكور افـزايش و      بر اساس ب
  :قرار خواهد گرفت كاهش يافته و بعد از تمييز كردنش موارد زير مد نظر

اگر مفاصل ميت نرم بود در حالتي نيمه نشسته قرار داده شده و به آرامي  -1
شود تا مواد داخل بدن خـارج گـردد، سـپس غاسـل      شكمش سه بار فشرده مي

ثنـا  اكند و در ايـن   دست كشي در دست چپ كرده و پيش و پسش را تمييز مي
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٣٨٧

  .يابد ياز طرف شخص ديگري آب بر روي دستانش جريان م
و اگر بدن ميت سفت بود يعني در حين جان دادن مفاصلش نرم نشده و يـا  
از داخل يخچال بيرون آورده شده بود، كافي است پاهايش آزاد شده و غاسل با 
دست چپش قُبل و دبر وي را تمييز نمايد، اگر غاسل در اين اثنا مدفوع و ادرار 

بار دوم و سـوم نيـز همـان كـار را      بايد براي ،را به صورت مكرر مشاهده نمود
اي را بـا مـاده چسـپناك     تكرار كند و اگر همچنان ادامـه داشـت انـدك پارچـه    

  .كي آغشته كرده و داخل قُبل و دبرش بگذاردشپز
بسم اهللا، سـپس هركـدام از   : گويد غاسل دستان ميت را جمع كرده و مي -2

اي چپ را سـه بـار   دستان، صورت، بازوي راست، بازوي چپ، پاي راست و پ
كند، و جلو و پشت سرش  شسته و هر يك از دهان و بينيش را سه بار مسح مي

  .نمايد را نيز مسح كرده و گوشهايش را تمييز مي
غاسل هر كدام از سر و صورت، طرف راست از شـانه تـا انتهـاي پـاي      -3

 شويد و راست و طرف چپ از شانه تا انتهاي پاي چپ را با سدر تهيه شده مي
در هر دو حال ضمن حفظ عورت آن را چند بار با آب و سدر مخلـوط غسـل   

  .دهد مي
شود،  تمام قسمتهاي بدن به ترتيبي كه گذشت با كافور نيز غسل داده مي -4

البته بايد دانست كافور نوعي ماده خوشبو است كه بدن را سفت كـرده و بـراي   
  .حشرات نيز زهرآلود و كشنده است

اي بدنش با حوله ديگري خشك شده و حوله اولي كه سپس تمام قسمته -5
  .)1(گردد شود و بدين ترتيب آماده تكفين مي برداشته مي  تر است به آرامي خيس
  

                                                 
 .عبدالرمحن الغيث –الوجازة  )١(
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 ٣٨٨

٣٨٨

  :تذكراتي مهم
اند  شيوه غسل افرادي كه در حوادث گوناگون يا آتش سوزي فوت كرده -1

  :بدين ترتيب است
ه پنبه و موسلين از تماس ابتدا عضو آسيب ديده تمييز شده و سپس به وسيل 

اگر . گردد شود، بعد از آن عضو مزبور تيمم مي آب و سدر و كافور حفاظت مي
فرد مذكور بسيار آسيب ديده و امكان غسل دادنش وجود نداشت بايد پـس از  

  .آنكه روي كفنها گذاشته شد، تيمم شود
د، و شـون  هاي مذكر و مؤنث باالتر از هفت سال يك بار شسته مي جنازه -2

اما اگـر زيـر هفـت     و. شود عالوه بر آن گيسوان خانمها به سه قسمت بافته مي
توانند مـردان را سـه بـار بـدون      سال بودند چون داراي عورت نيستند زنان مي

البته به شـرط اينكـه غاسـل محـرم بـوده و       - وضو و يا مردان زنان را بشويند
بـه اسـتثناي    - ردان راتواننـد مـ   زنـان نمـي  .  -عورتش را نيـز پوشـيده باشـد    

تواننـد   و همچنين مردان نيز جز همسرانشان را نمي ،غسل دهند  -شوهرانشان 
مـا « :فرمايد مي كدر اين زمينه خطاب به عائشه  صبشويند، زيرا پيامبر خدا 

  .)1(»يرضك لو مت قبيل فغسلتك وكفنتك, ثم صليت عليك ودفنتك
سـل، تكفـين، نمـاز و بـه خـاك      اگر تو قبل از من از دنيا بروي و وظيفه غ(

  ).سپاردنت را خودم بر عهده گيرم، اشكالي ندارد
لو استقبلت من أمري ما اسـتدبرت مـا « :فرمايد نيز در اين باره مي كعائشه 

  .)1(»نساؤه إالّ  صغسل رسول اهللا 

                                                 
 .امحد در املسند روايت كرده است )١(
 .انمه )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٨٩

٣٨٩

جز همسران پيامبر ) دادم نمي  اجازه(دانستم،  دانم قبال مي اگر آنچه اكنون مي(
  ).اش را غسل دهد نازهكس ديگري ج

غسل، تكفين و نماز در حق جنـين سـقط شـده زيـر چهـار مـاه انجـام         -3
شود بلكه تنها به خاك سپرده خواهد شد، ولي اگر بيش از چهـار مـاه بـود     نمي

  .شود حكم انسان كامل دارد و غسل، نامگذاري و عقيقه برايش انجام مي
الحظه شود، يعني نبايـد در  هنگام غسل جنازه شرايط جوي نيز م  بايد به -4

  .تابستان با آب گرم و در زمستان با آب سرد غسل گردد
شوند ولـي   اي كه دندانهاي ثابت طال در دهان دارد باقي گذاشته مي مرده -5

و امـا اگـر    ،اگر متحرك بودند و دهانش نيز باز بود بيرون آورده خواهنـد شـد  
  .)1(ان آزار دادا بخاطر بيرون آوردنشبسته شده بود نبايد وي ر

اگـر بـراي يـك بـار آب تنهـا روي تمـام       : اينكه اي ديگر در اين زمينه  نكته
  .يابد قسمتهاي بدن ميت ريخته شود كافي است و فرض غسل تحقق مي

  :شود؟ چه وقتي از تيمم بجاي غسل استفاده مي
هرگاه آب كافي براي غسل در دسترس نبود، يا مردي ميـان چنـد زن غيـر     

زني ميان چند مرد نامحرم از دنيا رفت، بعد از تيمم، تكفـين و نمـاز    محرم و يا
شـود، زيـرا    تيمم در اين شرايط جايگزين غسل مي. به خاك سپرده خواهد شد

إذا ماتت املرأة مـع رجـال لـيس معهـم « :فرمايد در اين راستا مي صپيامبر خدا 
امن ويدفنانامرأة غريها, والرجل مع نساء ليس معهن رجل غريه, فإهنام يُ    .)2(»يَمَّ

از ) نـامحرم (و يا يك مرد ميان زنـاني  ) نامحرم(هرگاه يك زن ميان مرداني (
  ).شود دنيا رفت، تيمم شده و به خاك سپرده مي

                                                 
 .الوجازة )١(
 .اند ابوداود از ميان مرسلهای خود و بيهقی روايت كرده )٢(
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 ٣٩٠

٣٩٠

  :تكفين ميت: پنجم
بهتر است مردان عالوه بر پيراهن و عمامه سه كفن داشته باشند، اگر كفنهـا   

  .باشند اشكالي نداردهم  به صورت پيراهن، شلوار و لفافه 
زيرپوش، روبند، شلوار و دو لفافه، پسر بچه در يك تا سه : زنان در پنج كفن

  .شوند و دختر بچه نيز در يك پيراهن و دو لفافه تكفين مي ،لباس
البته براي همه آنها يك لباس پوشاننده تمامي قسمتهاي بدن كـافي اسـت و   

يت در حال احـرام فـوت كـرده    يابد، ولي اگر م عمل به واجب اصلي تحقق مي
بود ابتدا با آب و سدر غسـل داده و سـپس در كفنهـايي بـه صـورت شـلوار و       

گردد و از پوشاندن سر و صورت و خوشبو كـردنش   روپوش بزرگي تكفين مي
خداونـد وي را در   صشود چون بـر اسـاس حـديثي از پيـامبر      خودداري مي
در حـال احـرام بـود ماننـد     اگر ميـت زن  . گويان زنده خواهد كرد آخرت لبيك

سايرين تكفين خواهد شد ولي از خوشبو كردن، نقـاب زدن سـر و صـورت و    
شود و صـورت و دسـتانش تنهـا بـا      استفاده از دست كش برايش خودداري مي

  .كفن پوشانده خواهند شد
ز و دفن ميـت، وصـي، پـدر،    ترين فرد براي غسل، امامت نما شايسته: ششم

  .رين خويشاوندان پدري استت بزرگ و سپس نزديكپدر 
بهترين كس بـراي غسـل دادن زن، وصـي او، مـادر، مـادر بـزرگ و سـپس        

توانند يكديگر را غسل دهنـد، چـون    ترين بستگان زن است، زوجين مي نزديك
  .را همسرانشان غسل دادند مجنازه ابوبكر و علي 

  :شيخشرح بينات 
  :وجوب تكفين ميت

اي بـزرگ پوشـيده    غسل با پارچـه  واجب است نعش انسان مسلمان پس از
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 ٣٩١

٣٩١

حد به شهادت رسيد در ردايـي  در غزوه اُ شود، زيرا وقتي مصعب بن عمير 
دستور داد سر و بدنش بـا آن كفـن گـردد و     صكوچك كفن شد، پيامبر خدا 

  .)1(استفاده كنند »ذخرا«براي پوشاندن پاهايش نيز از گياه 
ي قسمتهاي بدن ميت كفن شود حديث باال بيانگر اين امر است كه بايد تمام

  .و در صورت كافي نبودن پارچه موجود از چيز ديگري استفاده گردد
  :كيفيت تكفين

اعم از زن و مرد به استثناي  - جمهور علما اتفاق نظر دارند بايد جنازه ميت
اي ضخيم پوشيده شـود، و بهتـرين كفـن     به وسيله پارچه -مرده در حال احرام 
توضـيح داده و امـام    صپيرامون كفن پيـامبر خـدا    كه نيز آن است كه عائش

در ايـن زمينـه    صپيامبر هم . اند روايت كرده - رحمهما اهللا - بخاري و مسلم
  .)2(»...أحسن ما زرتم اهللا به يف قبوركم ومساجدكم البياض« :فرمايد مي

كنيـد، رنـگ    بهترين چيزي كه در قبور و مساجد خدا را بـدان زيـارت مـي   (
  .)سفيد است

  :لذا ما در اينجا كيفيت تكفين را گام به گام توضيح خواهيم داد
  :هاي كفن اندازه: گام اول

اي بـه   سـانتي متـر اسـت در پارچـه     30اي كه عرض كمرش  براي مرده -1
 120اي  سـانت بـود پارچـه    40شـود، اگـر عرضـش     سانت كفن مي 90عرض 

اي  سانت بـود پارچـه   60سانتي و اگر  150اي  سانت بود پارچه 50سانتي، اگر 
  .كند متر كفايت مي سانتي 180به عرض 

 150سـانت، اگـر    240سانت بود كفني بـه طـول    180طول جنازه اگر   -2
                                                 

 .بخاری روايت كرده است )١(
 .ابن ماجه روايت كرده است )٢(
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 ٣٩٢

٣٩٢

 90سـانتي و اگـر    160سانت بود كفنـي   120سانتي، اگر  200سانت بود كفني 
رود، افزايش طول كفن بدين خاطر  سانتي برايش بكار مي 120سانت بود كفني 

  .توان باالي سر و زير پاهايش محكم بسته شونداست تا ب
  :تكفين: گام دوم

  :تكفين مرد -1
كفنهاي   راجع به كبراي مردها از سه كفن استفاده خواهد شد، چون عائشه 

بثالثة أثواب سحولية بيضاء مـن قطـن  صكفن رسول اهللا ( :گويد مي صپيامبر 
  .)1()ليس فيها قميص وال عاممة, أدرج فيها إدراجاً 

  ).اي بدون پيراهن و عمامه، كفن شد در سه جامه سفيد پنبه ص پيامبر خدا(
  :هم لحاظ شوند زير فوق، نكاتبايد عالوه بر موارد 

و طـولش   60تهيه بندها از عرض كفن، يعني مثال اگر عـرض جنـازه   ) الف
سانت خواهد بود كـه بنـدها از عـرض آن     180ها  سانت بود عرض لفافه 180

  .شوند صورت مساوي بر نعش ميت گذاشته مي بريده شده و به
شوند كه بـه   متر بريده مي سانتي 240و طول  180هر سه لفافه به عرض ) ب

البتـه  . شـوند  طور مساوي روي هم قرار داده شده و سپس زير نعش گذاشته مي
تـوان   گردد و نمي هاي كفن و بندها به تجربه و مهارت انسان بر مي هتعيين انداز

  .ي برايش در نظر گرفتچارچوبي كل
متر از جنس پارچه تهيه شـده و   سانتي 25و عرض  100شورتي به طول ) ج

شـود، سـپس    پنبه روي آن زير مقعد ميـت گذاشـته مـي     پس از قرار دادن كمي
تركيبي از مسك و كافور به اندازه يك فنجـان متوسـط مسـك و چهـار پيمانـه      

                                                 
 .اند حمدثني ششگانه, ابن جارود و بيهقی روايت كرده )١(
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 ٣٩٣

٣٩٣

  .شود كافور نيز روي شورت و لفافه زيرين پاشيده مي
جنازه روي كفنها گذاشته شده و سپس به وسيله عود يـا امثـال آن محـل    ) د

آنگاه بـه  .. گردد سجده، پيشاني، بيني، كف دستها، زانوها و كف پاها خوشبو مي
پنبه بغلهايش نيز خوشبو گشته و دستانش بـه مـوازات پهلوهـايش     وسيله كمي 
شـود تـا از خـروج     هاي شورت محكـم بسـته مـي    سپس كناره. شود گذاشته مي

احتمالي مدفوع و ادرار روي كفنها جلوگيري شده و با همان طهارت قبل داخل 
  .قبر قرار داده شود

سپس طرف راست و چپ هر سه لفافه به ترتيب گرفتـه شـده و سـر و    ) هـ
  .پاهايش به تدريج داخل قبر گذاشته خواهد شد

ي سر گره داده شـده  شيوه گره دادن كفنها بدين ترتيب است كه ابتدا باال) و
و سپس بندهاي پنجگانه به صورت مساوي طـوري در طـرف چـپ گـره داده     

  .شوند كه در وقت گذاشتن نعش داخل قبر به آساني باز شوند مي
  :تكفين زن -2

دو لفافه، پيراهن، شلوار و روبند كفن شـوند،  : سنت است زنان با پنچ پارچه
 200نتي متر بود دو لفافـه  سا 150سانت و طول بدنش  50پس اگر عرض كمر

  .شوند سانتي تهيه گشته و به وسيله بندهايي گره داده مي
  :بايد عالوه بر موارد فوق نكات زير هم رعايت شوند

سانت براي پوشاندن شانه تا انتهاي پاهايش تهيه  90پيراهني به پهناي ) الف
  .شود گشته و شكافي نيز براي سرش در وسط آن ايجاد مي

سـانت طـول تهيـه گشـته و      150سانت عرض و  90به اندازه شلواري ) ب
  .شود روي طرف پايين و پيراهن گذاشته مي

  .متر مربع سانتي 90آماده كردن روبندي به طول و عرض ) ج
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 ٣٩٤

٣٩٤

سانت طول تهيه و از طرف بـاال   90سانت عرض و  25شورتي به اندازه ) د
شته كردن به مخلوطي پنبه و آغ شود تا پس از گذاشتن كمي  و پايين شكافته مي

بايد دانست عرض پيراهن، شـلوار  . از مسك و كافور زير مقعدش قرار داه شود
  .)1(سانتي متر است 90هاي زن  و روبند براي همه مرده

  :چند تذكر
  .تكفين كودك زير هفت سال با يك يا سه لباس خواهد بود  -1
  .تكفين دختر بچه زير هفت سال با پيراهن و دو لفافه است -2
از پيامبر  آغشته كردن كفنها به مسك بخاطر نقل قول ابوسعيد خدري  -3
  .)2(»أطيب الطيب املسك« :است كه صخدا 
  ).خوشبوترين مواد خوشبو مسك است(

  :شيخهاي  اي از گفته و اينك بيان داليل پاره
  ...شوند  زنان در پنج لباس كفن مي) الف

بايد زنـان در پـنچ   : ر علما معتقدندبيشت: گويد در اين باره مي :ابن المنذر 
پارچه كفن شوند، چون پوشش حال حياتشان بيش از مردان بوده بعد از مـرگ  
نيز بايد بيش از ايشان باشند، و چون زنان در حال احـرام مكلـف بـه پوشـيدن     

اند سنت است كفنهايشان نيز دوخته شـده باشـند، ولـي     لباس دوخته شده بوده
از مـرگ نيـز بـا زنـان اخـتالف      چنان نيسـتند پـس    مردان چون در حال احرام

ليلـه « :فرمايد در اين زمينه مي صو همچنين بخاطر اينكه پيامبر خدا  .)1(دارند
                                                 

بنـدها در اينجـا نيـز كيفيت گذاشتن جنازه روی كفنها و نحوه قرار دان لفافه ها روی هـم و گـره زدن  )١(
 .مهچون موارد مزبور در تكفني مردان است

 .مسلم روايت كرده است )٢(
 ).3/391(ابن قدامه  –املغنی  )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٩٥

٣٩٥

  .)1(»أقربكم إن كان يعلم
ترين فرد به ميت در صورت داشتن تجربـه، مسـؤليت غسـل و     بايد نزديك(

  ).تكفينش را برعهده گيرد
  ...ترين فرد براي غسل زن شايسته) ب

لـو كنـت اسـتقبلت مـن أمـري مـا « :گويـد  در اين خصـوص مـي   كعائشه 
  .)2(»غري نسائه صاستدبرت ما غسل النبي 
من جنازة بـالبقيع وأنـا أجـد   ص رجع إيلَّ رسوله« :فرمايد در جايي ديگر مي
بل أنا وارأسـاه, مـا رضك لـو مـت قـبيل : وارأساه, فقال: صداعاً يف رأيس, وأقول

  .)3(»م صليت عليك ودفنتكفغسلتك وكفنتك, ث
اي در مقبره بقيع برگشتند و مـن از شـدت    از تشييع جنازه صپيامبر خدا (

كنم، اگر تـو پـيش از    بلكه من ناله مي: كردم، فرمود سر دردي كه داشتم ناله مي
من بميري، من خودم مسؤليت غسـل، تكفـين، نمـاز و بـه خـاك سـپاردنت را       

  ).گيرم برعهده مي
  ...وبكر را همسرشچون جنازه اب)ج
اسماء دختر عميس خثعمي بود كه خيلي زود در مكه بـه   همسر ابوبكر  

هجـرت كـرد،     به مدينـه  گروه مؤمنان پيوست و همراه جعفر بن ابي طالب 
ابـوبكر وي را بـه عقـد خـويش در آورد، وقتـي       ،وقتي جعفر به شهادت رسيد

  .زدواج كردبا وي ا علي  ،ايشان نيز دار فاني را وداع گفتند

                                                 
 .اند امحد و ديگران روايت كرده )١(
 .شد  پيشرت ترمجه. اند ابوداود و ابن ماجه روايت كرده )٢(
 .اند امحد و دارقطنی روايت كرده )٣(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٩٦

٣٩٦

  :كيفيت نماز ميت: هفتم
دارد، پس از تكبير نخسـت سـوره حمـد خوانـده     » اهللا اكبر«نماز ميت چهار 

اي كوتاه يا چند آيه قرائت شود بهتر است، چون در  شده و اگر بعد از آن سوره
  .چنين آمده است محديث صحيحي از ابن عباس 

  .شود فرستاده ميدرود  صبر پيامبر  ،بعد از تكبير دوم همچون تشهد
اللهم اغفر حليِّنـا وميِّتنـا, ( :گويد بعد از تكبير سوم براي ميت دعا كرده و مي

نا وأُنثانا, اللهم من أحييته منا فأحيه عـىل  رِ كَ وشاهدنا وغائبنا, وصغرينا وكبرينا, وذَ
اإلسالم, ومن توفيته منا فتوفه عىل اإليامن, اللهم اغفر له, وارمحه, وعافـه, واعـف 

ه من اخلطايـا كـام عن دخله, واغسله باملاء والثلج والربد, ونقّ ع مُ له, ووسّ ه, وأكرم نُزُ
يُنقى الثوب األبيض من الدنس, وأبدله داراً خرياً من داره, وأهالً خرياً مـن أهلـه, 
ر له فيه,  وأدخله اجلنة, وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار, وافسح له يف قربه, ونوِّ

 .)أجره وال تضلنا بعدهال حترمنا  اللهم
زنده، مرده، حاضر، غائب، مردان و زنان ما را مورد مغفرت خـويش  ! خدايا(

هر كه را زندگي بخشيدي زمينه مسلمان زيستن را نيـز بـرايش   ! قرار ده، خدايا
! ميراني وي را در حال داشتن ايمـان بميـران، بارالهـا    فراهم ساز و هر كه را مي

رد مغفرت، رحمت، صيانت، عفو و مهمان نوازي را مو) يعني ميت حاضر(وي 
خويش قرار ده، قبرش را گشاد كن، وي را بـا آب و بـرف و تگـرگ همچـون     
تمييز كردن لباس سفيد از چرك شستشو ده، منزل و زن و فرزندي بهتر از منزل 
و زن و فرزند خويش را به وي ارزاني دار، او را داخل بهشت كن و از عـذاب  

مـا را از  ! ش ده و قبر را برايش وسيع و نوراني فرمـا، خـدايا  دوزخ و آتش پناه
  .اجر وي محروم نكن و بعد از او گمراهمان نساز



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٩٧

٣٩٧

  .دهد سپس تكبير چهارم را گفته و يك بار از طرف راست سالم مي
سنت است براي هر يك از تكبيرها دستهايش را بلند كند، اگر جنازه زن بود 

يا بيش از آن بودنـد بـه صـورت مثنـي و      ضماير را به صورت مؤنث و اگر دو
  .رود جمع بكار مي

 :شـود  و اما اگر جنازه كودك بود بجاي دعاي مغفرت دعاي زير خوانده مـي 
, اللهم ثقل به مـوازينهام, وأعظـم ( اللهم اجعله فرطاً وذُخراً لوالديه, وشفيعاً جماباً

راهيم عليـه الصـالة به أجورمها, وأحلقه بصالح سلف املؤمنني, واجعله يف كفالة إب
 .)السالم, وقه برمحتك عذاب اجلحيمو

! كننـده والـدينش قـرار ده، خـدايا     وي را پاداش، ذخيـره و شـفاعت  ! خدايا(
موازين اخروي ايشان را بـه وسـيله او سـنگين گـردان، پاداششـان را بـزرگ و       
 ارزشمند قرار ده، وي را به نيكوكاران پيشين ملحق ساز، او را زير نظر ابـراهيم 

  ).دار بگذار و از عذاب دوزخش نگه
سنت است امام در حين اقامه نماز مقابل سر مـرد و ميانـه زن بايسـتد، اگـر     

  :ها بدين ترتيب است شد شيوه چيدن جنازه نماز ميت چندين جنازه اقامه مي
جنازه مرد در طرف امام و جنازه زن در طرف قبله، و اگر جنازه كودكان نيز 

شـود، سـر    پيش از زن و زن پيش از دختر بچه واقع مي وجود داشتند پسر بچه
پسر بچه در موازات سر مردان و ميانه زنان در موازات سر مردان قـرار خواهـد   

اش در موازات سـر   گرفت و همچنين سر دختر بچه به موازات سر زنان و ميانه
ا بندند، مگر اينكه تنه باشد، و همه نمازگذاران پشت سر امام صف مي مردان مي

يك نفر مأموم حضور داشته باشـد كـه آن وقـت در طـرف راسـت امـام قـرار        
  .گيرد مي

  



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٣٩٨

٣٩٨

  :شيخشرح بيانات 
  :كيفيت نماز ميت -1 

نماز ميت همچون غسل، تكفين و به خاك سـپاردن جـزو فرضـهاي كفـائي     
اي از مسلمانان آنها را انجام دادند تكليف از  شود، يعني هرگاه عده محسوب مي

بر جنازه مؤمنان نمـاز   صشود، زيرا پيامبر خدا  ن برداشته ميگردن ساير مؤمنا
كرد، و پيش از اينكه مسـؤليت پرداخـت بـدهي مسـلمان فـوت كـرده        اقامه مي

اش امتنـاع ورزيـده و    بدهكار را نيز برعهده گيرد از اقامه نمـاز بـر روي جنـازه   
  .)1(نماز برادرتان را اقامه كنيد: ودفرم مي

  :شرايط نماز ميت
ضـويي و  و ميت نيز همچون سـاير نمازهـا داراي شـرايط پـاكي از بـي     نماز 

نماز ميـت   صايستادن است، زيرا پيامبر خدا   پليدي، ستر عورت و رو به قبله
م« :را هم نماز ناميده و فرمود بِكُ   ). بر برادرتان نماز بخوانيد( ؛ »صلوا عىل صاحِ

  .شود بنابر اين شرايط نماز بر آن اجرا مي
  :ميت فرايض نماز

  .قيام، براي كسي كه توانايي دارد -1
  .»إنام األعامل بالنيات«نيت آوردن، زيرا  -2
  .قرائت سوره حمد -3
  .گفتن» اهللا اكبر«چهار بار  -4
  .دعا و سالم دادن -5

  :كيفيت نماز ميت

                                                 
 .رده استبخاری روايت ك )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٣٩٩

٣٩٩

  .قرار دادن جنازه در سمت قبله -1
 :رمايـد ف مـي  صايستادن مردم پشت سر امام در سه صف، چون پيـامبر   -2

هـر كـه سـه صـف بـر وي نمـاز       ( .)1(»من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أوجب«
  ).بخوانند، بهشت را براي خود واجب كرده است

  .بلند كردن دستان به نيت اقامه نماز بر ميت -3
اي كوچـك خوانـده    قرائت سوره فاتحه، بهتر است بعد از آن نيز سـوره  -4

صليت خلف ابن عبـاس عـىل  :كند مي بن عبداهللا بن عوف نقل هشود، زيرا طلح
: جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة حتى أسمعنا, فلام فرغ أخذت بيده فسألته, فقال

  .)2(..إنام جهرت لتعلموا أهنا سنة وحق
پشت سر ابن عباس نماز ميت خوانديم، سوره فاتحه و سوره ديگـري نيـز   (

جع به جهري خواندن از با صداي بلند خواند، پس از نماز دستش را گرفتم و را
بخاطر آن بود تا بدانيد كه جهري خوانـدن سـنت و   : او پرسيدم، در پاسخ گفت

  ).حق است
  .تكبير گفتن و دعا براي ميت -5
  .گفتن تكبير سوم -6
تواند پس از دعا كردن سالم دهد و يـا   نمازگذار در اينجا اگر خاست مي -7

در : م دهد، چون نقل شـده كـه  بعد از تكبير چهارم يك بار به طرف راست سال
نماز ميت سنت است امام تكبير گويد، سپس سوره فاتحه را به صـورت سـري   

درود بفرستد و در همه تكبيرها براي ميت دعا كند  صبخواند، آنگاه بر پيامبر 

                                                 
 .ترمذی روايت كرده و آن را جزو احاديث حسن دانسته است )١(
 .متفق عليه )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤٠٠

٤٠٠

و در پايان بـه صـورت سـري سـالم     و به دنبال هيچ كدام از آنها قرآن نخواند، 
  .)1(دهد

  :ميت الفاظ دعا در نماز
به برخي از آنها اشاره كرد،  شيخاند كه  دعاهاي بسياري در نماز روايت شده

اللهـم إن فـالن ابـن فـالن يف ذمتـك وحبـل « :در يكي ديگر از آنها آمـده اسـت  
اللهم فـاغفر لـه . جوارك, فقه من فتنة القرب وعذاب النار, وأنت أهل الوفاء واحلق

اغفـر حلينـا وميتنـا, وصـغرينا وكبرينـا,  اللهـم. وارمحه, فإنك أنت الغفور الرحيم
اللهم من أحييته منا فأحيه عـىل اإلسـالم, ومـن .. وذكرنا وأنثانا, وحارضنا وغائبنا

 .»ال حترمنا أجره, وال تضلنا بعدهاللهم . توفيته منا فتوفه عىل اإليامن
فالن پسر فالن در جوار تو قرار دارد پس وي را از سختي و عـذاب  ! خدايا(

او را مـورد مغفـرت و   ! بارالها. ه دار كه تو اهل وفا به عهد و حق هستيقبر نگ
  .)2()رحمت خويش قرار ده كه بسيار آمرزنده و مهربان هستي
اللهـم اجعلـه « :شـود  اگر ميت بچه بود بجاي دعاي فوق اين دعا خوانده مي

ل به موازينهم, وأعظِـم بـه أجـورهم, وال  , وثقّ حترمنـا لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً
اللهم أحلقه بصالح سـلف املـؤمنني يف كفالـة . وإياهم أجره, وال تفتنا وإياهم بعده

إبراهيم, وأبدله داراً خرياً من داره, وأهالً خرياً من أهله, وعافه من فتنة القرب, ومن 
  .)1(»عذاب جهنم

                                                 
 .شافعی روايت كرده و حافظ نيز سندش را صحيح دانسته است )١(
 .بقيه دعا قبال ترمجه شد )٢(
 .پيشرت ترمجه شد )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤٠١

٤٠١

اي ديگـر در   اي از آنها در كتب صحاح و پـاره  اين دعاها صحيح و پاره  همه
نقـل شـده و    بدان اشاره كرد از ابوهريره  شيخاند، دعايي كه  ن آمدهكتب سن

  .در صحيح مسلم و ديگران آمده است
  :ايستادن امام در نماز ميت  شيوه

شهدت أنس بن مالك صىل عـىل جنـازة رجـل «: گويد مي :ابو غالب خياط 
هذه جنازة ! زةيا أبا مح: فقام عند رأسه, فلام رفع أيت بجنازة امرأة من قريش فقيل له

فالنة ابنة فالن فصل عليهـا, فصـىل عليهـا فقـام وسـطها, وفينـا العـالء بـن زيـاد 
هكـذا كـان ! يا أبا محـزة: العدوي, فلام رأ اختالفاً يف قيامه عىل الرجل واملرأة قال

فالتفـت : نعم, قـال: يقوم حيث قمت ومن املرأة حيث قمت? قال صرسول اهللا 
  .)1(»ااحفظو: إلينا العالء فقال

. ايسـتاد  انس بن مالك را در حين اداي نماز ميت ديدم كه مقابل سر جنازه (
اين، جنـازه  ! اي ابوحمزه: پس از آن، نعش زني از قريش را نيز آوردند و گفتند

فالن دختر فالن است و بر او نماز بخوان، وي نيز در حـين اقامـه نمـاز مقابـل     
حضور داشت علت تفاوت در كيفيت  ميانه ميت ايستاد، عالء بن زياد علوي كه

چنـين   صآيـا پيـامبر خـدا    ! اي ابو حمزه: ايستادن را از ايشان پرسيد و گفت
  ). به خاطر بسپاريد: بله، عالء رو به ما كرد و گفت: كرد؟ فرمود مي

, « :روايت شده كه از ابن عمر  :از نافع  أنه صىل عىل تسـع جنـائز مجيعـاً
, ووضـعت فجعل الرجال يلون اإلمام وا لنساء يلني القبلة, فصـفهن صـفا واحـداً

جنازة أم كلثوم بنت عيل امرأة عمر بن اخلطاب وابن هلا يقال لـه زيـد وضـع مجيعـاً 
عبـاس وأبـو هريـرة وأبـو سـعيد  واإلمام يومئذ سعيد بن العاص, ويف الناس ابـن

                                                 
 .اند ابو داود, ترمذی و اين ماجه روايت كرده )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤٠٢

٤٠٢

 ابـن فأنكرت ذلـك فنظـرت إىل: قتادة, فوضع الغالم مما ييل اإلمام فقال رجلوأبو
  .)1(»..هي السنة: ما هذا? قالوا: عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وأيب قتادة, فقلت

او نماز هفت ميت را با هم اقامه كرد، مردان در طرف امام و زنـان در يـك   (
 بن ابـي طالـب   فتند، جنازه ام كلثوم دختر علي صف در سمت قبله قرار گر

كنار هـم قـرار داده شـدند و    ) زيد(بود و پسرش  همسر عمر بن خطاب   كه
سعيد بن عاص امامت را بر عهده گرفت، در حـالي كـه كسـاني همچـون ابـن      
عباس، ابوهريره، ابوسعيد و ابوقتاده نيز حضور داشتند، آنگاه پسر بچه در طرف 
امام گذاشته شد، مردي اعتراض كرد، من هم رو به ابن عباس و ديگران كردم و 

  ).سنت است :اين يعني چه؟، گفتند: گفتم
  :تشييع جنازه

رود، زيـرا   شـمار مـي    تشيع جنازه به عنوان يكي از سنتها و آداب اسالمي به
عودوا املـريض, وامشـوا « :فرمايد كه مؤمنان را چنين دستور مي صپيامبر خدا 

  .)2(»مع اجلنائز تذكركم اآلخرة
يـاد  از بيمار عيادت كنيد و همراه جنازه نيـز راه برويـد چـون شـما را بـه      (

  ).اندازد آخرت مي
بر اساس يكي ديگر از احاديـث شـتاب در تشـييع جنـازه مسـتحب اسـت،       

 .»أرسعوا, فإن تكن صاحلة فخري تقدمونه إليه« :فرمايد مي
  ).داي اشد خيري را به وي تقديم كردهشتاب كنيد چون اگر نيكوكار ب( 

ا پيـامبر  يكي ديگر از سنتهاي تشييع جنازه راه رفتن جلوي جنازه است، زير

                                                 
 .اند بن جارود روايت كردهعبدالرزاق, نسائی و ا )١(
 .مسلم روايت كرده است )٢(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤٠٣

٤٠٣

  .)1(رفتند جلوي جنازه راه مي مو ابوبكر و عمر  ص
  :فضيلت تشييع جنازه

من اتبع « :فرمايد پيرامون فضيلت و امتياز تشييع جنازه مي صييامبر رحمت 
, وكان معها حتى يُصىل عليها ويفـرغ مـن دفنهـا, فإنـه  جنازة مسلم إيامناً واحتساباً

, )وهو جبـل عظـيم قـرب املدينـة(ل أحد يرجع من األجر بقرياطني, كل قرياط مث
  .)2(»ومن صىل عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط

پاداش، جنازه مسلماني را دنبال كند و تا پس  كسبهر كه از روي ايمان و (
هر   گردد كه از نماز و به خاك سپاردن همراهش باشد، با دو قيراط پاداش بر مي

، و )كوهي بزرگ و در نزديكي مدينه قـرار دارد (ست احد قيراط به اندازه كوه اُ
هر كس پس از نماز خواندن و پيش از به خـاك سـپاري برگـردد يـك قيـراط      

  ).پاداش را تصاحب كرده است
  :كيفيت به خاك سپاري ميت: هشتم

  .تعميق قبر به اندازه نيم قد مردي -1
  .در سمت قبله) لحد(حفر شكافي  -2
  .ر روي پهلوي راستگذاشتن جنازه در لحد ب -3
  .باز كردن گرههاي كفن بدون كشيدن و جدا كردن از كفنها -4
  .پرده بر نداشتن از سرو صورت ميت اعم از مرد و زن -5
گذاشتن خشت و يا هر چيـز مناسـبي روي دريچـه لحـد و گـل انـدود        -6

  .كردنش

                                                 
 .اند ابو داود, نسائی و ديگران روايت كرده )١(
 .بخاری روايت كرده است )٢(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤٠٤

٤٠٤

بسـم اهللا و علـی ملـة رسـول «ريختن گرد و خاك روي آن و زمزمه ذكر  -7
  .»اهللا

  .بلند كردن قبر از سطح زمين به اندازه يك وجب -8
  .ريختن شن روي قبر و آب پاشي كردنش در صورت امكان -9

 صقبر و دعاي براي ميت، زيرا پيامبر خدا  نزدتوقف تشييع كنندگان  -10
اسـتغفروا « :فرمـود  پس از پايان مراسم به خاك سپاري كنار قبـر نشسـته و مـي   

 .»تثبيت, فإنه اآلن يُسألوا له الألخيكم, واسأل
بخواهيد چون اكنون مـورد بازخاسـت     براي برادرتان آمرزش و ثابت قدمي(

  ).گيرد قرار مي
  :شيخهاي  شرح گفته

  : به خاك سپاري ميت
رود،  شـمار مـي    جزو فرضهاي كفـائي بـه  ) زير خاك پنهان كردن(دفن ميت 

  ).21: سعب. (v    u  t  sz  }  :فرمايد زيرا خداوند متعال مي
  ).بعد او را ميراند و در قبر پنهان نمود(

  :احكام به خاك سپاري
بـرد حيوانـات درنـده و     هـم جنـازه از دسـت     اي كه تعميق قبر به اندازه -1 

و هم بوي آن منتشر نشود، پيامبر نور و رحمت در ايـن   ،پرندگان در امان باشد
الثنـني والثالثـة يف قـرب احفروا وأعمقوا وأحسنوا, وادفنوا ا« :فرمايد خصوص مي

  .)1(»قدموا أكثرهم قرآناً «: من نقدم يا رسول اهللا? قال: فقالوا. »واحد
قبر را خوب تعميق كنيد، و در صورت ضرورت دو نفـر و سـه نفـر را در    (

                                                 
 .ترمذی روايت كرده و تصحيحش هم نموده است )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤٠٥

٤٠٥

آنكـه  : كدام يك از آنان را پيشتر دفن كنيم؟ فرمود: قبري دفن نماييد، سؤال شد
  ).بيشتر با قرآن سروكار داشته است

براي ميت، چون بر اساس ) شكافي از سمت قبله در كنار قبر(كندن لحد  -2
گر چه شكاف سطح قبر هم جائز است ولي لحـد بهتـر    صفرموده پيامبر خدا 

  .)1(»اللحدُ لنا والشقُّ لغرينا« :فرمايد است، مي
  ).و شكاف سطح براي ديگران است) مسلمانان(لحد براي ما (
بنـابر   - ز طرف سر ميت به داخـل قبـر، چـون   پاشيدن سه مشت خاك ا -3

  .پيامبر خدا چنان كرده است - روايت ابن ماجه با سندي بدون اشكال
  .داخل كردن جنازه از پايين قبر در صورت امكان -4
  .گذاشتن جنازه بر روي پهلوي راست و رو به قبله -5
  .باز كردن گرهها و خودداري از نمايان كردن سر و صورت ميت -6
، چون پيامبر خدا بر اساس »صبسم اهللا وعلی ملة رسول اهللا «گفتن ذكر  -7

  .اند روايتي از ابو داود و حاكم چنان كرده
هنگام گذاشتن جنازه زن در آن، زيرا پيشينيان چنان عمل   پوشاندن قبر به -8
  .كردند مي

براي كسي كه خواندن نماز بر ميت مورد نظر برايش مقدور نبوده جـايز   -9
بعد از به خاك سپاري به مدت كمتر از يك ماه نماز را بر وي اقامه كنـد،   است

چنان عمل كرده است، ولي اگر يك مـاه از آن گذشـت چـون     صزيرا پيامبر 
  .نقل نشده، فاقد مشروعيت خواهد بود صچنين چيزي از پيامبر 

نبايد خانواده ميت براي مردم غذا درست كنند، چون جابر بـن عبـداهللا    -10
                                                 

ام اند, گر چه در سند روايت اشكال وجود دارد ولـی برخـی از علـ امحد, ابو داود, ترمذی روايت كرده )١(
 .اند تصحيحش كرده



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤٠٦

٤٠٦

كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنعة الطعـام بعـد الـدفن (  :فرمايد مي لي جب
  .)1()من النياحة

ما گرد آمدن پـيش خـانواده ميـت و درسـت كـردن غـذا بعـد از دفـن را         ( 
  ).آورديم سرايي به حساب مي نوحه
ولي تهيه غذا براي خود يا مهمانانشان اشكالي ندارد، سنت است بستگان و  

وقتي خبر شهادت جعفر  صبرايشان غذا درست كنند، چون پيامبر همسايگان 
اش دسـتور داد بـراي زن و بچـه جعفـر غـذا       هبن ابي طالب را شنيد به خـانواد 

انـد   اي شـده  ايشان دچار حادثـه ( .»إنه أتاهم ما يشغلهم« :درست نمايند و فرمود
  ).گذارد كه وقت را برايشان نمي

ها را بـراي تنـاول    كه اگر خانواده ميت همسايهاين  اي ديگر در اين زمينه نكته
غذاي تهيه شده از طرف مردم دعوت كنند، اشكال ندارد و اين امر محـدود بـه   

  .زمان مشخصي هم نيست
اي بـه اسـتثناي    براي زنان جايز نيست بيش از سه روز براي هيچ مـرده  -11

ه و ده شوهر، سوگواري كند، ولي بخاطر فقدان شوهر واجب است تا چهار مـا 
روز به سـوگواري بنشـيند، مگـر اينكـه حاملـه باشـد كـه در آن وقـت مـدت          

  .يابد با وضع حمل پايان مي صسوگواريش بر اساس سنت صحيح پيامبر 
توانند براي هيچ يك از بستگان و سـاير افـراد بـه عـزاداري      و اما مردان نمي

  .بنشينند
بـه يـاد آوردن   براي مردان سنت است هر از گـاهي بـه منظـور دعـا و      -12

در ايـن   صها ديدن كنند، چون پيـامبر رحمـت    حوادث پس از مرگ از مقبره

                                                 
 .امحد با سندی صحيح روايت كرده است )١(



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤٠٧

٤٠٧

  .)1(»زوروا القبور, فإهنا تذكركم اآلخرة« :فرمايد زمينه مي
  ).اندازد قبرها را زيارت كنيد چون شما را به ياد آخرت مي(

را هنگام زيارت قبور ايـن اذكـار     داد كه به يارانش را آموزش مي صپيامبر 
السالم عليكم أهل الديار من املـؤمنني واملسـلمني, وإنـا إن شـاء اهللا « :زمزمه كنند

  . »بكم الحقون, نسأل اهللا لنا ولكم العافية, يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين
شما ملحق خواهيم   سالم بر شما اي ساكنان مؤمن، ما نيز به خاست خدا به(

خـواهيم و خـدا پيشـينيان و پسـينيانمان را      ا ميشد، سالمتي ما و شما را از خد
  ).مورد رحمت و مهرباني خويش قرار دهد

زنـاني را   صاما زيارت قبور براي زنان مشروع نيست، چون پيامبر خـدا   و
است، و همچنـين بخـاطر اينكـه زيـارت       كنند نفرين كرده كه چنين اقدامي مي

  .سازد هم ميتابي را فرا كردن ايشان زمينه فساد اخالقي و بي
توانند در مراسم تشـييع جنـازه و    نمي صزنان بر اساس دستور پيامبر خدا 

هم شركت نمايند، ولي شركت در نماز ميـت در مسـجد     همراهي ميت تا مقبره
  .يا مصلي براي همه مسمانان اعم از زن و مرد مشروع و مطلوب است

  .رسيم بدين ترتيب به پايان كتاب مي
  

 .أمجعنيلی نبينا حمـمد وآلـه وصـحبه وصلی اهللا وسـلم ع

                                                 
 .مسلم روايت كرده است )١(



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤٠٨

٤٠٨

  سؤاالتي مهم
  

در پايان، جهت استفاده بيشتر خوانندگان ارجمنـد مجموعـه سـؤاالتي را از    
مندان عزيـز   ايم، اميدورايم مورد پسند عالقه موضوعات مختلف كتاب تهيه كرده

  :اي نيز از آن بهره ببرند قرار گيرد و در صورت امكان در تدارك مسابقه
وظيفه كسي كه نتوانسته در كودكي بخواند چيست؟ مسؤليت تو در برابر  -1

  بخشي؟ اين وظيفه را تحقق مي خويشاوندان بي سوادت چيست و چگونه 
  حكم فراگيري واجبات ديني چيست و چطور بايد بدان تحقق بخشيد؟ -2
را در پاسخ رسـتم فارسـي چطـور تبيـين      صربعي بن عامر پيام پيامبر  -3
  كرد؟
  علت گرويدن دسته دسته مردم به آيين اسالم چيست؟ -4
 »بسم اهللا الـرمحن الـرحيم«و  »عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ«حكم گفتن  -5

، رحمن ...براي نمازگذار چيست، چه وقتي بايد آنها را بخواند و معني اعوذ باهللا
  .و رحيم را بيان و تفاوت آنها را با هم توضيح دهيد

م را همراه توضيح اركان، شـرايط و معنـاي شـعار توحيـد،     هاي اسال پايه -6
  .بيان بفرماييد

از چــه ارزش و  صايمــان آوردن بــه يكتــايي خــدا و رســالت محمــد  -7
  جايگاهي برخوردار است؟

  جايگاه نماز و حكم ترك كننده آن را توضيح دهيد؟ -8
  زكات و روزه و حج براي مسلمان از چه جايگاهي برخورداراند؟ -9

  تعريف لغوي و اصطالحي ايمان را بيان فرماييد؟ -10
  .آيا اعمال داخل مفهوم ايمان هستند؟ با ذكر دليل توضيح دهيد -11



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤٠٩

٤٠٩

  عواقب منفي خارج كردن اعمال از مفهوم ايمان چيست؟ -12
  اي از داليل سلف مبني بر افزايش و كاهش ايمان اشاره كنيد؟ به پاره -13
  :موضوع افزايش و كاهش ايمان دارنداحاديث زير چه ارتباطي به  -14

اهللا, وأدناهـا إماطـة  ال إله إالّ : أعالها قول: اإليامن بضع وسبعون شعبة«) الف 
 .»األذ عن الطريق, واحلياء شعبة من اإليامن

 .»..من رأ منكم منكراً فليغريه بيده«) ب
  شود؟ دين در كجا خالصه مي -15
  دهيد؟ معني اسالم را با ذكر دليل توضيح -16
  معناي اسالم و ايمان چه وقتي با هم متحد يا اختالف دارند؟ -17
  معني ايمان را با ذكر دليل توضيح دهيد؟ -18
  گردد؟ آيا ايمان بر اعمال ظاهري اطالق مي -19
  تواند ايمان و اسالم را در خود تحقق بخشد؟ انسان چطور مي -20
  اوتي با اركان دارد؟هاي ايمان چيست و چه تف مراد از كلمه شاخه -21
  آيا خصلت ايمان و دورويي در يك انسان قابل جمع است؟ -22
  گردد؟ چرا انكار ربوبيت خدا موجب نقض ايمان مي -23
  انكار ربوبيت و شايستگي خدا براي عبادت چه تفاوتي با هم دارند؟ -24
  دارد؟ اتخاذ واسطه و وسيله در بندگي خدا چه حكمي  -25
  گرفتن شريعت غير خدا جايز است؟ چرا؟ آيا به داوري -26
  :حكم امور زير را با ذكر دليل بيان فرماييد -27
  .صاستهزا به خدا، قرآن و پيامبر ) الف
  .صاعتقاد به توانايي خروج از هدايت محمد ) ب
  .اعتقاد به سقوط تكاليف از برخي مردم) ج



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤١٠

٤١٠

  .چند مورد از نواقض عملي ايمان را ذكر كنيد -28
  .ام از گناه بزرگ و كوچك را با ذكر مثال و دليل تعريف نماييدهر كد -29
  ديدگاه اهل سنت درباره مرتكب گناه كبيره چيست؟ -30
معصيت را تعريف و بگوييد چه وقتي موجـب خـروج از دايـره ديـن      -31

  گردد؟ مي
  معصيت چه تاثيري بر ايمان دارد؟ -32
  د؟چرا همسر فرعون از زندگي مرفه دنيا دست كشي -33
  ايمان به غيب عامل انتشار محبت در جامعه خواهد بود؟ چگونه  -34
  ايمان به خدا چه وظايفي به دنبال دارد؟ -35
  مراد از توحيد عملي چيست و چه تفاوتي با توحيد اعتقادي دارد؟ -36
  آيا هيچ كسي توحيد عملي را انكار كرده است؟ -37
  مقصود از ايمان به اسماء و صفات چيست؟ -38
ايشان چـه    ايمان به مالئكه يعني چه؟ و مردمان دوران جاهلي راجع به -39

  اعتقادي داشتند؟
  .حكم ايمان به مالئكه را با ذكر دليل توضيح دهيد -40
  گيرد؟ ايمان به مالئكه چه مواردي را در بر مي -41
  .برخي از وظايف مالئكه را با ذكر دليل توضيح دهيد -42
  :با موارد زير توضيح دهيدارتباط مالئكه را  -43
  .انسان) الف
  .مؤمنان) ب
  .كافران) ج

  .برخي از آثار ايمان به مالئكه را توضيح دهيد -44
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 ٤١١

٤١١

  .معناي لغوي و اصطالحي كتاب را بيان نماييد -45
  دارد؟ ايمان به كتابهاي آسماني چه حكمي -46
  ايمان به كتابها شامل چه اموري است؟ -47
  .ورات و انجيل را توضيح دهيدبرخي داليل تحريف ت -48
  را به خدا نسبت داد؟ حاضر توان تورات و انجيل چرا نمي -49
معناي لغوي و اصطالحي قرآن را توضيح و بگوييد ايمان بـدان يعنـي    -50
  چه؟

  .قرآن كالم خدا است يعني چه؟ با ذكر دليل توضيح دهيد -51
فته اسـت و حفـظ   چرا خداوند تنها مسؤليت حفظ قرآن را بر عهده گر -52

  آن به چه معنا است؟
  .واژه نبي را تعريف و علت نامگذاري بدان را توضيح دهيد -53
  رسول و نبي چه تفاوتي با هم دارند؟ -54
  شود با تالشهاي انساني به مقام نبوت دست يافت؟ آيا مي -55
  .برخي از ويژگيهاي پيامبران را با ذكر دليل بيان نماييد -56
  تنها به برخي از پيامبران ايمان آورد؟ شود آيا مي -57
  اند واجب است؟ آيا ايمان به پيامبراني كه در قرآن نيامده -58
  چه مسؤليتي به دنبال دارد؟ صايمان به محمد  -59
  .داليل ختم نبوت با پيامبر را بيان كنيد -60
  مقصود از ايمان به آخرت چيست؟ -61
پيامبر بدانها اشاره كـرده ذكـر    چند مورد از حوادث پس از مرگ را كه -62
  .كنيد

  :توان ايمان به آخرت را با آيات و احاديث زير اثبات نمود چطور مي -63
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 ٤١٢

٤١٢

K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  } ): الــــف
  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    Lz .

  ).62: هالبقر(
كسـانى كـه بـه آئـين يهـود      انـد، و   ايمان آورده) به پيامبر اسالم(كسانى كه (

گرويدند و نصارى و صابئان هر گاه به خدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورنـد ، و    
گونـه   و هـيچ  ؛عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است

  ).ترس و اندوهى براى آنها نيست
P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B    }): ب

U  T  S   R  Q    \  [   Z  Y  X  W  V
g  f  e  d  c  b     a  ̀   _  ̂   ]  hi   

o  n  m  l  k  jp  s   r  qt    x  w  v  uz .
  ).177: هالبقر(

روى خود را به سوى مشرق و ) به هنگام نماز،(اين نيست كه ) تنها(نيكى، (
و همـه   ؛دو تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشـ ( ؛مغرب كنيد) يا(

كسى اسـت كـه بـه    ) و نيكوكار(بلكه نيكى ) ؛وقت خود را مصروف آن سازيد
 ؛، و پيامبران، ايمان آورده)آسمانى(خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، و كتاب 

اى كه بـه آن دارد، بـه خويشـاوندان و يتيمـان و      را، با همه عالقه) خود(و مال 
نمـاز را برپـا    ؛كنـد  بردگان، انفاق مـى  مسكينان و واماندگان در راه و سائالن و

به هنگامى -كسانى كه به عهد خود ) همچنين(و  ؛پردازد دارد و زكات را مى مى
و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ،  ؛كنند وفا مى-كه عهد بستند

و  ؛گوينـد  اينهـا كسـانى هسـتند كـه راسـت مـى       ؛دهنـد  استقامت به خرج مـى 
  ).و اينها هستند پرهيزكاران) ؛اعتقادشان هماهنگ استگفتارشان با (



  
  
  
  

  شرح الدروس المهمه لعامه األمه

 ٤١٣

٤١٣

  ).16: المؤمنون. (µ  ´  ³z  ¶  ¸  ¹  } ): ج
  ).شويد سپس در روز قيامت برانگيخته مى(
امن أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر, وتـؤمن ياإل«: حديث) د

 .»بالقدر خريه ورشه
  دارد؟  وشي و ناخوشي آن چه حكميايمان به سؤال فرشتگان قبر و خ -64
  داليل وجود آخرت را ذكر و آيا كسي از زمان آمدنش اطالع دارد؟ -65
  .هاي بزرگ و كوچك قيامت را با ذكر مثال توضيح دهيد تفاوت نشانه -66
  شود؟ و چه آثاري بر آن مترتب مي يستچمقصود از شيپور  -67
  .ذكر دليل بيان نماييدمراد از برانگيختن چيست و حكم آن را با  -68
  آيا مشركان به زنده شدن اعتقاد داشتند؟ -69
  .داليل شرعي، حسي و عقلي اثبات زنده شدن را بيان كنيد -70
  .حوض كوثر چيست و داليل آن را ذكر كنيد -71
  .ويژگيهاي حوض كوثر را بيان كنيد -72
  ميزان را تعريف و بگوييد آيا واقعي و مادي است يا نه؟ -73
مراد از صـراط چيسـت و آيـا كسـي بـدون عبـور از آن وارد بهشـت         -74

  شود؟ مي
  .ذكر كنيد رابرخي از داليل اثبات صراط  -75
  .شفاعت چيست و شرايط و موانع آن را توضيح دهيد -76
  شود؟ چرا؟ آيا شفاعت از غير خدا درخاست مي -77
  .نيدرا تشريح ك صانواع شفاعت را بيان و شفاعت ويژه پيامبر  -78
اند؟ بـا ذكـر    مقصود از بهشت و دوزخ چيست و آيا اكنون درست شده -79
  .دليل



  
  
  
  

  درسهاى مهم براى مسلمانان
 

 ٤١٤

٤١٤

  .روند؟ با ذكر دليل بهشت و دوزخ كجا هستند و آيا از بين مي -80
  بهشتيان و دوزخيان چه كساني هستند؟ -81
  .مراد از قدر چيست و معناي قدر را با ذكر دليل توضيح دهيد -82
  ا دست خدا است، چيست؟مقصود از اينكه بديه -83
  .مراتب ايمان به قدر را با ذكر دليل توضيح دهيد -84
  چرا نبايد در قضا و قدر زياد كنجكاوي كرد؟ -85
  .ديدگاه سلف پيرامون قضا و قدر را توضيح دهيد -86
  آيا درست است براي ترك دستورات الهي به قضا و قدر استناد كرد؟ -87
  رفتاريها به قضا و قدر استناد كرد؟هنگام گ  آيا درست است به -88
  وجه امتياز انسان از ساير حيوانات چيست؟ -89
  .هدف از آفرينش را تشريح كنيد -90
  ساز حيات دلها است؟ چرا ايمان زمينه -91
  شود؟ چرا ايمان موجب اطمينان و آرامش مي -92
و ايمان به قضا و قدر چـه مسـؤليتهايي را بـراي انسـان در برابـر فـرد        -93

  جامعه به دنبال دارد؟
  .برخي آثار ايمان را در حيات فردي و اجتماعي توضيح دهيد -94
  :انواع شرك را توضيح و حكم موارد زير را نيز بيان نماييد -95
  .ريا) تعويذ و طلسم               ج) سحر           ب) الف
  .شرايط، اركان و واجبات نماز را توضيح دهيد -96
  .ز سنتهاي گفتاري و كرداري نماز را تشريح كنيداي ا پاره -97
  .مبطالت نماز را به طور اختصار توضيح دهيد -98
  .فرايض و مبطالت وضو را با ذكر دليل توضيح دهيد -99
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 ٤١٥

٤١٥

  .هفت گناه كبيره ويرانگر را تشريح كنيد -100
  .را توضيح دهيد برخي از اخالق و آداب اسالمي  -101
  :ه جنازه را توضيح دهيدهاي زير دربار گزينه -102
  .مسؤليت كسي كه در هنگام مرگ انساني حضور دارد) الف
  .حكم وصيت براي بيمار) ب
  .كيفيت غسل ميت) ج
  .چگونگي تكفين مرد و زن ميت) د
  .حكم و كيفيت نماز ميت) هـ
  مسؤليت غسل ميت برعهده كيست؟) و
ي ميت را چيست و كيفيت دعا برا) لحد(حكم شكاف سطح و كناره قبر ) ز

  .توضيح دهيد
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٤١٦

  فهرست منابع
  

 .حممد بن عبد الوهاب –الصالة  ىلإآداب املشی  −١
 .لبانیحممد نارص الدين األ –واء الغليل إر −٢
 .عبدالرمحن بن سعدی –تفسري الكريم املنان  −٣
 .ابن كثري –تفسري القرآن العظيم  −٤
 .ابوبكر اجلزائری −يرس التفاسريأ −٥
 .حممد حممود حجازی –ح التفسري الواض −٦
 .وهبة الزحيلی –التفسري املنري  −٧
 .امحد مصطفی املراغی –تفسري املراغی  −٨
 .ابن اجلوزی –زاد املسري  −٩
 .ابوالسعود –تفسري ابی السعود  −١٠
 .عبداهللا الزيد –خمترص تفسري البغوی  −١١
 .سيوطی –الدر املنثور  −١٢
 .ابن جرير طربی –ان يجامع الب −١٣
 .قرطبی –حكام القرآن اجلامع أل −١٤
 .حممد بن اسامعيل بخاری –صحيح بخاری  −١٥
 .مسلم بن حجاج نيشابوری –صحيح مسلم  −١٦
 .سليامن بن اشعث –سنن ابو داود  −١٧
 .ابو عيسی ترمذی –سنن ترمذی  −١٨
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 ٤١٧

٤١٧

 ابو عبد الرمحن نسائی –سنن نسائی  −١٩
 .ابن ماجه –سنن ابن ماجه  −٢٠
 .ابن حبان –بن حبان صحيح ا −٢١
 .ابو عبداهللا احلاكم –املستدرک  −٢٢
 .امحد بن حنبل –مسند امام امحد  −٢٣
 .حممد بن عبدالوهاب –ركاهنا أرشوط الصالة و −٢٤
 .عبدالرمحن بن ابراهيم املقدسی –العدة رشح العمدة  −٢٥
 .عبدالرمحن بن قاسم النجدی –حاشية الروض املربع  −٢٦
 .قدامه ابن –الكافی  −٢٧
 .ابراهيم بن حممد بن ضويان –منار السبيل  −٢٨
 .حممد بن صالح بن عثيمني –جمالس رمضان  −٢٩
 .ابن قدامه –املغنی  −٣٠
 .حممد بن علی العرفج –سالم ما البد من معرفته عن اإل −٣١
 .عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز –جمموع فتاوی ومقاالت  −٣٢
 .عبدالرمحن بن عبداهللا الغيث – جتهيز اجلنازة الوجازة يف −٣٣
 .عبدالعزيز الفائز –حكام امللمة األ −٣٤
 .امحد بن صالح الطويان –حاشية الدروس املهمة  −٣٥
 .ابن رجب –جامع العلوم واحلكم  −٣٦
 .حممد بن صالح العثيمني –يامن صول اإلأرشح  −٣٧
 .گروهی از نويسندگان –خالق نرضة النعيم موسوعة األ −٣٨
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 .ذهبی –لكبائر ا −٣٩
 .عبداهللا بن سليامن بن محيد –نصيحة املسلمني  −٤٠
 .ابن القيم –زاد املعاد  −٤١
 .حممد بن عبداهللا زركشی –اهللا  إالَّ له إمعنی ال  −٤٢
 .صالح الفوزان –العقيدة  حمارضات يف −٤٣
  .ابن رجب احلنبىل –رشح كلمة االخالص  −٤٤

  
  


