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 مقدمه

 :الحمد هللا، والصالة والسالم علی رسول اهللا، وعلی آله وصحبه ومن وااله وبعد
د و ايـن روز،  رو مي تعالي از جملهء بهترين روزهاي هفته به شمارروز جمعه نزد اهللا 

روز تجمع بزرگ هفته وار مسلمانان در سطح باشندگان شـهر و قريـه بخـاطر اداي نمـاز     
 .جمعه وگوش دادن به خطبه است

پس از هجرت انجام داد، اقامهء جمعه بود كه خطبه يكي  پيامبريكي از كارهاي كه 
د؛ اهللا تعالي به اهميت و جايگاه خطبهء جمعه اشـاره نمـوده   شو مي از واجبات آن شمرده

 :فرموده است

  M! " # %$ & ' ( ) * + , - . 0/ 1 
2 3 4 65L0F1.  
چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را  !مؤمناناى « 

  .»واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است

تأمل در اين آيه از يكسو اهميت و وجوب خطبـهء جمعـه را ميرسـاند، و از     دقت و 
خطبه بايد حاوي مطالبي باشد  :د كهده مي براي خطبه نشان "ذكر اهللا" سوي ديگر كاربرد

كه باياد خدا مناسبت داشته و دربرگيرندهء مطـالبي از قبيـل بيـان هـدايت، توحيـد، ذكـر       
عوت به سوي خدا، ذكر نعمتهاي الهـي؛ نعمتهـايي   صفات پروردگار، اصول كلي ايمان، د

 .بوده باشد... د وشو مي كه باعث محبت خداوند در قلب بندگانش

                                                 
 .9 :سوره جمعه1 
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ي هـا  خطبـه كـه شـامل    –و همچنان از بررسي احاديث و روايات صـحيح و معتبـر    
د گـرد  مـي  و دقت در آن روايات اين حقيقت روشن -و ياران گرامي او مي باشد پيامبر

در روز جمعـه و عيـد، فرصـت مناسـبي بـراي آگـاهي       جمـع مسـلمانان را   ت كه پيامبر
همواره متناسب بااوضاع و شرايط، پنداشته، ... مسلمانان از امور ديني، اجتماعي، سياسي و

اعـم از اعتقـادي،    -ي مفيدي ارائه مينمود كه شامل ابعاد مختلـف ديـن  ها موعظهخطبه و 
ي روز جمعه به عنـوان يكـي از شـيوه    ها خطبهز ميبود و ا -...عبادي، اخالقي، اجتماعي و

هاي تبليغ دين واحكام شرعي استفاده نمـوده و همـواره در محـراق توجـه ايشـان قـرار       
 .داشت
و خلفـاي راشـدين    احاديث و روايات صحيح روشن مي سازد كـه روش پيـامبر    

چـه  موضوعات مهم مورد بحث آن و ساير سخنراني ها چگونه بود؟ ي جمعه ها خطبهدر
 ...هء آن چگونه باشد؟ وئبود؟ و روز جمعه بايد چند خطبه ارائه گردد؟ و نحوهء ارا

 برخـي از موضـوعات خطبـهء پيـامبر     چنانچه تعدادي از اصحاب گرامي پيامبر  
 .اند داده وهم چنان عادت و شيوهء دائمي ايشان را در هنگام خطبه دادن توضيح

و موضـوع خطبـهء    ي پيـامبر  هـا  خطبهعداد رضي اهللا عنه ت سـمرة طوريكه جابر بن 
خطبتـان يجلـس بينهمـا، يقـرأ القـرآن ويـذکر  کانـت للنبـی " :ايشان را بيان نموده فرموده است

 .1F1"فکانت صالته قصدا وخطبته قصدا. الناس
د ودر وسـط آن دو خطبـه توقـف ونشسـت     فرمو مي دو خطبه ايراد همواره پيامبر " 

امـا  . ادد مـي  يش آياتي از قرآن را قرائت ميكرد ومردم را تذكيرها خطبهكوتاهي ميكرد، ودر 

 . "نماز وخطبه اش بسيار طوالني نبوده بلكه متوسط ودر ميانه بود
 را به شكل دقيقتر بيان كرده عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما نحوهء خطابهء پيامبر 

 قَالَ  أُرَاهُ  - يـَْفُرغَ  َحتَّى اْلِمْنبَـرَ  َصِعدَ  ِإَذا َيْجِلسُ  َكانَ  ُخْطَبتَـْينِ  َيْخُطبُ   النَِّبىُّ  َكانَ " :دگوي مي
 . 2F1"فـََيْخُطبُ  يـَُقومُ  ثُمَّ  يـََتَكلَّمُ  َفالَ  َيْجِلسُ  ثُمَّ  فـََيْخُطبُ  يـَُقومُ  ثُمَّ  - اْلُمَؤذِّنُ 
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د كه بعد از بر آمدن بر منبر تا زمان فراغـت  فرمو مي دو خطبه را طوري ايراد پيامبر "

ت سپس ايستاده شده خطبه اش را ايراد ميكرد، بـاز بـار   نشس مي ز اذان بر باالي منبرمؤذن ا

 ."دفرمو مي د، سپس ايستاده شده خطبة دومي را ايرادز نمي ت ولي حرفنشس مي ديگر

و ياران گرامي وي  و توجه زايد الوصف پيامبر و فرضيت استماع آناهميت خطبه  
و بيانيه هـا شـامل تمـام     ها خطبهد كه بايد كن مي اباهداف موجود در خطبه ايجبه آن و 

موضوعات مهم ديني و اجتماعي و مقاصد عمدهء شريعت اسالمي بوده و از طرف ديگـر  
باشـد تـا    پيـامبر   مستند ومدلل و برگرفته از قرآن كريم و احاديث صـحيح و ثابـت از  
 .د گردندمسلمانان بتوانند از اين درس هفته وار بشكل صحيح و درست مستفي

كـه از طـرف خطبـاي     هـا  موعظـه و ها خطبهوضع  :ولي با كمال تأسف بايد گفت كه 
 ي اسـالمي ارائـه  هـا  جامعـه در  هـا  مناسـبت مسلمانان در روز هاي جمعه، عيدين و ديگر 

د نهايت تأسف آور است؛ زيرا برخي از اين ها به موضـوع اهميـت خطبـه توجـه     گرد مي
ند كه نه نماي مي مختلفي را بصورت پراگنده طوري ارائهنكرده، بدون آمادگي قبلي مسايل 

 .دگرد مي خود و نه ديگران از آن بهره مند
حتي افراديكـه از نظـر علمـي ودينـي پيشـوا       -وتعداد زيادي از سخنوران وخطيبان  

در نتيجهء بي اعتنايي به موضوعات خطبه وعدم آگـاهي از   -ندشو مي ومرجع فتوا شمرده
وسخنراني هاي خـود   ها خطبهدر  نتيجهء نداشتن منابع و مراجع موثق، اهداف آن و يا در

كـه حـديث شـمردن آن بزرگتـرين گنـاه       -ي موضوعي وجعليها حديث با كمال جرأت
كـه حـد اقـل در وجـود احاديـث صـحيح        –ي ضعيف ها حديث و بسا اوقات به -است

را بـرآن مترتـب    د، استدالل نمـوده، احكـام و مسـايل   شو نمي نيازي به آن ديده -وحسن
 .سازند مي

                                                                                                                              
 سنن ابو داود با سند صحيح  1
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سخنان ضـعيف و  و جمعي از سخنوران وخطيبان مسجد موعظه و سخنان خود را با  
ـ   بي دليل و يامطالب تكراري  ه فتـوا دادن هـاي غيـر مسـؤوالنه     رونق داده وگـاهي هـم ب

 .پردازند مي
ي خـويش  هـا  خطبهرا در  آميز مبالغهو  اساس بيو برخي از اين خطيبان داستان هاي  

ارند كه در نتيجة آن نه تنها مسلمانان از درك و آموختن مسايل بسيار ضـروري  د مي رائها
و ابتدايي دين خود تاهنوز آگاهي ندارند، بلكه سبب انتشار بسياري از خرافات و احاديث 

 .است ي غير مسؤوالنه بودهها خطبههمين موضوع در جهان اسالم 
و با در نظر داشت وضـع  ذكر به عمل آمد باتوجه به آنچه كه در مورد اهميت خطبه ت

عدم دسترسي اكثريت خطباي كشـور  اسف بار بسياري از سخنوران وخطباي مسلمانان و 
ما به مراجع ومنابع ضروري و بنابر تقاضا وخواهش برخي از دوستان مخلص و بـرادران  

ي، با احساس، خواستيم تا پيرامون برخي موضوعات مهم ديني كه شـامل مسـايل اعتقـاد   
د موضوعاتي را با اسـتناد بـه آيـات قرآنـي و احاديـث      گرد مي اجتماعي، علمي و اخالقي

صحيح نبوي، اقوال و گفتار علما البته باشـيوهء بسـيار سـليس و روان تهيـه نمـوده، زيـر       
در دست رس خطباي محترم كشور و ساير عالقمنـدان قـرار    "ي جمعهها خطبه" :عنوان

اشيم از يكطرف در تبليغ وتوضيح مسـايل مهـم دينـي سـهم     دهيم تا بدينوسيله توانسته ب
  .گرفته و از طرف ديگر در رفع مشكل خطبا از اين ناحيه كمك نماييم

 .و الحمد هللا أوال وآخرا، و صلي اهللا وسلم علي سيدنا محمد و آله و أصحابه أجمعين 
 

 :تهيه كنندگان
 »يراج« و دوكتور عبد القدوس »حميدي« دوكتور عبد الباري

*** 

 



 
 

 
 عامل تدين و گرايش به دين )1( 

 يهده من أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هللا الحمد إن
 محمداً  أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا

 .ورسوله عبده
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 األمور وشر،  محمد ىهد ىالهد وأحسن، اهللا كتاب الحديث أصدق فإن :بعد أما 

  ."النار في اللةض وكل، ضاللة بدعة وكل، بدعة محدثة وكل، محدثاتها
امـا  . شكي نيست كه دين برحق ومورد پسند اهللا تعالي همانا دين مقدس اسالم است 

انگيزة تدين ويا گرايش به دين چه چيز بوده است؟ ومسلمانان بـر اسـاس كـدام عوامـل     
اسالم را به عنوان دين برحق خود پذيرفتند ؟ نظريـات وپاسـخ هـاي مختلفـي در زمينـه      

بنده در روشني آيات ونصوص شرعي ميخواهم نكات چندي را پيرامون وجود دارد، ولي 
 .موضوع، ارائه نمايم

بـدانيم كـه ديـن    اما قبل از پرداختن به عوامل تدين بهتر اسـت تـا تعريـف ديـن را      
 چيست؟

                                                 
  2:سوره آل عمران 1
 .1:سوره نساء 2
 71 -70:سوره احزاب 3
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 :دين در لغت

 :دكن مي است عربي كه در اصل لغت يكي از معاني ومفاهيم ذيل را افادهاي  كلمه دين

 :وجزا قضاوت – 1
يكي از معاني دين در لغت عربي قضاوت وجزا است، وبر همين اساس روز قيامـت   

 .گفته شده است كه به معناي روز جزا وداوري است) يوم الدين (  و يا آخرت را

 :اطاعت وانقياد – 2
 معنا ومفهوم ديگر كلمة دين اطاعت وانقياد است، طوريكه عرب در محاورة خـويش  
 ."ام نموده من از او اطاعت وپيروي")ودنُت له، أی أطعته دنُته( :ندگوي مي

 :كار وعادت – 3
 كار وعادت هميشگي است، طوريكه عرب در محاورة خويش دينمعناي ديگر كلمة  
 ."اين عادت ديرينه وهميشگي من است" .6F١)مازال ذلک دينی وديدنی، أی عادتی (  :ندگوي مي

 :اصطالحدين در 

ي آيين وشريعت بكار رفته است، وآن عبارت است از همان نظام دين در اصطالح به معنا
معرفي وتعيين نمودة الهي كه انسانهاي عاقل را به فـالح ورسـتگاري هـدايت ورهنمـايي     

 .7F2دگرد مي نموده، وشامل دو بخش عمدة عقيده وعمل
اعتقاد وباور داشتن به قداست ويا قدسيت يك  :دين عبارت است ازوبه عبارت ديگر 

كـه بـر عـاجزي وفروتنـي در برابـر آن ذات       سلوكياتبرخي وظايف وانجام دادن وذات 
 .ترس وخوفبا  توأماساس محبت ورغبت رب داللت كند، البته

تعريـف   را برخي علما بهتر وجامعتر قرار دادند؛ زيرا دين بر اساس اين واين تعريف 
 تمام انواع عبـادات همچنان هرنوع معبود را حق باشد يا باطل، واعتقاد ويا باور داشتن به 

                                                 
 ).13/169(لسان العرب  1
 .6 :ص ديانخالصة األ 2
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 آسـماني هنـد چـه عبـادت    د مـي  انجـام  خـويش معبودان  را كه مردم در برابر وسلوكيات
منسـوخ ويـا    بعـداً  داشته ولي وآسماني يا اصل سماويو ،اسالم دين وصحيح باشد مانند

عبادات همچنان يهوديت و نصرانيت، و دين  :مانند ،مورد تحريف وتغيير قرار گرفته باشد
 را دربـر  و سـاير گـروه هـاي بـت پرسـت      دين اهل هنـود  :مانند ،ي و غير آسمانيوضع

 .دگير مي
و فروتني، عجـز و   تذللرا كه عبارت از  وعبادت كننده حالت عابد فوق ونيز تعريف

انكساري در برابر معبود است، ونيز هدف عبادت را كه عبارت از رغبـت و خـوف و يـا    
 .8F1دگير مي برمة اينها را دره ،رغبت آميخته با خوف وخشيت است

 :وگرايش به دين مل تدينواعيا  ضرورت دين براي جامعه و

 :توان در چند نقطه بيان داشت ضرورت دين را براي جامعه مي 

 :منت واحسان الهي – 1
باتوجه ودقت در آيات متعدد قرآن كريم وهم چنان با مطالعة وضعيت وچگونگي 

د كه نزول ومعرفي دين برحق كه همانا دين مقدس گرد مي تاريخ بشر اين حقيقت روشن
اسالم است، وهمچنان گرايش انسانهاي كه به آن روي آوردند يك منت عظيم واحسان 
بزرگ خداوند منان بوده است، چنانچه خداوند متعال در سورة حجرات اين حقيقت را به 

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ ÒÑÐ  :صراحت كامل ذكر نموده، فرموده است

Ó Ô Õ Ö × Ù Ø L.9F2 
تان منت مگذاريد بلكـه   آوردن نهند بگو بر من از اسالم اند بر تو منت مى از اينكه اسالم آورده"

 ."گذارد اگر راستگو باشيد كردن شما به ايمان بر شما منت مى خداست كه با هدايت] اين[

                                                 
 .8 -7 :ص دراسات فی األديان 1
 18 -17:حجراتسوره  2
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ان را كه پيام آور دين برحق بود، منت واحس ودر جاي ديگري مبعوث شدن محمد 

 M´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  :خود قرار داده، فرموده است

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍL.10F1 
پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخـت تـا آيـات    ] كه[به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد "

 ."خود را بر ايشان بخواند

ن گرديد كـه  پس از دو آيت فوق ونيز از آيات متعدد ديگر عنوان فوق واضح وروش 
يـك نعمـت    نزول ويا معرفي دين مبين اسالم به بشريت وآنهم توسط حضرت محمد 

وعظمـت   .بزرگ الهي بوده است كه توسط آن به بندگانش احسـان بـزرگ نمـوده اسـت    
وبزرگي اين نعمت را از اينجا ميتوان درك كرد كه اگر اين دين نمي بـود مـردم همـه در    

 .نددبر مي انحراف وتشتت فكري بسر

 :ضرورت ديني، اجتماعي، وسياسي بشريت به دين – 2
عامل دوم براي ضرورت دين براي جامعه وگرايش بشر به آن همانا ضـرورت دينـي،   

 .اجتماعي وسياسي بشر وبشريت بوده است
به عبارت ديگر انحراف وگمراهي بشر در عرصه هـاي مختلـف اعتقـادي، اجتمـاعي     

ـ  ن اسـالم، وگـرايش بشـريت بـه آن بـوده اسـت       وسياسي يكي از عوامل عمدة ظهور دي
 العرب قبل از ظهور اسالم معلوم جزيرةطوريكه با مطالعه وبررسي تاريخ مخصوصا اوضاع 

د كه قبل از ظهور اسالم هر قبيله وقوم براي خود معبودان متعددي داشته كه برخي شو مي
ي بتان سـاخته شـده   پيامبران، وبرخي فرشتگان، وبرخي ستاره گان، وبرخي بزرگان، وبرخ

 .آوردند روي ميها  آن از سنگ وچوب را پرستش نموده در هنگام بروز مشكالت بطرف
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ودر عرصة اجتماعي چيزي بنام ترحم، عطوفت ومهربـاني وجـود نداشـت طوريكـه      
گرديـد، وافـراد نيرومنـد روز     ه با مرور وگذشت زمان ضعيف تر مـي افراد ضعيف وبيچار

 .يدگرد مي بروز قوي تر
هنـد از  د مـي  زنان كه يك عنصر اساسي ودر هر جامعه نيم طبقة آن جامعه را تشكيل 

حق مهر، حق ميراث، تـرحم وعطوفـت نـه تنهـا      :كوچكترين حقوق مادي ومعنوي مانند
برخوردار نبودند، بلكه بعد از وفات شوهران شان مانند مال ومتـاع متروكـة وي بـه ارث    

 .شدند برده مي
نواده همان روزي بود كه درآن دختر تولد مي شد، چنانچه پدر سياه ترين روز در خا 

بعد از تولد دختر متحير مي ماند كه با آن دختر نوزاد ومعصوم چطور بر خورد نمايد؟ آيا 
د، ويا اينكه رو مي آن دختر معصوم وبي گناه را زنده نگه دارد كه سراپا عار وننگ بشمار

ها  آن چه قرآن كريم اين عمل بي شرمانه وظالمانةاورا بي رحمانه زنده بگور نمايد؟ چنان

 MA CB D E F G H  :را مورد نكوهش قرار داده، فرموده است

JI K L M N O P SRQ UT WV X Y [Z \ ] ̂ 

_L.11F1 
و [گـردد در حـالى كـه خشـم      اش سياه مى هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند چهره"

پوشاند آيـا   روى مى] خود[ى آنچه بدو بشارت داده شده از قبيله از بد .خورد خود را فرو مى] اندوه

  ."كنند او را با خوارى نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند و چه بد داورى مى

ودر عرصهء سياسي نظام وحكومتي وجود نداشت كه دست ظـالم را از ظلـم گرفتـه     
 .واز حقوق مظلوم حمايت وپشتيباني نمايد

 .ي بلعيد ونامي از عدالت اجتماعي وجود نداشتانسان قوي ضعيف را م
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 هاي جمعه خطبه  22

بطور فشرده ميتوان گفت كه در عصر جاهليت طوريكه در مابين خالق ومخلوق  
هيچگونه ارتباطي وجود نداشت، همچنان نظاميكه رابطة مخلوق را با مخلوق ديگر حفظ 

ي آشكار ويا تقويه نمايد وجود نداشت، كه قرآن كريم از آن به ضالل مبين ويا گمراه

 MÇ È É Ê Ë Ì ÍL.12F1  :تعبير نموده، فرموده است
العرب طلوع نمـود وايـن    جزيـرةاز افق ) دين مقدس اسالم(همين بود كه نور هدايت  

دين طوريكه با معرفي نمودن برخي عبادات ارتباط افراد ويا مخلوق را با خـالق بـر قـرار    
افـراد وجامعـه را بـا يكـديگر      ارتباط) قانون معامالت(ساخت، همچنان با معرفي نمودن 

نظـام  (بگونة بسيار عادالنه ومنطقـي تنظـيم نمـود، وتوسـط قـانون ديگـري زيـر عنـوان         
زمينة ساختار يك فاميل قوي را پـي ريـزي نمـوده،    ) خانوادگي ويا قانون احوال شخصي

حقوق ووجايب هريكي از افراد خانواده را درآن مشخص ساخت تا هيچ فـردي از افـراد   
از حق ووجيبة خود تخطـي ننمايـد، ودر پهلـوي قـوانين نـامبردة فـوق، قـوانين         خانواده

معرفي نموده، توسط آن )  ...قوانين مدني، قانون مرافعات، قوانين جنايي(ديگري را مانند 
 .زمينة تحقق عدالت وحفاظت مال وجان مردم را فراهم ساخت

نظـام حكـم ويـا    (را بنام  هم چنان بخاطر تحكيم روابط حاكم با رعايا قوانين خاصي 
 . معرفي نموده، مسئووليت طرفين را درآن واضح ومشخص ساخت) نظام دستوري

 :ضرورت فطري - 3
با توجه به نصوص وآيات متعدد قرآن كريم، وهمچنان با توجه بـه روايـات صـحيح    

د كه عامل ديگر ضرورت جامعه به ديـن  گرد مي وصريح حديث نبوي اين حقيقت واضح
تدين وگرايش به دين اسالم عالوه بر عوامل سابقة فوق، همانا عامل فطرت ويا ويا عامل 

 .سرشت سالم انساني نيز بوده است

                                                 
 164:آل عمرانسوره  1



 

 23 نيبه د شيو گرا نيعامل تد

تدين وگرايش به دين حق در سرشت وفطرت هـر   :به عبارت ديگر ميتوان گفت كه 
آگاهانه ويا  هر انسان زمانيكه به وجود مي آيدانسان بوديعت گذاشته شده است، طوريكه 

هـد،  د مي تن در عبوديت وبندگي آناعتراف نموده وبه  وآفريدگار خالقوجود به  انهنا آگ
 اما بعد از مدتي در اثر تاثير محيط وعوامل ديگر انسـان از ايـن هـدايت فطـري منحـرف     

توانـد دوبـاره بـه     د، ولي با از بين رفتن آن عوامل وفراهم شدن فضاي مناسب مـي گرد مي
 . اش بر گردد هدايت فطري

 M¤ ¥ ¨§¦ © ª  :متعال در اين مورد فرموده استخداوند نچه چنا

¬« ® °¯ ± ² µ´³ ¶ ¸ ¹ º » ½ ¼ ¾ 
¿ L.13F1 

اين سرشتي است كه خداونـد مردمـان را بـر آن    . را خالصانه متوجه دين خدا كن روي خود"

 ."اين است دين وآئين محكم واستوار. نبايد سرشت خدارا تغير داد. آفريده است

 M6 7 8 9 : ; < = > @? A B  :دفرماي مي ونيز

DC E GF IH J K ML O N P Q R S T U 
XWV Y Z [ \ ] _^ ` cbaL.14F2 

اي پيامبر براي مردم بيان كن هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگـان  "

آنان هم به آيا من پروردگار شما نيستم؟  :پديدار كرد، وايشان را برخودشان گواه قرار داده گفت كه

مـا ايـن اعتـراف    . هيم كه توئي خالق وپروردگار مـا د مي آري گواهي :زبان حال پاسخ داده گفتند

شمارا بخاطر اين گرفتيم تا روز قيامت نگوئيد كه از اين امر خدا شناسي ويكتا پرستي غافـل وبـي   

 ."ايم خبر بوده

                                                 
 30:رومسوره  1
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اوند تدين وخداشناسي اين آية مباركه مانند آية قبلي بيانگر اين حقيقت است كه خد 
اين ارتباط عهد وپيمـان   درها  آن را در فطرت وسرشت هر انسان نهاده است، واز همة از

  .بس محكمي را گرفته است
 :فرمودند است كه پيامبر  هاين حديث ابوهريرودليل ديگر بر فطري بودن دين 

 َهلْ  اْلَبِهيَمةَ  تـُْنَتجُ  اْلَبِهيَمةِ  َكَمَثلِ  يَُمجَِّسانِهِ  َأوْ  يـَُنصَِّرانِهِ  َأوْ  َدانِهِ يـَُهوِّ  فَأَبـََواهُ  اْلِفْطَرةِ  َعَلى يُوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكلُّ «
 .15F1 »َجْدَعاءَ  ِفيَها تـََرى

هرطفل نوپيدا براساس فطرت توحيد ويكتا پرستي به دنيا مي آيد، اما در نتيجة سعي وكوشش "

ازگوسفند چوچه وبـرة سـالم بـه دنيـا      د، طوريكهشو مي ودعوت پدر ومادرش يهودي ويا نصراني

 ."دشو نمي هيچ گوش بريدة را ديدهها  آن آيد كه در مابين مي

 

*** 
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 شناخت اسالم) 2(

 :اسالم دين كامل

10Tنام ديني است كه اهللا تعالي براي پيامبر محمد  :اسالم 10T  جهت رهنمود بشريت بسوي
 .سعادت دو جهان نازل فرموده است

به طريق اجتهاد انجام نيافته، بلكه انتخاب  10T10Tب پيامبر اسالم و اين نام گذاري از جان

  MR S T VU L.16F1  :دفرماي مينام اسالم از جانب اهللا تعالي است كه 
 ."سنديدمپاسالم را به عنوان دين براي شما "
تعيين وتبيين فرموده است كـه همـهء    اين رسالت شريعتى را پروردگار جهان در 

 .دگير مي دربر لحاظ هر جوانب زندگى انسان را از

با احكام تفصيلى خود نيازمندى هاى زنـدگى   با قوانين ومقررات كلى و ديناين 

هـاى   زمان نخستين رسالت تا پايان درنظر گرفتـه اسـت، وداراى بخـش    از انسان را

مبنايشان براساس عقيده است كه شامل ايمان بـه خداونـد   كه  تكليفى متعددى است

 و قضـا و قـدر   ى آسمانى وپيامبران الهى وجهان پس از مرگوماليك وكتابها متعال

 .دباش مي

جهت تقرب هرچه بيشتر به خداوند ونشـانه   آن بخش عبادات است كه در پس از

 .دباش مى اى برصداقت در ايمان
هرچه بهتر  ةبخش ديگر آن بخش حكومتى وادارى است كه از طريق آن به ادار 

 طريق آن و از... .د، وروابط اجتماعى، اقتصادى وشو مى زندگى در همهء ابعاد آن پرداخته

                                                 
 3:سوره مايده 1
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 MK L M N PO Q :دگرد مى بر اساس عدالت وحكمت تنظيم

R S T VU L.17F1 
امروز دين را براي شما كامل نمودم، ونعمت خود را بر شما اتمام نموده واسالم را به عنـوان  "

  ."دين برگزيدم

يـن داراى نقصـى اسـت كـه بايـد      بنابر اين نبايد يك مؤمن گمان كند كه اين د 

آيين يك آيين محلى وزمانى بوده،  ان برخيزد، ويا اينكه اينيتا نقص از م تكميل شود

يا ابعادى از زنـدگى انسـان را دربـر     ويا اينكه اين آيين بعد و .طلبديم ترقى وتحول

 .يدنما مى داشته، ودر ابعاد ديگر از نظام ها وقانون هاى ديگر اقتباس
چنين گمان برد، مؤمن نيست، وبه كمال اين دين ايمان نـدارد، ومعتـرف   اگر شخصى 

چنـين عمـل منافقانـه را تبعـيض ودو     متعـال  خداونـد  . شدبا نمى به صدق وصداقت خدا
  :دفرماي مي گانگى در ايمان معرفى نموده

 MH I J MLK L. 18F2 
 "يد؟شو مى افردستورات كتاب الهى ايمان مى آوريد، ونسبت به بعضى ك آيا به بعضى از"

 :مفهوم لغوي
 :دگرد مي گرفته شده كه از نظر لغت به معاني زير اطالق)سلم(اسالم از ريشهء 

 .وخلل ظاهري وباطني خلوص ومبرا بودن ازهر نوع عيب -1
 .صلح وآشتي، امن وامان -2
 .اطاعت وفرمانبرداري -3

                                                 
 3:مايدهسوره   1
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 27 شناخت اسالم

 :معني شرعي اسالم 
م، فروتني واخالص قلبي در پيشگاه اسالم عبارت است از پرستش خداي يگانه، تسلي

پروردگار عالم، ايمان وباور به تمام اصول وقوانين ودستورات ديني كه از جانب او تعالي 
 .نازل شده است

 :اركان اسالم

اسالم بر پنج اصل وركن بنا گرديده كه توضيح آن در حديث عبد اهللا بن عمر با الفاظ 
 :ذيل وارد شده است

 َوِإيَتاءِ  الصََّالةِ  َوِإقَامِ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةِ  :َخْمسٍ  َعَلى مُ اْإلِْسَال  بُِنيَ " 
 P19F1."َرَمَضانَ  َوَصْومِ  َواْلَحجِّ  الزََّكاةِ 
گواهي دادن بر اينكه جز اهللا متعـال هـيچ يكـي سـزاوار      :اسالم بر پنج اصل بنا گريده است" 

پيامبر وفرستادهء اهللا است، وبرپا داشتن نماز، وپرداخت زكات مال وحج  ش نيست، ومحمد پرست

 ."وروزه گرفتن ماه رمضان
 :و در حديث جبريل نيز اركان اسالم را به تعبير ذيل پنج چيز معرفي كرده است 
 َوَتُصومَ  الزََّكاةَ  َوتـُْؤِتىَ  الصََّالةَ  َوتُِقيمَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َتْشَهدَ  َأنْ  اِإلْسَالمُ "

 P20F2.".َسِبيالً  ِإلَْيهِ  اْسَتطَْعتَ  ِإنِ  اْلبَـْيتَ  َوَتُحجَّ  َرَمَضانَ 
گـواهي دهـي، ونمـاز را     بر يگانگي اهللا، وبه رسالت محمـد  :اسالم عبارت است از اينكه" 

ردازي، وروزهء ماه رمضان را بگيري، ودر صورت توانائي بطور شايسته برپا داري، وزكات مال را بپ

 ."حج بيت اهللا را انجام دهي
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 :شرح اركان اسالم

  :شهادتين :ركن اول
د كه شهادتين نخستين ركن و شو مي از حديث جبريل وحديث عبداهللا بن عمراستفاده

نيـز  ) شـهادت ة كلم(و )اخالصة كلم(، )كلمة توحيد(اساس دين اسالم است كه از آن به
 .رددگتعبيرمي
 :گاه شهادتين در دينجاي

از دو جمله تركيب يافته كـه جملـهء اول   ) شهادت توحيد و شهادت رسالت(شهادتين
 ِإال ِإلَـهَ  َال "آن عبارت از اقرار به يگانگي اهللا تعالي، وكرنش در برابر يزدان جهـان بـاگواهي  

 .است"اللَّهُ 
اقرار واعتـراف بـه رسـالت ونبـوت      "اللَّهِ  ُسولُ رَ  ُمَحمَّدٌ "وبخش دوم اين كلمه با گواهي 

 .است محمد
به زبان هيچگاه كسي در سلك مسلمانان وارد نميشود، و "شهادتين"بدون جاري كردن

چنين نقل   د، در اين مورد در حديث صحيح از پيامبرگرد نمي احكام اسالمي بر او اجرا
 :است
 21F١."َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  ْشَهُدوايَ  َحتَّى النَّاسَ  ُأقَاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ "
من از جانب اهللا مأموريت دارم كه در برابر مردمان جهـاد كـنم تـا زمانيكـه بـه وحـدانيت       " 

 ."واهي دهندگ، و بر اينكه من بنده وفرستاده الهي هستم شهادت وگار بزرگروردپ

 :معني شهادتين -ب

 :)اللَّه إِلَّا إِلَه لَا( :هوممف

 :دارد ياست دوركن اساس) اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال (كه  )شهادتين( بخش اول 

 .دكن مي از هرمخلوقي جز اهللا نفيا هرنوع عبادت ر) ِإَلهَ  َال ( -1
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 29 شناخت اسالم

 .دكن مي معرفي را مستحق وسزاوار تمام عبادت ها تنها اهللا جل جالله) اللَّهُ  ِإالَّ ( -2
يـزي جـز اهللا متعـال سـزاوار     چ چي وهـي چ كسهي :اينست) اللَّـهُ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  َال (مفهوم  سپ 

 .رستش نيستپعبادت و 
ه چ د، وبه هرشكلي كه باشدگرد مي يزيكه از نظر شرع برآن اطالق عبادتچهر :يعني 

 :به شكل
رآن، ه غيـ چـ دعا، قرباني، نذر، نماز، روزه، بيم، اميد، ياري خواستن وتوكل نمـودن، و 

 .اك او استپهمه وهمه مخصوص به اهللا، ومنحصر به ذات 
با او در ايـن   ....اه الهي، ونه نيكان وگان مقرب درگيامبران، و نه فرشتپيكي نه چ وهي 

 .امور شريك نيست

 ):اللَّه رسولُ محمد(مفهوم
د، بطـور مختصـر   شـو  مي فتهگشهادت رسالت نيز آن را  جملهء دوم شهادت كه

  :ب آتي را دربر داردمطال
  ايمان داشتن به پيامبر اسالم به عنوان خاتم وآخرين پيامبران. 

 پيامبر  باور داشتن بر اينكه    برتمـام جهـان    متعـال  بنـده وفرسـتادهء خداونـد
 .وجهانيان است

   اعتقاد براينكه دين وآيين پيامبر       ديـن كامـل وضـامن سـعادت بشـريت در
 .دوجهان است

 معصـيت ونافرمـاني او در   هللاطاعت از اي در حقيقت ز واطاعت وپيروي ا ،

 .دشو مي محسوبپروردگار عالم  يحقيقت معصيت و نافرمان

  تصديق وتأييد نمودن تمام اسرار غيبي كه پيامبر     با الهـام از وحـي خبـرداده
 .است، چه در ارتباط باحوادث گذشته باشد، ويادر امور مستقبل تعلق داشته باشد
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 سعادت را در دين و پيروي پيامبر  راه نجات و را از جان، مال،  پنداشته، و او
  .فرزند و از همه چيز محبوبتر بداند

 

*** 



 
 

 

 هاي دين مقدس اسالم ويژگي برخي مزايا و) 3(

بـه جهانيـان    شكي نيست كه دين مقدس اسالم كه توسط پيامبر آخر الزمان محمد 
كاملتر، بهتر وبرتر بوده، واز مزايا وخوبيهاي  معرفي شده است، نسبت به تمام اديان ديگر

كمال وصالح، رحمت وعدالت، علوم وحكمت به انـدازة برخـوردار بـوده     :زيادي، چون
است كه از يكطرف كمال مطلق ووسعت علم وحكمت الهي را بازگو نمـوده، واز طـرف   

  .دباش مي ديگر بيانگر حقانيت رسالت محمد 
شري به مزايا وخصوصيت هاي دين مقدس اسالم انـدكي  براستي اگر جهانيان وعالم ب

دقت نمايند اين حقيقت را بخوبي درك خواهند كرد كه ديـن اسـالم تمـام نيازمنـديهاي     
مادي ومعنوي انسان را مرفوع ساخته، سعادت وخوشـبختي دنيـا وآخـرت هـر انسـان را      

 . تضمين كرده است
اي ديـن مقـدس اسـالم را طـي     اينك بصورت مختصر وفشرده پارة از مزايا وويژگيه 

 :منماي مي نكات ذيل خدمت سامعين وشنوندگان تقديم
اسالم دين توحيد ويكتا پرستي است؛ زيرا تمام افـراد عاقـل وصـاحبان انديشـه      - 1

وآن خالق واحد ويكتا همـان  . وتفكر سالم به وجود حقيقي خالق واحد ويكتا ايمان دارند
 .وع عبادت وبندگي استاله ومعبود واحدي است كه مستحق هرن

اسالم دين اجتماع، الفت وهم آهنگي است نه دين تفرق وپراگندگي؛ لذا در نتيجة  -2
آن ميبينيم كه اسالم مردم را به ايمان داشتن به تمام پيامبرانيكه بخاطر هـدايت ورهنمـائي   

 تاست، دعو كه آخرين ايشان محمد  اند شده بشر، وتنظيم امور زندگي ايشان فرستاده
 .دده مي

 تعاليم وفرامين دين اسالم بسـيار سـاده وآسـان، ودرعـين حـال واضـح وروشـن        -3
، فلسفه وبيـنش هـاي معقـد    اساس بيد، طوريكه هيچگونه عقايد وباورهاي فاسد وباش مي

 .وپيچيده را به رسميت نه شناخته، ودر هر مكان وزمان يكسان صالحيت تطبيق را دارد
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 .ح طرفدار فصل وجدائي نيستاسالم در مابين ماده ورو -4

اسالم بر روحيه تعاون وهمدري در مابين مسلمانان تأكيد ورزيده، هرگونه فوارق  - 5
ويا مرزهاي منطقوي، تعصبات لساني، گرايش هاي قومي، سمتي ونژادي را مذمت نموده، 

 MRQ S T VU L.22F1  :تقوي وپرهيز گاري را يگانه معيار برتري قرار داده است
 ."رين شما نزد خداوند متقي وپرهيز گار ترين شما استگرامي ت"

اسالم يك برنامهء كامل زندگي است كـه حيـات وزنـدگي بشـريت را در تمـام       - 6
 اقتصادي، فرهنگـي، اجتمـاعي وغيـره تنظـيم نمـوده بـراي حـل        ساحات فكري، سياسي

 .دده مي مشكالت آن راه هاي صحيح، عملي ومعقول را نشان

اينكه شريعت باشد عقيده است، وحاجت ونيـاز مـردم بـر دانسـتن     اسالم قبل از  - 7
وعلم عقيده بيشتر است از نياز ايشان به هرچيز ديگر؛ زيرا قلب كه هستهء اصـالح   عقيده

ـ  مـي  جسم است وقتي احساس حيات وراحت د كـه پروردگـارش را بـا تمـام اسـماء      كن
چيـز ديگـر نـزدش    وصفات وافعال آن طوري بشناسد كـه ذات پروردگـار نسـبت بـر هر    

محبوب تر باشد، وهرگونه سعي وتالشش بخاطر كسب تقرب ونزديك شدن به او باشـد  
 :فرمودند چنانچه پيامبر 

  23F2.»رسوال وبمحمد  ذاق طعم اإليمان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا« 
 طعم وذايقه ايمان را فقط همان شخص چشيده است كـه اهللا جـل جاللـه را بـه صـفت رب     "

را به صفت رسول وپيامبر، واسالم را به صفت يك دين برحـق پزيرفتـه    بود برحق، ومحمد ومع

 . "باشد
شناخت انسان در مورد پروردگارش بيشـتر وكـاملتر باشـد، بهمـان      پيمانه كه وبه هر 

اندازه تعظيم اورا بيشتر، واز احكـام وشـريعت او زيـادتر پيـروي نمـوده بخـاطر كسـب        
 .دده مي تالش را به خرچرضايت او هرگونه سعي و

                                                 
 .13 :حجراتسوره  1
 .صحيح مسلم 2
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تعظـيم اوامـر    زمانيكه علم ومعرفت خدا، باور به توحيد ويگانگي او، بيم وخوف ازاو
تصديق به وعده ها ووعيدهاي او در نفس وضمير انسـان نقـش بنـدد، شـكي      ونواهي او

د؛ چون سالمت ويا فساد جامعه وابسته بـه سـالمت   گرد مي نيست كه آن فرد سالم بشمار
است، وسالمت وفساد سلوك فرد وابسته به سالمت وفساد عقيـده ومفكـورهء    وفساد فرد

 . آن است
زمانيكه در مكه بودند تمام سعي وتالش خـويش را   واز همين جا است كه پيامبر  

 در اصالح عقايد مردم بخرچ رساندند وبعد از اينكه بخاطر تاسيس وبناي دولت اسـالمي 
 .ت آغاز نمودندمدينه تشريف آوردند به تطبيق شريع

اسالم به علم ودانش نه تنهـا تشـويق نمـوده بلكـه طرفـدار بسـيار جـدي رشـد          - 8
وانكشاف علمي مفيد وسود مند است، وبهمين اساس نابغه هاي علوم عصـري در قـرون   

ابن رشد، ابن سـينا، ابـن الهيـثم و     :وسطي تنها مسلمانان بودند كه از آن جملهء ميتوان از
 .البيروني نام برد

اسالم هم دين است وهم دنيا طوريكه مـي بينـيم از يكطـرف بنـي آدم را بـه ادا       - 9
د، واز طرف ديگـر بـه   كن مي نمودن حق خداوند كه همانا عبادت وبندگي او است دعوت

ـ  مـي  طلب رزق وكسـب حـالل، عمـران و آبـادي زمـين دعـوت        M4 5 6   :دكن
87 9 : ; < = > @? A B L.  

براي شما رام گردانيده است، پس در اطراف وجوانب آن راه برويد  او كسي است كه زمين را"

 ."واز روزي خدا بخوريد، زنده شدن دوباره در دست او است

شريعت اسالمي ويا شريعت محمدي تمام مصالح فرد وجامعه را يكسان در نظر  -10
 گرفته واز هر چيزيكه باعث متضررشدن دين، جان وبدن انساني عقـل وانديشـه نـاموس   

 .وعفت مال ودارائي باشد برحذر ميدارد

لذا نظر به خصوصيات فوق هر مسلمان با وصف موجود بودن حكومـت اسـالمي در   
زندگي اش مكلفيت دارد تا به نحوي از انحا در فعاليـت وپروسـه اسـالمي سـهم      ساحهء
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فعال بگيرد، واگر حكومت اسالمي وجود نداشته باشد پس اين فريضه اهميت بيشتر پيـدا  
رده وهرگونه كوتاهي وبي توجهي در اين مورد در ميزان شريعت اسالمي گناه بحسـاب  ك

آيد، وتوبه وكفاره آن بغير از اقدام وتالش سريع در اداي مسـئووليات دينـي ودعـوتي     مي
 .د باشدتوان نمي چيز ديگري

 

*** 

 



 
 

 

 اسالم دين اعتدال و ميانه) 4(

و ميانـه روي اسـت كـه از آن     يكي از برجسـته تـرين ويژگـي هـاي اسـالم اعتـدال      
اهللا متعال در آيهء ذيل به همين ويژگي اسالم وامت اسـالمي   .دگرد مي نيز تعبير"توازن"به

  :دفرماي مي اشاره نموده

 M: ; < = ?> @ A B C D FE L.24F1 
بيگمان ما شما را ملتي ميانه رو قرار داديم، تا گواهي براي مردمان باشيد و پيامبر نيز بر شـما  " 

 ."واه باشدگ

 د؛ زيراباش مي ميانه روي امت اسالمي، بر خاسته از متعادل بودن نظام و قانون اين دين
اسالم برنامه ايست متعادل براي امت متعادل و ميانه رو، روش اعتدال و توازن و بـه دور  

 . از افراط و تفريط يا زياده انديشي وكوته بيني
د، به گونهء كـه  باش مي دل ميان دو طرف متقابلميانه بودن يا تعا :منظور از اين ويژگي

نقش مثبت و تأثير گذاري در يكي از طرفين خالصه نشود، و در مقابل طرف ديگر خنثي 
وعاطل بماند، و يا اينكه يكي از طرفين بيش از حق طبيعـي خـود، دريافـت كـرده و بـه      

  .حريم طرف مقابل تجاوز نكند
اعم  -دور از تأثير گرايشها و جانبداريهاي شخصي يك نظام متوازن و ميانه رو، ئهءارا 

به دليل محدوديت توان ودانش بشري، از  -از خانوادگي، قبيله اي، حزبي، ميهني و نژادي
حوزهء توانايي بشر خارج است؛ برهمين اساس افراط و تفريط جز جدايي ناپذير تمـامي  

انچه ارزيـابي واقعيـت   چن. دباش مي -چه فردي و چه گروهي -مكاتب و نظام هاي بشري
 .كنوني و مطالعهء تاريخ گواه اين امر است

                                                 
 143:بقره هسور 1
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را بـه گونـهء بايـد و شـايد ادا      -مادي يا معنـوي  -تواند حق هر چيزي تنها كسي مي 
نمايد، آن پروردگاريست كه همهء چيزها را آفريده ودقيقا اندازه گيري نموده است، و در 

 . دباش مي جانبه اي داراي آگاهي فرا گير وهمه مورد هر مسأله

 :مظاهر ميانه روي در اسالم

 -اعم از فكري، عملي، پرورشـي و تشـريعي   –اعتدال و توازن در تمام جوانب اسالم 
چه در اعتقـاد و بيـنش، چـه در عبـادت و پارسـايي، چـه در        -جلوه گر است؛ لذا اسالم

 .يانه روديني است معتدل وم -اخالق و روشهاي اجتماعي و چه در قانونگزاري ونظام

 :روي اسالم در اعتقاد ميانه -الف
ورزند  اسالم اعتقادي است ميانه و معتدل ميان خرافه انديشان كه در اعتقاد اسراف مي

نـد حتـي   گزين مـي و هر چيز را بدون مطالبهء دليل مـي پذيرنـد، و خـدايان بسـياري بـر      
و ميـان  ... يرسـانند ند، سنگها و بتها را بـه مقـام خـدايي م   كن مي حيوانات وگاو را پرستش

نـد، نـه بـه نـداي فطـرت      كن مـي  ماديگراني كه متافيزيك و امور غير حسي را بكلي انكار
 .ند، و نه به نداي انديشه و خرد و نه به نهيب معجزاتكن مي اعتنايي

اي است ميانه و معتدل، بين كساني كه پيامبران را به حـدي تقـديس مـي     اسالم عقيده
و بـين كسـانيكه آنـان را    ... خدايي يا فرزندي خداوند باال ميبرنـد  كنند كه آنان را به مقام

 ....تهمت نا روا بستندها  آن تكذيب كردند، و به
از ديدگاه اسالم پيامبران همچـون مـا بشـر بودنـد، غـذا ميخوردنـد و در بازارهـا راه        

اينسـتكه  بـا ديگـران   ها  آن تفاوت...ميرفتند، بسياري از ايشان داراي همسر و فرزند بودند
  :خداوند با وحي بر آنان منت نهاده، و با معجزات حمايت و تأييد شان نموده است

 M! " # $ % & ' ( ) +* , - . / 10L.P25F1 
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ما فقط انساني همانند شما هستيم، اما خداوند بر هر كس از بندگانش  :گفتندها  آن پيامبران شان به"
 .")دساز مي ازد و پيامبرشواو را بالطف خود مينو(د نه مي كه بخواهد منت

 روي اسالم در عبادات ميانه -ب 
اسالم همانگونه كه در اعتقاد ميانه و وسـط اسـت، همچنـان در زمينـهء عبـادات و             

شعاير خود، ميان اديان و انديشه هاييكه جنبهء عبادت و پارسايي را از فلسفه وتكاليفشان 
و ... باشـد  محدود به جنبهء اخالقي انسان مـي زدودند، مانند انديشهء بودائي كه تكاليفش 

ميان اديان و روشهايي كه پرداختن به عبادت و دنيا گريزي و ترك فعاليـت توليـدي را از   
 .رهبانيت مسيحي :خواهند، مانند پيروانشان مي

ماننـدروزه،   در سـال  نمـاز، يـا   اسالم، مسلمانان را به انجـام شـعايرى در روز ماننـد   
يوسـته  پو  باخداوند باقى بمانند طبتد، تاهمواره مرساز مى ر حج مكلفيادرتمام عمر يكبا

و تالش توليدى مرخص  س آنان را براى كسب و كارپاو باشند، س سندپرضايت و  مورد
ردازنـد  پوشه و كنار زمين بگ كننده به فعاليت در ر و توليدگتالش تا به عنوان افراد كند مى

 .ندى خدا دادى استفاده كنها نعمتو از 

 :ميانه روى اسالم در اخالق -ج 
 ريان و ايده آليسـتهاى افراطـى كـه انسـان را    مانگومعتدل است ميان آر اسالم ميانه رو

و روشهاى فراتـر از تـوان وى،    ندارند، و برهمين اساس ارزشهاپفرشته يا فرشته آسا مى 
ـ   رايان افراطى كه اوگو ميان واقع . ندكن مي برايش طرح ريزى ه حيـوان  يا شـب را حيـوان ي

 از شخصـيت و ارزش وى، بـرايش روا   ند، و به همين اساس رفتارى فروتـر كن مى قلمداد
 .دارند مى

انسـان از نظـر اسـالم     نظرى است ميانه و معتدل كـه  روهگنظراسالم برخالف اين دو 
و راه شر براى وى روشن و معلوم شده  است داراى عقل و شهوت كه راه خيري موجود

 .است
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غرايز وحاجات خود را مطابق رهنمود هاي شرع اشباع نمود، خير وخوبي را هر گاه  
 .كسب نموده، ودر غير آن به راه شر قدم گذاشته است

و از نظر ساختارى و فطرت برايش هر دو راه مهيا شده است، هم ميتوان راه شـكر و   
سـايى،  راپاد و هم راه كفر و شقاوت، در وى بـه انـدازهء اسـتعد    يردگدرپيش  سعادت را

ـ مأموريت و وظيفـهء او كنتـرول نفـس و     .دارد رسايى هم وجودپا نااد استعد رورش آن پ
 .رددگاكيزه پ اك وو پاست تااينكه تزكيه 

 :رىگرايى و ماديگتوازن ميان روح -د
يام اسالم، پميانه روى ياتوازن در  بينيم برجسته ترين نماد فت آور نيست اينكه مىگش

 .ميان دين و دنيا است -رگدي تعبير بهو  -رىگرايى و ماديگروح توازن ميان :عبارت از
ند كه تمام دغدغهء خاطرشان، اشـباع جنبـهء   شو مى در تاريخ گروهها و افرادي يافت

د، بـدون اينكـه بـه ديگـر     باش مى مادى در انسان، و رونق بخشيدن به جنبهء مادى زندگى
 :جوانب كمترين اهتمامى بورزند

  M3 5 4 7 6 8 9 ;:L 26F1 
 ."يخته نخواهيم شدگبران ى دنيوى ماست و ماگى همين زندگزند :فتندگ" 

، رىگرى و به ارزش دنيا، باعث تن آسـايى و تجـاوز  گرايش افراط آميز به ماديگاين 
كشمكش و جنگ افروزى به خاطر امكانات دنيوى، غرور و تكبر به هنگام فراخى نعمت، 

 .نگنا خواهد شدو نوميدى و دل سردى به هنگام سختى و ت
در شرح ماجراى نا بودى افراد و ملتهاى دنيا پرست و بى اعتنـا   توان مى اين مسأله را 

كه خداوند در قرآن برايمان بيان فرموده ...فرعون، قارون و :به دين و آخرت و روح مانند
 .است، به وضوح مشاهده كرد
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ند كـه باچشـم   شـو  ىمـ  در برابر اين گرايش و طرفداران آن، افـراد وگروهـاى يافـت   
 از نعمـت و زينـت دنيـا محـروم     حقارت و دشمنى به دنيا مى نگرند، در نتيجـه خـود را  

ند، نيروها و توانمنديهاى خود را، در زمينهء آبـاد سـازى دنيـا و توسـعه و ترقـى      ساز مى
 .ندگذار مى زندگى و كشف آنچه خداوند در دنيا به وديعت نهاده است، معطل

 ايـن نحـوهء تفكـر، انديشـهء برهمـايى هنـد و مـانوى فـارس         نمونهء اين گرايش و 
اختراع كردند و از طريق آن گروهاى آن را  ند، و نيز در نظام رهبانيت كه مسيحيانباش مى

ى آن و تالش توليدى در دنيـا بـاز   ها نعمتفراوانى را از زندگى، و استفاده از امكانات و 
 .دشو مى داشتند، به صورت آشكارديده

پـذيرش ديـن    :اينان، فهم رايج از دين و ديندارى راستين اين گونه شـد كـه   در ميان 
و ديـن دار  . عبارتست از خدا حافظى و قهر باجهان، و اشـتغال دايـم بـه مراسـم عبـادى     

د، در محروميـت  پحقيقى كسى است كه عاطل و باطل بوده و به كار و زندگى نمـى چسـ  
ـ  مى معه قطع رابطهد و بهره اى از عمرنمى برد، باجاكن مى زندگى د و همسـرى اختيـار   كن

د و خسـته  كشـ  نمـى  كند، مدام در حـال انجـام مراسـم عبـادى بـوده و از آن دسـت       نمى
از اش  بهـره  گردد، شبها را بيدار و روزهـا را روزه دار اسـت، دسـتش در دنيـا تهـى،      نمى

خره وبـاال ! بيابانهـا و دشـتها اسـت   اش  خانـه  زندگى نان جو، لباس ژنـده و وصـله دار و  
 !تقوايش تقواى پرهيز است نه تقواى ستيز

در ميان اين دوگرايش، اسالم پاى به ميدان نهاد، نداى تـوازن و تعـادل سـرداد و بـه      
 .اصالح انديشه و برداشت مردم از حقيقت انسان و حقيقت زندگى پرداخت

ميـل بـه    :است داراى طبيعت دوگانهاى  آفريده مطابق آموزه هاى اسالمى، انسان 

 :غرايز مادي و ميل تدين، قرآنكريم به اين طبيعت دو گانهء انسان چنين اشاره دارد

 M8 9 <: = > L27F1. 

                                                 
 8 -7:سوره شمس 1



 هاي جمعه خطبه  40

اش را بـه آن   سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد سپس بـدكارى و پرهيزگـارى  " 

 ."الهام كرد

آفرينش انسان در چنين ساختارى و باچنين طبيعتى، ناشى از حكمت و دورانديشـى   
د؛ چراكه اين طبيعت با مأموريتى كه انسان مكلف به اجراى آنست، يعنـى  باش مي اوندخد

 .دباش مى بانمايندگى از طرف خداوند در زمين،كامال هماهنگ و سازگار
د در راستاى دست يابى به منفعت و اجراى توان مى -باجنبهء خاكى و ماديش -انسان 

آباد كند وبيارايد،گنجينه هـا و  آن را  دازد،مأموريت خود، در زمين به تالش و فعاليت بپر
يى را كه خداوند در آن به امانت گذاشته است، كشف نمايد و نيروها و انرژيهاى ها نعمت

 .به خدمت گيرد گوناگون موجود درآن را
پس وجود بخش مادى در تركيب ساختمانى انسان، شر و لعنـت وپليـدى نيسـت، و    

استفاده از ماده، فعاليت تجارى  :ود، انگيزه هاى مثبتب چنانچه انسان همچون فرشتگان مى
 .دش نمى وتوليدى، كشف نهانيها و كوشش براى آباد سازى زمين دروى يافت

همچنين او توانايى وآمادگى دارد كه تا افقهاى برتـر اوج بگيـرد وتاجهـانى واالتـر و     
ه در خدمت او قرارگيرد بدين ترتيب ماده را، بدون اينك. حياتى پايدارتر و بهتر پرواز كند

 د، و تمامى منابع و امكانات روى زمين را مورد بهره بردارى قـرارد گير مى به خدمت خود
 هد، بدون اينكه خود بوسيلهءآنها مورد بهره كشى واقع شـده و بـه بنـدگى و غالمـى    د مي
ى ، امـا خـود و  انـد  شده زمين و همهء امكانات روى آن براى او آفريده. كشيده شودها  آن

، براى فرمانبرى عبادت او، شناخت او، و بـراى برقـرارى ارتبـاط صـميمانه و     "اهللا" براى
 .نيكو باآن آفريده شده است

قرآنكريم در كنار تشويق به كسب آمادگى براى سراى آخرت و برگرفتن توشه بـراى  
اد ايمان وعبادت و ارتباط نيك و صميمانه باخداوند، و دوام ي :كه عبارت از -روزحساب 

مسلمان را به انجام فعاليت براى زندگى، جسـتجوى رزق و   -وى كه آرام بخش دلهاست
 :دفرماي مى د، وخوان مى روزى درگوشه و كنار زمين، و استفاده از پاكيها فرا
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حرام مكنيـد   ماحالل كرده است، برخودچيزهاى پاكيزه اى را كه خداوند براى ش! اى مؤمنان" 

تجاوز و حدود شكنى ننماييد،زيرا كـه خداونـد متجـاوزان حـدود شـكن را      ) از حالل به حرام(و 

اى كه خداوند براى شما روزى داده است بخوريد،  ى حالل و پاكيزهها نعمتو از . ددار نمى دوست

 ."ن داريدخداوندى بپرهيزيد كه شما بدوايما)مخالفت بادستورات(و از

 M4 5 6 87 9 : ; < = > @? A  :دفرماي مى وباز 
BL 29F2 
دراطراف وجوانـب آن بگرديـد و از روزى   . اوكسى است كه زمين را رام شما گردانيده است"

 ."زنده شدن دوباره دردست اوست. خداوند بخوريد

 M8 9 : ; < = > ? @ A B C  :دفرماي مى وباز 

ED FL.P30F3 
يافت، در زمـين پراگنـده گرديـد و بـه دنبـال جسـتجوى رزق و روزى       آنگاه كه نماز پايان " 

 ."بسيار ياد كنيد،تااينكه رستگارشويد)بادل و زبان(خداوند برويد وخداى را

 Mº ¼ » ½ À¿ ¾ Á ÃÂ Ä  :ودرجاى ديگرمى فرمايد
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و بهشت آخرت را فراچنـك  (را بجوىبه وسيلهء آنچه خداوند به توداده است، سراى آخرت " 

و بدان كه توهم حق زنـدگى دارى و بايـد از امكانـات    (و بهرهء خود را از دنيا فراموش مكن) آور
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بخشيده اسـت ودرحـق   (، وهمانگونه خداوند به تو)ولذتهاى حالل استفاده كنى وبه خويشتن برسى

، و در زمين تبـاهى مجـوى كـه    نيكى كن) به ديگران ببخش و بديشان(نيكى كرده است، تو نيز)تو

 ."ددار نمى خداوند تباهكاران را دوست
از خوراكهاى حالل و پاك اين جهان مى خورد وآنها را براى خود  10T10Tپيامبر اسالم 

را دغدغهء اصلى و مشغوليت فكرى اش ها  آن حرام نمى ساخت، اما در عين حال
لهم ال تجعل الدنيا أكبر همنا، وال ال": قرارنداد و از جمله درخواستهايش ازخداوند اين بود

 P32F1"مبلغ علمنا
 ."پروردگارا، دنيا را بزرگترين دغدغه و نگرانى خاطرما، ومنتهاى آگاهى واطالع ما قرار مده" 

برداخت وهم حـق آخـرت را،    آرى هم وغم ايشان دنيا نبود، بلكه هم حق دنيا را مى 
 :ن اين بودآن هم بامعيار و ميزان دقيق، و از جملهء دعاهايشا

 لي وأصلح معاشي فيها التي دنياي لي وأصلح أمري عصمة هو الذي ديني لي أصلح اللهم"
  33F2."شر كل من لي راحة الموت واجعل خير كل في لي زيادة الحياة واجعل معادي فيها التي آخرتي
حل دينداريم كه باعث كارها وسرنوشت من است برايم اصالح فرما، ودنيايم كه م! پروردگارا"

زندگى من است، برايم اصالح فرما، وآخرت را كه واپسين منزلگاه من است، برايم اصالح گـردان،  

 ."زنده بودنم را فزونى بخش نيكيها، و مرگم راعامل نجات از بديها وپليديها، قراربده

د، وى ساز مى اين دعاى نبوى مأثور، موضع مسلمان را در بارهء دين، وآخرت روشن 
اينهاست، واز خداوند ميخواهد كه همهء اينهارا برايش سروسامان بخشـد  خواستار همهء 
دين محـافظ   :چه دين وچه آخرت؛ چراكه از هيچكدامشان بي نياز نيست :واصالح نمايد

كارها و سرنوشت او وستون فقرات زنـدگى اوسـت، دنيـا مكـان زنـدگى و سـرمايه اش       
وموضـع او مصـداق   . دباشـ  ىمـ  تاهنگام مرگ، و آخرت واپسين منزلگاه ومقصـدحركتش 

 :دكر مى بسيار باآن دعا همان دعاى قرآنى كوتاهى است كه پيامبر

                                                 
 .نروايت ترمذي با سند حس 1
 روايت مسلم 2
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وسـراى آجـل وعاجـل مـا     (دردنيا به مانيكى رسان ودرآخرت نيزبه مانيكى فرما ! پروردگارا" 

 ."ومارااز عذاب آتش محفوظ نگاهدار) راخوش وخرم گردان

برخى يارانش با افراط درعبادت وروزه و شب زنده دارى،  :تيكباركه اطالع ياف
إن لبدنک عليک ": نسبت به حقوق بدن، خانواده وجامعه كوتاهي مى ورزند، چنين فرمود

 P35F2."...حقا، ولزوجک عليک حقا، ولزوجک عليک حقا
به يقين بدنت، همسرت، بازديدكنند گان و مهمانـت هركـدام برتـوحقى دارنـد، پـس حـق       " 

 ."حقى را ادا كن هرصاحب

رهيـز از افطـار، ديگـرى برشـب     پوبه گروهى كه يكى ازآنان به رروزه دارى مداوم و 
زنده نگه دارى وخود دارى از خواب، وسومى بردورى از زنان و پرهيز از ازدواج تصميم 

 :گرفته بودند، فرمود
فمن رغب عن سنتی أنا أتقاکم هللا وأخشاکم، أنا أصوم وأفطر، أقوم وأنام، وأتزوج النساء، "

 P36F3."فليس منی
م و هـم  گيـر  مـى  امامن قطعا خدا ترسترين و باتقوى ترين شماهستم، ودرعين حال هم روزه" 

يم، و هـركس  نمـا  مى م و هم مى خوابم و بازنان نيز ازدواجكن مى افطارمى كنم، هم شب زنده دارى

 ."من نيست) پيروان(از سنت من روى بگرداند،از

 :گزارىم در زمينهء قانون ميانه روى اسال -هـ

 نارى و سيستم قانونى و در تحليل و تحريم هم ميانه است مياگزاسالم درميدان قانون 
آيين يهوديت كه در تحريم اسـراف ورزيـده كـه مـوارد ممنـوع در شـريعت آن فزونـى        

برخود تحريم نمود، و برخى را خداونـد  ) يعقوب(برخى را اسراييل. ى يافته اندگستردگو

                                                 
 201:بقرهسوره  1
 متفق عليه 2
 متفق عليه 3



 هاي جمعه خطبه  44

نانكه چابل سركشى و حدود شكنى يهوديان به عنوان مجازات برآنان حرام ساخت، در مق
 :دفرماي مي

 M¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ °¯® 

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ »º¹ L 37F1. 
بسـيار از راه خـدا بـاز    ] مردم را[پس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه " 

رباگرفتنشان بـا  ] به سبب[و  .الل شده بود حرام گردانيديماى را كه بر آنان ح داشتند چيزهاى پاكيزه

آنكه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما براى كافران آنـان عـذابى دردنـاك    

 ."ايم آماده كرده

وميان آيين مسيحيت كه درزمينه آزاد گذاشتن افراد وحالل نمودن كارها، راه اسـراف  
 . استرفته و مبالغه نموده 

سالم هم مسلما چيزهاى را حرام و چيزهاى راحالل ساخته است، اما تعيـين حـالل   ا 
وحرام را حق انسان قرارنداده است، بلكه آن را فقط به خداوند يگانه واگذارنموده اسـت  

 .و بس
همچنين اسالم فقط چيزهاى پليدو ناپاك و زيان آوررا حرام ساخته وچيزهاى پـاكيزه  

برهمين اساس اسـت كـه از جملـهء ويژگيهـا وصـفات      . ساخته است و سودمند را حالل
 :نزد اهل كتاب اين بود پيامبر اسالم 

 MP Q SR T U V W X 
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د و ازكار زشت باز مى دارد، و پاكيزه ها را برايشـان حـالل   ده مي آنان رابه كارنيك دستور" 

 ايشـان بـاز  ) دسـت وپـا وگـردن   (، وبنـد و زنجيـررا از   دساز مى مينمايد و ناپاكها را برآنان حرام

 . ")دده مى واز غل استعمار وبهره كشى نجاتشان(دكن مى

                                                 
 161-160 :نساء هسور 1
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 :ميانه روي در امور خانواده -و
د، در زمينهء امور خانواده باش مى شريعت اسالم، همچنانكه در تمام امور خود ميانه رو

د همسرى را بدون هرگونه قيـد و  ميانه روميان كسانى كه چن. هم معتدل و ميانه رو است
بصورت نامحدود، مقررساخته اند، و ميان آنهايى كه حتى درصورت اقتضاى مصـلحت و  

 .نددان مى وجوب ناشى از اضطرار و ضرورت، آن را ممنوع و ناروا
مطمـئن باشـد كـه     :اسالم چنين ازدواجي را مجاز شمرده است اما بـه شـرط اينكـه    
الت رفتار نمايد، و اگر فردي در عدالت خود به هرعلتى ترديد تواند ميان زنانش به عد مى

داشته باشد واز اين بترسد كه نتواند عادالنه همسردارى كند، اكتفـا بـه يـك همسـر بـراو      

 Md e hgf L P39F1 :دفرماي مى واجب است، همانگونه كه اهللا
 ."كتفا كنيداگر مى ترسيد كه نتوانيد ميان زنان داد گرى رامراعات داريد، به يك زن ا"

 :هماهنگى ميان فردگرايى وجامعه گرايى -ز
در نظام اسالم فردگرايى وجامعه گرايى، بـه گونـه اى دلكـش واستسـثنايى بـه هـم        

ند، حقـوق و وظـايف   شـو  مـى  پيوندمى خورند، آزادى فرد و مصلحت جامعـه هماهنـگ  
 .ندگرد مى تناسب مى يابند و دستاودها وثمرات عادالنه توزيع

نونى، كشمكش و ستيزگسترده اى ميان دو انديشـه فـرد گرايـى و جامعـه     درجهان ك 
 .گرايى برپاست

ايـن  . سرمايه دارى انديشه اى است مبتنى برتقديس فرد، واعطاى نقش محورى به او
مكتببا اعطاى حقوق فراوان و نزديك به مطلق، فرد را مى نـوازد، و در سـايهء آن فـرد از    

ادى رفتار، آزادى كامجويى و بهره گيرى برخـوردار اسـت   آزادى مالكيت، آزادى بيان، آز
 . هرچند كه اين آزاديها به خود و ديگران هم ضرر برساند
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ـ  مـى  اسـتفاده "آزادى فردى"مادام كه شخص از حق  ـ  مـى  د،كن د از راه احتكـار و  توان
و  نيرنگ بازى و ربا به كسب ثروت بپردازد، دارايى بدسـت آمـده را در راههـاى بيهـوده    

خوارى و بزهكارى به مصرف برساند وآن را از تهيدستان و نيازمنـدان دريـغ بـدارد،    شراب
 .است"آزاد"بدون اينكه كسى يا نهادى بروى قدرتى يا نظارتى داشته باشد؛ چراكه وى

 -مانند ماركسيزمها  آن بويژه افراطيون -اساس انديشه هاى كمونيستى وجامعه گرايانه
اهش ارزش وى، و افزودن برتكاليف ووظـايف فـردى،   تحديد حقوق وآزاديهاى فرد و ك

 .دباش مى ودر مقابل، اصالت بخشى به جامعه
افراد، در اين ديدگاه چيزى جز دندانه هاى ريز چـرخ خـرد كننـدهء جامعـه نيسـتند،      
جامعه هم در حقيقت، حكومت، وحكومت هم حزب حاكم و ياستاد مركزى حزب بلكه 

 !! نى ديكتاتورى وانحصار طلبىدبير كل حزب است و بس، و اين يع
فرد جز در برخى كاالها و ابزارهاى منقول حق مالكيت ندارد، نه حق اعتراض وابراز  

كشـور وملـت خـود؛     ءزارى بـراى اداره گدر امـر سياسـت   مخالفت دارد ونه حق مشاركت
اعـدام  وبه هاى چاه، وگردازد، زندان، تبيعدپنهانى بپ ه خود سرانه به انتقاد آشكار وياچناچ

 !در انتظارش خواهد بود
ب، در چـ روه دوم، ونه به راست و نه بـه  گروه اول متمايل شده ونه به گاسالم نه به  

 .كدام افراط و تفريط نورزيده استچهي
ار انسانهاست، بنـابراين امكـان نـدارد قـوانين و     گار دين اسالم، همان آفريدگزقانون  

د، فطرت بشر را تعطيل وسركوب نمايد كن مى ار طرح ريزى و ارايهگنظامى كه اين آفريد
 .يردگويادر جهت مخالف آن قرار

درآن واحـد هـم    :انه آفريده اسـت گخداوند سبحان اين بشر را از سرشتى مركب ودو
رايى بخشى است اصيل از كيـان و طبيعـت وى،   گيس فرد  .راگر است وهم جامعه گفرد

ت و ابراز شخصيت خـود تمايـل   برهمين اساس، شخص، خويشتن دوست بوده و به اثبا
 .اش عالقه مند است ردانى كارهاى شخصىگدارد، و به خود 
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رايش فطـرى بـه سـوى جامعـه و همراهـى      گت مدنى وعيم كه طبيكن مى اما مشاهده 
برخـوردارى   ران نيز در شخصـيت وى وجـود دارد، از همـين روسـت كـه حتـى بـا       گدي

ل انفرادى، درنظر افراد بشر مجـازات  بازهم سلو، ازخوراك وآشامدينيهاى لذيذ ودلچسب
 .دآي مى سخت وطاقت فرسا به حساب

 رايـى را گرايى و جامعـه  گفرد  :نظام شايسته، تنها آن نظامى است كه اين هردو جنبه 
 .ر امتياز و برترى نبخشدگمد نظرداشته باشد و يكى را بر دي

اسـت   نظـامى  -ى فطرى اسـت گكه روش زند -فت نيست كه رهاورد اسالمگش پس
ميانه رو و عادالنه، نه برمبناى محوريت جامعه برفرد ستم روا مى دارد، و نه بخاطر فـرد،  

 .دساز مى به حقوق جامعه لطمه وارد
د؛ ونـه باتحميـل   ساز مى روردهپى نامحدود، نازدفرد را نه با اعطاى حقوق فراوان وآزا

 . دده مى رقرا رتكاليف فراوان ووظايف بيش از حد، او را تحت فشار و آزا
نا گد بدون اينكه وى را در تنكن مى نيبلكه فقط در حد توانايى وى برايش تكليف تعي 

د كه باوظايف متناسب بـوده، نيازمنـدي   ساز مى و سختى قرار دهد، وحقوقى برايش مقرر
 .اس داشته و انسانيت وى را مصون بدارندپ هايش را مرتفع ساخته، ارزش و آبرويش را
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 ميت ثبات و استقامت بر دين حقاه) 5(

 MY Z [ \ ] ^ _ cba` d  :دفرماي مي اهللا متعال

eL.40F1 

g h ji lk m n o p q r s t vu xw 
y z { } | ¡ے~ £¢ ¤ ¦¥ § ¨ © ª « 

¬ ® °¯  ²±L.P41F2
P"اى ايستادگى كن و هر كه با تو  پس همان گونه كه دستور يافته

دهيد بيناست، به كسانى كه ستم  او به آنچه انجام مىو طغيان مكنيد كه ] نيز چنين كند[توبه كرده 
رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود  به شما مى] دوزخ[اند متمايل مشويد كه آتش  كرده

و نخستين ساعات شب نماز را برپا ] اول و آخر آن[و در دو طرف روز  .و سرانجام يارى نخواهيد شد
شكيبا باش كه خدا پاداش  .برد اين براى پندگيرندگان پندى است از ميان مىدار زيرا خوبيها بديها را 

 ."گرداند نيكوكاران را ضايع نمى

 , + (* ) ' & % $ # !"M  :وقال تعالي

- . / 10 32L.P42F3
P  

سپس ايستادگى كردند فرشتگان بـر آنـان فـرود     در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست "
 . "هان بيم مداريد و غمگين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد] گويند و مى[آيند مى

آيات كريمة فوق متضمن ودر بر گيرندة مجموعة از بزرگترين ارشـادات وبـا ارزش    
ترين مواعظ ونصايح ذات پروردگار است كه پيروان ديـن اسـالم در هـر عصـر وزمـان،      

د بـه آن سـخت نيـاز    باشـ  مي د در هرجا گرممخصوصا در عصر امروز كه بازار فتنه وفسا
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زيرا در اثر آن فتنه هاي گيچ وگمـراه كننـده يكتعـداد مـردم      ؛وضرورت بسيار مبرم دارند
ضعيف االيمان وكوتاه انديش از دين حق وراه راست فاصله گرفته در گـودال انـواعي از   

هـاي مـردم نـزد او    اما اهللا متعال كه كليـد بازشـدن دل   اند، بدبختي وگمراهي سقوط نموده
است، بفضل ومرحمت بي پايان خود قلب هـاي مـؤمنين را كـه همـه وقـت بـه مـواعظ        

  .ند، ثابت واستوار نگهميداردنه مي وارشادات الهي گوش فرا
در راس ارشادات بسيار بزرگ ونصايح ارزشمندي كه اهللا متعال پيامبر ومؤمنين را در  

اسـت، ثبـات واسـتقامت قـرار دارد، طوريكـه       آيات مباركة فوق به آن امر وتوصيه نموده

MY Z [ L.P43F1  :پيامبرش را مخاطب قرار داده، فرموده است
P  

 . "اى ايستادگى كن پس همان گونه كه دستور يافته"

اما در مورد اينكه معيار وميزان درست وصحيح استقامت چيست؟ از علمـاي سـلف    
اقوال مختلفي پيرامون تفسير وتوضيح اعم از صحابه، تابعين وساير امامان وپيشوايان دين 

امـا عمـده   . ندباشـ  مي حق ودرستها  آن مفهوم ومعيار هاي آن روايت شده است كه همة
 وساير مؤمنين بر آن مـامور  واساسي ترين تفسير ويا بزرگترين معيار استقامت كه پيامبر

) ربـي اهللا (اينكـه   د، طوريكه انسان بعد ازباش مي همانا استقامت بر توحيد وايمان اند شده
گفت، وبه وحدانيت وي ايمان آورد دوباره بطرف كفر وشرك كه مناقض ايمان وتوحيـد  

 .است، بر نگردد
پس اصل واساس استقامت ومعيار صـحيح آن همانـا اسـتقامت بـر توحيـد وايمـان،        

 . دباش مي ودوري گزيدن از هر نوع شرك وطغيان

 ي استقامت وميزان صـحيح ودرسـت آن  هستة اصل :وبه عبارت ديگر ميتوان گفت كه
زيرا زمانيكه ايمـان مبنـي    ؛د كه مقر اصلي ايمان وتوحيد استباش مي همانا استقامت قلب

بر محبت، خوف، اميد، توكل، انابت، شوق ورغبت در قلب انسان استقرار يابد، در نتيجـة  
رديـده وبـه   آن شوق ورغبت انسان به دنيا ومتاع ناچيز وزود گذر آن روز بروز ضعيف گ
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آنچه نزد پروردگارش است رغبت وشوق بيشتر پيدا مي كند، ودر نتيجة آن انسان مـؤمن  
در برابر نعمات واحسانات الهي شاكر، وبر مصايب وباليا صابر، وبـه قضـا وقـدر الهـي،     

 .دنماي مي اظهار رضايت
12T يـد  پس با توجه به اهميت قلب ونقش بارز آن در تحقق ثبات واستقامت هر انسان با

قلبش را همه وقت مورد ارزيابي وبررسي دقيق قرار داده، در مـورد تمـام خـواطر واراده    
د بايد دقت نمايد كه از كجـا نشـأت نمـوده اسـت؟ آيـا آن      شو مي هاي كه در قلبش پيدا

د كه پيـدا شـدن آن   رو مي خواطر واراده ها از جملة مامورات وتوصيه هاي الهي به شمار
د، ويـا آن خـواطر   رو مـي  ا از فضل ومرحمت خداوند به شـمار در قلب انسان مؤمن واقع

د كه شيطان به هدف هالكـت وگمـراه   رو مي واراده ها از جملة وساوس شيطاني به شمار
د، مانند ارادة برتري جستن وچيره نماي مي نمودن انسان آن خواطر را در قلب وي وسوسه

ل شـدن بـه تقاضـاهاي    ينا شدن بر مردم توسط بدست آوردن منصب ورياست، ويا ارادة
 باشد، طوريكه اهللا متعـال انجـام وخـيم    ممكن غريزة شهواني از هر راه وبه هر وسيلة كه

  :12Tفرموده است پرورانند، در اذهان خويش ميفاسد را اراده هاي و چو افراد را كه خواطرهم

 M¹ º ½¼» ¾ ¿ À Á ÃÂ ÅÄ Æ ÇL.44F1 
ه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند و فرجـام  دهيم ك آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى"

 ."از آن پرهيزگاران است] خوش[

د كه برخي مردم علو وبرتري را، وبرخي ديگر فساد گرد مي از آية مباركة فوق معلوم 
را وبرخي ديگر علو وفساد هر دورا ميجويند، وكسـانيكه بـا كسـب قـدرت ومنصـب در      

گر چند به فساد دست نزنند، اما باز هم از اهـل   تالش بدست آوردن علو وبرتري باشند،
 . روند صالح واهل آخرت به شمار نمي

همچنان كسانيكه ارادة علو وبرتري را نداشته باشند اما ارادة فساد وپيروي از شـهوات  
 . وخواهشات را داشته باشند از اهل صالح واهل آخرت نيز به شمار نميروند

                                                 
 83 :قصصسوره  1



 هاي جمعه خطبه  52

مت بر دين خدا، استقامت قلب بوده است پس هر زمانيكه معيار صحيح ودرست استقا
انسان را مي بايد كه در مورد قلبش دقت كند كه آيا واقعا پروردگارش را دوسـت دارد و  
يا خير؟ آيا تنها از او، نه از كسي ديگر توقع واميد را دارد ويا خير؟ آيا واقعـا از او نـه از   

 :وعبادت را طبق فرمودهء او كسي ديگر ترس وبيم دارد ويا خير؟ آيا هرنوع طاعت

  M¨§ «ª © L.45F1 اند يا خير؟گرد مي تنها براي او خالص. 
همچنان در مورد عكس ويا نقيض مشخصات قبلي دقت نمايد كه آيا ريا وخودنمايي 

 .در قلبش وجود دارد ويا خير؟
حقد، حسد، بدبيني، بغض وعداوت، بخل  :آيا برخي صفات مذموم ونا شايسته، مانند

 د در قلبش جاي گرفته است ويا خير؟رو مي كه از موانع استقامت به شمار وغيره
همچنان بايد دقت نمايد كه آيا به دنيا رغبت بيشتر داشته، ودر نتيجة آن نايل گرديدن 

  به متاع، جاه ومنصب دنيوي را از اهداف عمده اش قرار داده است ويا خير؟

زرگ استقامت بر خوردار گردد پس سـاير  ناگفته نماند زمانيكه قلب انسان از نعمت ب
اعضاء وجوارح وي مانند زبان، گوش، چشم، دست وپاي همـه بـه سـمت درسـت وراه     

واز همينجا است كـه در يـك حـديث صـحيح آمـده اسـت كـه        . راست حركت مي كنند
 :فرمودند پيامبر
 P46F2."هال يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حتَّى يستقيم لسان"
 ايمان هيچ بندة درست شده نميتواند تا اينكه قلبش درست نگردد، وقلـب وي وقتـي درسـت   "

 . "د كه زبانش درست باشدگرد مي

َأَال َوِإنَّ ِفي اْلَجسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت ": وهمچنان فرمودند
P47F. "َوِهَي اْلَقْلبُ  َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأالَ 
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 آگاه باشيد كه در جسم انسان پارة از گوشت است كه اگر درست شد تمام بدن انسان درست"

 ."دگرد مي د، واگر فاسد شد پس تمام بدن نيز فاسدگرد مي

 :برخي آيات وارده پيرامون ثبات واستقامت

اهللا تعـالي در   با توجه به اهميت استقامت ونقش آن در صالح وبهبود افراد وجامعـه،  
برخي آيات به ثبات واستقامت امر فرموده، ودر برخي آيات ديگر فضيلت وبرتـري اهـل   

 .استقامت را بيان داشته است
  :جنانجه اهللا تعالي در مورد فضيلت استقامت واهل استقامت، فرموده است

 M"! # $ % & ' ( *) + , - . 

/ 10 32 L.P48F1 
سپس ايستادگى كردند فرشتگان بـر آنـان فـرود     ر ما خداست در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگا"

 . "ى كه وعده يافته بوديد شاد باشيدهان بيم مداريد و غمگين مباشيد و به بهشت] گويند و مى[آيند  مى

 M3 4 5 876 9 : =<; L.P49F2  :ونيز فرموده است
 ."يمدر راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان نوشان] مردم[و اگر "

 MU V XW L.P50F3  :ودر آية ديگري به استقامت امر نموده، فرموده است
 ."پس مستقيما به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد"

د اهللا تعالي در دو آيت اولي فضيلت وبرتري اهـل اسـتقامت   گرد مي طوريكه مالحظه 
استقامت خاطر نشـان   را بيان كرده است، ودر آية سوم خداوند متعال بعد از امر نمودن به

د، پـس  گير مي نموده است كه در تعميل اين امر حتما از بنده ها تقصير وكوتاهي صورت
 .يگانه وسيلة جبران آن تقصير وكوتاهي همانا توبه واستغفار است
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 :اقوال علماء پيرامون تفسير وتوضيح مفهوم استقامت

همانا وسـطيت ويـا ميانـه    منظور از استقامت در آيات فوق  :ندگوي مي علماي تفسير 
 .روي است كه در مابين افراط وتفريط قرار دارد

مبناي تفسير فوق ضد ويا نقيض طغيان وسركشي است كـه معنـاي    پس استقامت بر 
د، وهمچنان ضد ويا نقـيض تفـريط ويـا تقصـير     كن مي تجاوز نمودن از حد وسط را افاده

 .دكن مي است كه به ترك واجبات وفعل محرمات صدق

پنج قول را  M"! # $ % & ' L :امام ماوردي در تفسيرآية كريمه 
 :ندباش مي نقل نموده است كه همه مؤيد ومفسر يكديگر

يعني استقامت ورزيدند بر توحيد ويكتا پرستي،  ثم استقاموا علی أن اهللا ربهم وحده، – ۱
 .ومجاهد روايت شده است واين تفسير از ابوبكر صديق 

يعني استقامت وپايداري ورزيدند بر طاعت الهي  طاعته وأداء فرائضـه،استقاموا علی  – ۲
 .وبجاي آوردن فرايض وواجبات پروردگار، واين تفسير از ابن عباس روايت شده است

يعني آنانيكه استقامت ورزيدنـد بـر    استقاموا علی إخالص الدين والعمل إلـی المـوت، – ۳
 .و العاليه وسدي روايت شده استواين از اب. اخالص وعمل نمودن تا لحظة مرگ

يعني همان طوريكه در گفتار ادعاي  ثم استقاموا فی أفعالهم کما استقاموا فی أقوالهم، – ۴
  .ند در افعال وكردار نيز ثابت واستوار بمانندكن مي پايداري واستقامت را

مـردم   يعني همان طوريكه در حالت جهر ونـزد  ثم استقاموا سرا کما استقاموا جهرا، – ۵
 .ند، در حالت سري وخفيه نيز چنان باشندنماي مي ادعاي پيمودن راه راست را

امام ماوردي بعد از ذكر نمودن اقوال وروايات قبلي در تفسير اسـتقامت يـك تفسـير    
 :دگوي مي ششم را نيز عالوه كرده

د كه انسان فعل طاعـات وتـرك معاصـي    كن مي مفهوم استقامت بر اين نيز صدق – 6
 ان را يكسان رعايت نمايد؛ زيرا مكلفيت شرعي همان طوريكه فعل طاعات را در بروگناه
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د، همچنان ترك معاصي وگناهان را نيز ساز مي د كه انسان را به داشتن رغبت وادارگير مي
 .دساز مي د كه انسان را به داشتن ترس ورهبت وادارشو مي شامل

 :تفسير جامع استقامت
علما پيرامون تفسير استقامت ميتوان يك تعريف نسبتا جامعي اكنون با توجه به اقوال  

را براي استقامت ارائه كرد، وآن تعريف جامع اين اسـت كـه ثبـات واسـتقامت بـر ديـن       
پيمودن راه راست كه منظور از آن همانا دين برگزيدة الهي اسـت بـدون    :عبارت است از

انجام دادن (قق عملي آن همانا اندكترين انحراف وكجروي ويا تفريط وكوتاهي كه راه تح
 )تمام طاعات ظاهري وباطني، اجتناب ودوري جستن از تمـام منهيـات ظـاهري وبـاطني    

 P51F1.دباش مي

 :احاديث وروايات پيرامون استقامت
  در مورد اهميت استقامت وتوصيه بر آن روايات متعددي نيز وجود دارد كه پيامبر 

، طوريكه در صحيح مسلم از سفيان بن عبد اهللا .ندهموراه مسلمانان را بر آن تاكيد مينمود
قل لي في اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحًدا ! يا رسول اهللا :قلت": دگوي مي روايت شده است كه

 P52F2."قل آمنت باهللا، ثم استقم": غيرك؟ قال
تقاضا نموده گفتم كه در ارتباط اسالم به من طوري توصيه نمائيد كـه ديگـر    من از پيامبر "

قـل آمنـت " :در جواب اين سوال من فرمودند ه سوال كردن از كسي ديگر نياز پيدا نكنم؟ پيامبر ب

 ."بگو كه من اهللا واحد ايمان آورده ام، وسپس بر آن ثابت واستوار بمان :يعني "باهللا، ثم استقم

د كه استقامت يك درجة بسيار بلندي است كه بـر كمـال   شو مي از اين حديث معلوم 
 .كند همت بسيار عالي صاحب آن داللت ميايمان و

                                                 
 .193 :جامع العلوم والحكم ص  1
 ).38(رقم ) 65/  1(صحيح مسلم   2



 هاي جمعه خطبه  56

استقيموا ولن تحصوا، ": فرمودند در يك حديث ديگر آمده است كه رسول اهللا  
P53F1"واعلموا أن خير أعمالكم الّصالة، ولن يحافظ على الوضوء إال مؤمن

P . 
بر راه راست ودرست ثابت وپايدار بمانيد وبدانيد كه بهترين اعمال شـما نمـاز اسـت، وبـر     "

 ."ضوء محافظت نمي ورزد مگر مؤمنو

سّددوا وقاربوا، ": فرمودند روايت شده است كه پيامبر 12T 12T هريرههم چنان از ابو  
وال أنا، إال أن يتغمَّدني اهللا  :وال أنت يا رسول اهللا؟ قال:واعلموا أنَّه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا

 P54F2."برحمة منه وفضل
كنيد وبر آن استوار وثابت قدم بمانيد وبدانيد كه تنها عمل سبب اعتدال وميانه روي را اختيار "

آيا عمل سبب نجات شما نيز شـده نميتوانـد؟    :صحابه گفتند. نجات هيچ يكي از شما شده نميتواند

بلي، سبب نجات من نيز شده نميتواند مگـر اينكـه اهللا تعـالي بوسـيلة رحمـت       :فرمودند پيامبر 

 ."ش دهدومهرباني خاص خود مرا نواز

 :دگرد مي از اين حديث فوايد ذيل استنباط

    دائره وساحة فضل ورحمت خداوند بر بندگانش از سـاحة اعمـال ايشـان 

 .وسيعتر وفراخ تر است

   وسيلة عمدة نايل شدن به خير وخوبي همانا ثبات واستقامت بر راه راسـت

 .واختيار نمودن اعتدال وميانه روي است

  زيرا در نتيجـة آن تنهـا    ؛متكي ويا مغرور گرددنبايد انسان بر اعمال نيكش

هد، وانجـام اتكـا بـر رجـا     د مي بر اميد ورجا متكي گرديده وجنبة خوف را از دست

 .واميد محض بدون داشتن خوف جز هالكت چيز ديگري نيست

                                                 
 .با سند صحيح) 102، 101/  1(سنن ابن ماجه 1
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 زيرا بهشتيان بهشت وجنـت را بـه    ؛برد اعمال نيك، انسان را به بهشت نمي

 بـر اسـاس تفـاوت در اعمـال    در درجات ومراتب جنـت  ند، البته تفاوت بر مي ارث

 .دباش مي

*** 





 
 

 

 انواع آن توحيد و) 6(

  :تعريف توحيد -الف

تنهاكردن، ويكتا قراردادن ونفى كردن تعـدد از   "وّحد الشيء يوّحده" توحيد مصدر

  .چيزى

 .نگى خداوند متعال معتقد شديعنى خدارا يكتا دانست وبه يگا :وحداهللا توحيداً

 .دشو مى ستش خداى يگانه، و اعتقاد به وحدانيت خداى متعال را توحيد گفتهرپ

  :توحيد از ديد گاه شرع
داشتن براينكه اهللا تعالى درذات وصـفات   عقيده :مفهوم شرعى توحيدعبارت است از 

 55F1.ربوبيت، والوهيت وساير اسما وصفات خود يگانه بوده، هيچ شريك وهمتائى ندارد

  :انواع توحيد-ب

  :دشو مي توحيد به سه قسم تقسيم

 .توحيد ربوبيت يا توحيد افعال -1
 .توحيد الوهيت يا توحيد عبادت -2
 .توحيد اسما وصفات -3

 :توحيد ربوبيت

رفته شده كه ايـن كلمـه از   گ"رب"مصدرى از لفظ"تاى"و"يا"كلمهء ربوبيت با الحاق
  :دگرد مي قندين معانى از جمله مفاهيم ذيل اطالچنظر استعمال لغوى به 

                                                 
 ر عقيدهسوال وجواب د 200 1 
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) رگاصـالح (، مصـلح )آقا، بادار(، سيد)صاحب ملك(، مالك)روش كنندهپتربيه و(مربي
  ).رستشپقابل (ومعبود

  :تعريف اصطالحى توحيد ربوبيت
 :اعتقاد بر اينكه خداوند بزرگ در تمام كار هائيكه مخصـوص او تعـالى اسـت ماننـد    

لوقات، تدبير وتصرف در امور آفرينش وپديد آوردن موجودات، رزق وروزى دادن به مخ
 .هيچ گونه شريك وانبازى ندارد...كاينات و

د ومى ميراند، نفع وضرر ميرساند، كن مي تنها او است كه زنده :وعقيده داشتن بر اينكه
وزمام همهء امور بدست او است، و او بر همه چيز قادر وتوانا اسـت؛ لـذا تمـام صـفات     

 56F1.تايى در اين صفات نداردربوبيت به او تخصيص يافته، وهيچ هم
 آيا اعتقاد به توحيد ربوبيت در حصول اسالم بسنده است؟  

بدون اعتقاد به توحيد الوهيت قابل ياد آورى است كه اقرار وعقيده به توحيد ربوبيت 
در حصول اسالم براى انسان بسنده نيست، بلكه عالوه بر آن به توحيد الوهيت نيـز بايـد   

اقـرار داشـتند   ) ربوبيت خداوند(كان عصر نبوت به اين نوع توحيد عقيده نمود؛ زيرا مشر
  :چنانكه ارشاد خداوند متعال است

 M¥ ¦ § ̈ © ª « ®¬ °¯ ²± ³ ´ µ 
¶L. 57F2  

 ."اهللا :فتگه كسى آسمانهاوزمين را آفريده است؟ خواهندچ بپرسى)مشركان(رازآنان گا"

 M¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË ÎÍ Ï Ð 
ÒÑ Ó Ô Õ Ö L.58F1  

                                                 
 همان مأخذ 1
 25:لقمان هسور 2
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چه كسى از آسمان آب بارانيده، وزمين را بعد از مردنش زنده گردانيده  :هرگاه از آنان بپرسى"

 . "اهللا :است؟ خواهند گفت

 Mª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ ÃÂÁ À ÅÄ Æ Ç ÈL.59F2  
چه كسى ازآسمان به زمين روزى مى رساند؟ ياچه كسى برگوش وچشمها توانا اسـت؟   :بگو"

 كسى زنده را ازمرده، ومرده را ازنده بيرون مى آورد؟ ياجه كسى امـور جهـان وجهانيـان را    يا چه

 ."آن خدا است :اند؟ خواهند گفتگرد مي

آفريدگار آسـمان   :د كه مشركان اعتراف داشتند كهشو مي از آيات فوق بخوبى استفاده
تنهـا اهللا   گت و مروزمين، روزى رسان، گردانندهء امور تمام جهان هستي واختيارمند حيا

 .تعالى است
حج، صدقه، نذر، دعا وديگـر   :بلكه مشركان گاهى عبادت خدا را هم بجا مى آوردند 

 .به شيوهء خود انجام ميدادند عبادت را
مسلمان نبودند، در صف و زمرهء مسلمانان به شمار ها  آن ولى با اين اعتراف وعمل، 

جارى نه شد، جان، مال، عزت ها  آن ون اسالم بررا مشرك خواند، قانها  آن نميرفتند، قرآن
 .مصون نگرديدها  آن وناموس

گر چند به توحيـد ربوبيـت اعتـراف داشـتند، ولـى بـه       ها  آن اين همه بخاطر آنستكه 
مخلـوق را   د ايمان نداشـتند، ودر عبـادت  ده مي توحيد الوهيت كه اساس دين را تشكيل

 .شريك خدا ميدانستند

                                                                                                                              
 63:عنكبوت هسور 1
   31:يونس هسور 2
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 :توحيد الوهيت

  :تعريف توحيد الوهيت -الف
  :د، وآن عبارت است ازشو مي توحيد الوهيت را توحيد عبادت نيز ناميده

دعـا،   :تمام انواع عبادت ماننـد  :تنها شمردن خداوند درعبادت، و عقيده كردن براينكه
 چحق خالص خداونـد بـوده، وهـي   ... نماز، نذر، قربانى، بيم، اميد، يارى خواستن، توكل و

نيك باخدا شـريك  گان مقرب، و نه بند گان، ونه فرشتگامور نه بيامبران بزريكى در اين 
 .نيستند

  :دكن مي وآيات زير اين نوع توحيد را بازگو

 M2 3 4 5L. 60F1 "تنها ترامى پرستيم، وتنهاازتويارى مى جوييم". 

 Mf g h i j k ml L.61F2  
 ."نگردانيدخدا را به يگانگى بپرستيد، وهيچ چيزرا با اودر عبادت شريك "

  :اهميت توحيدالوهيت -ب
توحيد الوهيت از اهميت ويژه اى برخوردار است، اول و آخر، ظاهر وبـاطن ديـن را   

يـامبرانش راغـرض ابـالغ آن    پد، و اين عقيده ايست كه خداونـد كتابهـا و   ده مى تشكيل
يامبران پفرستاده، وآن را به اولين وآخرين سفارش داده؛ واين از مهمترين اصولى است كه 

د، واين همان رسالتى ده مى يام شان را تشكيلپبايد او را تعقيب كنند، ونخستين موضوع 
يدا نمى پاست كه با تغيير زمان ومكان، افراد، گروها وملت ها هيچ گونه تغيير ودگرگونى 

 :دگرد مى واهميت آن با بيان مطالب زيرروشن. كند
  :دده مى ت پيامبران را تشكيلتوحيدالوهيت موضوع اساسى ومحتواى دعو -الف

                                                 
 5:هفاتح هسور 1
 36:نساء هسور 2
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دعـوت بـه عبـادت    هـا   آن سرخط دعـوت پيـامبران، واز مهمتـرين مـادهء تعليمـات      
خالصانهء خداوند بوده، و تمام انبيا اساس دعوت شان را برآن نهاده انـد، وغـرض ابـالغ    

ء نيز باتعبيرات مختلفى درهمـه 10T 10T يكتا پرستى از طرف اهللا رسالت يافته اند، پيامبر اسالم
  :دفرماي ميعمرخود از داعيان به سوى آن بود، خداوند متعال 

 MD E F G H I J K ML  ONL.62F1 
خدا را بپرسـتيد،   :مابه ميان هر ملتى پيغمبرى فرستاديم كه محتواى دعوت همهء شان اين بود"

 ."واز عبادت غير او بپرهيزيد

 ./ (*+,- ) ' & % $ # " !M  :دفرماي ميونيز 

L. 63F2 
از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه هيچ معبـودى جـز مـن    ما پيش "

 ."نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

چنانكه مى بينيم پيامبران جليل القدر چون نوح، هود، صالح و شعيب به امـت هـاى    
  :خود دعوت شانرا با اين كلمات آغاز نمودند

 MH I KJ L M N PO L.64F3
  

 ."نها خدا را بپرستيد؛ چون هيچ ذات شايستهء عبادت جز او وجود نداردت! اى قوم من"

إنك " :براى معاذ فرمود 10T10Tودر حديث صحيح كه امام بخارى نقل كرده پيامبر اسالم  
إلى " )وفي رواية(. "تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا

 ."أن يوحد اهللا
 د گروهى از اهل كتاب خواهد رفتى، پس بايـد نخسـتين چيزيكـه مـردم را بـدان فـرا      تو نز" 

 ."هيچ كسي وهيچ چيزى سزاوار پرستش جز اهللا وجود ندارد :ى اين باشدخوان مى
                                                 

 36:نحل هسور 1
 25:نبياءه اسور 2
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 ."تا اينكه خداوند را به يگانگى پرستش نمايند": وطبق روايت ديگر

  :توحيدالوهيت هدف خلقت انسان وجن است -ب
ش جن وانسانها وآمدن شان به اين جهان همين توحيد بوده وبراى اين هدف ازآفرين 

 MDC E F G HL. 65F1 اصل بزرگ تمام مخلوقات آفريده شده است، 
  ."من جن وانس رانيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند"
توحيد الوهيت نخستين وآخرين فريضه ايست كه انسـان نسـبت بـدان مكلفيـت      -ج
 66F2:دارد
ت انسان اقرار به توحيد است؛ بنابرين شخصى بـه ايـن نـوع توحيـد     نخستين مكلفي 

 اعتراف نمايد، و درعبادت خدا هيچ كس را شريك نسـازد، او در سـلك مسـلمانان وارد   
10Tيامبراسالم پ. دگرد مى د، واحكام اسالم برآن جارىشو مى 10T دفرماي مى در اين زمينه:  

 67F٣."....هللا، وأن محمد رسول اهللاأ مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو أن الإله إالا"
ـ  م تا زمانيكه به يگبا مرد مان بجن :من مامور هستم بر اينكه"  ى خداونـد، وبـه رسـالت    گـا نگ

 ."يامبرى من اقرار نمايندپو

نين آخرين مكلفيت انسان كه بايد قبل ازوفات بـه آن ايمـان واعتقـاد داشـته     چوهم  
ا با اين كلمه بـرود، او از دنيـا مسـلمان    رشخصى از دنيگا .باشد، همين كلمهء توحيداست

 .دشو مى رفته مستحق جنت
10Tدر روايتيكه امام احمد، ابو داود، حاكم وابن حبان با سـند حسـن از پيـامبر      10T   نقـل

  :كرده اند، چنين ميخوانيم
 68F4."من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه ما أصابه"
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 65 توحيد و انواع آن

گـر   تمهء او با كلمهء توحيد باشد، روزى از روز ها وارد بهشت خواهـد شـد،  شخصيكه خا" 

 ."چند گاهى آسيبى به او برسد

 :توحيد اسما وصفات

توحيد اسما وصفات يكى از اقسام سه گانهء توحيد، مقام وجايگـاه بزرگـى در ديـن    
خت اسـما  دارد؛ زيرا شناخت وعبادت اهللا تعالى بطور شايسته، وبگونهء بايسته بدون شـنا 

 :دفرماي مياهللا متعال در اين زمينه . وصفات آن امكان ندارد

  MC D E F HG L. 69F1 
س به پخداوند داراى زيباترين نامها است كه به بهترين معانى وكاملترين صفات داللت دارد؛ "

ام ستايش يزدان، ودرخواست حاجت خويش از خالق سبحان او را بدان نامها فريـاد داريـد، و   گهن

 ."انيدبخو

  :تعريف توحيد اسما وصفات
ايمان داشتن به تمام اسما وصـفات اهللا تعـالى اسـت     :توحيد اسما وصفات عبارت از

طوريكه اهللا متعال خود را در قرآن به آن ستوده، وبگونه ايكه پيامبرش او را بدان وصـف  
يـل را در  كرده، ودر عين حال خداوند را از شباهت به مخلوق پاك دانسته، وهيچ نوع تأو

 .آن روا نداشته، واز بيان كيفيت وچگونگى آن اجتناب كرده شود
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 عوامل زيادت و نقصان ايمان برخي اسباب و) 7(

 :والسالم علي رسول اهللا، وعلي آله وصحبه ومن وااله وبعد ةالحمد هللا، والصال

 M7 8 9 : ; < >= ? @ A  :قال اهللا تعالي

CB ED GFL.70F1  
يعنـي در  (د گـرد  مي هستند كه هروقت نام خدا برده شود دلهاشان هراسانمؤمنان تنها كساني "

د بر ايمـان شـان   شو مي وهنگاميكه آيات او بر آنان خوانده) انجام نيكي ها وخوبيها بيشتر ميكوشند

 ."ندكن مي مي افزايد وبر پروردگار خود توكل

وتـابعين   صـحابه هـا   آن از جملة اصول ومعتقدات اهل سنت والجماعت كـه در رأس 
ودر اثـر   وتبع تابعين قرار دارند اين است كه ايمان در اثر ازدياد طاعـات وعبـادات زيـاد   

 . دگرد مي ارتكاب معاصي وگناهان كم ويا ضعيف
اينك در درس ويا خطبة امروز ميخواهم روي برخي اسباب وعوامل زيادت ونقصـان  

 .نكات چندي را ارائه نمايم

 :اسباب زيادت ايمان -الف

 :دگرد مي ريكه سبب ازدياد ويا زيادت ايمانامو
( شناخت درست اهللا متعال به وسيلة عقيده وباور داشتن به انواع سه گانة توحيد  – 1

در اعتقاديـات ويـا   هـا   آن وتحقق بخشـيدن بـه مفـاهيم   ) ربوبيت، الوهيت اسماء وصفات
 . مسايل اعتقادي، وتمام اقوال واعمال

ان به هر اندازة كه مفاهيم ويا حقايق انواع سـه گانـة   ودر اين شكي نيست كه هر انس 
 .دگرد مي همان اندازه ايمانش بيشتر وقويتر توحيد را بهتر درك وكسب نمايد به
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 هاي جمعه خطبه  68

انجام دادن فرايض ونوافل به شكل دائمي، وبه وجه احسـن وخـوب، بـا داشـتن      – 2
 .رغبت در افزايش آن

طر نزديـك شـدن بـه پروردگـار     اجتناب وپرهيز نمودن از معاصي وگناهان بخـا  – 3
 .وكسب رضايت وخوشنودي وي

دقت وتامل در آيات واحكام تشريعي اهللا تعالي كه از آن جمله كسب علم است  – 4 
وهم چنان دقت وتامل در آيات كوني خداوند كه سبب حاصل شدن علـم وعمـل ونـرم    

 .دگرد مي شدن دل
بـي رغبـت بـودن در مـورد     توجه بيشتر به سراي آخرت وشتافتن به طرف آن، و – 5

دنيا، وهم چنان اعراض وروي گردانيدن از لذايذ زود گذر دنيا به اميد نايـل شـدن بـه آن    
 .نعمتهاي كه خداوند در آخرت براي بندگان نيك وصالح خود مهيا وآماده ساخته است

التزام وپاي بندي بـه سـنت وعمـل نمـودن مطـابق آن در سـاحات علـم، عمـل          – 6
 .در وقت قلت معاون وهمكارودعوت، مخصوصا 

دوام استدعاي ثبات واستقامت بـر ديـن وراه راسـت، واسـتدعا نمـودن هـدايت        – 7
 .وعمل نيك وقبوليت آن، مخصوصا در اوقات وساعات فاضله

تفكر وانديشيدن در مورد قيامت، مرگ، زنـدگي بعـد از مـرگ، وتفكـر در مـورد       –8
 چشد، وبعد از مرگ با پروردگارش روبرواينكه انسان حتما جام وشربت تلخ مرگ را مي 

 .دشو مي
 .تفكر در مورد انجام نيك پرهيزگاران، وانجام بد گنهگاران –9

بر شمردن عاليم ونشانه هاي قيامت كه به قرب ونزديك شدن قيامت داللت مي  –10
 .كند

تالوت قرآن كريم با تدبر وتفكر، وتامل نمودن در آيات وعد ووعيد، وتامـل در   –11
 .جام وعواقب ابرار وفجاران

 .حاضر شدن در حلقات درسها، ومجالس ايماني –12



 69 مانيو نقصان ا ادتياسباب و عوامل ز يبرخ

 .شنيدن حرفها وتوصيه هاي علماي نيك وحق پرست –13
تفاسير معتمد، واحاديث صحيح ها  آن مطالعه وخواندن كتابهاي مفيد كه در راس –14

 .قرار دارد
زيارت قبور بـه طريقـة    اختيار نمودن هم نشين ويا رفيق صالح وپارسا، رفتن به – 15

 .شرعي وسنت

 :اسباب نقصان ايمان -ب
شكي نيست كه از مهم ترين اسـباب نقصـان ويـا ضـعيف شـدن ايمـان همانـا عـدم         
انديشيدن وياعمل نكردن، ويا توجه واعتنا نداشتن به اموري است كه سبب زيادت ايمان 

 زيـادت ايمـان  پس طوريكه محافظت ويا پاي بنـد مانـدن بـه آن امـور سـبب      . مي گردد
د، كه از گرد مي سبب نقصان ايمان انسان نيزها  آن د، هم چنان عدم اعتنا وتوجه بهگرد مي

 . آن جمله ميتوان چند سبب را بطور نمونه بر شمرد
 .جهل، ويا علم نداشتن به امور واحكام ديني، وعلوم شرعي – 1
 .جهل به اسما وصفات خداوندي – 2
 .عدم تفكر در آيات الهي – 3
 .غفلت، اعراض وروي گرداندن از پذيرفتن حق، نسيان وفراموشي –4
 :فرموده است ارتكاب ويا انجام دادن معاصي وگناهان، چنانچه پيامبر  –5
 71F1."...الزاين حني يزين وهو مؤمن ال يزين"
 .امارة بالسوء اطاعت وپيروي نمودن از نفس –6
 .غرق بودن در دنيا ولذايذ زود گذر آن –7
 .تن ويا اشتراك ورزيدن در مجالس لغو وباطل، وهم نشيني با رفقاي سوءنشس –8
 .پيروي نمودن از وساوس شيطاني –9
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 هاي توحيد شكننده نواقض و) 8(

طوريكه وضوء، نماز، حج، روزه وساير عبادات نواقض ومفسداتي دارند كه در اثر آن 
توحيـد  (د، هم چنان كلمـة  گرد مي نواقض ويا مفسدات، عبادت مورد نظر فاسد ويا باطل

د، نواقض ومفسـداتي دارد  رو مي كه اساس وريشة اصلي تمام عبادات به شمار) وشهادت
  .دگرد مي كه سبب از بين رفتن اثر وتاثير آن در دنيا وآخرت

پس همان طوريكه براي هر مسلمان هشيار وبادرك دانستن معنا، مفهـوم وشـرطهاي    
حتمي وضروري است، هم چنـان  ) اهللا محمد رسول اهللا  ال اله اال( كلمة توحيد وشهادت 

د؛ چرا ما مي بينيم باش مي دانستن مفسدات، نواقض وشكننده هاي آن نيز حتمي وضروري
كه اهللا تعالي در قرآن كريم طوريكه راه ومسير نهايي مؤمنين را معرفي ومشـخص نمـوده   

نيـز معرفـي نمـوده اسـت،     است، هم چنان راه ومسير نهايي كفار، مشركين ومجـرمين را  
 :چنانچه اهللا متعال در سورة انعام در اين مورد، فرموده است

 MP Q R S T U L72F1  
از راه درسـت  ( يم تا راه و رسـم گناهكـاران  كن مى را به روشنى بيان] خود[و اين گونه آيات "

 ."روشن شود) مومنان 

نهگـاران را ندانـد،   بر مبناي آية مباركة فوق كسيكه راه ومسير خطرنـاك مجـرمين وگ  
خطر اين وجود دارد كه آگاهانه ويا ناآگاهانه راه ورسم نادرست ايشان را تعقيب نمـوده،  

 . در گودال هالكت وبدبختي سقوط نمايدها  آن مانند
در سـنت مطهـر    وبر همين اساس اهللا تعالي در قرآن كريم، وپيامبر گرامي اسـالم   

نواع شرك وكفر كه با توحيد ويكتا پرستي منافـات  خود از اسباب وعوامل ارتداد، وساير ا
 .اند داشتهدارد هر مؤمن ومسلمان را بر حذر 
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 فقهاي مشهور ومعتبر اسالم در ارتبـاط بـا موضـوع مرتـد وارتـداد      هم چنان علما و 
كلمات، اقوال واعمالي را ذكر ومعرفي نموده اند كه گفتن آن كلمات ويـا انجـام دادن آن   

 .دگرد مي ب ارتداد ويا خروج از دين مقدس اسالماعمال وافعال، سب

 :نواقض توحيد

 :نواقض وشكننده هاي عمدة كلمة توحيد عبارت اند از
مرتكب شدن شرك در عبادت وبندگي اهللا تعالي ويا انجام دادن كار وعمل شركي  - 1

 . كه به هيچ صورت قابل بخشش نمي باشد

 Mr s t vu w  :ورد، فرموده استطوريكه اهللا تعالي در سورة نساء در اين م 

yx z |{ } ے~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  §L 73F1.  
بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهـد   اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى اهللامسلما "

 ."شرك ورزد به يقين گناهى بزرگ بربافته است اهللابخشايد و هر كس به  مى

شرك همانا آتش دوزخ است، فرموده ونيز در مورد اينكه مصير حتمي ونهايي م 

 MKJ L M N O P RQ S UT V W X  :است

YL.74F2 
و  ،شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش اسـت  اهللاهر كس به "

 ."براى ستمكاران ياورانى نيست

فرياد نمودن غير  :عبارت اند ازها  آن شرك انواع واشكال مختلفي دارد كه عمده ترين
اهللا، كمك ومدد خواستن از غير اهللا متعال در ساحات ويا موارديكه انسان در عالم اسباب 
از عهدة آن بر آمده نمي تواند، غير از اهللا متعـال اشـيا واشـخاص ديگـري را فريـادرس،      
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 73 ديتوح يها نواقض و شكننده

مشكل كشا، حاجت روا، بال گردان دانستن، هم چنان نذر نمـودن چيـزي وذبـح نمـودن     
 .حيواني بنام غير اهللا را

در مورد اينكه مشكل كشا تنها اهللا متعال است اين آية كريمه صراحت دارد كه اهللا 

 / -. +, )(* ' & % $ # " !M  :متعال فرموده است

10 2 3 4 5 6 987 : ; < L.75F1 
14T"اى جز او نيسـت و اگـر بـراى تـو خيـرى       كننده و اگر خدا به تو زيانى برساند آن را برطرف

رسـاند و او   اى نيست آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهـد مـى   هردكنند 14T.بخواهد بخشش او را

 ."آمرزنده مهربان است

14T  ودر مورد اينكه حاجت روا تنها اهللا متعال است اين آية سورة نمل صراحت دارد

 ° ̄ ¬ ® 14T:  M¨ © «ªكه خداوند متعال فرموده است

± ³² µ´ ¸¶ ¹ º »L.P76F2 

كند و گرفتـارى را برطـرف    را بخواند اجابت مى آن كس كه درمانده را چون وى] كيست[يا "

 ."پذيريد دهد آيا معبودى با خداست چه كم پند مى گرداند و شما را جانشينان اين زمين قرار مى مى

اعتقاد وباور نمودن به موجوديت وسايط وميانجي هـاي در مـابين خداونـد     – 2

هنگـام بـروز حـوادث     ويا فرياد نمودن ايشـان در ها  آن وبندگان او، وعبادت كردن

ومشكالت طوريكه مشركين دوران جاهليت وصدر اسالم چنـين عقيـدة را در مـورد    

اهللا تعالي اين عمل مشركين را مذمت نموده، . بتان، بزرگان وبنده هاي نيك اهللا داشتند

 :فرموده است

 Mr s t vu w x y z { | ~} ¡ے 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © « ª ®¬  ̄° ± ² L.77F
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دهـد و   رساند و نه به آنان سود مى پرستند كه نه به آنان زيان مى چيزهايى را مى اهللاو به جاى "

را بـه چيـزى كـه در آسـمانها و در زمـين       اهللاشفاعتگران ما هستند بگو آيـا   اهللاگويند اينها نزد  مى

 ."سازند شريك مى] با وى[گردانيد او پاك و برتر است از آنچه  داند آگاه مى نمى

ومـذهب   دينمشركين، ويا تصحيح وتاييد نمودن  دن ويا كافر ندانستنننمو تكفير -3
 .آنها هاي مشركانةوروش
 از روش وطريقة پيامبر داشتن اين اعتقاد وباور كه طريقه وروش غير پيامبر  – 4

بهتر وخوبتر است، ما نند كسانيكه حكم وفيصلة طواغيت وحاكمان را بر حكـم وفيصـلة   
، ويا قوانين، دساتير ومقـررات وضـعي وخـود سـاختة بشـر را      هندد مي ترجيح پيامبر 

 هنـد، ويـا بـا آن مسـاوي وبرابـر     د مي برقوانين ونظام عدل الهي وشريعت اسالمي ترجيح
ند، ويا با وصف اعتقاد داشتن بر بهتري وبرتري قـانون وشـريعت اسـالمي در حـل     اند مي

هنـد، ويـا اينكـه    د مـي  وفصل منازعات ومخاصمات خود، قوانين وضعي بشـر را تـرجيح  
را در عصر امـروزي نـه تنهـا    ... قوانين ومقررات شريعت اسالمي مانند حدود وقصاص و

قابل تطبيق وصالحيت ندانسته، بلكه آن را سبب تخلف وعقب ماندگي، انحطاط وضعف 
ند، ويا اينكه قوانين اسـالمي را تنهـا در چوكـات عبـادات منحصـر      كن مي مسلمانان تلقي
مي پندارند كه اين قوانين ومقررات تنها رابطـه وعالقـة فـرد را بـا خداونـد      دانسته چنين 

د وبس، ودر ساير امور زندگي، معامالت وامور مدني وخانوادگي، ويا مسايل كن مي تنظيم
قانوني وحقوقي وجزايي شريعت اسالمي حـق هيچگونـه مداخلـه را نـدارد، چنانچـه در      

ساحات فوق، قوانين وضعي بشر را دسـتور خـود   نتيجة داشتن اين باور ها در مسايل ويا 
 . هندد مي قرار

د، گـرد  مـي  خالصه همة اينگونه باورها شكي نيست كه سـبب حـالل شـمردن حـرام    
زنا، شراب، سود گرفتن وحكم بـه   :ومسلما كسيكه حالل را حرام، ويا اشياي حرام مانند

  .دگرد يم غير ما انزل اهللا را حالل بداند، به اتفاق تمام علما كافر
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ولـو در ظـاهر بـه آن عمـل هـم نمايـد،        عدم رضايت از دين ويا سنت پيامبر  -5
  :چنانچه اهللا متعال در اين مورد فرموده است

 M¸ »º¹ ¼ ¾½ ¿ L.P78F1 
كارهايشان ] اهللا نيز[خوش نداشتند و  اين بدان سبب است كه آنان آنچه را اهللا نازل كرده است "

 ."را باطل كرد

خر نمودن به حكمي از احكام دين مقدس اسالم، ويا به ثواب استهزاء وتمس -6
وعقاب مربوط به يكي از اعمال ديني وشرعي؛ زيرا اهللا متعال اينگونه عمل را كفر معرفي 

 \ ] MS UT V W X ZY :نموده فرموده است

^] _ ̀ a b c d fe hg i j k l m 

n po q r L.79F2  
كرديم بگو آيـا خـدا و    ما فقط شوخى و بازى مىو اگر از ايشان بپرسى مسلما خواهند گفت "

ايـد اگـر از    عذر نياوريد شما بعد از ايمانتان كـافر شـده   .كرديد آيات او و پيامبرش را ريشخند مى

  ."را عذاب خواهيم كرد چرا كه آنان تبهكار بودند] ديگر[گروهى از شما درگذريم گروهى 

م چنـان صـرف وعطـف    سحر، ومتوسل شدن به اعمال سحر وجادوگري، وه -7

يعني جلب نمودن محبت همسر به شوهر، ويا تالش بـراي ايجـاد دشـمني بـين زن     (

 .درو مي كه از جملة سحر بشمار) وشوهر توسط تعويذ وجادو

پس كسيكه عمل سحر وجادو را انجام دهد، ويا از سحر وجادو راضي  

 ,M  :وده استد، طوريكه اهللا متعال در اين مورد فرمشو مي وخوشنود گردد كافر
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- . / 10 2 3 4 5 6 7 :98 

; < = > ? @ A B C EDL .80F1 
آموختند  ها به كفر گراييدند كه به مردم سحر مى]صفت[و سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان"

بـا  ] پيروى كردنـد [آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود ] نيز از[و 

] وسـيله [گفتند ما  مى] قبال به او[كردند مگر آنكه  نمى] سحر[هيچ كس را تعليم  ]فرشته[اينكه آن دو 

 ."هستيم پس زنهار كافر نشوى] براى شما[آزمايشى 

همكاري نمودن با كفار ومشركين بر عليه مسلمانان، طوريكه اهللا متعال  -6

 ' & % $ # " !M  :مسلمانان را از اين عمل منع نموده، فرموده است

( *) ,+ .- / 0 1 2 43 5 6 7 8 : 9 L.P81F2
P  

بعضـى از آنـان   ] كـه [مگيريد ] خود[ايد يهود ونصارى را دوستان  كسانى كه ايمان آورده اى"

را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گـروه  ها  آن دوستان بعضى ديگرند وهر كس از شما

 ."نمايد ستمگران را راه نمى
يا فاصله گرفتن از شريعت نبوي وترك برخي ادعاي اين امر كه خروج و -9

براي بعضي مردم جواز دارد، وشكي نيست اينگونه تصور  ديني وشرعيمقررات 

 M? @ A CB D  :كفر است طوريكه اهللا متعال فرموده استبرداشت و

E F G H I J  KL . 82F3 
از  جويـد هرگـز از وى پذيرفتـه نشـود و وى در آخـرت     ] ديگـر [و هر كه جز اسالم دينـى  "

 ."زيانكاران است
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بياموزد، ونه به آن عمل كند،  آن را بگونة كه نه اهللاعراض نمودن از دين  -10

 M+ , - . / 210 43 5 6  :دفرماي مي متعال اهللاطوريكه 

87L .83F1 
هـا   آن چه كسي ستمگار تر از آن كسي است كه به آيات پروردگارش پنـد داده شـود واو از  "

 . "مجرمين وگنهكاران انتقام گيرنده هستيم مسلما ما از. روي بگرداند

هـر يكـي از آنهـارا نـاقض      ي عقايد در تاليفات خويشاين بود امور دهگانة كه علما
وشكنندة توحيد واسالم قرار دادند، وكسيكه مرتكب يكي از اين نـواقض گـردد، ديـنش    

ارتكاب در  هردود، ونظر به تصريحات علما شوخي وجديت رو مي باطل وايمانش از بين
ويا در اثر فشار  اساس ترس وخوفر دارد، مگر اينكه كسي ب را اين نواقض حكم يكسان

 .مرتكب يكي از اين نواقض گردد ويا اكراه
 

*** 
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 شرك و مظاهر آن) 9(

اشـراك  "سـهم وبهـره، و   :رفته شده به معنـى گ"اشرك"و"شرِك"شرك اسمى است از
 .بمعنى كسى را شريك خدا قرار دادن"باهللا

همتا قـرار دادن بـراى خداونـد، وقبـول شـبيه       :ك در قرآن مجيد معموالً به معنىشر 
 .وشريكى براى او آمده است

  :شرك در اصطالح شريعت

همتـا قـرار دادن بـراى اهللا در اموريكـه از      :اه شريعت عبارت اسـت از گشرك از ديد
 .ودرفته شگيزى غير خدا در نظر چخواص او تعالى است، ويا در انجام عبادت 

  :اضرار وعواقب زشت شرك

9T      شرك ظلمت وتاريكى است كه در وجود آن هيچ گونه اميـد نجـات نيسـت، وتمـام
حركات انحرافى وضد الهى از آن سر چشمه ميگيرد، همان گونه كه توحيد اسـاس تمـام   

وسـاير   حركت هاى سالم وسازنده است؛ بنا بر اين محور اصلى فعاليـت هـاى پيـامبر    
 .وع توحيد ومبارزه با شرك بوده استموض. †پيامبران

  :دگرد مي يامد هاى شرك در نقاط زير خالصهپمهمترين اضرار و 

  :شرك گناه نا بخشودنى -1
شرك گناهيست غير قابل عفو وبخشش، وهيچ گنـاهى بـاالتر از آن متصـور نيسـت،      

  :قرآن با صراحت اعالم ميدارد
  Mr s t vu w yx z |{ } ے~.....L.84F1 
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براى هـر كـس كـه بخواهـد،     آن را  ايين تر ازپناه شرك را نمى بخشد، ولى گز گد هرخداون"

 ."وصالح بداند، مى بخشد

  :ترگناه ها بزرگترين ستم واز همه گشرك بزر -2
  :خداوند با تعبير تكان دهنده اى از لقمان حكيم حكايت نموده فرموده است

 M6 87 9 ;: < = > @? A CB DL.85F1  
يـزى را همتـاى خـدا    چ چكسى وهي چهي! سرمپ :ند واندرز داده فرمودپخود را لقمان فرزند " 

 ."ى استگقرار مده كه واقعا شرك ستم بزر

سألُت النبي ": امام بخارى در مورد شرك ازعبد اهللا بن مسعود نقل كرده كه او ميگويد 
10T 10Tأن تجعل هللا نّداً وهو خلقك :أّي الذنب أعظم عند اهللا؟ قال...". 

9Tيامبرپرامى گيكتن از ياران  -سر مسعودپ عبد اهللا" 9T  يامبرپاز  :ويدگمى  رسيدمپ:  
شريك قرار دادن براى خداونديكه تـو   :ناهان است؟ فرمودگتر از همه گناهى نزد خدا بزرگه چ

  ."را آفريده است

  :دگرد مي شرك باعث نابودى تمام اعمال انسان -3
را ميسوزاند، خداوند بـا تعبيـر بسـيار    شرك آتش سوزانيست كه شجرهء اعمال انسان 

10Tقاطع شخص پيامبر 10T  دفرماي ميرا مخاطب قرار داده:  

 Mے ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®L. 86F2 
ر به خدا شرك ورزى تمـام  گا :يامبرانيكه قبل از تو بوده اند وحى شده است كهپبه تو وتمام "

 ."ودىد، واز زيان كاران خواهى بگرد مي داشپااعمالت نا بود وبى 

                                                 
 .13:لقمان سوره 1
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  :بهشت به مشرك براى ابد حرام است -4
  :اين مورد را در قرآن كريم چنين ميخوانيم

 MKJ L M N O P RQ S UT V W X  YL.87F1 
هر كس شريكى به خداوند قرار دهد، خداوند بهشت را به او حرام كرده، وجايگـاه او دوزخ  " 

 ."يار وياورى نيست است، وبراى ستمكاران هيچ

 :اقسام شرك

 :شرك اصغر وشرك اكبر :ونه استگدو  شرك

 : شرك اصغر -الف

انسان در عبادت وكارهاى خود جـز رضـاى خـدا چيـز      :شرك اصغر عبارت از اينكه
ر از قبيل موقعيت اجتماعى، توقع ستايش از مردم، شهرت طلبى، زن، مقام، مـال  گهاى دي

 .از مثال هاى شرك اصغر ريا است. يردگرا در نظر ...و
نمائى بمعنى انجام دادن كار هاى نيك به قصد شهرت مانند شخصـى كـه   ريا و خود 

د، ولى در خلوت به كار هاى خير كن مي يش چشم مردم به خوبى واطمينان اداپنماز را در 
 .زاردگچندان اعتنا ندارد، وحتى نماز را با بى اعتنائى مى 

ان او را به سـخاوت  ويا صدقه دادن وابراز شجاعت در ميدان نبرد به نيت اينكه مردم 
 .ويا دليرى ستايش نمايند

10Tاز پيامبر   10T در مورد شرك اصغر با سند حسن چنين نقل است: 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صالته لما يرى من "

 88F2."نظر الرجل إليه
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عنى ريا است كه انسـان بخـاطر   همانا بيش از همه از آن نسبت به شما بيم دارم شرك اصغر ي" 

 ."دكن مي خود نمائى نماز را بخوبى ودرستى ادا

  :مثال ديگر شرك اصغر
قسـم بـه    :هم چنان سوگند ياد كردن بنام كسى جز اهللا تعالى مانند ايـن كـه بگويـد    

... پيغمبر، قسم به حضرت عباس، قسم به سخى صاحب، ويا قسم بـه شـرف وحيثيـتم و   
10Tپيامبر  يرود؛نوعى از شرك بشمار م 10T    َهـاُكمْ  اللَّـهَ  ِإنَّ  َأَال ": دراين زمينـه فرمـوده اسـت  َأنْ  يـَنـْ

 89F1."لَِيْصُمتْ  َأوْ  بِاللَّهِ  فـَْلَيْحِلفْ  َحاِلًفا َكانَ  َمنْ  بِآبَاِئُكمْ  َتْحِلُفوا
ـ دران تان باز داشته است، اپند ياد كردن به گخداوند متعال از سو"  ند يـاد گر شخصـى سـو  گ

 ."ند بكند، ويا خاموش باشدگنام خدا سود، بايد بكن مي

من حلـف بغيـر اهللا " :ودر حديث صحيح ديگر سوگند به غير خدارا شرك خوانده است
  90F2."فقد أشرك أو كفر

 ."دگرد مي ند ياد كند، كافر ويا مشركگكسى بنام غير خدا سو"
 ند ياد كردن مبنى بر اعتقاد تـرس وبـيم غيبـى، واعتقـاد تسـلط علـم غيـب       گر سوگا 

د بوده باشد، پس در اين صورت كن مي ند يادگنسبت به كسيكه بنام آن سو وقدرت مطلقه
ند يـاد كننـده در   گردد؛ زيـرا سـو  گند به نام غير اهللا از زمرهء شرك اكبر محسوب مبگسو
ند ياد كـرده، عقيـده دارد كـه او تصـرف فـوق      گنين حالت در بارهء كسيكه بنام آن سوچ

ر در گـ د، ومالك خير وشر ميباشد، و از حال او با خبر است، واالعاده در امور كاينات دار
نـين اعتقـاد   چضررى به او خواهد رسيد، و -طبق اعتقاد وى -ند خود راست نباشد،گسو

 .در حق مخلوق شرك اكبر است
نين اعتقادى نبوده، تنها اعتقاد عظمت نسبت بـدان ذات او را بـه   چندش با گر سوگوا 
 .دآي مى ر اين صورت شرك اصغر بشمارداشته است، پس دگند واسو

                                                 
 .متفق عليه 1
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  :فرق شرك اصغر با شرك اكبر
د، گـرد  نمي ناه كبيره است كه انسان با ارتكاب آن از دايرهء اسالم خارجگشرك اصغر 

ومرتكب آن بطور جاودان در دوزخ نمى ماند، وموجب بطالن ساير اعمـال نيـك انسـان    
 .رفته شده استگغير خدا در نظر  نميباشد، البته سبب بطالن عملى ميباشد كه در آن

ـ  مـى  تمام اعمال انسان را نـابود  ولى شرك اكبر آتش سوزانيستكه  د، ومرتكـب آن  كن
 .خارج از دايرهء اسالم، وبراى ابد در دوزخ خواهد ماند

  :شرك اكبر -ب

شرك اكبرعبارت است از همتا قرار دادن بـراى اهللا تعـالى در اموريكـه از خـواص او     
ارهء از مظـاهر شـرك در ربوبيـت    پـ راى توضيح بيشتر اين مطلب بـه بيـان   ب. تعالى است
  :ردازيمپوالوهيت مي

 :شرك در حاكميت وقانون گزارى -1
) به معنى نفـوذ حكـم وفرمـان در جهـان هسـتى     (از نظر اسالم حكم در امور تكوينى

اك خدا است، واز پمخصوص ذات ) زارىگتقنين وقانون(نان حكم در امور تشريعىچوهم
  :يردگشمه ميچاو سر

  MZY X \[L 91F1 " زارى ازآن خدا است وبسگحكم وقانون". 

زارى وهم حكم تكـوينى  گاين تعبير مفهوم وسيعى دارد كه هم حكم به معنى قانون  
 .دشو مي را شامل

، 49، 47، 45، 44(در آيه هـاى متعـدد سـورهء مايـده    )حاكميت وتقنين(واين موضوع 
  :ن آمده استنيچبا تعبير هاى مشابه ) 50

  MÑÐ ÓÒ L 92F1  
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 "با سر پيچى از قانون الهى جوياى حكم جاهليت هستند؟ها  آن آيا"

  Mt u wv x y z { |L 93F2 
 . "هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان كافر است"

  Mº¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À  ÁL94F3  
 ."ر ميرودهر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان ظالم وستمگربشما"

 ME F G H JI K L ML95F4 

 ."هر كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكند بيگمان فاسق ونا فرمان است"

 Mª « ¬ ¯® ° ± ² ³ L 96F5  
در ميان مردم طبق قانونى حكم كن كه خدا بر تو نازل فرموده، واز هوا وهوس مـردم پيـروى   "

 ."...مكن

اسـت، و هـر كـه بـه      گخداوند بزر د كه حاكميت از آنشو مي از آيات فوق استفاده
حكم وقانونى غيرقانون الهى حكم كند، قطعاً الوهيت خداوند را رها نموده است؛ بنـا بـر   

 . اين او شخص ظالم، فاسق وكافر است
ون وتأكيدات متوالى در يك سوره، ودر كنار هم وبه لهجـات صـريح   گوناگتعبيرات  

 ،"كفـر " :اهى به عنوانهـاى گو "جاهليت" نزارى بشر به عنواگاهى از قانونگوكوبنده كه 
تعبير نموده، دليل بر اين  "هوا وهوسهاى انسانى" اهى هم به عبارتگو "فسق" و "ظلم"

ارى را جز خداونـد حكـيمِ   گزحق قانون -نه فرد ونه هيأت -واقعيت است كه هيج مقامى
 .دانا ندارد

                                                                                                                              
 50:سوره مايده  1
 44 :مايدهسوره   2
 45:مايده سوره  3
 47:مايدهسوره   4
 49:مايدهسوره   5
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ـ      انونى را تصـويب  وهر كس بر خالف حكم اهللا فتوى دهد، يا قضـاوت كنـد، ويـا ق
مايهء سعادت بشر بداند، ويـا از  آن را  نمايد، و يا به قانون وضعى بشر تقدس قايل شده،

 اهى لباس ايمان را از تن بيرونگناه عظيم، ظلم وستم شده، وگآن اطاعت نمايد، مرتكب 
 .دكن مي

 .د، واضح استشو مى نين جنايتىچالبته تحقق ظلم وفسق در بارهء كسيكه مرتكب  
ما محكوم شدن به كفر در صورتى است كه حكم الهى را مردود بشمارد، ويـا اعتقـاد   ا

وى نياز هاى بشريت بوده باشـد،  گاسخ پبر اينكه اسالم در اين زمينه قوانين وفرامينى كه 
ى كافى وبسنده نداند، ويا احكام گندارد، ويا اينكه قوانين اسالمى را در بعدى از ابعاد زند

 .را موجب تخلف ويا نقض حقوق بشرمى داند و مقررات اسالمى

  :يروى از قانون كسى اورا معبود قرار دادن استپ
الزم قانون وقانونگزارى تنفيذ آن در جامعه، واطاعت از آنست، از ديد گاه اسالم هر 

 MÑÐ  ÓÒ...L.97F1  :قانونى جز قانون الهى قانون جاهليت وطاغوتى است
 "الهى جوياى حكم وقانون جاهليت هستند؟ ى از قانونچبا سر بيها  آن آيا" 

 M! " # $ % & ' ( ) + * , - . / 0 

1 4 32 5 6 7 8 L.98F2  
كه آنان بدانچه به نو نازل شده، وبدانچه قبل از تـو   :ى از كسانيكه مي گويندكن مي آيا تعجب" 

د، حال آنكـه  ميخواهند داورى را به پيش طاغوت ببرن) ولى هنگام اختالف(نازل شده، ايمان دارند 

 . "...بديشان فرمان داده شده است كه به طاغوت باور نداشته باشند

                                                 
 .49:دهئسوره ما 1
 60:سوره نساء 2
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خدا  وهمچنان قرآن هر گونه اطاعت وتسليم در برابر احكام وفرمانهاى مخالف فرمان 

 ©M¨ ª :دفرماي ميوپيامبرش را نوعى از شرك معرفى نموده 

« ¬ ® ¯L.99F1  
 ."..رفتندگخود را عالوه بر خدا به خدائى يان ونصرانيان علماى دينى وروحانيان يهود" 

در ايـن آيـه طبـق حـديث     ) ارسيانپرفتن دانشمندان وگبه خدائى ( "رب" منظور از 
  :در تفسير اين آيه ثابت شده اينست عدى بن حاتم كه

ما إنهم لم يعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا فاستحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أ"
 100F2."...فحرموه
علما وپارسايان اهل كتاب خود سرانه قانونگزارى مينمودند، حالل را حرام، وحـرام  "

 . "فرمان ميبردند، وكور كورانه به دنبالشان ميرفتندها  آن را حالل قرار ميدادند، وديگران از
يـروى از آن را عمـل شـرك معرفـى     پرا قرآن عمل الوهيت، و) زارىگقانون(اين عمل 
 :نمود

 MÀ Á  ÂL" اك استپها  آن خداوند از عمل شركى". 
زارى از جانب غير گاين آيه با توجه به حديث عدى بن حاتم واضح ميسازد كه قانون 
يروى از آن نوعى از شـرك در حاكميـت بشـمار    پو -اعم از شخص وهيأت مقننه -خدا 

نـافع  مصـالح وم  -زارى از آن خداوند حكيم ودانائى است كه از همه چيزگميرود، و قانون
 . اك و مبرا استپونه خطا واشتباه گاه بوده، واز هر گآ -ان در هر عصر و محيطگبند

 :شرك در علم غيب -2
 

10Tآيات متعدد وحديث هاى صحيح پيامبر   10T ـ  مـي  با تعبيرات مختلف داللت  :د كـه كن
نه پيامبران و نه فرشـتگان و   -هيچ يكى علم غيب مخصوص خداوند يكتا بوده، و جز او

                                                 
 31:سوره توبه 1
 .ت ترمذى با سند حسنرواي 2
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غيب را نمى دانند، و هر كه ايـن ادعـا را بكنـد كـذاب، و      -نه امامان و بزرگاننه جن و 
 .دشو مي اعتقاد علم غيب به مخلوق به هر مفهومى كه باشد، از انواع شرك اكبر محسوب

آياتيكه علم غيب را از غير خدا نفى كرده به چنـد دسـته طبـق شـرح     

  :دگرد مي زيرتقسيم
  :د مانندكن مي اهللا مطلقاً نفى آياتيكه علم غيب را از غير-الف

½ M ¾ ¿ À Á Â ÅÄÃ L 101F1 
 ."...اه نيستگآها  آن كليد هاى غيب همه نزد خدا است وكسى جزاو از"

½  M7 :98 ; < = > A@? L 102F2 
 . "بگو هيچ يكى در آسمانها و در زمين جزخدا غيب را نميدانند" 

علـم  ) برپيـام (آيا تيكه بطور مشخص صريحاً از بهتـرين موجـودات    -ب

  :دكن مي غيب را نفى

  Mn o p rq s t vu w L.103F3 
بگو من نمي گويم كه گنجينه هاى خدا در تصرف من است، و من نميگـويم كـه مـن غيـب     " 

 ."...ميدانم

 M- . / 0 1 2 3 4 5 76 L .104F4 
 ."اگر من غيب ميدانستم منافع فراوانى نصيب خود ميكردم، و اصالً شر و بال به من نميرسيد" 

M X Y \[Z ^] _ ` ba edc L. 105F5 

                                                 
 59:سوره انعام ١
 65:سوره نمل ٢
 50:سوره انعام ٣
 188:سوره اعراف 4
 9 :سوره احقاف 5
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در سلسلهء پيامبران من نخستين پيامبر نيستم، و من نميدانم كه در برابر من وشـما چـه    :بگو" 

 ."خواهد شد؟
 

  :دكن مي آيا تيكه علم غيب را از ساير پيامبران نفى -ج

 M! " # $ % & ' )( * + .-, 0 / 1 2L 106F1. 
شما چه پاسـخى  ) دعوت(به  :رد، و به ايشان ميگويدروزيكه خداوند پيامبران را گرد مى آو" 

ما هيچ اطالع وآگاهى نداريم، و تنها تـو بـر تمـام چيزهـاى پنهـان و پوشـيده        :داده شد؟ ميگويند

 ."آگاهى

آيا تيكه علم غيب را از فرشتگان نفى كـرده و مخصـوص خـدا معرفـى      -د

  :مينمايد

  MQP R S T U V XW Y Z [ \L 107F2  
پاكى تو، ما هيچ چيزى جز آنچه به ما آموخته اى نميدانيم، و تو بر همه چيز  :ندفرشته ها گفت" 

 ."دانا و باحكمتى

  :نفى علم غيب از جن -هـ

 MÊ Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÓÒÑ Ô Õ ×Ö Ø Ù ÜÛÚ 

ÞÝ ß áà ãâ ä  åL 108F3 
زمانيكه به سليمان مرگ مقرر داشتيم، جنيان را به مرگ آن آگاه نه ساخت مگـر چوبخـوارهء   " 

اگـر آنـان    .صاى وى را ميخورد، هنگاميكه سليمان فرو افتاد، براى جنيان مرگ او نمايان شـد كه ع

 ."غيب ميدانستند، در عذاب خوار كنندهء باقى نمى ماندند

                                                 
 109 :سوره مايده 1
 32 :سوره بقره 2
 14 :سوره سبأ 3
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  :هاى صحيح در اين مورد حديث
ابو هريره و ام  سهل بن سعد، عبد اهللا بن مسعود، عبد اهللا بن عباس، انس، -الف

 مر من الحوض على فرطكم إني" :روايت نموده اند كه فرمود 10T10Tالم از پيامبر اسي سلمه
، وبينهم بيني يحال ثم ويعرفونني أعرفهم أقوام علي ليردن أبدا يظمأ لم شرب ومن شرب علي

 109F1."بعدي غير لمن سحقا سحقا"فأقول .بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :فيقال .مني إنهم :فأقول
ور خواهم يافت، هر كه به من گذر كنـد، از آن حـوض   حض) كوثر(من قبل از شما برحوض" 

 .خواهد نوشيد، وكسى يكبار نوشيد، هر گز تشنه نميشود

را ميشناسم، وآنها مرا مى شناسند، سپس حايلى ميـان  ها  آن جماعتى نزد من خواهد آمد كه من

 رشـتگان گفتـه  پس از طرف ف. اينها از پيروان من اند :د، پس من ميگويم كهشو مي واقعها  آن من و

تو نميدانى كه اينها بعد از تو چه بدعت وكار هاى نادرستى در دين تـو ايجـاد نمـوده     :د كهشو مي

 "اند؟

 مـا واهللا": در حديث صحيح ديگر كه امام بخارى روايت نموده چنـين ميخـوانيم   -ب
 110F2."بي يفعل ما اهللا رسول وأنا أدري

كه در برابر من چـه خواهـد    -دهء خدا هستمدر حاليكه من فرستا -سوگند به خدا من نميدانم"

 "شد؟

ِإنََّما أَنَا بَشر، ": عن أُمِّ َسَلمَة رضي اللَّه عنها، َأن رسول اللَّه َصّلى اُهللا َعَلْيِه وَسلَّم قال -ج
ي َلُه بِنْحو ما َأْسَمُع َوِإنَُّكْم َتْخَتِصُموَن ِإَلي، َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن أَْلحَن بُحجَِّتِه ِمْن بـَْعض، فَأْقضِ 

 111F3."َفَمْن َقَضْيُت َلُه بَحقِّ َأِخيِه فَِإنََّما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّارِ 

همانـا مـن بشـرم و شـما      :فرمـود  رسول اهللا  :از ام سلمه رضي اهللا عنها روايت شده كه" 

گر در اظهار دليلش دانـاتر  دعواهاي تان را به من عرضه مي كنيد و شايد بعضي از شما از بعض دي

                                                 
 217ص 1، صحيح مسلم ج 2406ص  5صحيح البخاري ج 1
 .419ص  1صحيح البخارى ج 2
 1337ص   3، صحيح مسلم ج867ص  2صحيح البخارى ج ٣
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باشد و من بنفع او طوري كه مي شنوم حكم كنم، هرگاه من حكم كنم براي كسي حق بـرادرش را،  

 ."در واقع پارهء از آتش دوزخ را به وي جدا مي كنم

 چاهى از اسرار غيب خاصِ خدا بوده، و جز او هيگداليل فوق قاطعانه ثابت كرد كه آ
 .رى غيب را نميداندگولى و نه كسى دي ير وپيامبر و نه پكسى نه 

يامبران به بعضى از اسرار غيب توسط وحـى منافـات   پالبته اين موضوع با اطالع يابى 
جزئى و آنهم به قسـمت  ها  آن د؛ زيرا اطالع يابىشو مي فتهگرا غيب دان ها  آن ندارد، ونه

 . ار غيبمحدودى از اسرار غيب است كه متناسب با منصب نبوت، نه به همه اسر

 نيـز ايـن مفهـوم را تأييـد     MML N L  :ونفى خود پيامبران با شمول افضل آنها
 112F1.به پيامبران درست نيست"غيب دان"د كه اطالقكن مي

  :برخي از مظاهر شرك در علم غيب
گان و يا برخي از اوليـاء  امامان، بزر :ديده هاى شرك در علم غيب اعتقاد بر اينكهپاز 

مچنان رفتن به منجم، كاهن و فال بين و هر شخصيكه ادعاى اطالع بر و ه .اهللا غيب دانند
امور كاينات را از طريق فالبينى، يا كف شناسى و يا از طريق علـم نجـوم و يـا از طريـق     

 . ر داردگدي

                                                 
سه فرق اساسى  )غيب دانى("علم الغيب "يا اطالع يابى پيامبران به برخى از اسرار غيب با  و "انباء الغيب " 1

 :دارد
توسط وحى به پيامبران "انباء الغيب"ولى . مي يابدعلم الغيب علم ذاتي است كه بدون وساطت آگاهي به امور  -1

 .دشو مي اطالع داده
اطالع يابى  پيامبران جزئى وبه قسمت محدودى از اسرار غيب است كه متناسب با مقام نبوت يا  انباء الغيب و -2

اما علم الغيب كه تقاضاى آن آگاهي بر تمام جزئيات است، . دشو مي پيامبر برايش طبق حكمت اطالع داده هر
 .دباش مى روردگار متعالپاين صفت مخصوص 

نيست، ها  آن د كه در اختيارشو مي العاده ومعجزات شان محسوب اطالع يابى پيامبران بخشى از امور خرق -3
يعنى اهللا ( اما كسيكه داراى صفت علم الغيب است.  دده مي يزى را اهللا مناسب بداند، برايشان خبرچبلكه هر 

 .يز در اختيار او استچيز علم دارد، وهمه چبه همه ) متعال
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9T در اين مورد ابوهريره 9از پيامبرT10T 10T   مـن أتـى  ": با سند صحيح چنين نقل كـرده اسـت
 113F1."ول فقد كفر بما أنزل على محمدكاهناً او عّرافاً فصدقه بما يق

كسيكه نزد فالبين و يا منجم برود و او را تصديق نمايد، او بـه ديـن و آيـين محمـدى كـافر      "

 ."دشو مي محسوب

 :شرك در ملكيت وتصرف در امور كاينات -3
قرآن وحديث ملكيت وتصرف در جهان هستى وقدرت در امور كاينات را از آن خدا  

و متعال داراى قدرت وسلطهء تكوينى بـر همـهء اشـياى     گخداوند بزرميداند؛ زيرا تنها 
 .جهان است، عزت وذلت، خير وشر، نفع وضرر همه وهمه بدست اوست

  :وشهء از داليل اين موضوع دقت نمائيدگبه 

1-  MW X ZY [ ] \ ^ _ ` a b c d e 

gf ih lk j nm qp oL114F2 
ى، واز هـر كـه   ده مي ر كه را بخواهى حكومتتو ه! يز از آن توچاى همه ! اراگ روردپ :وگب"

ـ  مـي  يرى، وهر كه را بخواهى عزتگ س ميپبخواهى حكومت وداراى را باز  ى، وهـر كـس را   ده

 . "يز توانائىچمان تو بر هر گ انى، خوبى در دست تو است، وبيگرد مى بخواهى خوار وذليل

2-  M! " # $ % & ' *)( ,+ .- / 10 L115F3 
بر طرف كند، وا گر خيـرى  آن را  دتوان نمي ه تو برساند، هيچ كس جز اوب ا گر خداوند زيانى"

 ."د فضل ولطف او را از تو بر گرداندتوان نمي به تو بخواهد، هيچ كس

3-  Mu wv y x {z } | ~ ¡ےL 116F

4 

                                                 
 .با سند صحيح 209ص  1، سنن ابن ماجه ج21ص  4جروايت ابو داود  ١ 

 26 :آل عمرانسوره  2
 107 :يونسسوره  3
 49 :يونس سوره 4
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 . "...من اختيار هيچ سود وزيانى را براى خود ندارم مگر آن چيز را كه خدا بخواهد :بگو"

4-  Md fe g h i k j L 117F1 
 ."م هيچ گونه زيانى وسودى به شما برسانمتوان نمي من :بگو" 

5- M ba c ed f hg i j lk onm qpL 118F2 
د، وهر گاه از مسـير  كن مي خداوند آسمانها و زمين را از خارج شدن از مسير خود نگاه دارى"

 ."د نگاه داردتوان نمي خود خارج ومنحرف شود، جز خدا كسى

كه نه تنها حكومت ها، عزت وذلت، بلكـه كليـد تمـام خوبيهـا      آيت اول روشن نمود
 .يز استچبدست خداوند بوده، و او قدرت مند وتوانا بر همه 

ـ  مـي  يـز حكومـت  چوآيهء دوم ميرساند كه اراده وقدرت اهللا متعال بر همـه   ر گـ د، اكن
در  منبـع قـدرتى   چنعمتى را از كسى سلب كند، ويا نعمتى را براى كسى ارزانى دارد، هـي 

شمهء همه خيـرات، وبـر طـرف    چون سازد، سر گر گدآن را  جهان وجود ندارد كه بتواند
 .كنندهء تمام مصايب ومشكالت تنها خداوند قهار است

دسـتور داده فرمـود كـه اعـالم     10T 10Tيامبر اسالم پهارم به چونه كه آيه هاى سوم وگهمان
 :بدارد

يـان بـراى كسـى نيسـت،     ولى مالـك سـود وز   -با اينكه او بهترين مخلوقات است -
مراهـى  گران برسـاند، ومالـك   گـ ونه سود وزيانى نه به خود، ونـه بـه دي  گ چونميتواند هي

 .وهدايت مردمان نيست
 :سورهء قصص بگونهء زير آمده است 56شاهد اين حقيقت در آيهء 

  M_  ̀a b c ed f g ihL.119F3 

                                                 
 21 :سوره جن 1
 41 :فاطرسوره   2
 56:قصصسوره   3



 

 93 شرك و مظاهر آن

 اه آورده نمـى تـوانى؛ چـون   تو كسى را كه به هدايت آن زياده عالقه مند هستى، او را بـه ر "

 . "دده مي توفيق هدايت بدست خداوند است، واو كسى را بخواهد، توفيق به هدايت

10Tپيامبر  10T        با كمال عالقه مندى خواست كه كاكـايش ابـو طالـب مسـلمان شـود، ولـى
 .خواست خداوند نبود، واو در حالت كفر از دنيا رفت

را از آن خداونـد يكتـا   ...) ن وزمين وآسما(نجم تدبير وتصرف در امور كايناتپوآيهء 
هناور را به وجود آورده، ادارهء آن نيـز بدسـت   پمعرفى كرده كه خداوند متعال اين جهان 

 .ودر تصرف او است
ان گـ يامبران، ونـه بزر پنه  -كسى چر اين جهان هستى از مسير خود خارج شود، هيگا 

 . وانددر مسير اصليش آورده نمى تآن را  -...ونه غوث وقطب و

  :وتصرف در امور كايناتبعضى از آثار شرك در ملكيت 

اعتقاد جمعى از مردم به اينكه در اين جهان در ميان اولياء اهللا ومردمان نيـك افـرادى    
مردمـان را بدسـت دارنـد، وآنهـا      ىگملكيت واختيار بخش معينى از زند :وجود دارند كه

ند، سـاز  مـى  واهند از قـدرت بـر كنـار   كسى را بخواهند به قدرت ميرسانند، وكسى را بخ
بنا بر روايات موضوعي وجعلـي ايـن عقيـده رواج يافتـه      برخى از مردم ه در ميانچنانچ

ى اند كه بنام ديوان صالحين معروف است، و از آن گاست كه قطبها وابدال داراى دفتر بزر
ره مند شدن دفتر فيصله ها و قرار هاى اتخاذ شده در ارتباط به سود بردن شخصى، وخسا

 .دگرد مي رى صادرگشخص دي
نـين حرفهـاى   چو به اساس اين خرافات دل بسا از مسلمانان ساده لوح و بى علم به  

هـا   آن نان در محبتچو مزخرف تعلق يافته، و به اين اشخاص محبت مى ورزند، و چ وپ
 ا ازارى براى حل مشكل و رفع نياز مندى هـ چام شدت و نا گند كه هنكن مي غلو وافراط

 .استمداد و يارى ميخواهندها  آن
شـان در امـور    گان بعـد از مـر  گـ رى اعتقاد دارند كه ارواح اوليا و بزرگو برخى دي 

كمك و يـارى بخواهـد، بـرايش    ها  آن ر كسى از ارواحگند، اتوان مى كاينات تصرف كرده



 هاي جمعه خطبه  94

آورده، روى هـا   آن اه هـا و زيـارت  گـ كمك خواهد رسانيد، و به اساس اين عقيده به آرام
 مردمان بى فرزند طلب فرزند، و مريضان طلب شفاى مرض، وساير نياز هاى خـود را از 

 .مى خواهندها  آن
راكـه او  چد؛ شـو  مي نين اعتقاد وعمل از امور شركيه محسوبچبدون شك و ترديد  

قـدرت تصـرف در امـور كاينـات،      -ه مـرده چه زنده و چ -انگاعتقاد نمود كه اوليا وبزر
به شـهادت قـرآن وحـديث     -ران دارند، در حاليكه اين امورگوضرر را به دي واختيار نفع
 .اهللا، و منحصر به ذات او تعالى است مخصوص به -هاى صحيح

 

*** 

 



 
 

 

 پذيرش آن مفهوم عبادت و شرايط) 10(

 )الإلـه إلـه إالاهللا  (خوانـديم كـه معنـي    )شـهادتين ( درگذشته در تشريح مفهـوم 

براي شناخت بهتـر   ؛ بنا براينراي خالق توانا استدرحقيقت تخصيص انواع عبادت ب

 مطالـب آتـي توضـيح   تحت  ادت ضروري است كهبمفهوم كلمهء توحيد شناخت ع

  :دگرد مي

 .تعريف عبادت -1

 .اقسام عبادت -2

 .ذيرش عبادتپدو شرط اساسي  -3

 :تعريف عبادت -1

 ضـوع، تعظـيم  عبادت وعبوديت به معنى اظهار خضوع وفروتنى است، البته تواضع، خ
 .واحترام مراتب ودرجاتى دارد كه آخرين درجه وباالترين مرحلهء آن همان عبادت است

  :عبادت از ديدگاه شرع
از نظر شرعي هر خضوع وفروتني عبادت نيست، بلكه خضوع وفروتني كه تـوأم بـا    

لـم  اعتقاد به عظمت معبود، واعتقاد به سلطه واحاطهء غيبي وفـوق العـادهء او از لحـاظ ع   
 120F1.وقدرت او باشد، سلطه واحاطه اي كه كنه وماهيتش قابل ادراك نيست

ار انجـام  گروردپكه غرص كسب رضاي  فتار، كردار وسلوكگبه اساس اين اعتقاد هر
 .عبادت است، يابد

                                                 
 تفسير المنار  1
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 :اقسام عبادت -2 

 :هار بخش داردچعبادت به معني شرعي آن  

  .....مانند بيم، اميد، توكل، محبت و :عبادت قلبي -الف

، بـر پيـامبر  مانند دعا، ذكر، تالوت قرآن، درود فرسـتادن   :عبادت زباني -ب

 ....دعوت الي اهللا و

 ......طواف و، مانند نماز، روزه، ركوع، سجده :عبادت بدني -ج 

 ..ون زكات، صدقات، نذر و قرباني وچ :عبادت مالي -د

 .دانهء فوق را دربر دارگهارچون حج اقسام چبرخي ازعبادات  
عبادت به معناى اصطالحى آن خواه به صورت نماز وروزه باشد، ويـا نـذر وقربـانى،    

ار مـنعم  گـ روردپه عبادت بدنى ومالى همه وهمه مخصـوص  چه عبادت قلبى وزبانى وچ
رى انجام شـود، شـرك   گاست، وجز او براى هر كسى وموجود دي ها نعمتحقيقى وولى 

 .دگرد مي در عبادت محسوب
  :دك دقت نماييدبه آيات زير ان

f M g h i j k mlL. 121F1 
رسـتش بـا او همتـا وانبـاز قـرار      پيز را در عبادت وچ چكس وهي چرستيد، وهيپتنها خدا را ب"

 ."ندهيد

f  Mâ æåäã èç é ê ë íì  îL.122F2 
پس هر كس كه خواهان ديدار پروردگار خويش است، بايد كار شايسـته انجـام دهـد، ودر    " 

 ."ش شريك قرار ندهدپرستش كسى را با پروردگار

                                                 
 36 :سوره نساء 1
 110 :كهفسوره  2
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f  M\ ] ^ a`_ cb d fe g h iL. 123F1 
ر معقـول اسـت   گيريد، مگيامبران را به خدائى بپ ان وگز به شما دستور نميدهد كه فرشتگهر " 

 ."كه شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه مسلمان شديد؟

  :ذيرش عبادتپدوشرط اساسي  -3

شـرط اساسـي صـحت عبـادت      شهادتين متضـمن دو  در حقيقت اين دو جملهء

ذيرفته نميشـود، وآن دو شـرط   پ عبادت وعمل بدون تحقق آن دو شرط چهستكه هي

 :عبارت اند از

يعني انجام دادن عبادت خالصانه براي دريافت رضاي اهللا، وخـالي از   :اخالص -1

 .هرگونه شرك، رياء وغيرخدابودن
 :دليل اين شرط نصوص ذيل است

   M¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦L.124F2 
 ."پيامبران شرك ميورزيدند، تمام اعمال شان بهدر ميرفت وضايع ميشد اگر اين"

   Mے ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬L.125F3 
برتو وتمام پيامبران يكا يك وحي شده است كه اگر شرك ورزي تمـام اعمالـت باطـل وبـي     "

 ."د، واز زيان كاران خواهي بودگرد مي پداش

   MK L NM O P Q R S TL.126F4 
ه در بر گيرندهء حق وحقيقت است به تو فرو فرستاديم، پس بروردگـارت  ما اين كتاب را ك" 

 ."را خالصانه عبادت كن

                                                 
 80 :سوره آل عمران 1
 88:نعاما سوره 2
 65:زمرسوره  3
 2:زمرسوره  4
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 :اتباع -2
د، وآن عبارت از شو مي استفاده"محمدرسول اهللا"اين شرط از جملهء دوم شهادتين

بايد هرعمل وعبادت مطابق شريعت وسنت محمدي بوده، و بروفق آن انجام داده  :اينكه
از لحاظ كيف  -م آيين الهي وقانون آسماني است؛ بنابرآن اين دين آسمانيشود؛ زيرا اسال

د، نه از طريق عقول بشر؛ چراكه شو مي از طرف اهللا توسط پيامبرآن الهام گرفته -وكم
هرچه ساخته وپرداختهء افكار انسانها است نارسا، و آميخته باخطا و اشتباه است؛ 

 | Mp q r s vut xw y {z }  :دفرماي مي پروردگار مهربان

 L 127F1ے ~
9Tچيز هاييرا كه پيامبر "  9T  آورده است، اجرا كنيـد، واز چيزهاييكـه   ) از احكام الهي(براي شما

 ."شما را از آن باز داشته است، دست بكشيد، واز اهللا بترسيد كه عقوبت آن سخت است

 نقـل  لر اين شرط حديثي است كه امام بخاري ومسـلم ازعايشـه  گودليل دي 

 ."من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد": رامي اسالم فرمودگ يامبرپكه  ندكن مي

 ."حدث في أمرنا هذاما ليس منه فهوردأمن ": رگوطبق روايت دي 
 ."عملي انجام دهد، مطايق با سنت وشريعت ما نبوده باشد، آن عمل باطل ومردود است كسي"

 :نين آمده استچمحتوي رپبا الفاظ مختصرو  كهف سورهء اين دو شرط در آيهء 

 Mâ æåäã èç é ê ë íì îL. 128F2 
پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كـس را در  " 

 . "پرستش پروردگارش شريك نسازد

در هر عمل،  اشاره به شرط بودن اتباع پيامبرMèç é L 9T  :درجملهء 
  :9Tوجملهء

                                                 
 7:حشرسوره  1
 110:كهفسوره  2
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 Mê ë íì î L  دكن مي را در پذيرش عمل افادهشرط اخالص. 
 

*** 

 





 
 

 

 نقش عبادت در زندگي مسلمان) 11(

خداوند متعال در قرآن كريم هدف خلقت ثقلين يعني انسانها وجنها را بازگو نموده، 

 MDC E F G HL.129F1  :فرموده است
  ."من جنها وانسانها را جز براي پرستش خود نيافريدم"
مباركة فوق در قدم اول اين حقيقـت برمـي    از لفظ صريح وجمله واضح وروشن آية 

آيد كه منظور از زاد وزيست تمام انسانها وجنها در اين دنيا چيزي جـز عبـادت وبنـدگي    
حاال ما ميتوانيم درك كنيم كه پي بـردن بـه مقصـد ومفهـوم، ويـا فلسـفة       . خداوند نيست

اطـالع باشـيم    چرا اگر ما از مفهوم آن بـي . عبادت براي ما انسانها چقدر ضروري است؟
 . ايم نميتوانيم مقصود وهدفي را بدست بياوريم كه برايش آفريده شده

واين هم يك حقيقت مسلم است چيزيكه مقصودش را ايفا نكند عاطـل وباطـل مـي     
 :ند كهگوي مي بطور مثال پزشك ويا داكتري اگر نتواند مريضي را درمان وتداوي كند. ماند

ونيز اگـر دهقـان   .تداوي ومعالجه است ناكام مانده است او در وظيفه ورشته اش كه همانا
در كـار   :ند كهگوي مي وكشاورزي نتواند محصول كشت وكشاورزي اش را بدست بياورد

 .كشاورزي اش موفق نبوده است
 

همينطور اگر ما انسانها نتوانيم مقصود اصلي زندگي مان را دريابيم، ووظيفـة مقـدس   
وش ما گذاشته شـده اسـت، ومـا هـم آن را بـه رضـا       ومسئووليت بس بزرگي را كه به د

  :طوريكه خداوند متعال فرموده است. ورغبت خود پذيرفته ايم

 M° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

¿¾½L130F1. 
                                                 

 .56 :سوره ذاريات 1
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بر آسـمانها وزمـين وكوههـا     –كه منظور از آن البته تمام تكاليف شرعي است  -ما امانت را "

داري كردند واز آن ترسـيدند ولـي انسـان بـار آن     از پذيرش امانت خودها  آن عرضه داشته ايم اما

 ."امانت را به دوش خود برداشت
ونيز ما در عالم ارواح با پروردگار خود نسبت به آن تعهد بسته ايم پس با وصف اين 
همه تعهدات اگر ما بازهم وظيفه ومسئووليت خودرا انجام ندهيم، واقعا زندگي مان را به 

 .هدر سپري نموده ايم
وبندگي خداوند عالوه بر اينكه هدف اولي وعمدة خلقت انسان است همچنان عبادت 

در زندگي فردي واجتماعي عبادتگزاران آثار وپيامدهاي فوق العاده مثبت وارزنده دارد كه 
 .دگرد مي طي نكات ذيل بيان

 :آثار مرتبه بر عبادات

 :تقوي وپرهيز گاري – 1
نا تقوي وپرهيزگاري است، طوريكه خداوند اولين تاثير عبادات در زندگي انسان هما 

 Ml  :متعال حكمت وفلسفة عبادات را به شكل اجمالي بيان نموده، فرموده است

m n o p rq s t u vL.131F2 
اند آفريده اسـت پرسـتش    اى مردم پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پيش از شما بوده"

 ."كنيد باشد كه به تقوا گراييد

 M3 4 5 76 8 ;:9  :فرموده استودر مورد روزه 

< = ?> @L.132F3 

                                                                                                                              
 .72 :سوره احزاب 1
 21 :هبقرسوره  2
 183 :هبقرسوره  3
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ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پـيش   اى كسانى كه ايمان آورده"

 ."مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد] بودند[از شما 

فوق زمانيكه تقـوي وپرهيزگـاري ثمـره ويـا نتيجـة حتمـي        ةبا توجه به آيات مبارك 
بوده باشد، پس از نصوص ديگر قرآن كريم واحاديـث نبـوي ايـن حقيقـت نيـز      عبادات 

اعمال شايسـته ونيـك سـبب سـعادت     انجام دادن تقوي وپرهيزگاري،  د كهگرد مي واضح
 .دگرد مي دنيا وآخرتدر  انسان ونيكبختي

تقوي را سبب نازل شدن خير وبركات سماوي قرار داده چنانچه خداوند متعال 

  M"! # %$ & ' ( *) + , L.133F1  :فرموده است
اگر اهل وباشندگان قريه هاي هالك شده ايمان مي آوردند، وتقـوي وپرهيزگـاري را اختيـار    "

 ."باز ميكرديمها  آن ميكردند ما دروازه هاي خير وبركت را از طرف آسمان وزمين بروي

ا در اين آية كريمه چون مشتمل بر عبادت واثر آن است؛ لذا نقش طاعات وعبادات ر 
 بـاز شـدن   :زندگي مسلمان بسيار واضح وروشـن سـاخته اسـت، وآن عبـارت اسـت از     

دروازه هاي رزق وروزي توسط باريدن باران، وبيرون شـدن نباتـات وگياهـان،     وگشايش
 .وساير خزانه هاي موجود در زير زمين

به اهل كتاب نيـز داده بـود طوريكـه مـا در ايـن آيـت        متعال وعين وعده را خداوند 
 :حظه مي كنيم كه فرموده استمال

  M. / 10 2 3 4 65 7 8 :9 ; < 
>= L.134F2  

اگر آنان به تورات وانجيل وبدانچه كه از سوي پروردگارشان براي آنان نازل شده است عمل "

 ."بكنند از باالي سرخود واز زير پاي خود روزي خواهند خورد
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كتاب داده شد همانا ثواب  واين دو وعدة الهي كه در دو آيت فوق به اهل قري واهل 
 . ويا پاداش دنيوي عبادت است

مباركه است  منين متقي وخدا ترس در اين آيهؤواما ثواب ويا پاداش اخروي اعمال م 

 ' & % $ # " !M  :فرموده است متعال كه خداوند

)( +* ,L.135F1  
رزيم وبه باغهاي اگر اهل كتاب ايمان بياورند وپرهيزگاري را پيشه كنند گناهان شان را مي آم"

 ."پرنعمت بهشت داخل ميسازيم

 :بن بياناشته استچنآن را  در آية ديگري امر به تقوي نموده سپس اثرو 

  Mu v w x y z { | } ے~ ¡ ¢ ¥¤£ ¦ 

§ ¨ ª© ¬« ®L.136F2  
از خدا بترسيد وسخن ودرست بگوييد در نتيجه خدا اعمال تان را شايسته مي كند ! اي مومنان"

هركه از خدا وپيغمبرش فرمانبرداري كند قطعا به پيروزي وكاميابي بزرگي . مي بخشد وگناهايتان را

 ."دست مي يابد

د آثر ونقش عبادت را هم در دنيا كه از آن بـه  گرد مي اين آية كريمه طوريكه مالحظه 
در آخـرت كـه    چنـان صالح اعمال كه همانا توفيق وياري خداوند است تعبير شـده، وهم 

 .محو كامل گناهان است در بر گرفته استهمانا بخشايش و

  Mj lk m on p srq vut L.137F3  :دفرماي مي ونيز
هركس از خدا بترسد وپرهيزگاري كند خدا راه نجات از هر تنگنايي را براي او فراهم ميسازد "

 ."وبه او از جاي كه تصورش نميكند روزي ميرساند
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وباز ايستادن از نـواهي ومنهيـات    ،رتقوي را كه عبارت از بجا آوردن اوام هدر اين آي 
است سبب بيرون رفت از هرگونه پريشاني ومشكالت وفـراهم شـدن رزق وروزي قـرار    

 .داده شده است
تقوي را سبب هرگونه آساني وگشايش قرار داده،  متعال ودر يك آيت ديگر خداوند 

  MÃ ÅÄ Æ Ç È É  ÊL.138F1  :فرموده است
 ."د خدا كار وبارش را آسان ميسازدهركس از خدا بترسد وپرهيزگاري كن"

 :تفكيك نمودن در مابين حق وباطل، هدايت وضاللت، حالل وحرام – 2
يكي از آثار عمدة عبادات تفكيك نمودن در ما بين حق وباطل، وشناختن راه هـدايت  

 :دفرماي مي از ضاللت، وشناسائي حالل وحرام است، طوريكه خداوند

 ML M N QPO R S T U V W ZYX 

[ \ ] ^L.139F2  
هد كه در پرتو آن حق را از باطـل  د مي اگر از خدا بترسيد خدا بينش ويژة به شما! اي مومنان"

 ."ميشناسيد، وگناهان تان را مي آمرزد چرا خداوند صاحب فضل وبخشش بزرگ است

عبادت را كه شناسايي حـق   د ثمره وفائدة دنيويگرد مي طوريكه مالحظه ة فوقدر آي 
 .بيان كرده شده است ،اخروي عبادت را كه محو ونابودي گناهان است وباطل، وثمرة

 MÎ ÐÏ ÓÒÑ  :فرموده است ÷به زبان نوح  متعال ونيز خداوند

Ô"! # $ % & ' ( *) + , . -L.140F3 
من بديشان گفتم از پروردگار خويش آمرزش طلب كنيد او بسيار آمرزنده اسـت؛ از آسـمان   "

 د ويـاري كن مي وبا اعطاي داراي وفرزندان شمارا كمك. مي باراند بارانهاي پر خير وبركت را پياپي

                                                 
 4 :طالق سوره 1
 29 :انفال سوره 2
 12-10 :سوره نوح 3



 هاي جمعه خطبه  106

هد واز باغهاي سرسبز وفراوان شمارا بهره مند ميسازد ورود هاي پر از آب را در اختيـار تـان   د مي

 . "ميگذارد

وثمرة آن باريدن بـاران وروان شـدن نهرهـا،     ؛عبادت در اين آيت همانا استغفار است
 .است وافزايش در مال واوالد

  :آثار عبادات را به صورت كل بيان نموده، فرموده است در جاي ديگريو

 MY Z [ \ ^] _ ` a b c ed gf 
h i j k L.141F1  

 هركه عمل صالحي را انجام دهد مرد باشد يا زن در حاليكه مومن ومسلمان باشـد مـا بـراي   "

 . "هيمد مي اب خوبيزندگي خوبي را مهيا ميسازيم ودر پاداش اعمال نيك شان اجروثوها  آن

اين آيت بيانگر اين امر است كه ايمان واعمال صالح بـرعالوة ثـواب اخـروي سـبب     
 .دگرد مي حاصل شدن زندگي خوب وسعادتمند ومملو از خوشي وخوشبختي

 :حفظ الهي – 3
در يك  چنانچه پيامبر  يكي از آثار عمدة عبادت همانا حصول حفظ الهي است، 

حفظک احفظ اهللا تجده ياحفظ اهللا « :شان فرمودندبه پسر كاكا وصية بسيار جامع خودت
 .»تجاهک

 ."دكن مي حفظ كن خداوند ترا حفظ) احكام ومقررات خدارا(خدارا "

حفظک، احفظ اهللا تجده امامک، ياحفظ اهللا « :ودر يك روايت ديگر چنين آمده است
 142F2.»الرخاء يعرفك في الشدة يتعرف الی اهللا ف

د وترا ياري ميرساند، در وقت راحت كن مي را حفظ كردي خداوند ترا حفظاگرتو احكام خدا"

 ."ميشناسد وآسايش خدارا بشناس او ترا در وقت سختي وپريشاني
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ــام      ــدود واحك ــده اش ح ــورتيكه بن ــدة اش در ص ــد از بن ــاني خداون ــظ ونگهب حف
نـان  هـم چ  ،دشـو  مي طوريكه بدن ومال واوالدش را شامل ،پروردگارش را مراعات نمايد

 ؛دگيـر  مـي  حفاظت دين اورا از هرگونه شبهات گمراه كننده وخواهشـات نفسـاني در بـر   
چنانچه يكي از نمونه هاي حفظ پروردگار را در قصة سه نفريكه در غار پناه برده بودنـد  

 .ميتوان مالحظه كرد
در هـا   آن است كـه هـر يكـي از    بيت اهللا روزه وحج ،نماز، زكات :واز جملة عبادات

 .فرد مسلمان اثر بسيار خوب ومؤثري داردزندگي 

 :نماز -الف

 ،اردد مي انسان را از ارتكاب فحشا ومنكر باز ،نماز كه حيثيت ستون اسالم را دارد
ونيز نماز يك رابطة بسيار محكمي بين خدا وبنده اش است وهرگاه انسان نماز را 

وند قوي تر ومحكمتر صله وارتباطش با خدا ،باجماعت وبه صورت پيهم ومستمر ادا كند
چون انسان زمانيكه قصد انجام وارتكاب يك گناه  ؛گرديده از فحشا ومنكر باز مي ايستد

د به خاطرش مي آورد كه نماز را چرا ميخواند؟ زود به خاطر مي آورد كه نماز را كن مي را
پس با اين تصور وباور از  ،دكن مي بخاطر نزديك شدن به خدا وكسب ثواب او ادا

M´ µ ¶ ̧  ¹  :اب نمودن گناه طوريكه خداوند مي فرمايدارتك

»º L.143F1 دنماي مي خود داري. 

 :زكات -ب

دارد كـه نفـس انسـان را از بخـل      ه ايزكات نيز در زندگي انسان تـاثير بسـيار عمـد   
ومحبت مال ومتاع دنيا پاك ميسازد، ودر عين وقت سبب پاك شدن ورشد وانكشاف مال 
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قـوت   فزايـد، وهـم چنـان روحيـة تكافـل اجتمـاعي را      ان ميگرديده خير وبركت را در آ
 .ميبخشد

ميتوان مشاهده كرد كه  ويكي از آثار محسوس زكات را در اين حديث رسول اكرم 
اسق حديقة فالن، فتنحى ذلك  :نما رجل بفالة من االرض، فسمع صوتا في سحابةيب« :فرمودند

راج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء السحاب فافرغ ماءه في حرة، فاذا شرجة من تلك الش
فالن، لالسم  :يا عبد اهللا ما اسمك؟ قال :فقال له فاذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته،

اني سمعت صوتا في السحاب  :يا عبد اهللا لم تسالني؟ فقال :الذي سمع في السحابة، فقال له
اما اذا قلت هذا فاني انظر  :فما تصنع فيها؟ قال اسق حديقة فالن السمك، :الذي هذا ماؤه يقول

واجعل ثلثه في  :ة لهيوفی رو . بثلثه وآكل انا وعيالي ثلثا، وارد فيها ثلثه الى ما يخرج منها، فاتصدق
  144F1.»المساكين والسائلين وابن السبيل

مردي در يك دشتي از پارچه ابر ي صدائي را شنيد كه ميگفت بـرو وبـاغ فـالن شـخص را     "

پس آن پارچه ابر حركت كرد وآب داشته اش را در يك سنگ زار ريزانيـد وتمـام آن   . راب كنسي

آب در يك جوي جمع شد وآن مرد با حيرت وشگفت زياد مسير آب را تعقيب كـرد وناگهـان بـا    

اد ايـن  د مـي  مردي روبرو شد كه آب را توسط بيل ووسيلة كه در دست داشت بطرف زمينش سوق

مي بخشيد نام تان چيست؟ آن شخص صاحب زمين در جـواب   :روبرو شد گفت مرد زمانيكه با او

سپس صـاحب زمـين بطـرف ايـن مـرد      . همان نامي را گفت كه اين مرد آن نام را از ابر شنيده بود

من ايـن نـام تـرا از ابـر      :خيريت است شما چرا نام مرا پرسيديد؟ آن مرد گفت :متوجه شده گفت

اكنون كه شما حقيقـت   :صاحب زمين گفت :هيدد مي ع كار را انجامشنيدم پس در اين زمين چه نو

م يك بخـش آن در راه خـدا   كن مي را از من جويا شديد من حاصل اين زمين را به سه بخش تقسيم

م، ويك بخش آن را من با پسران وفاميلم ميخورم، ويك بخـش ديگـر آن را در خـود    كن مي صدقه

  ."زمين به مصرف ميرسانم
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 :روزه -ج

روزه را سپر فرمودند،  آثار ونتايج روزه هم بسيار بزرگ وعمده است؛ چون پيامبر  
سپر در برابر آتش دوزخ، ودر برابر گناهـان؛ چـون ايـن روزه اسـت كـه در اثـر آن قـوة        

 .دگرد مي شهواني انسان تضعيف
ز ند كه در نتيجة آن اكن مي ونيز افراد غني وثروتمند در اثر روزه احساس گرسنگي را 

 درد ورنج والم افراد فقير وبي بضاعت آگاه گرديده، بگونة احساس ترحم وعطوفت را به
 .ندكن ميها  آن

 :حج -د

د نيز آثار ونتايج بسـيار عمـده   گرد مي حج خانة كعبه كه در طول عمر انسان يكبار ادا
 :واساسي دارد كه بعضي آثار ونتايج خوب آن را ميتوان در چند نقطه بيان كرد

د شـو  مـي  ج مظهر عملي اخوت ووحدت اسالمي است، طوريكـه عمـال ديـده   ح -1 
هرگونه امتيازهاي رنگ، مليت، نژاد، زبان، وطن، اقشـار وطبقـات از بـين رفتـه حقيقـت      
عبوديت وبندگي، اخوت وبرادري تبارز نموده، همه با پوشيدن يك لباس، وبلنـد نمـودن   

 .ندكن مي له واحد را عبادت وپرستشيك شعار بطرف قبلة واحد روي گردانيده، معبود وا

حج يك مدرسه وكانون آموزشي است كه به مسلمان صبر وتحمـل وبردبـاري را    -2
تلقين، ودر عين حال يك زمينة بسيار خوبي براي لذت بردن از عبـادت وبنـدگي اسـت،    
ونيز حج وسيلة شناخت عظمت وبزرگـي خداونـد، وبيـاد آوردن قيامـت وسـختيهاي آن      

 .است

كسب اجـر وفضـيلت اسـت؛ چـون حسـنات       ييك فرصت بسيار خوبي براحج  -3
د، وسيئات وگناه هاي انسان ميريـزد، وبنـده بسـيار بـا     شو مي ونيكي ها در حج چند برابر

عجز وفروتني پيش پروردگارش ايستاده از اشتباهات وتقصيراتش تقاضاي عفو وگذشـت  
يد طوريكه تازه از مادر تولد شده د، وباالخره از گناهانش پاك وصاف بيرون مي آكن مي را

 .باشد
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حج زمينة بسيار خوبي براي آشنا شدن با عبادات، اخالق وجهاد پيامبران گذشـته   -4
 بوده ودر عين وقت انسان را به جداي از خانواده وفاميل، فرزند ووطـن آمـوزش وتربيـه   

 . هدد مي

مسـلمانان از  حج فرصت بسيار خوبي است براي شناختن وبررسي احوال عمومي  -5
غني وفقر، صحت ومـرض، توانمنـدي ونـاتواني، اسـتقامت وانحـراف       نگاه علم وجهل،
 .وساير امور ديگر

در حج عباداتي انجام مي يابد كه مخصوص آنجا بوده مانند طواف وبوسه نمـودن   -6
  .حجر االسود كه در جاي ومكان ديگري جواز ندارد

د كن مي مخصوص وكفن مانندي را به تنيكي از آثار ديگري حج كه محرم لباس  -7 
بخاطر آوردن مرگ وحوادث بعدي آن است، وحاجي بدين وسـيله بـراي آخـرت خـود     

 :د، طوريكه خداوند مي فرمايدگير مي باانجام دادن اعمال نيك وصالح آمادگي

  M9 : ; < >= L.145F1  
 ."استشما براي خويش توشه بگيريد وبدانيد كه بهترين توشه تقوي وپرهيزگاري "

اكنون بعد از بررسي آثار ونتايج عبادت، ونقش آن در زندگي انسـان مسـلمان ميتـوان    
 .عبادت را بطور بسيار مختصر وفشرده برشمردمتعدد فوايد 

 :عبادت اجمالي فوايد
 .انشراح قلب وراحت نفس، كشادگي در رزق وروزي، سالمتي اعضا وبدن -1

 .ت وضاللتتفكيك حق وباطل، وشناسائي حالل وحرام، هداي -2

 .دگرد مي عبادت سبب رفعت وبلندي مكان ومرتبة انسان -3

 .دگرد مي عبادت سبب رضامندي پروردگار از انسان -4

 .عبادت دليل يقين وايمان، ونشانه وعالمة دينداري انسان است -5

                                                 
 197 :هبقرسوره  1



 

 111 مسلمان ينقش عبادت در زندگ
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 شرك در عبادت) 12(

 البته تواضع، خضوع، تعظـيم عبادت وعبوديت به معنى اظهار خضوع و فروتنى است، 
واحترام مراتب و درجاتى دارد كه آخرين درجـه و بـاالترين مرحلـهء آن همـان عبـادت      

 .است

  :عبادت از ديدگاه شرع

عبادت از نظر شرعي تنها به معتى خضوع وفروتنى نيست، بلكه خضوع و فروتنى كه  
واحاطهء غيبى وفوق العادهء  فوق العادهء معبود، واعتقاد به سلطه توأم با اعتقاد به عظمت

 .او از لحاظ علم وقدرت او باشد، سلطه و احاطه اى كه كنه و ماهيتش قابل ادراك نيست
عبادت به معنى اصطالحى آن خواه به صورت نماز و روزه باشد، ويا نـذر وقربـانى،    

ار مـنعم  گـ روردپه عبادت بدنى ومالى همه و همه مخصوص چه عبادت قلبى وزبانى وچ
رى انجام شـود، شـرك   گاست، وجز او براى هر كسى وموجود دي ها نعمتى وولى حقيق

  :به آيات زير اندك دقت نمائيد. دگرد مي در عبادت محسوب

f M g h i j k ml L 146F1 
رسـتش بـا او همتـا وانبـاز قـرار      پيز را در عبادت وچ چكس وهي چرستيد، وهيپتنها خدا را ب"

 ."ندهيد

f  Mâ æåäã èç é ê ë íì  îL 147F2 
پس هر كس كه خواهان ديدار پروردگار خويش است، بايد كار شايسـته انجـام دهـد، ودر    " 

 ."پرستش كسى را با پروردگارش شريك قرار ندهد
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f  M\ ] ^ a`_ cb d fe g h  iL 148F1 
ر معقـول اسـت   گيريد، مگيامبران را به خدائى بپ ان وگز به شما دستور نميدهد كه فرشتگهر " 

 "فرمان دهد بعد از آنكه مسلمان شديد؟ كه شما را به كفر
د كه عبادت غير خدا شرك اسـت، ودر آيـهء   شو مي از آيهء اول ودوم بخوبى دانسته 

  :سوم ميگويد
بلكه پيامبران وفرشتگان مقرب الهى نيز شايستهء پرستش نيستند،  -نه تنها بتها - 

 Md ef g :دكن مي پرستش مخصوص خدا است، ودر جملهء بعدى آن عالوه

h iL 
كفـر  هـا   آن اين تعبير واضح ميسازد كه عبادت فرشتگان پيامبران، ودعوت به عبـادت 

 .دشو مي شمرده
عبادت بخش هاى مختلفى دارد شامل سجده، ركوع، دعا، استعانت واستمداد جستن،  

مي باشد كه تمام اين امور مخصوص خدا است، و انجام ... بيم واميد غيبي، نذر، قربانى و
 .رى جز خدا شرك در عبادت استگيز ديچن براى هر شخص وهر دادن آ

 :سجده براى غير خدا -الف

د شـو  مي فتهگاز تعريف عبادت دانستيم كه آخرين مرحلهء خصوع و تذلل را عبادت  
كه مصداق روشن آن سجده است؛ بنا بر ايـن سـجده از مهمتـرين انـواع عبـادت بـوده،       

نبايد سجده كرد، وسجده براى غير خدا شرك ومخصوص خدا است، ودر برابر غير خدا 
 .است
به همين دليل قرآن سجده را عبادت معرفى نمـوده، مخصـوص خـدا قـرار داده واز      

  :دكن مي سجده كردن در برابر غير خداوند صريحاً نهى
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  M§ © ¨ «ª ®¬ ¯ ° ² ± ´³ 

µ ¶ ¸ ¹ ¼»º L149F1 
خورشيد وماه سجده نكنيد، تنهـا  از نشانه هاى قدرت خدا شب وروخورشيد وماه است، براى "

 . "يدكن مي ر واقعاً او را عبادت وبرستشگرا آفريده است، سجده كنيد، اها  آن براى خدائى كه

وهم چنان در حديث هاى صحيح سجده را حق خداوند مهربان دانسـته، و بـر عـدم     
  :دكن مي تأكيد سجود براى غير خدا حتى پيامبر

9T1-  از ابو هريره نقل كرده است كه او از پيـامبر امام ترمذى با سند صحيح   روايـت
 ."لو كنت آمر أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها": 9Tنموده كه او فرمود

ر در اسالم اين مجاز ميبود كه شخصى براى شخصى جز خدا سجده ميكرد، من بـه زنهـا   گا" 

 ."نمايند فرمان ميدادم كه در برابر شوهر هايشان سجده

عن قيس بن سـعد   :دكن مي نين روايتچامام ابو داود با سند صحيح در اين مورد  -2

  :قال

فأتيت  :قال!رسول اهللا أحق أن يسجد له :أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت"

إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول اهللا، أحق أن نسجد  :فقلت النبي

فال تفعلوا؛ لو كنت آمر أحداً  :قال.ال :قلت :أرأيت لو مررتني بقبرى أكنت تسجد له؟قال :قال.لك

 ."أن يسجد ألحد، ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن؛ لما جعل اهللا لهم عليهن من حق
رفتم، وديدم كه مردمان آنجـا بـه    -نام شهرى در عراق -در حيره :ويدگ قيس فرزند سعد مى"

 -سزاوارتر است كـه مسـلمانان  10T 10Tيامبر اسالمپ :فتمگند، من در دل خود كن مي سجدهان خود گبزر

 ."براى او سجده نمايند -داشت آنگبخاطر احترام وبزر

آمدم، برايش حكايت نمودم كه مردمان حيره براى تعظيم بزرگـان  9T 9Tهنگاميكه به حضور پيامبر

 9Tپيـامبر . ن برايـت سـجده نماينـد   خود سر به سجده مى نهند، وتو مستحق تر هسـتى كـه مسـلمانا   
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 9Tنـه   :ى؟ گفـتم كن مي ا گر پس از مرگم گذرى به قبرم داشته باشى، در برابر قبر من سجده :فرمود

 .مكن)سجده براى من(چنين كارى :فرمود. خير

اگر در اسالم اين مجاز ميبود كه شخصى براى شخصى جز خدا سجده كند، من به زنها فرمـان  

نمايند؛ نسبت حق بزرگى كه خداونـد بـراى شـوهران بـر      هر هايشان سجدهميدادم كه در برابر شو

 .باالى همسران شان الزم گردانده است

ر سجده بطور قطع براى عير خدا حرام ونا درست باشـد،  گاسخ اين سوال كه اپو اما  
ان بـراى آدم  گونه بود؟ ويا سـجدهء فرشـت  چگسرانش در برابر يوسف پسجدهء يعقوب و

 ود؟ونه مجاز بچگ
يشين جايز بـوده، ولـى   پدر امت هاى  -نه اصول -برخى از مسايل وجزئيات :اينستكه

 .براى امت اسالمى حرام قرار داده استآن را  اسالم
سجدهء فرشتگان براى آدم، وسجدهء يعقـوب وپسـرانش در برابـر يوسـف سـجدهء       

عنوان عبـادت؛ چراكـه   ، نه سجده به اند داده به امر خدا انجامها  آن احترام وتعظيم بود كه
انجام عبادت براى مخلوق به هر شكلى كه باشد، در هيچ دين وآيين آسـمانى مجـازنبود   

M  :بدليل اينكه توحيد در عبادت ومبارزه عليه شرك سر خط دعوت تمام پيامبران اسـت 

\ ] ^ a`_ cb L.150F1  
 ."و شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد"

از غير خدا  -ه غير آنچه به عنوان عبادت وچ -اسالم سجده را به هر عنوانى كه باشد
 .د، وحق مخصوص خدا ميداندكن مي نفى
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 :دعا واستمداد جستن از مخلوق -ب

ى گـ دعا، استعانت، استغاثه واستمداد كلماتيستكه با اندك تفاوت در مفهوم لغوى جمل
است از يـارى طلبيـدن، كمـك خواسـتن، ودر      د، وآن عبارتكن مي يك مفهوم را تعقيب

 .وقت حاجت بخاطر فرياد رسى صدا زدن
ر عـام  گالبته اغاثه يارى طلبى، ودرخواست كمك در وقت مصيبت وبال، وكلمات دي 

سنديده، وهم كمك خواهى در بال و مصـيبت  پيز هاى چاست شامل طلب خير، عافيت و
 .ميباشد

ان گان، فرشـت گعم از زنده ومرده، نيكان وبزرا -استعانت واستمداد جستن از مخلوق 
  :شرك است به داليل آتى -يامبرانپو

يكـى اختيـار    چمخلوق نا توانى هستند كه نه براى خود ونه براى هـي ها  آن زيرا -الف
خداونـد در  . وقدرت نفع وضرر رسانى را ندارند، ونه حاجت كسى را بر آورده ميسـازند 

  :دفرماي مياين مورد 

 M! " # $ % & ' *)( ,+ .- / 10 L.151F1 
بر طرف كند، وا گر خيـرى  آن را  دتوان نمي كس جز او چبه تو برساند، هي ا گر خداوند زيانى"

 ."د فضل ولطف او را از تو بر گرداندتوان نمي كس چبه تو بخواهد هي

 ± ° ¯ ¬ ® M¨ © «ª  :ونيز ارشاد است 

³² µ´ ¸¶ ¹ º » L.152F2 

د هر گاه او را كن مي رياد در مانده ميرسد، بال گرفتارى را بر طرفبلكه ميپرسم كيست كه به ف" 

 ."طلبد، وكيست كه شما را در زمين جايگزين يكديگر قرار داده است؟ به كمك
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اسـتعانت   -كه هر مؤمن كراراً در نماز ها وخارج نماز ميخوانـد  -ودر سورهء فاتحه  
  :دفرماي ميال قرار داده ار متعگروردپواستمداد جوئى را همانند عبادت مخصوص 

 M2 3 4 5L. 
 ."تنها تو را مى پرستسم، وتنها از تو كمك ويارى ميطلبيم"

10Tودر حديث صحيح پيامبر  10T  ضمن اندرز هاى خود به پسر كاكايش عبد اهللا بن عباس
 ."...يا غالم، إذا استعنت فاستعن باهللا، وإذا سألت فاسأل اهللا": فرمود
يـزى را هـم   چكمك ويارى ميخواهى، تنها از خدا كمك بخواه، و اميكهگهن! سر نوجوانپاى "

 ."طلب داشته باشى گى تنها از خداوند بزركن مي طلب

از جملهء بهترين عبادت به شمار  -به شهادت قرآن وحديث -دعا واستعانت -ب
خداوند  براى مخلوق شرك است، -همانگونه كه قبالً گذشت -ميرود، وانجام عبادت

 M- . / 0 4321  :غافر ارشاد فرموده استبزرگ در سوره 

5 6 7 8 :9L 153F1 
رفع نياز مندى ها وحل مشكالت خـود را از مـن    -مرا به فرياد خوانيد :فتگار شما گروردپ" 

تر از آن ميدانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار وذليل وارد گكسانيكه خود را بزر. ذيرمپتا ب -بخواهيد

 ."دوزخ خواهند شد

10Tصحيح كه امام ترمذى وابن ماجه روايت نموده اند، پيامبر ودر حديث  10T  دعا را عين
 ."دعا عين عبادت است" ."الدعاء هو العبادة": عبادت توصيف نموده فرمود

را )براى حل مشكالتها  آن استعانت از مخلوق، وفرياد زدن(قرآن كريم اين عمل -ج
  :عمل شركى معرفى نموده است

                                                 
 60:غافر هسور 1



 

 119 شرك در عبادت

  M`_ a cb f ed g jih k l 
onm p  rqL.154F1 

به فرياد بخوانيد، صداى شـما  ) براى حل مشكالت و رفع نياز مندى هاى خود ( را ها  آن اگر"

اگر بشنوند توانائى پاسخگوئى به شما را ندارند، وروز قيامت ايـن عمـل   ) فرض(نوند، وبهش نمى را

 . "ندكن مي شرك ورزى شما را انكار

دعـا وحاجـت خواسـتن از معبـودان باطلـه       منظور از شرك ورزى در اين آيه همان 
د كـه معبـودان   فرماي ميتعبير نموده "عبادت"ر بهگوجعلى است كه قرآن از آن در آيهء دي

  :انكار ميورزندها  آن رستش و به فرياد خواستنپروز قيامت از عبادت و

 M½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÇÆÅÄ È ÊÉ Ë Ì Í ÎL.155F2 
يارى مى طلبنـد كـه تـا    ها  آن ه فرياد ميخوانند، وازمراه تر از آنستكه افرادى را بگه كسى چ" 

نه ميشنوند، (ان بى خبراند گاسخ داده نمى توانند، واصالً از فرياد فرياد زنندپروز رستا خيز برايشان 

ـ  )روز قيامت(اميكه مردمانگوهن). ونه اطالعى از آن دارند رد آورده شـدند، بـه فريـاد خواسـته     گ

 ."ندشو مي ايشان منكر)بفرياد خواستن(رستشپند، واز گرد مي انگدان دشمنان براى فرياد زننگشد

  :نكته
د شو مي اين نكته را بايد خاطر نشان ساخت كه استعانت واستمداديكه عبادت شمرده

 :عبارت از
استعانتى است كه توأم با اعتقاد عظمت كسى باشد كه از آن استمداد مى جويد،  -الف

آن از لحاظ علم وقدرت معتقد بوده باشد كه تسلط غيبى وبه تسلط واحاطهء فوق العادهء 
آن باالتر از اسباب ووسايل عادى است كه او با اين قدرت وتوانائى فوق العادهء خود بـه  
شخصيكه از آن استمداد ميجويد، كمك ويارى رسانيده ميتواند همان طور كه خداوند بـا  

 .دكن مي هده را بخواچفرمان مطلق وارادهء فوق العادهء خود هر 
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نين قدرت را جز خداوند كسى ندارد، واعتقاد آن به غيـر خداونـد   چشكى نيست كه  
 .شرك اكبر است

منظور از دعا واستعانت آنستكه از قدرت وتوان مخلوق بيرون بوده، ومخلوق به  -ب
 .هيچ وجه نتواند از عهدهء بر آوردن آن حاجت ونياز بدر آيد

وتوانائى بشر بيرون نيست، وامتناع در آن ديده نميشود، اما اموريكه معموالً از قدرت  
در صـورتيكه اسـتعانت در كارهـاى حـرام، ظلـم       -همچو مسايلاستعانت از مخلوق در 

مشروعيت دارد، مثالً كسى در آب غرق شـود، ويـا در    مباح و -وتجاوز به ديگران نباشد
ن صورت نجات وكمك ران براى نجات خود كمك بخواهد، در ايگميان آتش افتد، از دي

 .رسانى او بر هر انسانى كه قدرت كمك رسانيدن او را دارد واجب است
 :در كار هاى خير و امور مباح -در سطح توانائى خود -وهم چنان كمك رساندن 

  M¿ À Á ÃÂ Ä ÆÅ ÉÈ Ç L 156F1 
وز ر را در راه تجـا گشـتيبانى نمائيـد، وهمـدي   پر را يارى وگارى همديگرهيز پدر راه نيكى و" 

 ."دشتيبانى نكنيپرى يارى وگوستم

 :ذبح وقربانى به نام غير خداوند -ج

  :ذبح به نام غير خداوند دو مفهوم دارد 
 .بريده شود -...اعم از نيكان، امامان، بزرگان و -سر جانورى به نام غير اهللا -1
حيوانى را به قصد تقرب ورضاى مخلوق كه از آن ترس واميد فوق العاده وغيبـى   -2

 .گرچند در وقت ذبح نام خداوند گرفته شود تخصيص داده شود،ها  آن دارد، بنام
سر بريدن حيوانى بنام غير خدا، وهم چنان تخصيص دادن حيوانى به عنـوان قربـانى    

 وتقرب جستن به كسى جز خداونـد شـرك اسـت؛ چـون ايـن عمـل عبـادت محسـوب        
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ال، ومنحصر بـه ذات پـاك او   د، وعبادت بهرعنوانيكه باشد، مخصوص خداوند متعشو مي
 .است، وانجام دادن آن براى غير خدا شرك ميباشد

 M£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© «L 157F1  :دفرماي ميخداوند متعال  
 ."نماز، تمام عبادت، زندگى ومرگ من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است :بگو"

 MZ [  \L 158F2  :ونيز فرموده است
 -نه كس وچيز ديگـرى  -وتنها براى پروردگارت وبه نام او تنها بنام پروردگارت نماز بخوان،"

 ."قربانى كن

 ."لعن اهللا من ذبح لغير اهللا": ودر حديث صحيح مسلم چنين آمده است
 ."نفرين خدا باد بر كسيكه حيوانى را بنام غير خدا ذبح نمايد" 

 در اين حديث شامل هر دو صـورت ذبـح بنـام غيـر خـدا     "من ذبح لغير اهللا"جملهء 
 .چه به عنوان تقرب ذبح نمايد، ويا در وقت ذبح نام غير اهللا گرفته شود :دباش مى

توضيح بيشتر اين مسأله در حديثى كه امام احمد از طارق بن شهاب باسـند صـحيح    
  :روايت نموده چنين آمده است

10Tقال رسول اهللا   10T: "كيف   :قالوا. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب
مّررجالن على قوم لهم صنم اليجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا  :يارسول اهللا؟ قال ذلك

فقّرب ذباباً، فخلوا سبيله .قّرب ولو ذباباً  :قالواله. ليس عندي شيء أقّرب :قال.قّرب :ألحدهما
قه، فضربوا عن.ما كنت ألقرب ألحد شيئا دون اهللا عزوجل :فقال.قّرب :وقالوا لآلخر. فدخل النار
 ."فدخل الجنة

9Tپيامبر اسالم "  9T به سبب مگسى يك مرد وارد بهشت، ومرد ديگرى وارد آتـش دوزخ   :فرمود

يك بتى ها  آن دو مردى از نزد قومى گذشتند كه :فرمود9T 9Tچگونه؟پيامبر :اصحاب پرسيدند. گرديد

 .كش نمودن نذر وقربانى از آن محل عبور نميكرد داشتند، وهيچ يكى بدون پيش
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مـن   :او گفـت .چيزى را پيش كش نمايدها  آن خواستند كه بنام بتها  آن آن مردم از يكىپس  

 .گرچند مگس هم باشد، بنام آن پيش كش نما :برايش گفتند.مالك چيزى نيستم كه بنام آن بدهم

 .وارد دوزخ گرديد) پس از مرگ(مگسى را به نام آن به قصد تقرب پيش كش نمود، واو 

من چيزى را بنام غير  :كه بنام بتهايشان چيزى را تخصيص دهد، او گفت واز ديگرى خواستند 

 ."خدا به قصد تقرب پيش كش نمى نمايم، پس او را كشتند، واو وارد بهشت شد

د كه پيش كش قربانى به نام مخلوق شرك وگناه شو مي از اين حديث بخوبى استفاده 
 بـراى خـود دارى   واما مرد دوم سنگينى است كه مرد اول با انجام آن مستحق آتش دوخ،

 . ازاين عمل جان شيرين خود را از دست داد، ولى براى ارتكاب شرك آماده نشد

  :اهللا صورت هاى ذبح بنام غير 
 :حيوانى كه هنگام ذبح آن نام غير خدا بر آن برده شود، مثال هنگـام ذبـح بگويـد    -1 

 ... زار، بزرگ وبنام مسيح، ويا بنام سخى صاحب، ويا بنام فالن پير، م
اين عمل عمل شركى است كه قبل از هر چيز با ايمان نا سازگار اسـت؛ زيـرا ايمـان     

خداوند را يگانه ميداند، واو را در الوهيت يكتـا ميخوانـد، وبـر ايـن يگـانگى مقتضـيات       
بـا كمـال نيـات     :اند، ونخستين چيز از اين مقتضـيات اينسـتكه  گرد مي يگانگى را مترتب

تنها به آفريدگار يكتا باشد، وهر حركت وعملى بنام آن آغاز گردد؛ لـذا هـر   وپندار توجه 
خداوند متعال در ايـن مـورد   . چيزيكه نامى غير نام خدا برآن برده شود، حرام خواهد بود

  :فرموده است

 M! " # $ % & ' ( ) *L 159F1 
هنگـام   به شما حرام است خوردن گوشت مردار، خون جارى، گوشت خوك وحيواناتيكه به" 

 ."برده شودها  آن ذبح نام غير خدا بر
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 MP Q R VUTS W X ZY [ \ ] _^ 
a` b c d e L 160F1 

از گوشت حيوانيكه به هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده است، نخوريد؛ چراكه خوردن از " 

 آن نا فرمانى از دستور خدا است، شيطان ها مطالب وسوسه انگيزى بطور مخفيانه به دوسـتان خـود  

ند؛ تا اينكه با شما منازعه كنند، اگر از آنان اطاعت نموديد بيگمان شـما مشـرك خواهيـد    كن مي القا

 . "بود

ذبح به قصد تقرب بـه خداونـد درمحليكـه بـراى قربـانى وتقـرب بنـام غيـر اهللا          -2
تخصيص يافته، ومحل عبادت گاه غير اهللا است مانند برخى از بتكده ها، قبرهـا، زيـارت   

 ...گاه ها و
حرام است؛ زيرا ين كار  -گرچند بنام اهللا بوده باشد -در همچو محالت نذر وقربانى 

 .به عمل مشركين شباهت دارد
  :امام ابوداود از ثابت بن ضحاك با سند صحيح روايت كرده است كه او فرمود

أنحر إني نذرت أن  :فقال أن ينحر إبال ببوانة، فأتى النبي  نذر رجل على عهد رسول اهللا"
هل كان فيها عيد  :قال.ال :هل كان فيهاوثن من أوثان الجاهلية يعبد؟قالوا :إبًال ببوانه؟ فقال النبي

 .ال :من أعيادهم؟قالوا
 ."فإنه النذر في معصية اهللا، وال فيما ال يملك ابن آدم أوف بنذرك؛ قال رسول اهللا

161Fمردى بر خود نذر كرد كه شترى را در بوانه  :ترجمه

10Tايد، به حضور پيامبرذبح نم2 10T آمده از او

10Tدريافت حكم اين نذر رانمود؟ پيامبر 10Tآيا در آنجا بتى از بتهـاى دوران جاهليـت پرسـتيده    :فرمود 

 :د؟ گفتنـد گرد مي آيا جشنى از جشن هاى جاهليت بر گزار :سپس فرمود. نه خير :گفتند"د؟شو مي
نذريكه به اساس معصيت بوده باشـد، ويـا    به نذر خود وفا نما؛ زيرا :فرمود10T 10Tآنگاه پيامبر. نه خير

 .نداشته باشد، قابل اجرا نيستآن را  نذريكه انسان اختيار وملكيت
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نذر در محليكه بـراى عبـادت مخلـوق تخصـيص      :د كهشو مى از اين حديث استفاده
 .گزارى جشن هاى جاهليت معصيت وگناه استيافته، وهمچنان نذر وعبادت در محل بر 

 :ير اهللانذر به نام غ -د

 .بر عهده گرفتن، وچيزى را بر خود الزم قرار دادن :نذر در لغت به معنى

الزم قرار دادن چيزى بر عهـدهء خـود كـه از     :شريعت عبارت است از ودر اصطالح 
 .جانب شريعت ملزم به انجام آن نيست

  :نذر دو قسم است 

  :نذر براى اهللا -الف
ء شرك پاك باشد، چنين نذرى جايز بوده، ومورد اگر نذر براى اهللا، واز هر نوع شايبه 

  :ودليل مشروعيت آن داليل زير است. قبول بارگاه الهى قرار ميگيرد

1-  M¡ے L.162F1 "وفا كنند -اگر نذر كرده اند -به نذر هاى خويش". 
  :قرآن در ضمن توضيح صفات نيكان ميگويد -2 

 M) ,+* .- /L 163F2 
 ."ى مى هراسند كه شر وبالى آن گسترده وفرا گير استند، واز روزكن مي به نذر خود وفا" 

10Tنقل است كه پيامبر لدر صحيح البخارى از عايشه 10T من نذر ان يطيع اهللا " :فرمود
 ."فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

شخصيكه نذر كرده كه كار نيكى انجام دهد، بايد به نذر خود وفا كند، وشخصيكه نذر كرده " 

 ."د، بايد از انجام گناه خود دارى نمايدكه گناهى كن

10Tحديث ثابت بن ضحاك در اين مورد گذشت كه پيامبر  -3  10T فرمود:  
 "فإنه النذر في معصية اهللا، وال فيما ال يملك ابن آدم"
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  :دشو مي از نصوص فوق مطالب آتى استفاده 
 .مشروعيت نذر براى اهللا -1
چنـان در امـور طاعـت درسـت     نذر در چوكات ملكيت وتصـرف انسـان، وهـم     -2

 .وواجب الوفا است

 .نذريكه در آن معصيت ويا احتمال معصيت وگناه بوده باشد، قابل اجرا نيست -3

 ...اگر نذر براى غير اهللا بوده باشد، از قبيل نذر كردن براى پيامبر، ولى، پير، قبر و -4
د؛ چـون نـذر   شـو  مـي  چنين نذرى حرام و باطل بوده، مرتكب آن در شرك اكبر واقع

كننده از قبر، يا ولى ويا بزرگ قضاى حاجت وشفاى مريض خود را مى طلبـد، ويـا از او   
ميخواهد كه غايب ومفقود او را حاضر گرداند، ويا مال او را از دستبرد ظالمان نگهـدارد،  

  :اين گونه نذر با چنين اعتقاد به اتفاق علما باطل وحرام است به داليل زير

راى مخلوق است، ونذر نوعى از عبادت بـه شـمار ميـرود كـه انجـام      اين نذر ب -الف
 .عبادت براى مخلوق شرك است

 .است، ومرده قدرت تملك را ندارد)مردگان(نذر براى ميت -ب
نذر كردن به اين اعتقاد كه مرده وديگر مخلوق قدرت تصـرف در امـور كاينـات     -ج

 .رادارند، كفر است
طوريكه در بحث گذشته  -كه عبادت گاه مخلوق استوهمچنان نذر بنام اهللا در محلي 

جايز نيست؛ زيرا اين نذر گرچند براى خـدا اسـت، ولـى بخـاطر اينكـه       -توضيح گرديد
درمحلى انجام شده كه محل شرك است، به عمل مشركان شباهت دارد كه حرمـت آن از  

 .دشو مي حديث ثابت ابن ضحاك دانسته
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آنچه كه ما مسلمانان به آن باور ويقين كامل داريم اين است كه دين مقدس اسالم 

در پهلوي سايرخوبيهايش يك دين كامل وجامع بوده كه تمام احكـام وموضـوعات   

متعلق به انسان را در دنيا ودر عالم بعد از دنيا وقبل از آخرت كه عالم قبر ويا بـرزخ  

قر آخري ودائمي انسان اسـت، در قـرآن كـريم بـه     است، وهم چنان در آخرت كه م

به شيوة مفصل وعملـي بيـان     شكل اجمالي ومختصر، وتوسط گفتار وكردار پيامبر

 . نمونه است

قبـل از اينكـه از    هم چنان ما مسلمانان به اين نيز ايمان كامل داريم كه پيامبر 

عبادات واحكام شرعي را، اين دنيا رحلت نمايند، نه تنها آداب وشيوه هاي ادا نمودن 

بلكه هر آن عملي را كه در دنيا وآخرت به خير انسان تمام مي شده باشد امت را بـه  

آن داللت ورهنمايي نموده، واز هرعمل وكاري كه به ضرر انسان تمام شود، امـت را  

 .از انجام دادن آن عمل، بر حذر داشته است
ن اسـت كـه برخـي مسـلمانان بلكـه      اما آنچه كه ماية نگراني وبسيار تأسف است اي 

اكثريت قـاطع مسـلمانان در اثـر نداشـتن علـم ودانـش ضـروري وناديـده گـرفتن آداب          
ومقررات شرعي، ماهيت وحتي شكل شرعي حكم برخي عبادات واحكام را تغيير دادنـد  

 . كه در نتيجه بجاي اجر وثواب، مرتكب گناه ومعصيت گرديدند
ل مشهور ديني كه مـردم در اثـر عـدم درك اهـداف     چنانچه يكي از مفاهيم ويا مسائ 

ومقاصد آن ويا در اثر فاصله گرفتن از نصوص صحيح ومعتبر كتاب وسنت وعدم توجـه  
به آداب آن، شيوه هاي شرعي وصحيحش را عمال در نظر نگرفته مرتكـب انحـراف ويـا    

 .افراط گرديده اند، مسئلة زيارت قبور است
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د، از خود احكام وآدابي دارد وهر باش مي مستحبزيارت قبور كه يك عمل مشروع و 
مسلمانيكه ميخواهد به زيارت قبرستان برود، بايد در مورد احكام وآداب آن، وهـم چنـان   

 .در ارتباط اهداف ومقاصد آن، آگاهي كامل داشته باشد
نصيحت وخير خواهي را يكـي از    اينك با توجه به اينكه پيامبر بزرگوار اسالم 

م تا در پرتـو آيـات وروايـات    نماي مي لذا بنده سعي ؛گ دين قرار دادندبخشهاي بزر

  .مفهوم شرعي زيارت قبور را با برخي آداب وحكمتهاي آن بيان نمايم صحيح

 :مفهوم شرعي زيارت قبور

نا بيرون شدن ورفتن به طـرف قبـر ويـا قبرسـتان بطريقـة      منظور از زيارت قبور هما 
ر حق اموات، واخذ درس وعبـرت از وضـعيت ايشـان    شرعي، وبه غرض دعا واستغفار د

 .دباش مي وقبرستان،

 :حكم شرعي زيارت قبور

زيارت قبور براي مردان بمنظور پند گرفتن وياد آوري آخرت نه تنها يـك عمـل    

البته بشرط اينكه زائـر عقيـدة توحيـدي داشـته، ودر     . دباش مي مشروع بلكه مستحب

حاجت وكمـك   :خداوند متعال شود، مانندهنگام زيارت از چيزي كه موجب غضب 

 164F1.خواستن از صاحب قبر، سجده وانحنا بر قبر وامثال آن، خود داري نمايد
اما در حق زنان علما اختالف نظر دارند، طوريكه برخي از ايشان بسبب نرم دلي وكم 
صبر ويا بي صبر بودن زنان كه شايد مرتكب برخي اعمال نا مشروع ماننـد نوحـه وبلنـد    

شوند نا جايز، وبرخي ديگـر بسـب عـام بـودن دليـل مشـروعيت جـايز         دن سر وصداكر
 .جواز آن را به زنان، مقيد به برخي شروط دانسته اند دانسته، وگروه سوم
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األكثـر  « ::چنانچه امام نووي همين نظر سوم را نظر اكثريت قرار داده، گفته است 

 .»خروجها ة، وفي صور، في قولهاالمخالفة الشرعيةعلى جواز ذلك مع أمن 
يعني جواز رفتن زن به زيارت در صـورتي اسـت كـه زن در هنگـام زيـارت از قـول       
وگفتار خالف شرع، ودر هنگام بيرون شدن از خانه از اختيار نمودن هيئت وصورت غيـر  

  .شرعي خود داري نمايد

 :قول راجح در مسألة زيارت زنان

 يـدگاه هـاي خـود داليلـي را ارائـه     در اين شكي نيست كه هر گروه بـراي تقويـة د   
ارند، اما عدة زيادي از محققين با استناد به داليل متعدد شرعي از جمله اصل پذيرفته د مي

شدة سد ذرايع كه بيرون شدن زنان به زيارت سبب مرتكب شـدن برخـي اعمـال حـرام     
توجـه  د، وهم چنان با گرد مي وناشايسته وهم چنان سبب در فتنه واقع شدن برخي مردان

به اينكه حكمت جواز زيارت در حق زنان يك امر مخفي وپوشيده است، ودعـا در حـق   
 . ميت بدون زيارت هم امكان پذير است

با توجه به نكات فوق ونكات ديگري، عدة زيادي از محققين همان قول اول يعني 

 165F1.اند داده حرام بودن زيارت زنان را ترجيح

 :داليل مشروعيت زيارت قبور

دانميكنـد ، پـس زيـارت قبـور را     پيمي بدون دليل وسند شرعي مشـروعيت  هيچ حك
يم بايد دليل مشروعيت آن را ولو بشكل اجمالي نيـز يـاد داشـته    اند مي زمانيكه ما مشروع

 .باشيم
در مورد زيارت قبور كه در اصل يك عمل مباح بوده ودر صورت داشـتن نيـت   

يتي را در قرآن كـريم سـراغ   د، كدام آگرد مي صحيح وهدف نيك سنت ويا مستحب

                                                 
 ).84 – 83 :ص( شفاء الصدور فی زيارة املشاهد والقبور  1
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در پهلوي اينكه مردم   نداريم، اما در احاديث روايات متعددي وجود دارد كه پيامبر

 . اند داشتهرا به زيارت قبور اجازه دادند، دعا وبرخي حكمت هاي آن را نيز بيان 

  :فرمودند  روايت نموده است كه پيامبر  هبريد -1

  166F1.»فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور« 
بعـد از  ( شما را از رفتن به زيارت قبرها منع نموده بودم، اكنون ) اوايل اسالم(من در گذشته "

 ."برويد) ميتوانيد(به زيارت قبرها ) اينكه عقيدة توحيد ويكتا پرستي در اذهان وقلبها جابجا گرديد

ر برخي علما در جريان شرح حديث فوق علت ممنوع شـدن زيـارت قبـور را د    

كه مردم در ابتدا تازه از شرك وبت پرسـتي فاصـله    اند داشتهابتداي اسالم چنين بيان 

گرفته بطرف توحيد ويكتا پرستي روي آورده بودند، پس به علت اينكه زيارت قبـور  

زيرا گناه  ؛از زيارت قبرها منع نمود  وسيلة عودت مجدد بطرف شرك نشود، پيامبر

 ، وسايل آن نيز به همان اندازه ممنـوع وحـرام  ومعصيت هر قدر سخت وبزرگ باشد

 .دباش مي
لذا وسايل رسيدن به آن مانند نظـر   ؛بطور مثال زنا چون يك عمل فحش وناروا است 

 .دباش مي كردن وخلوت با زنان نا محرم، نيز به همان اندازه گناه وممنوع
لذا  ؛پس به عين شكل شرك وبت پرستي چون نسبت به تمام گناهان بزرگتر بود 

در آغاز مسلمانان را از رفتن به زيارت قبور   بخاطر خود داري نمودن از آن پيامبر

اما بعد از اينكه توحيد وايمـان  . كه احتمال ميرفت وسيله براي شرك گردد، منع نمود

در اذهان وقلبهاي مردم مستقر وجابجا گرديد، واين خطر احتمالي كه زيارت قبور بار 

بر اساس مصالح وفوايد متعددي كه   پيامبر ك نشود رفع شد،ديگر وسيلة براي شر

 :عنقريب بيان خواهد شد، حكم ممنوع بودن زيارت قبور را از ميان برداشـته، فرمـود  

                                                 
 ).977( مسلم صحيح  1
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اكنون بعد از اين مسلمانان ميتوانند به زيارت قبرها رفته، در حق مرده ها دعاي خيـر  

 .نمايند

  كلما كان ليلتها من رسول اهللا  كان رسول اهللا: "روايت است لاز عائشه  -2

غدا  ،السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون :يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول
 167F١.»مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد

از طرف آخـر شـب بـه      شبيكه نوبت من مي بود پيامبر :دگوي مي لعائشه  

  :دشو مي ند كه ترجمه اش چنينخوا مي تان بقيع رفته، دعاي فوق راقبرس
سالم بر شما، آنچه به شما وعده داده شد نزد شما آمد، و تا فردايـي مهلـت   ! اي جمع مؤمنان"

 .»داده شده و ما ان شاء اهللا به شما ملحق خواهيم شد الهي اهل بقيع غرقد را بيامرز

 :زيارت قبور سه مسأله وجود داردد كه در شو مي از اين حديث معلوم

 سالم به مرده ها -1

 دعا براي آنها -2

 .به ياد آخرت افتادن -3

 .شب هم جواز دارد هم چنان از حديث فوق معلوم شد كه زيارت از طرف
  َكاَن َرُسوُل اللَّهِ ": دگوي مي روايت شده كه  هاز بريد در صحيح مسلم -3

يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن يـَُعلُِّمُهْم ِإَذا َخَرُجوا ِإَلى اْلمَ  َقابِِر َفَكاَن قَائُِلُهْم يـَُقوُل السَّالَُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدِّ
 ..168F2 »َواْلُمْسِلِميَن َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلَالِحُقوَن َأْسَأُل اللََّه لََنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيةَ 

ادند تا در د مي وند دعاي فوق را تعليمبراي مردميكه ميخواستند به طرف قبرستان بر  پيامبر" 

 ."هنگام زيارت آن دعا را قرائت نمايند

                                                 
 ).974(مسلم صحيح   1
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 :حكمت هاي زيارت قبور

بعد از اينكه مشروعيت زيارت قبور به عنوان يك حكم شرعي ثابت گرديد، واين  

هم يك حقيقت مسلم است كه هيچ حكم شرعي خالي از حكمت ومصـلحت شـده   

ميخـواهم برخـي از حكمـت هـاي     ) زيارت قبور حكمت(نميتواند؛ لذا تحت عنوان 

 :مشروعيت زيارت قبور را بيان نمايم

 :ياد مرگ وآمادگي براي آن – 1
يكي از حكمتهاي مشروعيت زيارت قبور همانا بخاطر آوردن مرگ وآمادگي  

 :دگوي مي روايت شده كه  هبراي آن است، چنانچه در صحيح مسلم از ابوهرير

مادرش رفته گريان كرد وكساني را در اطرافش بودند نيز به  به زيارت قبر  پيامبر

استَأْذَنْت ربى فى أَنْ أَستَغْفرَ لَها فَلَم يؤْذَنْ لى واستَأْذَنْتُه فى أَنْ « :گريه آورد، وگفت

توا تُذَكِّرُ الْمفَإِنَّه وروا الْقُبى فَزُورنَ لا فَأُذرَهقَب ور169.»أَزF1 
من از پروردگارم اجازه خواستم تا در حق مادرم مغفرت طلب كـنم امـا اجـازت داده نشـد     "

سپس اجازة رفتن به زيارت قبرش خواستم كه برايم اجازت داده شد، پس شما مسـلمانان هـم بـه    

 .".زيرا زيارت قبر مرگ را به ياد انسان مي آورد ؛زيارت قبرها برويد

 :ياد قيامت وآخرت –2
د، باش مي شروعيت زيارت قبور بخاطر آوردن قيامت وآخرتحكمت ديگر م 

  باسند صحيح روايت شده كه رسول اهللا چنانچه در سنن ترمذي از بريده 

قبر أمه فزوروها  ةالقبور فقد أذن لمحمد في زيار ةقد كنت نهيتكم عن زيار« :فرمودند

 170F2.»ةفإنها تذكر اآلخر

                                                 
 ).976( 377 :صحيح مسلم ص   1
 ).1054( 1052 :سنن ترمذي ص   2
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 :دعاي خير براي ميت – 3
عيت زيارت قبور نفع رساندن به ميـت توسـط دعـاي نيـك     حكمت ديگر مشرو 

در هنگام زيارت براي مرده طلب مغفـرت وعافيـت نمـوده      است، طوريكه پيامبر

 .وامثال آن »اْلَعاِفَيةَ أَسأَلُ اللَّه لَنَا ولَكُم «، يا »اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد« :فرمودند

د همانا دعاي صالح بر مي نفعها  آن زودر اين شكي نيست يكي از موارديكه مرده ا

د، چنانچه خداوند متعال اين اصل را در قرآن ذكر باش مي بازماندگان ومسلمانان

 * ) ( ' & % $ # " !M  :نموده فرموده است

+ , - . / 10 2 3 4 65 7L.171F1 
كـه در  ما را وبرادران ما را ! پروردگارا :ندگوي مي كساني كه پس از مهاجرين وانصار مي آيند"

ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند، بيامرز وكينه اي نيسـت بـه مؤمنـان در دلهايمـان جـاي مـده،       

 ."تو داراي رافت ورحمت فراواني هستي! پروردگارا

در يك حديث دعاي مسلمان را در حق مسلمان سود مند   هم چنان پيامبر 

ِم َألِخيِه ِبظَْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجابٌَة ِعْنَد رَْأِسِه َمَلٌك َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسلِ « :ومستجاب خوانده، فرمودند

  172F2."ُموَكٌَّل ُكلََّما َدَعا َألِخيِه ِبَخْيٍر قَاَل اْلَمَلُك اْلُموَكَُّل بِِه آِميَن َوَلَك ِبِمْثلٍ 
در كنـار سـرش   ) چـون (د، گرد مي دعاي انسان مسلمان براي برادرش در غياب او مستجاب" 

آمين وماننـد همـين دعـا     :دگوي مي اي مامور شده كه هر وقت براي برادرش دعاي خير كندفرشته 

 ."براي تو باشد

                                                 
 10 :حشرسوره  1

 ).2733( 1094 :صحيح مسلم ص  2
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 :اخذ درس وعبرت – 4
د، پند باش مي حكمت ديگر مشروعيت زيارت قبور همانا اخذ پند وعبرت 

وعبرتيكه انسان در تمام احوال مخصوصا در هنگام غفلت وغلبة دنيا وخواهشات به 

در يك حديث شريف همين پند وعبرت را يكي از   شديد دارد، لذا پيامبرآن نياز 

القبور  ةإني نهيتكم عن زيار": اهداف مشروعيت زيارت قبور قرار داده، فرمودند

173F. "، و التقولوا ما يسخط الربةفزوروها فإن فيها عبر

1 
زيارت قبور برويد چون به  :مگوي مي من قبالً شما را از زيارت قبور نهي كرده بودم ولي االن« 

 .».در آن عبرت است و چيزي نگوييد كه خشم اهللا را برانگيزد

احاديث وروايات قبلي هر مسلمان ميتواند به زيارت قبر برود، و بـه   پس به تأسي از 
اهل قبرستان سالم عرضه كند وبرايشان دعاي عفو ومغفرت نمايد وياد آخرت را نمايـد،  

  .چيزي نخواهدها  آن ولي از
الزم به تذكر است در هنگام زيارت قبور هر آنچه غير از گفته ها واعمـال فـوق    

 .دباش مي صورت گيرد شرك و بدعت و خارج از شريعت محمد

 :اعمالي كه در كنار قبور حرام است

طوريكه در صفحات گذشته بيان شد زيارت قبـور بخـاطر اخـذ درس عبـرت، يـاد       
دن به مرده ها ودعاي خير در حق آنها، يـك عمـل   آخرت، كم شدن محبت دنيا، سالم دا

د، اما ساير اعمال ديگر، مانند ذبح نمـودن بـر بـاالي قبـر، نمـاز      باش مي مشروع ومستحب
د كـه طـي   باشـ  مي خواندن در مقبره وغيره كه در شريعت اساس نداشته، ممنوع ونا جايز

 .نكات ذيل بيان مي گردد
 :ذبح نمودن حيوان – 1

                                                 
 .با سند صحيح) 374/1(مستدرك حاكم   1
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شتن شتر، گاو ويا گوسفندي بر باالي قبـر ولـو بخـاطر رضـاي     ذبح كردن ويا ك 

 :فرمودند  زيرا پيامبر ؛خداوند هم باشد شرعا جواز ندارد

 .»در اسالم نيست) ذبح بر قبر(عقر «174F١."العقر في اإلسالم"

 
اهل جاهليـت شـتري را روي قبـر شـخص صـالحي سـر        :دگوي مي امام خطابي

اري است كه ميت در حـال حيـاتش انجـام داده    اين پاداش ك :گفتند بريدند و مي مي

 175F2.است

 ."ةأو شا ةكانوا يعقرون عند القبر بقر": عبدالرزاق ابن همام صنعاني مي گويد 

 176F3."بريدند گاو يا گوسفندي را كنار قبر سر مي) اهل جاهليت(آنان "
 .گچ كاري قبر، نشستن وبنا كردن روي آن، بلند كردن بيش از حد شرعي -2،5

نهي ": است كه فرموده است منوع بودن امور فوق اين حديث جابر دليل م 

  177F4."أن يجصص القبر، و أن يقعد عليه، و أن يبني عليه أو يزاد عليه، أو يکتب عليه رسول اهللا 
كاري قبر و نشستن و بنا كردن روي آن و بلند كردن بيش از حد شـرعي، و   از گچ  پيامبر" 

 ."استاز نوشتن روي آن، نهي كرده 

  : به دليل اين فرموده پيامبر :نماز خواندن روبروي قبر -6

 178F5."ال تجلسوا علي القبور وال تصلوا إليها"
 ."نه بر باالي قبرها بنشينيد ونه بطرف قبرها نماز بخوانيد« 

                                                 
 .روايت ابو داود با سند صحيح 1 
 ). 549/ 4( نيل االوطار  2

 .د صحيحبا سن) 3206(سنن ابو داود    3
 ). 970( 374 :صحيح مسلم ، ص   4
 ).972( 375 :صحيح مسلم ، ص   5
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از ابوسعيد خـدري   :نماز خواندن كنار قبور اگرچه بدون رو كردن به آن باشد -7

  179F1."األرض کلها مسجد إال المقبرة و الحمام": فرمود  روايت است كه پيامبر

  ."توان روي تمام زمين نماز خواند بجز مقبره و حمام مي«

 :ساختن مسجد روي قبر -8

طفق يطرح   لما نزل برسول اهللا": از عايشه و عبداهللا بن عباس روايت است

اهللا علي  لعنة ك،و هو كذل :له علي وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقالخميصة 

 180F2."اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا
اي روي صـورتش كشـيد، هرگـاه اذيـت      پارچه) بيماري وفاتش(مريض شد   وقتي پيامبر"

لعنت خدا بـر يهـود و نصـاري بـاد كـه       :داشت درهمان حال فرمود شد آن را از صورتش برمي مي

بـر حـذر   ) مسـلمانان را (كردنـد  هـا   آن به مسجد تبـديل كردنـد، از آنچـه   قبرهاي پيامبرانشان را 

 ."داشت مي

 :اي كه از آن بهبود نيافت فرمود در بيماري   پيامبر :روايت است لاز عايشه

لعن اهللا اليهود و النصاري اتخذوا قبور أنبائهم مساجد، قالت فلوال ذلك أبرز قبره "

  181F3."غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
) عايشه. (قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند) چراكه(اوند يهود و نصاري را لعنت كند؛ خد"

  ."كردند، اما بيم آن داشت كه مسجد قرار داده شود اگر اين نبود، قبرش را آشكار مي :گفت

تبديل كردن قبرستان به محل برگزاري اعياد، و رفتن به قبرستان در اوقات  -9

به دليل حديث  :ي معروف به قصد عبادت نزد قبور يا غير آنها معين، و مناسبت

                                                 
 .با سند صحيح )317( 73 :سنن ترمذي ص   1
 .متفق عليه   2
 .متفق عليه  3
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التجعلوا بيوتكم قبورا، وال تجعلوا قبري عيدا وصلوا ": كه فرمود  ابوهريره از پيامبر

 182F1."علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم
د بـر  اعياد قرار ندهيد، و و هر جا بودي) محل برگزاري(وقبر مرا  هايتان را قبرستان نكنيد، خانه"

  ."رسد من صلوات بفرستيد؛ چون صلوات شما بر من مي

إن كسر عظم المؤمن ":  به دليل فرموده پيامبر :شكستن استخوان ميت -13

 ."ميتا مثل كسره حيا

 .»شكستن استخوان ميت مؤمن مانند شكستن استخوانش در حال حيات است« 
ام اسـت مختصـراً از   ممنوع و در شريعت اسالم حـر ها  آن اموري كه انجام دادن 

 :دباش مي قرار ذيل
 سفر به قصد زيارت قبر -1
اعتقاد به اينكه زيارت قبري از قبر ديگري فرق دارد و براي فالن قبـري فضـيلت    -2

 .خاصي است
 گنبد و بارگاه ساختن بر قبور -3
 .به دعا خواستن مرده و گريه و زاري نزد آنها -4
 .استغاثه و نذر كردن براي آنها -5
 .طواف به گرد قبر -6
 .نماز خواندن بر قبرها و يا در كنار قبرها -7
 .خواندن زيارتنامه -8
 .بستن نخ ويا پارچه اي بر قبر و يا پنجره هاي زيارت -9

                                                 
 .با سند صحيح )2042( 233 :سنن ابوداود ، ص  1
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و ديگر خـزعبالت و خرافـاتي كـه    ها  آن بوسيدن در و ديوار قبر و لمس نمودن -10
ك اكبر به حساب مي رود كه از شر د، همه بدعت وشركن مي ذكر آن اين رساله را طوالني

 .يمبر مي پناه آن به اهللا
 

*** 

 



 
 

 

  اهميت و فضيلت اتباع و پيروي از سنت پيامبر ) 14(

، وي وتسليم شدن به احكام وفرامين ، راضي پيامبر سنت اطاعت وپيروي نمودن از
بـه   داشتن اناز بزرگترين لوازم ايم رهنمود ها وارشادات وي، نه تنها يكي عمل نمودن به

د بلكـه اطاعـت وپيـروي نمـودن از وي در انجـام دادن عبـادات       رو مي به شمار پيامبر 
زيرا دين اسـالم   ؛درو مي وساير شعاير ديني، دومين اساس دين مقدس اسالم نيز به شمار

بر دو قاعدة بسيار مهم بنا شده است كه قاعدة ويا اساس اولـش همانـا عبـادت وبنـدگي     
  .دباش مي دومش همانا اطاعت وپيروي نمودن از رسولشخداوند، واساس 

وسنتش عالوه بر اينكه يكي از لوازم   همانطوريكه اطاعت وپيروي نمودن از پيامبر 
د همچنان يگانـه راه رسـيدن بـه    رو مي ايمان واساسات عمدة دين مقدس اسالم به شمار

به بهشت بـرين وحيـات    هدايت، فالح ونجات از فتنه هاي گوناگون وباآلخره نايل شدن
 .يابد تحقق مي  جاوداني، تنها در اثر اطاعت وپيروي از رسول اهللا

  وبر همين اساس خداوند متعال در سورتها وآيـات متعـدد قـرآن كـريم، وپيـامبر      
احاديث وروايات متعدد با شيوه هاي مختلف مسـلمانان را بـه پيـروي نمـودن از سـنت      

 .دگرد مي نكات عمدة آن در طي عناوين ذيل، بيان ست كهتوصيه وتأكيد نموده ا پيامبر 

*** 

 :همراه اطاعت از خداوند  امر به اطاعت از پيامبر – 1

در برخي آيات قرآني خداوند متعال مسلمانان را يكجا به اطاعت از خودش واطاعت  
 .از پيامبرش توصيه نموده است
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 MÇ È É Ê Ë Ì Í  :چنانچه در يك آيت كريمه فرموده است 

ÏÎ ÑÐ L .183F1 
اطاعـت  ] نيز[ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  اى كسانى كه ايمان آورده"

 ."كنيد

 MHG I J LK M N O P RQ  :ونيز فرموده است

S T L .184F2 
برحذر باشيد پس اگر روى گردانديد بدانيـد  ] از گناهان[خدا و اطاعت پيامبر كنيد و  و اطاعت"

 ."آشكار است] پيام[پيامبر ما فقط رساندن  كه بر عهده

 :ودر آيت ديگري فضيلت اطاعت از خود ورسولش را بيان نموده، فرموده است

  MI J K L M N O P Q SR T U V 

XW ZY [ L.185F3 
و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى خواهنـد بـود كـه خـدا ايشـان را      "

 ."بران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانندبا پيام] يعنى[گرامى داشته 

 :تحذير و برحذر داشتن از معصيت ونا فرماني خدا ورسول  – 2

اهللا تعالي اطاعت وپيروي از خودش واز پيـامبرش را   كه طوريكه در آيات فوق ديديم
تعال مسـلمانان  يكجا ودر يك رديف ذكر كرده است، همچنان در برخي آيات ديگر اهللا م

 .منع نموده است در يك آيترا از مخالفت ونافرماني خودش ونيز پيامبرش يكجا و

 M½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å  :چنانچه فرموده است

Æ Ç È É L .186F1 
                                                 

 59 :سوره نساء 1
 92 :سوره مايده 2
 69 :سوره نساء 3
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و هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد وى را در آتشـى  "

 ."آور است براى او عذابى خفت درآورد كه همواره در آن خواهد بود و

 M¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª «L.187F2  :فرموده است در آية ديگريو
و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعا آتش دوزخ بـراى اوسـت و جاودانـه در آن    "

 ."خواهند ماند

در آيت ديگري خداوند متعال ندامت وپشيماني كساني را كه نافرماني رسول را و 

 Md e gf h i j k l m  :فرموده است نموده، نمودند بيان

pon qL 188F3. 
كننـد كـه اى    اند آرزو مـى  نافرمانى كرده] خدا[اند و از پيامبر  آن روز كسانى كه كفر ورزيده"

 ."توانند داشت شدند و از خدا هيچ سخنى را پوشيده نمى كاش با خاك يكسان مى

 :امر به اطاعت از رسول بصورت انفرادي وجداگانه – 3

اهللا تعالي در برخي آيات ديگر مسلمانان را بصورت مستقل وجداگانه به پيروي از  

  Mr s t u wv x zy L .189F4  :پيامبرش امر فرموده است
 ."و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنند"

 .Mi j lkL.190F5  :ونيز فرموده است
 ."د تا مورد رحمت قرار گيريدرا فرمان بري] خدا[و پيامبر "

 :فرموده است در آيه ديگر اطاعت از پيامبر را بمثابة اطاعت از خودش قرار داده،و

M! " # $ % '& ( ) * ,+ - L .191F1 
                                                                                                                              

 14 :سوره نساء 1
 23 :جنسوره  2
 42 :نساءسوره  3
 64 :نساءسوره  4
 56 :نورسوره  5
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خدا را فرمان برده و هر كس رويگردان شود ما تو را بر  هر كس از پيامبر فرمان برد در حقيقت"

 ."ايم ايشان نگهبان نفرستاده

لوازم محبت ودوسـت داشـتن او بـه     يكي از  از پيامبر نمودن عت وپيروياطا – 4
 .درو مي شمار

نه تنها يك امر الهي است بلكه يكي از لوازم محبت   اتباع وپيروي نمودن از پيامبر
اهللا طوريكه  ،درو مي نيز به شمار ودوست داشتن او كه هر مسلمان ادعاي آن را دارد

 M> ? A@ CB ED F IHG J  :است تعالي در اين مورد فرموده

K  LL .192F2 
بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شـما را بـر   "

 ."شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است

 :دگرد مي سبب هدايت وراهيابي ونزول رحمت الهي  اطاعت از پيامبر –5

 ) ' %& $ # " !M :رد فرموده استچنانچه اهللا تعالي در اين مو

) * + -, . 0/ 1 2 43 5 6 8 7 :9L.193F3  
بـر عهـده اوسـت آنچـه     ] بدانيد كه[بگو خدا و پيامبر را اطاعت كنيد پس اگر پشت نموديد "

و بـر   و اگـر اطـاعتش كنيـد راه خواهيـد يافـت     تكليف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستيد 

 ."نيست] ماموريتى[ جز ابالغ آشكار] خدا[فرستاده 

د اين آية كريمه گرد مي سبب نزول رحمت الهي  ودليل اينكه اطاعت از پيامبر

 Mi j lkL.194F٤  :است كه خداوند متعال فرموده است
 ."را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد] خدا[و پيامبر "
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 :دگرد مي سبب اطاعت از هوي وهوس  عدم اطاعت از پيامبر –6 
 ،دگرد مي سبب هدايت ونزول رحمت الهي  طاعت وپيروي از پيامبرطوريكه ا 

اطاعت وپيروي نكند حتما   همچنان براساس برخي آيات ديگر شخصيكه از پيامبر

از هوي وهوس خود پيروي خواهد كرد كه نتيجة حتمي آن جز گمراهي در دنيا 

ر اين مورد چنانچه خداوند متعال د. وهالكت در آخرت، چيز ديگري نخواهد بود

M¹ » º ¼ ¾½ ¿ ÁÀ Â Ã Ä ÆÅ  Ç  :فرموده است

È É ËÊ Í Ì Î Ï Ð  ÑL .195F١ 
 كنند و كيسـت گمـراه   مىپس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه فقط هوسهاى خود را پيروى "

مـردم سـتمگر را راهنمـايى     ترديـد خـدا   راهنمايى خدا از هوسش پيـروى كنـد بـى    بى تر از آنكه 

 ."كند نمى

 :حق اختيار در برابر حكم اهللا ورسول اشتند عدم –٧

اطاعت وپيروي نمودن از حكم اهللا ورسول وي  منظور از عنوان فوق اين است كه 
چنانچه  دگرد مي تلقيبلكه يك امر حتمي وضروري ،يك امر اختياري واستحبابي نبوده

 + * ( ) ' & $% " # !M  :اهللا تعالي در اين مورد فرموده است
-, . / 10 2 3 4 5 76 9 8 L .196F2  

اش به كارى فرمان دهند بـراى آنـان    و هيچ مرد و زن مؤمنى را نسزد كه چون خدا و فرستاده"

اش را نافرمـانى كنـد قطعـا دچـار گمراهـى       در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرسـتاده 

  ."آشكارى گرديده است

از  نمـودن  پيـروي بدون اطاعت و هدف نهايي هر مؤمن ومسلمان استكه  جنت –8

 :دآي نمي بدست  پيامبردساتير وسنت 

                                                 
 50 :قصصسوره  1
 36 :احزابسوره   2



 هاي جمعه خطبه  144

نه تنها يك امر واجب وضروري بوده بلكه بدون اطاعت   اطاعت وپيروي از پيامبر 
 .دآي نمي وي بهشت بدست
 يَْأَبى َوَمنْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا أََبى َمنْ  ِإالَّ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخُلونَ  أُمَِّتي ُكلُّ " :فرمودند  چنانچه پيامبر

 197F1."أََبى فـََقدْ  َعَصاِني َوَمنْ  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َأطَاَعِني َمنْ  قَالَ 
. همة شما داخل بهشت خواهيد شد مگر كسيكه از رفتن به بهشـت خـودش ابـا ورزد    يعني "

كسي هست كه از رفتن به جنت ابـا   !اي رسول خدا :اصحاب با لهجة بسيار شگفت انگيز پرسيدند

كسيكه از من اطاعت كند بهشت خواهد رفت ولي كسيكه نافرماني مـرا   :فرمودند  يرورزد؟ پيام

 . "از رفتن به بهشت ابا ورزيده است خودش كند او

د كـه بـر هـر مـرد وزن مسـلمان      گـرد  مي از نكات فوق اين حقيقيت واضح وروشن 
از اطاعـت وپيـروي نمـوده،      واجب است تا در حد توان واستطاعتش از سـنت پيـامبر  

جـز هالكـت     زيـرا مخالفـت از پيـامبر    ؛مخالفت ونافرماني وي پرهيز واجتناب نمايـد 
 .دگرد مي وبدبختي، پيامد ديگري نداشته وگاهي سبب نزول عذاب در دنيا

را  يدر دست مردي انگشتري طالي روزي  چنانچه در روايات آمده است كه پيامبر 
 دستشاز  را وهمزمان با آن انگشتري نمود همشاهد ،دباش مي بر مردها حرام شكه پوشيدن

 :فرمودو نموده انداخت،بيرون 
 198F2."يَِدهِ  ِفى فـََيْجَعُلَها نَارٍ  ِمنْ  َجْمَرةٍ  ِإَلى َأَحدُُكمْ  يـَْعِمدُ "
ـ  مـي  جاي بس تعجب است كه برخي از شما عمدا جمره ويا قوغ آتش را در دسـتش " . "دنه

اد حاضر در مجلس برايش نظر دادند كـه  از نزد آن شخص دور شد افر  زمانيكه پيامبر
آن شخص قاطعانه نظر نمايد، اما  هاز آن استفاد رد ودر مورد ديگريانگشتري اش را بر دا

 ."ال واهللا ال آخذه وقد طرحه رسول اهللا: "گفت ايشان را رد نمود،

                                                 
 .7280 :شمارهء حديث 1525 :صحيح البخاري ، ص   1
 ).2090( 867 :صحيح مسلم ، ص   2
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نمـي  انداخته باشـد مـن هيچگـاه از زمـين       پيامبر كه قسم بخدا انگشتري را! نه هر گز نه"

 ."بردارم

 ! اين است ايمان اصلي وهمين است مؤمن واقعي
مخالفـت    يد بر عكس به داستان كوتاه مرد ديگر كه از حكم وامر پيـامبر ياكنون بيا 

 .ورزيده بود، گوش كنيم
بـه مـردي كـه بدسـت چـپش نـان        امام مسلم روايت نموده است كه رسـول اهللا   

آن شـخص از حكـم   ! ست راستت نان بخوريعني توسط د "كل بيمينك: "ميخورد، گفت
در موردش   پيامبر. من نميتوانم :مخالفت ورزيده به لحن تكبر آميز گفت  وامر پيامبر

  :دعاي بد نموده، فرمود
نتوانست دسـتش را    چنانچه بعد از دعاي پيامبر! هر گز نتواني يعني "ال استطعت"

  .باال كند
رد وزن مـؤمن را مـي بايـد كـه در برابـر سـنت       هر م با توجه به آيات وروايات فوق 
بعد از اينكه از آن آگاه شود، مراتـب كامـل ادب را مراعـات نمـوده وبطـرف آن       پيامبر

 زيرا كراهت و بد بيني در برابر سنت يك نوع ارتداد بـه شـمار   ؛سنت بديدة احترام بنگرد
 :چنانچه خداوند متعال فرموده است ،درو مي

  M¸ »º¹ ¼ ¾½ ¿L.199F1 
] خـدا نيـز  [خـوش نداشـتند و    اين بدان سبب است كه آنان آنچه را خدا نـازل كـرده اسـت   "

 . "كارهايشان را باطل كرد

اما اين خطر ارتداد ويا مرتد شدن زماني است كه ترك سنت ويا ناديده گرفتن آن بر  
بـر   ويا مخالفت بـا آن  اگر ترك سنت ، هرگاهاساس كراهيت وبدبيني ويا استخفاف باشد

س بدبيني واستخفاف نبوده، بلكه بر اساس سستي ويا كسالت باشد پس اين نوع ترك اسا
 .گردد بازهم خطر انحراف منتفي نمي امااگر ارتداد را در قبال نداشته باشد 

                                                 
 9 :محمدسوره  1
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 : مفهوم اتباع وپيروي از پيامبر

آيـات واحاديـث فـوق اهميـت وفضـيلت اتبـاع وپيـروي از         ىبعد از اينكه در پرتو 
 گرديد، اكنون شايد در اذهان شنوندگان وخوانندگان اين سوال و حواض پيامبر

 چه مفهوم دارد، ويا چطـور حاصـل   پيروي از پيامبر  يا پرسش پيدا شود كه اتباع و
چهار مفهوم ذيـل    در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اتباع وپيروي از پيامبر. د؟شو مي

 :دارد
طوريكه انسان بايد بر اساس  ،امين پيامبر اطاعت وپيروي نمودن از اوامر وفر- 1

چنانچه اهللا .رضا ورغبت اوامر پيامبر را بجا آورده، از نواهي وي پرهيز واجتناب نمايد

 Mp q r s vut xw L.200F1  :تعالي در اين مورد فرموده است
 .."به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد] او[وآنچه را فرستاده "
 ،اطاعت وپيـروي از سـنت را در محـدودة توانـايي واسـتطاعت قـرار داده        پيامبرو

  201F2."ْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ َما َأَمْرُتُكْم بشيئ فَ إذا نهيتکم عن شيئ فاجتنبوه و ": فرمودند
از هر چيزي كه شما را منع نمودم پس ازان دوري گزينيد وآنچه كه شما را به آن امر نمـودم  "

 ."پس تا جائيكه توانايي داريد آن امر را بجا بياوريد

 .تصديق وباور نمودن به تمام گفته ها وفرموده هاي او -2
 .از آن منع فرموده است يكه كه پيامبر ياجتناب وپرهيز نمودن از اشيا - 3
أشهد ( او، وهمين معناي  ءانجام دادن تمام طاعات عبادات مطابق روش وطريقه - 4

اما چون . زيرا تنها ادعاي قولي را منافقين نيز داشتند ؛نيز است) رسول اهللا  أن محمدا
 لذا خداوند متعال ؛مبني بر تصديق قلبي نبود وهم چنان جنبة عملي نداشتها  آن ادعاي

                                                 
 7 :حشرسوره   1
 .1527 :صحيح البخاري ص  2
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Ma` b c d fe hg i  kj  :فرمود ،دروغگو خوانده راها  آن

l m n p o  qL .202F1 
داند  مى] هم[دهيم كه تو واقعا پيامبر خدايى و خدا  اهى مىچون منافقان نزد تو آيند گويند گو"

 ."دهد كه مردم دوچهره سخت دروغگويند كه تو واقعا پيامبر او هستى و خدا گواهى مى

سف اين است كـه بـا وصـف واضـح وروشـن بـودن اهميـت        أجاي بس تعجب وت 
ند شو مي ي پيداوسنت ايشان، باز هم كسان  وفضيلت اتباع وپيروي نمودن از رسول اهللا

را بسـيار بـي باكانـه بـه       ند ولي احاديث وسنت پيامبرنماي مي كه ادعاي علم ودانش را
بهانه هاي اين وآن كه بر خالف عقل است ويا فالن عـالم بـر آن عمـل نكـرده اسـت رد      

نمايند، در حاليكه عقل سالم هيچ وقت مخالف نقل صحيح نبـوده، وهـم چنـان قـول      مي
امكـان دارد كـه    در حاليكـه تواند؛  ر برابر سنت حجت ودليل شده نميوعمل هيچ عالم د

عدم عمل نمودن عالم بر يك حديث بر اساس عدم آگاهي وي از آن حديث بوده باشـد،  
ويا اينكه آن حديث به آن عالم به سند صحيح نرسـيده باشـد، طوريكـه امـام شـافعي در      

 :دگوي مي برخي موارد
يث وارد در اين مورد صحت داشته باشد من بـه آن  يعني اگر حد ."إن صح قلت به"

 .قول خواهم كرد
وساير علماي  :ديدگاه امام شافعي داليل فوق ونيز با توجه بهبا توجه به آيات و 

هيچ مسلمان اين حق را  ،از موارد يبعد از ثابت شدن حديث صحيح در مورد سلف
يا ويا اينكه قول خود و ،رد نمايدرا   پيامبر وسنت ندارد كه به بهانة از بهانه ها حديث

مقدم بداند؛ زيرا اهللا تعالي مسلمانان را از چنين   ديگري را بر قول پيامبرقول شخص 

 M^ _ ` a b c d e gf L .203F2  :فرموده است ،عمل منع نموده
 ."پيشى مجوييد] در هيچ كارى[ايد در برابر خدا و پيامبرش  اى كسانى كه ايمان آورده"

                                                 
 1.:منافقونسوره   1
 .1:سوره حجرات 2
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  :مفهوم نماز -الف

 Mj k l m n  :دفرماي مياهللا متعال . نماز در لغت بمعني دعا است 

o p q tsr u v xw y z {L.204F1 
از اموالشان، زكات بگيركه باعث پاكي وتزكيهء آنهاميشود وبـراي آنـان، دعـاكن    ! اي پيامبر" 

 چراكه دعايت

 ."دانا استد وخداوند شنوا وگرد مي باعث آرامش آنان

 . است"دعاكن"در اين آيه بمعني"صل"كلمهء
 عبادتي اسـت كـه بخـاطر خداونـد انجـام      :در اصطالح شريعت عبارت از"صـالة"و 
د كه باتكبير، آغاز و باسالم، به پايان باش مي د، وشامل اقوال وافعال معين وويژه ايگير مي

 .ميرسد
 .دگير مي دعارا نيز دربر ه كهناميده شد"صالة"اين اقوال وافعال مخصوص بخاطر آن 

 :حكم نماز -ب
د، شو مي از قرآن، سنت و اجماع امت، فرضيت نماز بر هرمسلمان عاقل و بالغ دانسته

 .فقط برزني كه در دوران حيض يانفاس بسرميبرد، فرض نيست

 Mu ts v w yxL.205F2  :دفرماي مي اهللا تعالي 
 ."ستدراوقات معيني فرض شده ا همانا نماز برمؤمنان" 

شهادة أن ال إله إال  :بني اإلسالم علی خمس": نقل است 10T10Tاز پيامبر و در حديث صحيح
 206F1."اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

                                                 
 103:توبهه سور  1
 103:سوره نساء  2
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گواهي دادن بر اينكه جـز خداونـد هـيچ يكـي سـزاوار       :اسالم بر پنج اصل بنا گرديده است"

بيامبر و فرستادهء اهللا است، بر پا داشتن نماز، پرداخت زكات مال، حـج  10T 10T پرستش نيست، ومحمد

 ."خانهء كعبه وروزه گرفتن ماه رمضان

 :فضيلت نماز -ج

 :اردد مي نماز، انسانرا ازكارهاي زشت وناپسند، باز -1
 :دفرماي ميارد، خداوند متعال د مي نماز، انسانرا از كارهاي زشت وناپسند، باز 

 Mª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸  ¹
»º ½¼ ¿¾ À ÂÁ Ã L.207F2 

همانـا نمـاز،   . بخوان آنچه راكه از قرآن به تووحي شده است ونماز را برپـاي دار ! اي بيامبر" 

د كـه  اند مي واالتراست، واهللا -ازهمه چيز -وياد خدا.ادد مي انسان را از كارهاي زشت و ناپسند، باز

 ."هيدد مي شماچه كارهايي را انجام

 :ماز، بهترين عمل بعد از شهادتينن -2 
: دگوي مي عبداهللا بن مسعود . دشو مي نماز، بعداز شهادتين، بهترين عمل شمرده

 :قلت. "ميقاتها على الصالة": قال ؟ أفضل العمل أي اهللا رسول يا :قلت  اهللا رسول سألت"
 208F3."هللا سبيل في الجهاد": قال ؟ أي ثم :قلت. "الوالدين بر ثم": قال ؟ أي ثم

. "كدام عمل، بهتر است؟ فرمود نمازي كه در وقتش خوانـده شـود   :پرسيدم از رسول اهللا"

پرسيدم پس از آن كـدام  . "نيكي به پدر و مادر": بعد از آن كدام عمل بهتر است؟ فرمود :پرسيدم

 ."جهاد در راه اهللا": عمل بهتراست؟ فرمود

                                                                                                                              
 متفق عليه  1
 45:عنكبوت هسور 2
 روايت بخاري 3
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 :هدد مي نماز گناهان را شتستشو -3 
ـ  مـي  روايت است كه او د، از جابر بن عبداهللا كن مي شستشو هان رانماز گنا   :دگوي

10Tرسول اهللا  10T منـه يغتسـل أحـدكم بـاب علـى غمـر جـار نهـر كمثـل الخمس الصلوات مثل": فرمود 
 209F1."مرات خمس يوم كل

مثال نمازهاي پنج گانه مانند اينست كه نهر پر آبي مقابل خانهء يكي از شـما جريـان داشـته    " 

 ."روزانه پنج باردر آن غسل نمايد باشد و

پس همانطور كه هركس، روزانه پنج بارغسل كند، چركي بربدنش باقي نمي ماند، آن  
 .كس كه روزانه پنج بار نماز بخواند، گناهي برايش باقي نخواهد ماند

 :نماز، باعث كفارهء گناهان -4 
معة إلی الجمعة ورمضان الصلوات الخمس والج": فرمود 10T10Tرسول اهللا :دگوي مي ابوهريره

 210F2."إلی رمضان مکفرات لمابينهن مااجتنبت الکبائر
 نمازهاي پنج گانه وجمعه تا جمعهء ديگر و رمضان تا رمضان ديگر باعث كفـارهء گناهـاني  " 

ونيـاز  (البته گناهان كبيره ازاين قاعده مثتسني هستند . انجام گرفته استها  آن د كه حد فاصلشو مي

 .")به توبه دارند

 :نماز نور است -5
روزي  :دگوي مي سعبداهللا بن عمر . نماز، در دنيا و آخرت، براي نمازگزار، نور است 

من حافظ عليهاکانت له نورا وبرهانا ونجاة " :سخن ازنماز بميان آورده فرمود 10T10Tرسول اكرم
امة مع قارون يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يکن له نور والبرهان وال نجاة وکان يوم القي

 ."وفرعون وهامان وأبی بن خلف

                                                 
 روايت مسلم 1
 روايت مسلم 2
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روزقيامت، برايش نور وحجت و نجـات  ) پايبندآن باشد(هركس كه از نمازش محافظت كند " 

و هركس از آن محافظت نكند، روز قيامت، برايش نور وحجت ونجاتي نخواهد بود، و  .خواهد بود

  ."باقارون، فرعون، هامان وابي بن خلف، حشرخواهد شد

 :جايگاه نماز در دين -د

 :نماز در اسالم از جايگاه بسيار وااليي برخوردار است، و داليل آان عبارتند از 
 .دشو نمي بايد دانست كه دين بدون اين ستون، برپا. نماز، ستون دين است -1 
د، نماز است، وخوبي وبـدي اعمـال   شو مي اولين عملي كه بنده بخاطرآن محاسبه -2 

 .بستگي دارد انسان، به نمازش،
10Tنماز، آخرين وصيتي كه نبي اكرم -3 10T امتش را به آن، توصيه كرد.  
 .بزرگترين ركن و اساس اسالم بعد از شهادتين، نماز است -4
بواسـطهء  آن را  د، اينست كه خداوندكن مي يكي از اموريكه برعظمت نماز داللت -5 

معـراج و بـاالي هفـت     جبريل و در زمين، فرض نگردانيده بلكه بدون واسـطه در شـب  
 .آسمان، نماز را فرض نمود

از آنجاكه نماز از اهميت بسـيار وااليـي برخـوردار اسـت، اهللا متعـال در سـورهء        -6
 .مؤمنون اعمال رستگاران را با نماز آغاز نموده و با نماز پايان داده است

 M` a b c ed f  :خداوند، در قرآنكريم، نماز را ايمان ناميده است -7

g hi jL211F1 
ضـايع نمـي كنـد، همانـا      -يعني نماز شما را بسوي بيت المقدس خوانديد -خداوند، ايمان" 

 "خداوند شفقت كننده ومهربان است

                                                 
 143:بقره هسور 1
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با اينكه خداوند به پيامبرش دستور داده است كه در ساير عبادات، ثابت قدم باشد  -8

 ̈ § ¢ £ ¤¥¦ ¡M  :در مورد نمازتأكيد ويژه نموده فرموده است و

ª© « ®¬L212F1 
مـا از تـوروزي   . خانواده ات را به نماز، امركن وخود نيز برخوانـدن آن، ثابـت قـدم بـاش    " 

 ."نميخواهيم بلكه ما به تو روزي مي دهيم

خداوند درتمام حالت، نماز را واجب قـرارداده اسـت ودر ايـن بـاره، حتـي مـريض،       
 .استمسافر و كسي را كه درحالت ترس ووحشت بسر ميبرد، معذور ندانسته 

كمتر نموده، ودر شرايط خاص، روش نماز خوانـدن  آن را  تعداد ركعات آري، گاهي 
 را تغيير داده است، ولي تازمانيكه انسـان از عقـل برخـوردار اسـت، نمـاز از وي سـاقط      

 .دشو نمي

 :حكم تارك نماز -هـ 

از  مسلمانان اجماع دارند بر اينكه اگر كسي فرضيت نماز را انكار كند، كـافر شـده و   
گتـرين گناهـان كبيـره    د، و نيز اجماع دارند كه ترك نماز از بزرشو مي دايرهء اسالم خارج

 .دشو مي محسوب
تـرك كنـد، اخـتالف    آن را  اما در بارهء كسي كه بـاوجود اعتقـاد بـه وجـوب نمـاز،     

 نظردارند،
10Tو سبب اختالف هم احاديثي است كه ا ز پيامبر 10T تـارك نمـاز   ها  آن ثابت شده، و در

ر ناميده شده بدون اينكه بين كسي كه نماز را از روي انكار ترك كـرده وكسـي كـه از    كاف
 .ترك كرده، تفاوت قايل شده باشد) نماز را(روي سهل انگاري 

إن بين الرجل والشرك و الكفرترك ": فرمود 10T10Tروايت است كه پيامبر از جابر 
 213F1."الصالة

                                                 
 132:طه هسور 1
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 ."حد فاصل ميان انسان وشرك وكفرترك نماز است"

10Tاز پيامبر :دگوي مي از بريده روايت است كه او  10T العهد الذی بيننا ": شنيدم كه فرمود
 214F2."وبينهم الصالة فمن تركها فقدكفر

 . "دشو مي ترك كند، كافرآن را  نماز است، هركس) كفار ومشركين(ها  آن مشخصهء بين ما و"

، كفـر اصـغري   قول راجح در اين مسأله اين است كه منظور از كفر در ايـن احاديـث  
د، ولي از تمام گناهان حتي از قتـل مـؤمن   كن نمي است كه انسان را از دايرهء اسالم خارج

 .بزرگتر است
 :واين ترجيح بخاطر جمع بين اين احاديث واحاديث زيرداده شده است 
10Tاز پيامبر روايت عباده بن صامت  -1  10T: 
ع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان خمس صلوات كتبهن اهللا علی العباد، من أتی بهن لم يضي"

له عند اهللا عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اهللا عهد، إن شاء عذبه وإن شاء 
 215F3."غفرله
را بجاي بياورد، و باسبك ها  آن پنچ نمازاست كه اهللا به بندگان خود فرض كرده است، هركس"

است كه او را داخـل بهشـت كنـد، وهـركس از      هللاشمردن، چيزي ازآنها را ضايع نكند، بر عهدهء ا

ـ  مـي  سرباز زند، اهللا هيچ تعهدي نسـبت بـه او نـدارد؛ اگرخواسـت او را عـذاب     ها  آن اداي د، ده

 ."واگرخواست او را ميبخشد

در اين حديث فرجام اشخاص تارك نماز را به مشيت  10T10Tهمانطور كه مي بينيم پيامبر 
ه مي فهميم كه حكم ترك نماز پايين تر از حكم كفر الهي واگذار كرده است، واز اين نكت

 .L216F4 ~ے { }| Mr s t vu w yx z  :و شرك است؛ بدليل اين آيه

                                                                                                                              
 روايت مسلم 1
 روايت ترمذي وابن ماجه با سند صحيح 2
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بخشد، وگناهان كمتراز آن  نمي) در صورت توبه نكردن(شرك به خود را ) هرگز(بيگمان اهللا " 

 ."بخشد را براي هركسي كه بخواهد مي

 :حكمت وفلسفهء نماز -و
به يك نيروي بزرگ روحي ومعنوي نياز دارد تا بتواند روحيـهء افـراد   جامعهء بشري  

بسوي نمونه هاي كامل به حركت در آورد، آن را  را به سطح باالئي قرار داده، وبطور دايم
تا مبادا روابط افراد تنها به اساس مصالح مادي ومنافع شحصي اسـتوار گـردد كـه باعـث     

 .باشد ن ميبوجود آمدن بسياري از فساد ها در زمي
بدون شك نماز آن نيرو وقدرت عظيمي معنوي و روحي را به جامعـهء انسـاني    

 .باشد بخشد كه براي اصالح وسعادت جامعه بدان نياز مند مي مي

 :نماز سبب آرامش قلب -1
سازد؛ زيرا هنگاميكه روح انسان با پروردگـارش   نماز روح انسان را آرام و مطمئن مي

آثار وحشت، هراس، شكست و بدبختي وعـدم قناعـت بـر او غلبـه     رابطهء نداشته باشد، 
كرده، و در فكر زدودن اين وحشت و هراس از طريق سرگرميهاي نا مشروع و پيـروي از  

افتد كه در نتيجـه زنـدگي را در نهايـت اضـطراب، ووحشـت سـپري        تمايالت نفسي مي
 .نمايد مي

را وادار ميسازد تا تمـام خواسـته    نماز روح اميد را در انسان به وجود مي آورد، و او 
هاي خود را از پروردگارش بخواهد؛ زيرا انسان هنگاميكه در برابر مشكالت طاقت فرسا 
قرار گرفته، و نيروي خود را در برابر آن عاجز مي بيند، نياز به تكيه گاهي دارد كه قدرت 

ربوط ميسازد، وبا اتكا بـر  وتوانائي او نامحدود وبي انتها باشد، نماز او را با چنين مبدئي م
 .او ميتواند با روحي مطمئن وآرام امواج مشكالت را در هم بشكند
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10Tپيامبر  10T     با مشكلي روبرو ميشد به نماز رو مي آورد، وبه بالل دسـتور ميـداد تـا اذان
 217F1."ِبَها َأرِْحَنا الصََّالةَ  َأِقمِ  ِبَاللُ  يَا": بگويد
روشـني چشـم مـن در نمـاز قـرار داده شـده       " .218F2"الةجعل قرة عيني في الص": فرمود ونيز مي 

 . "است

 :اثر اخالقي نماز -2
نماز قدرت و ايمان به پيروي وفرمانبرداري از دستورات الهي را در انسان به وجود 

آورد، واو را وادار ميسازد تا باتمايالت نفساني، وخواسته هاي شهواني به مبارزه  مي

 M ́µ ¶ ¸ »º ¹L.219F3  :غلبه نمايدها  آن بپردازد، و بر
 ."دارد نماز انسان را از زشتيها ومنكرات باز مي" 

زيرا طبيعت نماز از آنجا كه انسان را به ياد نيرو مندترين عامل باز دارنده يعني اعتقاد 
 .اندازد؛ بنا برا ين داراي اين اثر اخالقي است به مبدأ ومعاد مي

از همه چيز برتر وباال تر ميشمرد، و بـا   چون انسان نماز گزار تكبير مي گويد، اهللا را 
د، وبه ياد نعمتهاي شو مي گفتن اين كلمه ومناجات با اهللا از تمام امور دنيا غافل وروگردان
 د، بـراي اهللا ركـوع  كن مي بيحد وحصر او، وبه ياد روز جزا مي افتد، واعتراف به بندگي او

د، خود خـواهي  شو مي ر عظمت اود، غرق دنه مي د، ودر پيشگاه او پيشاني بر خاككن مي
 ...د وكن مي وخود برتر بيني را فراموش

ـ  مـي  بدون شك همهء اين امور موجي از معنويت در وجـود نمـاز گـزار ايجـاد      د، كن
 .دشو مي موجي كه سد نيرومندي در برابر گناه محسوب

                                                 
 .روايت ابو داود با سند صجيج 1
 روايت نسايي با سند صحيح 2
 45 :سوره عنكبوت 3
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 :اثر رواني نماز -3
سوي نماز مي شتابد، و با  نماز تمركز فكر را در انسان تقويت ميبخشد؛ چون انسان به

رستش پروردگار مـي پـردازد، وقلـب خـود را متوجـه فـدرت       پنيت خالص به عبادت و 
وعظمت او مي نمايد، وهيبت الهي را جاي گزين آن افكار مي كند، مناجات و راز و نيـاز  

 .ترجيح مي دهدها  آن را برتمام
ا آنها، وتوجه قلب به ذات بدون ترديد بادوري از افكار و تصورات دنيائي ومبارزه ب 

 د، وچنين خوف وترس كامل را خشوع ناميدهشو مي اهللا، خوف از پرودگار حاصل
د كه قرآن كريم خشوع در نماز را باعث سعادت ورستگاري دنيا وآخرت وصف شو مي

  M! " # % & ' ( )L.220F1  :نموده فرموده است
 ."رت رستگار اندبيگمان مؤمنانيكه در نمازشان خشوع دارند، دردنيا وآخ"

و اين خشوع وسيله ايست براي رشد واستعداد، وتمركز فكر كـه اثـر بسـيار مهمـي      
 .براي موفقيت در زندگي دارد

بهترين راه براي تمركز فكر وجلوگيري از پراگندگي وتشتت آنست كه عقل وجسـم   
 .هردو بطور هماهنگ، اتحاد و يگانگي را در بين خود به وجود بيآورند

قل وجسم هردو را به كار مي انـدازد، نمـازگزار در همـان حاليكـه بـه ركـوع       نماز ع 
رود، فكرش متوجه نيز ذات اهللا، واعالم بنـدگي خـود و اقـرار بـه عظمـت او       وسجده مي

 .دباش مي تعالي
 

                                                 
 .2-1:سوره مؤمنون1 





 
 

 

 فلسفه، فضايل، خصايص و برخي احكام نماز جمعه) 16(

 :فلسفة نماز جمعه حكمت و -الف

هاي دين مقدس اسالم اين است كه پيروانش را هميشه بـه  يكي از مزايا وخصوصيت 
وحدت ويكپارچگي، اتحاد وهم آهنگي، اخوت وبرادري دعوت نموده، وبخـاطر تحكـيم   
روابط اخوت ديني، آشنايي وتعارف با يكديگر، تقوية فضاي محبـت ودوسـتي در مـابين    

لف مشـروع قـرار   مسلمانان اجتماعات متعددي را بادر نظر داشت فاصله هاي زماني مخت
 :داده است كه مظهر عملي آن را در چند اجتماع ودر سطوح مختلف ميتوان مشاهده كرد

 .اجتماع پنج وقتة اهالي وباشندگان قريه وناحيه در مسجد - 1
اجتماع هفته وار باشندگان شهر ويا قرية بزرگتر بخاطر اداي نماز جمعه وگـوش   – 2

 . دادن به خطبه
يد سعيد فطر وعيد سعيد اضحي كه در هر سال دوبار در منـاطق  اجتماع ساالنة ع – 3

 .دگرد مي مركزي ومختلف شهرها وقريه ها بر گزار
 .اجتماع ساالنة اقطار وكشورهاي مختلف بخاطر اداي فريضة حج - 4

 .اجتماعات فوق را ميتوان به اجتماع كوچك، وسط و بزرگ تقسيم كرد تمام
ه ناميده شده است كه در آن مردم براي اداي نماز از اين سبب جمع نماز جمعه را هم

ند، وگرد آمدن در نماز جمعه وسـاير اجتماعـات دينـي    شو مي وشنيدن خطبة جمعه جمع
 ديگر در حقيقت زمينة تبادل نظر وفراگرفتن احكام شرع، آداب واخالق اسالمي را فراهم

 .دساز مي
ا به سعي وشتافتن بسوي وبر همين اساس خداوند متعال در آيت ذيل مسلمانان ر 

 , + * ( ) ' & $% # " !M  :جمعه، فرا خوانده است

- . 0/ 1 2 3 4 5 6L  
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ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشـتابيد   اى كسانى كه ايمان آورده"

 ."و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است

 :فضايل روز جمعه -ب

د، چنانچـه  رو مي روز جمعه نزد اهللا تعالي از جملة بهترين روزهاي هفته به شمار - 1
P221Fامام احمد در مسندش بـا سـند صـحيح   

1
P   از ابـوهريره      روايـت نمـوده كـه پيـامبر 

 :فرمودند
 P222F2."ال تطلع الشمس وال تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة"
 ."ميكندآفتاب بر هيچ روزي بهتر از روز جمعه طلوع وغروب ن"

برخي از آن  در روز جمعه حوادث بسيار مهمي رخ داده است، چنانچه پيامبر  – 2
ُر يـَْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم " :حوادث را بر شمرده، فرموده است َخيـْ

َها P223F3"َوِفيِه ُأْدِخَل اْلَجنََّة َوِفيِه ُأْخِرَج ِمنـْ
P. 

دران پيدا ÷روزيكه آفتاب درآن طلوع مي كند همانا روز جمعه است، روزيكه آدم  بهترين"

 ."شد، ودر همان روز داخل جنت شد، ودر همان روز از جنت بيرون كرده شد

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ": ودر مسند امام احمد چنين آمده است
ه تقوم الساعة وما من دابة اال وهي مسيخة يوم الجمعة آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفي

من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة اال الجن واألنس وفيها ساعة ال يصادفها عبد 
P224F4"مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئا اال أعطاه إياه

P. 
شـد، ودر  بهترين روزيكه آفتاب دران طلوع نموده روز جمعه است، روزيكه آدم دران آفريده "

همان روز به زمين پائين آورده شد، ودر همان روز توبه اش را پذيرفته شد، ودر همان روز وفـات  

يافت، ودر همان روز قيامت بر پا خواهد شد، ونيست هيچ جنبنـدة در روي زمـين مگـر اينكـه از     

                                                 
 تحقيق شعيب األرناؤط بر مسند احمد  1
 ). 272ص /  2ج (  -مسند أحمد بن حنبل    2
 ). 331 :ص(صحيح مسلم   3
 ).1738(ابن خزيمة با سند صحيح، صحيح  ،) 486ص /  2ج (  -حنبل  مسند احمد بن  4



 

 161 احكام نماز جمعه يو برخ صيخصا ل،يفلسفه، فضا

نسـانها  د مگر انه مي هنگام دميدن صبح روز جمعه تا غروب آن روز از ترس بر پاشدن قيامت گوش

ند، ودر روز جمعه لحظة بسيار ارزشمندي وجود دارد كه كدام بنـدة  بر مي وجنها كه در غفلت بسر

 ."دساز مي مسلمان اگر دران لحظه مصروف نيايش ودعاء باشد خداوند خواسته اش را بر آورده

د كه اهللا متعال درآن رو مي روز جمعه از روزهاي عيد ومسرت مسلمانان به شمار – 3
چنانچه در صحيح . دين برحقش را كامل ونعمتش را بر مسلمانان تمام نموده است روز،

يا أمير المؤمنين آية ": بخاري آمده است كه مردي از يهود نزد عمر بن خطاب آمد وگفت
 :أي آية ؟ قال :قال .التخذنا ذلك اليوم عيدا -في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت 

 MK L M N PO Q R S T VU L. قد  :قال عمر
P225F1"وهو قائم بعرفة يوم جمعة عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي 

P. 
آيتي را شما در كتاب تان قرآنكريم تالوت مي كنيد كه اگر بر ما مسلمانان ! اي امير المؤمنين "

منظور  :نموده گفت سوال عمر . نازل مي شد ما از آن روز به صفت روز عيد تجليل مي نموديم

 MK L M N...L تو از آن آيت كدام آيت است؟ مرد يهودي از آيت سورة مايـده  

نـازل   ما آن روز وحتي آن جايي را كه آيت بر محمـد   :در پاسخ به وي گفت معمر . نام برد

 ."عرفات ايستاد بود انميد در شده بود، خوب به ياد داريم كه آن روز روز جمعه بود كه پيامبر 

حضور در روز جمعه وگوش دادن به خطبه سبب مغفرت گناهان مي گردد  – 4
َر َلُه ثُمَّ أَْنَصَت َحتَّى يـَْفُرَغ ِمْن ": فرمودند چنانچه پيامبر َمِن اْغَتَسَل ثُمَّ أََتى اْلُجُمَعَة َفَصلَّى َما ُقدِّ

َنُه َوبـَيْ  P226F2"َن اْلُجُمَعِة اُألْخَرى َوَفْضَل َثالَثَِة أَيَّامٍ ُخْطَبِتِه ثُمَّ ُيَصلَِّى َمَعُه ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ
P . 

كسيكه روز جمعه غسل نموده سپس غرض اداي جمعه در مسجد حاضر شود وچنـد ركعـت   "

د خـاموش بنشـيند،   شو مي نمازي را كه برايش مقدر بوده اداء نمايد، وتا زمانيكه امام از خطبه فارغ

اني را كه در مابين اين جمعه وجمعة ديگر مرتكب شده ونيز سپس همراه امام نماز را اداء كند گناه

 . "دشو مي گناهان سه روز ديگرش را بخشيده

                                                 
 ).13 :ص(صحيح البخاري   1
 .857 :برقم 332 :ص( صحيح مسلم   2
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 :فرمودند جمعه را از جملة مكفرات شمرده، ودر يك حديث ديگر پيامبر 

نَـُهنَّ ِإَذا اْجتَـَنَب الصََّلَواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمَعُة ِإَلى اْلُجُمَعِة َورََمَضاُن ِإَلى رََمَضاَن ُمَكفَِّراٌت " َما بـَيـْ
 P227F1."اْلَكَبائِرَ 
نماز هاي پنجگانه ونماز جمعه تا جمعة ديگر وهمچنان رمضان تـا رمضـان ديگـر از جملـة     "

 ."ند، بشرطيكه انسان از گناهان كبيره خود داري نمايدرو مي مكفرات گناهان به شمار

 :فرضيت نماز جمعه -ج

درمكة معظمه نازل گرديده بود، اما نظر بـه   حكم فرضيت نماز جمعه قبل از هجرت 
اختناق ونامساعد بودن شرايط اجتماعي مكه، امكان عبادت جمعي براي مسـلمانان ميسـر   

البته مسـلماناني   .نتوانست قبل از هجرت نماز جمعه را اداء نمايد نبود، از اينرو پيامبر 
كه مصـعب  ها  آن به امام نماز به مدينه هجرت نموده بودند، پيامبر  كه قبل از پيامبر 

بـراي اولـين بـار بـه      بن عمير بود دستور اداي نماز جمعه را داد، ومصعب بن عميـر  
 .نفر اولين نماز جمعه را ادا فرمود 12اشتراك 

امام عبد الرزاق صنعاني از محمد بن سيرين، وامام احمد وابوداود از كعب بـن مالـك   
تشخص هويت مستقل خود وتمايز از يهود ونصاري  اند كه مسلمانان بخاطر روايت نموده

ه ونصـاري در  خواستند در هر هفته يك روز عبادت جمعي نمايند؛ چون يهـود روز شـنب  
مسلمانان مدينه روز جمعه را بخاطر عبادت جمعي خـود   .نمودند روز يكشنبه عبادت مي

ن مسلمان اولـين  انتخاب نمودند كه سعد بن زراره در محلي بنام بياضه به اشتراك چهل ت
 .بار نماز جمعه را ادا نمودند

از مكه به مدينه هجرت فرمودند، در مسير راه چهـار روز در   سپس زمانيكه پيامبر 
محل قبا توقف نموده روز پنجم كه روز جمعه بود از قبا بطرف مدينـه رهسـپار گرديـد،    

                                                 
 ) 233 :شماره حديث 122 :ص( صحيح مسلم   1



 

 163 احكام نماز جمعه يو برخ صيخصا ل،يفلسفه، فضا

وقـت اداي نمـاز   ودر مسير راه، در محل بني سالم بن عوف توقف نموده با فـرا رسـيدن   
P228Fجمعه، اولين بار نماز جمعه را ادا نمود

1
P. 

 :حكم نماز جمعه -د

د بر هر مسلمان مرد، عاقل، بالغ، آزاد ومقـيم فـرض   باش مي نماز جمعه كه دو ركعت 
 .عين بوده كه فرضيت آن بر اساس قرآن وسنت واجماع امت بطور قطعي ثابت است

د، ومنكـر فرضـيت نمـاز    باش مي گي را داراونيز در شعاير اسالم روز جمعه مرتبة بزر 
جمعه از دايرة اسالم خارج گرديده وكسيكه بدون عذر بـه علـت تنبلـي وكسـالت وبـي      

 .دشو مي پروايي نماز جمعه را ترك نمايد، فاسق شمرده

 :داليل فرضيت نماز جمعه

 :دليل فرضيت جمعه از قرآن اين آية كريمه است كه خداوند متعال فرموده است 

M! " # %$ & ' ( ) * + , - . 0/ 1 2 3 
4 5 6L  

ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ذكر خدا بشـتابيد   اى كسانى كه ايمان آورده"

 ."و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است

اِت َأْو لََيْخِتَمنَّ اللَُّه َعَلى قـُُلوبِِهْم ثُمَّ لَيَـْنَتِهَينَّ َأقْـَواٌم َعْن َوْدِعِهُم اْلُجُمعَ ": فرمودند وپيامبر 
 . 229F2"لََيُكوُننَّ ِمَن اْلغَاِفِلينَ 

كسانيكه جمعه را ترك نموده اند بايد از اين عمل نادرست خويش باز ايستاد شـوند در غيـر   "

 مهر مي زند كه در نتيجـه از جملـة افـراد غافـل وبـي خبـر محسـوب       ها  آن آن خداوند بر دلهاي

 ."دگرد يم

 .230F1"َمْن تـََرَك َثَالَث ُجَمٍع تـََهاُونًا ِبَها طََبَع اللَُّه َعَلى قـَْلِبهِ ": ونيز فرمودند
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 ."دنه مي كسيكه سه جمعه را بر اساس كسالت وسستي ترك نمايد اهللا تعالي بر دلش مهر"

ز اين عالوه بر داليل فوق تمام مسلمانان نيز بر فرضيت جمعه اتفاق نظر دارند، البته ا 
حكم اطفال خورد سال كه به سن بلوغ نرسيده اند، زنان، بردگان، افـراد مـريض ومسـافر    

ند، اما اگر شخص مسافر ونيز ساير افراد معذور اگر زمينة خواندن جمعه به باش مي مستثني
ايشان مساعد گردد وآنها يكجا با مسلمانان نماز جمعه را ادا نمايند، فرض ظهر از ايشـان  

 .دردگ مي ساقط

 :برخي از خصايص روز جمعه

را بـا  هـا   آن د كـه برخـي از  باش مي روز جمعه از خصوصيت هاي خاصي بر خوردار 
 :نمائيم استناد به برخي روايات ارائه مي

   از جملة خصايص روز جمعه كثرت فرستادن درود بـر محمـد    اسـت، چنانچـه
  .231F2"ة الجمعةاكثروا الصالة على يوم الجمعة وليل": فرمودند رسول اهللا 

 ."روز جمعه وشب جمعه بر من به كثرت درود بفرستيد"

 ،نماز جمعه است كه يكـي از مؤكـد    خوداز بزرگترين خصوصيت هاي روز جمعه
وشخصـيكه بـر اسـاس     ،درو مي ترين فرايض اسالم وبزرگترين اجتماع مسلمين به شمار

232Fد نه مي ر غفلت راسستي وكسالت سه نماز جمعه را ترك نمايد، خداوند بر قلبش مه

3. 

     خصوصيت ديگر روز جمعه غسل نمودن است كه نـزد اكثريـت علمـا سـنت

ند، وبرخي از ايشان در حـق كسـي   اند مي مؤكده بوده، وبرخي از ايشان آن را واجب

 .ند كه در وجودش تعفن وبوي بد وجود داشته باشداند مي واجب
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ويي است كـه  خصوصيت ديگر روز جمعه مستحب بودن استعمال عطر وخوشب

 .دباش مي نسبت به ساير روزهاي هفته بهتر

   خصوصيت ديگر روز جمعه زود رفتن بطرف مسجد، مشغول شدن در نمـاز هـاي
نفل، ذكر وتالوت قرآن كريم تا هنگام حاضر شدن امام، وگـوش دادن بـه خطبـه بعـد از     

ـ    باش مي حضور امام داده د؛ زيرا بر اساس برخي روايات كسيكه به خطبـة جمعـه گـوش ن
د، چنانچه رسـول  باش مي مصروف اعمال لغو وبيهوده باشد، حضورش در جمعه بي فائده

 . 233F1"من لغا فال جمعة له": فرمودند اهللا 

د؛ زيرا پيامبرباش مي خصوصيت ديگر روز جمعه قرائت وتالوت سورة كهف  در
جمعة من قرأ سورة الكهف في يوم ال": مورد فضيلت وثواب تالوت سورة كهف فرمودند

  .234F٢"سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين
كسيكه روز جمعه سورة كهف را تالوت نمايد روز قيامت از زير قدمش تـا بلنـدي آسـمان    "

 ."دشو مي د وآن گناهاني را كه در مابين دو جمعه مرتكب شده است بخشيدهشو مي نوري باال

ت ديگر روز جمعه اين است كه در لحظات آخري آن روز كه بقـول  خصوصي

راجح بعد از نماز ديگر تا غروب آفتاب ادامه دارد ساعتي بنام ساعت اجابت وجـود  

 .دگرد مي دارد، وكسيكه دران ساعت توفيق دعاء را پيدا كند إل دعايش اجابت

 :دشو مي اعمالي را كه قبل از رفتن به نماز جمعه مستحب شمرده

 :استعمال عطر وخوشبويي – 1
از جملة مستحبات روز جمعه استعمال نمودن عطر وخوشبويي است، چنانچه از 

ال يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ": روايت شده كه فرمودند پيامبر 
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ينصت ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فال يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم 
  .235F١"إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى

نمي شويد هيچ مردي سر وجانشرا روز جمعه، وخود را تا ميتواند پاك سازد واز تيل وروغن "

 در دست داشته اش بر سر ومويش بمالد واگر روغـن خـاص نداشـته باشـد پـس از عطريكـه در      

بيرون شود ودر مابين دو شخصيكه يكجا نشسته باشند اش  انهخ دارد استفاده نمايد سپس ازاش  خانه

جداي نياورد، وقبل از نشستن آنچه كه برايش از نماز مقدر شده است بخواند سپس به خطبـة امـام   

مگر اينكه گناهاني را كه در مابين ايـن  ) دهد هيچ مردي چنين اعمالي را انجام نمي( گوش فرا نهد 

 ."دشو مي بخشيده ،است جمعه وجمعة ديگر انجام داده

 :پوشيدن لباس پاك وخوب – 2
 از مستحبات ديگر روز جمعه پوشيدن لباس پاك ونظيف است، چنانچه از پيامبر 

ِإْن   -َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اْلُجُمَعِة َولَِبَس ِمْن َأْحَسِن ثَِيابِِه َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب ": روايت شده كه فرمودند
أََتى اْلُجُمَعَة فـََلْم يـََتَخطَّ َأْعَناَق النَّاِس ثُمَّ َصلَّى َما َكَتَب اللَُّه َلُه ثُمَّ أَْنَصَت ِإَذا َخَرَج  ثُمَّ  -َكاَن ِعْنَدُه 

َلَها نَـَها َوبـَْيَن ُجُمَعِتِه الَِّتى قـَبـْ  .236F2"ِإَماُمُه َحتَّى يـَْفُرَغ ِمْن َصالَتِِه َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ
 

*** 
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 ر اسالمزكات د) 17(

 :تعريف زكات -الف

 .طهر و پاكي، نمو و زيادت و بركت است :زكات در لغت به معناي 
اخراج و پرداخت مقدار معين از ماليكـه   :زكات در اصطالح شريعت عبارت است از 

 .نصاب زكات را تكميل كرده بادر نظرداشت شرايط مخصوصي به مستحقين آن

 :حكم زكات -ب

مسلمان مالك نصاب بادر نظرداشت شرايط خاص آن فرض، ادا نمودن زكات بر هر  
آيهء قرآن كريم در رديف )82(اسالم به شمار ميرود، و در  پنج گانهء و يكي از اركان

 .Mk l nm L  :مهمترين عبادات، با نماز همراه ذكر كرده است
  :دليل فرض بودن زكات اين آيهء مباركه است 

 Mj k l m n o p L. 237F1 
از رزايل اخالقي وگناهان وتنگ (از اموال ايشان زكات بگيرتابدين وسيله ايشان را  !اي پيامبر"

 ."ايشان را باال بري)دردل آنان نيروي خير وحسنات را رشد دهي ودرجات(پاك داري و)چشمي

وهم چنان از حديث جبريل، وحديث عبداهللا بـن عمـر كـه در بحـث اركـان اسـالم        
 .دشو مي نستهتوضيح گرديد، نيز فرضيت زكات دا

  :حكم مانعين زكات -ج

زكات از واجباتي است كه فرضيت آن از نصوص قطعي ومتواتر ثابت شـده، و امـت   
اسالمي بر آن اجماع دارند، وشهرت آن به حـدي رسـيده اسـت كـه از ضـروريات ديـن       

 انكـار كنـد، از دايـرهء اسـالم خـارج     آن را  طوري كه اگر كسي فرضيت بحساب مي آيد
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د، مگر اينكه تازه مسلمان باشد كه در اين صورت شو مي ه جهت كفرش كشتهد، وبشو مي
ولي اگر بـه فرضـيت آن اعتـراف    . چون احكام اسالم را نمي داند معذور بحساب مي آيد

 .داشته باشد، اما به اساس بخل وسختي زكات را ادا نكند، مرتكب گناه بزرگي شده است

 MR S T U V X W Y :فرمايد اهللا متعال مي 

Z [ \ _] a` b c d e f g 
jih k l m n o p q rL. 238F1 

ند وآنرا در راه اهللا خرچ نمي نمايند، آنـان را بـه عـذاب    كن مي وكسانيكه طالونقره را اندوخته"

 بسيار

ند شـو  مـي  اين سكه ها در آتش دوزخ گداختـه )فرا خواهد رسيد كه(روزي. دردناك مژده بده

اين همان چيز  :دشو مي د و به ايشان گفتهگرد مي داغها  آن با وپيشاني ها، پهلوها وپشت هاي ايشان

 ."ايد است كه براي خويشتن اندوخته ميكرديد، پس اينك بچشيد مزهء چيزي را كه اندوخته

حكومت اسالمي و مسؤولين جمع زكات قهـراً وجبـراً زكـات را از چنـين اشـخاص      
ت مزاحمت وامتنـاع، جنـگ   ند، ودر صورشو مي وصول مينمايند، ومستحق تعزير شمرده

 :دفرماي ميباايشان جواز دارد، طوريكه اهللا متعال 

 Mh i j k l m on qp L.239F2 
يعني آنان ازكفرتوبه كردند و نماز راخواندند وزكات را پرداختند، در اين صـورت بـرادران   " 

 ."ديني شما هستند

ه إال اهللا، وأن محمدا أمرت أن اقاتل الناس حتی يشهدوا أن ال إل": فرموده است10T 10Tپيامبر 
 240F3."...رسول اهللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزکاة
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به من دستور داده شده كه با مردمان بجنگم تا اينكه به يگانگي اهللا، وبـه رسـالت مـن اقـرار     "

 ."...نمايند، نماز را برپاداشته و زكات مال را بپردازند

انعين زكات جهاد نمـود، وعمـر   صديق با استدالل به داليل فوق در برابر م ابو بكر 
 بعد از گفتگو به رأي وي بر گشت، و بر اين نظر صحابه اجماع نمودند. 

 :شروط وجوب زكات -د

 .اسالم -1 
 .حريت وآزادي -2 
 :از مالك بودن نصاب، وآن نصاب بايد ازحوايج اصلي انسان كه عبارت -3 

 .باشد خوراك، مسكن، لباس، وسايل سواري وكار وحرفه است زايد
مرور يك سال كامل بعد از تكميل نصاب زكات، مگر در ميوه جات وغله جـات   -4 

 .الزم نيستها  آن كه موجوديت اين شرط در
 .يردگخالي بودن مال از قرضيكه تمام مال ويا بخش بزرگ مال را فرا ب -5 

 :فلسفهء زكات -هـ

د، خداونـد  گرد مي اي است كه به صورت يك عبادت انجام زكات يك واجب جامعه 
د، وآنرا رابطه و پيوند مهر وعطوفت بـه همـديگر،   كن مي از تنگ چشمي پاك با آن دلها را

 .دساز مي ووسيلهء ضمانت ميان افراد ملت اسالمي
د، نه مي كند، و بر زخمهاي انسانها مرحم زكات فضاي زندگاني بشريت را تروتازه مي 

ميكند، گذشته از اينكـه   وفراخي تأمين و در عين حال ضمانت جامعه را به صورت وسيع
د، همانگونه كه ميان انسان ده مي زكات عبادتي است كه دل انسان را به آفريدگارش پيوند

 .دساز مي وساير هم نوعان پيوند برقرار
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 :اثرتشريعي زكات -1
زكات از پايه هاي اساسي نظام مالي و اقتصادي اسـالمي و بـه مثابـهء سـتون فقـرات      

 .دباش مي مياسال اقتصاد
بر اين اصل اسـتوار اسـت كـه در حقيقـت اهللا      -مانند ساير بخشها -نظام مالي اسالم

واين اعتراف چنين نتيجه را به دنبال دارد كـه تنهـا او تعـالي    . تعالي مالك همه چيز است
حق دارد كه نظام اقتصادي را تعيين نمـوده حقـوق مـالي، حـدود و مالكيـت شخصـي و       

 .خص سازدمشآن را  پيامدهاي
زكات بهترين نمونهء عملي اين قانون گزاري، و رمز تسليم بودن مسلمانان بـه حكـم   

 .اهللا تعالي در مسايل و قضاياي مالي و اقتصادي است

 :اثراقتصادي -2
ذخيره كردن و منجمد قراردادن سرمايه خالف مصالح عامه است، پس سرمايه بايد به 

ايست كه مي توان اين امـر را بـه صـورت عملـي     زكات بهترين وسيله . كار انداخته شود
تنظيم نمايد؛ زيرا اگر مالك سرمايهء پول خود را بكـار نينـدازد، بايـد در هـر سـال يـك       

از دست بدهد كه در اين صورت سرمايهء وي رو به كاهش، آن را  )دونيم فيصد(قسمت 
 .درو مي وباآلخره در مدت چند سال به استثناي تعداد نصاب همه از بين

لذا صاحب سرمايه مجبور است تا سرمايهء خود را بكـار انـدازد، وآنـرا رشـد دهـد       
 .تابتواند زكات را از منافعي كه بدست مي آورد، ادا نموده وسرمايهء خود را حفظ نمايد

و بدين ترتيب نظام زكات سبب مي گردد تـا سـرمايه هميشـه در دوران بـوده، وبـه       
 .شكل تدريجي رشد يابد



 

 171 زكات در اسالم

 :اخالقي و تربيتي زكاتفلسفهء  -3
زكات انسان را از رذايل اخالقي، از دنيا پرستي، بخل و امساك، پاك مي كند، و نهال  

نوعدوستي، سخاوت وتوجه به حقوق ديگران را پرورش مي دهد، گذشته بـرآن، مفاسـد   
وآلودگي هاي كه در جامعه به اثر فقـر و فاصـلهء طبقـاتي ومحروميـت گـروه از جامعـه       

د، وجامعه از اين آلودگي ها پاك شو مي آيد، با انجام اين فريضهء الهي برچيدهبوجود مي 
 .شده، همبستگي و ضمانت جامعه در سايهء اين برنامهء اسالمي تأمين مي گردد

 :قرآن به اين فلسفهء اخالقي اشاره نموده مي فرمايد

 Mj k l m n o p L 241F1. 
از رزايـل اخالقـي وگناهـان    ( وسيله ايشـان را   از اموال ايشان زكات بگيرتابدين! اي پيامبر" 

ايشـان را بـاال   )دردل آنان نيروي خير وحسنات را رشد دهي ودرجات(پاك داري و)وتنگ چشمي

 ."بري

 :فلسفهء سياسي زكات -4
اسالم به صفت يك مكتب صرفا اخالقي ويافلسفي واعتقادي ظهور نه كرد، بلكـه بـه   

ندگي بشررا در بردارد، وتمام نيازمندي هـاي مـادي   عنوان يك آيين جامع كه تمام ابعاد ز
 .ومعنوي در آن پيشبيني شده، پا به عرصهء ظهور گذاشت

10Tاسالم از همان عصر پيامبر  10T         با تأسـيس حكومـت همـراه بـود، وتوجـه خـاص بـه
 .حمايت از محرومان ومبارزه بافاصلهء طبقاتي دارد

برابر هجوم دشمن، نيـاز  و همچنان حكومت اسالمي براي حفظ موجوديت خود در  
 . دشو مي از طرف حكومت پرداختهها  آن به سربازان مجاهدي دارد كه هزينهء

ونيز كارمندان حكومت اسالمي، وسايل تبليغاتي و مراكز ديني، هر كدام نياز منـد بـه    
 .صرف هزينه اي است كه بدون يك پشتوانهء مالي منظم و مطمئن، سروسامان نمي پذيرد
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واجب نمـود  )به عنوان زكات(يل اسالم مالياتي را به افراد ثروتمند جامعه به همين دل 
 242F1.دده مي كه اساس نظام مالي واقتصاد دولت اسالمي را تشكيل

                                                 
 تفسير نمونه 1



 
 

 

 روزه گرفتن در ماه رمضان)18(

 :فضيلت وويژگي هاي ماه رمضان -الف

  :ماه رمضانفضيلت 

ماه مغفرت و . است اسالم ماه مبارك رمضان، ماه نزول قرآن كريم، و بعثت پيامبر  
آمرزش، ماه جود و كرم و بخشش، مـاه عبـادت و آبـادي مسـاجد و منـابر، مـاه صـبر و        
استقامت، ماه ايثار و از خود گذشتگي، مـاه جهـاد و تـالش و پيـروزي هـاي چشـمگير       
مجاهدين، ماه رحمت و آزادي مسلمانان از آتش جهنم، و ماه سازندگي و تهـذيب نفـس   

، و در ساية عبـادات صـيام و قيـام بـه     )كالم اهللا مجيد(تواند در پرتو قرآن كه مسلمان مي
معنويات و الطاف رباني دست يابد، و خود را مهذب و مصفي سـازد و چنانكـه سـزاوار    

چنـين  . بندگان شايسته و نيكوكار خداست، تقصير و نقص گذشتة خود را جبـران نمايـد  
 . اي از آن را در غفلت گذراند ظهماهي فرصتي است بسيار ارزشمند كه نبايد لح

ِإَذا َدَخَل َرَمَضاُن فـُتَِّحْت أَبـَْواُب اْلَجنَِّة ": فرمودند اهللا  در حديث شريف است كه رسول
 243F1."َوُغلَِّقْت أَبـَْواُب َجَهنََّم َوُسْلِسَلْت الشََّياِطينُ 

هاي سـر كـش    در ماه رمضان دروازه هاي جنت گشوده، ودر وازه هاي دوزخ بسته، وشيطان"

 ."دگرد مي زنجير بند

 :ويژگي هاي رمضان
  :دشو مي اشارهها  آن هايي است كه به برخي از ماه مبارك رمضان داراي ويژگي

 . در اين ماه نزول قرآن و بعثت پيامبر اسالم -1

                                                 
 متفق عليه  1
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 .وجوب روزه به مدت يك ماه -2
 .نماز تراويح و قيام رمضان -3
 .هاي رمضان وجود شب قدر در شب -4
 . ندشو مي شيطان هاي سر كش در اين ماه بسته -5
 .وجوب پرداخت زكات فطر -6

هاي رمضان پرداخت زكات فطر است كه به مناسـبت پايـان مـاه مبـارك و      از ويژگي
شكرانة اين نعمت بزرگ و توفيق عبادت و همدردي بـا فقـرا و مسـتمندان در روز عيـد     

از قـوت غالـب شـهر    ) كيلوگرام 5/2(مشروع شده است كه براي هر نفر، دادن يك صاع 
 . بر همة مسلمانان واجب است» گندم يا برنج«

 :روزه در ماه مبارك رمضان -ب

 :)روزه(تعريف صوم 
 .دكن مي عربي است كه معني امساك را افاده ژهءصوم وا 
امساك از خوردن، آشاميدن و آميزش جنسي از صبح  :و در اصطالح شرع عبارت از 

 244F1.اب به نيت روزه، وتقرب به اهللاصادق تاغروب آفت

 :حكم روزه
 :دفرماي ميروزهء رمضان يكي از اركان و فرايض اسالم است، پروردگار متعال  

 M3 4 5 76 8 ;:9 < = ?> 

@L245F2 
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برشما روزه فرض شده است همان گونه كه بركسانيكه پيش از شما بوده اند فرض  !اي مؤمنان"

 ."بوده است تا باشد كه پرهيزگار شويد
روزهء مـاه رمضـان را از    روايت است پيـامبر  $ودر حديث صحيح كه از ابن عمر
  :اركان پنج گانهء اسالم قرار داده فرمود

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء :بني اإلسالم علی خمس" 
  246F١."الزكاة، والحج، وصوم رمضان

گواهي دادن بر اينكـه جـز خداونـد هـيچ يكـي سـزاوار        :ريده استاسالم بر پنج اصل بنا گ"

 بيامبر وفرستادهء اهللا است، بر پا داشتن نماز، پرداخت زكات مـال، حـج   پرستش نيست، ومحمد

 . "خانهء كعبه و روزه گرفتن ماه رمضان

وهمچنان اجماع امت براينستكه روزهء مـاه رمضـان فـرض ويكـي از اركـان اسـالم        
 .دشو مي انكار كند كافر ومرتد شمردهآن را  ن است، وكسي كه فرضيتوضروريات دي

 :فضيلت روزه
من صام رمضان ايمانا واحتسابا "فرمود از ابي هريره روايت است كه پيامبر -1 

 247F2."غفرله ماتقدم من ذنبه
گذشـتهء  )صغيره(اجر وپاداش، ماه رمضان را روزه بگيرد، گناه  كسي كه از روي ايمان واميد"

 ."دشو مي بخشيده او

 :چنين آمده است در حديث قدسي كه نيز از طريق ابوهريره روايت شده -2
كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لی وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذاكان يوم صوم أحدكم "

فاليرفث واليصخب واليجهل فإن شاتمه أحد أوقاتله فليقل إنی صائم، مرتين، والذی نفس محمد 
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إذا  :ه لخلوف فم الصائم أطيب عنداهللا يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهمابيد
 248F١."أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

او است، مگر روزه براي من است، ومن پـاداش   د، براي خودده مي هركاري كه انسان انجام" 

روزه بود، سخن زشت نگويد ودشمني نكند پس هرگاه كسي از شما . م، وروزه سپراستده مي او را

 . من روزه هستم :واگركسي به اودشنام داد يا با او دعوا كرد، بگويد. واعمال جاهالنه را انجام ندهد

قسم به او ذات كه جان محمد به دست اوست بوي دهان روزه دار نزد اهللا از بوي مشـك بهتـر   

ـ  مـي  يكي زمانيكـه افطـار   :دشو مي است، وشخص روزه دار در دو زمان خوشحال د وديگـري  كن

 ."دكن مي زمانيكه باپروردگارش مالقات

 :فرمود از سهل بن سعد روايت است كه پيامبر -3
اين  :يقال. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه اليدخل منه أحد"

 249F٢."ق، فلم يدخل منه أحدالصائمون؟ فيقومون اليدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغل
د، روز قيامت فقـط روزه داران از آن  شو مي گفته"ريان"در بهشت دروازه اي است كه به آن"

روزه داران كجايند؟ فقـط   :دشو مي ند، كسي جز آنان نمي تواند از آن وارد شود، گفتهشو مي داخل

ـ  وقتي داخل شدند در بسته. ندشو مي روزه داران بلند شده از آن وارد د و ديگركسـي از آن  شـو  يم

 ."شود وارد نمي

 :حكمت وفوايد روزه
روزه عبادت بدني است كه شخص با نيت تقرب به درگاه خدا در طـول روز شـرعي   

 . ورزد د خودداري ميكن مي از كلية چيزهايي كه روزه را باطل» از فجر صادق تا مغرب«
قيقـت روزه آن اسـت   در ح. روزه در واقع يك انقالب دروني است كه سازندگي دارد

روزة حقيقي آن است كه تربيت جسماني و روحاني را در بر . كه حكمت آن روشن باشد
. تن را سالم و روح را تقويـت نمايـد  . روح را پاك كند و نفس را آرام سازد. داشته باشد
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 . عزم و ارادة انسان را استوار نمايد و بر صبر و بردباري او بيفزايد
دوستي است تا به فكر تهيدستان و بينوايان و محتاجـان و   نوع بارزترين حكمت روزه،

 . يتيمان و گرسنگان باشد، و براي رفع نيازشان بكوشد
بندگان را در نظر داشته است، و شخص مكلـف    شارع حكيم در هر عبادت مصلحت

د كه در ايـن  نماي مي در انجام تكاليف خود، افزون بر فرمانبري از خدا، فوايدي نيز كسب
 . دشو مي اشارهها  آن جا به بعضي از

خـوردني،  «گانـه   هـاي سـه   روزه وسيلة شـكرگزاري اسـت، زيـرا پرهيـز از لـذت      -1
هـا   د كه ارزش و قدرت نعمتشو مي در طول روزهاي رمضان سبب» آشاميدني و جنسي

هاست سپاسگزار باشد، و به همين سـبب   را بداند، و خداوند را كه ولي و بخشندة نعمت

M¸ ¹L .P250F  :ين جملة آيةدر آخر

1
P  دربارة روزه آمده است كه به اين معنـا

 . اشاره دارد
روزه سبب تقوا و پرهيزگاري است، زيرا نفس هرگاه به خاطر رضاي پروردگار و  -2

خوف از عذاب او در ترك حالل مطيع و فرمانبردار باشد، ناگزير در پرهيز از حـرام نيـز   

 .Mu v L  :ر جملهءدفرمانبردار و مطيع او خواهد بود، 

 . "تا شما پرهيزگار شويد"
. "روزه سپري در برابر گناهان وآتـش دوزخ اسـت  ""الصـوم جنـة": و هم چنان حديث

 .اشاره به همين اثر معنوي روزه است

 :غلبه بر نفس و كاهش شهوت -3
در حديث صـحيح بيـان ايـن اثـر     . از فوايد روزه غلبه بر نفس و كاهش شهوت است

 :ظ زير آمده استروزه به الفا
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َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم ، يَا َمْعَشَر الشََّباِب  :%قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :قَالَ  ^َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد 
ْلَيتَـَزوَّْج، فَِإنَُّه َأَغضُّ لِْلَبَصِر   P251F1.صَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِال، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج ، اْلَباَءة فـَ

را دارد ازدواج  اي جوانان هر كـس از شـما توانـايي    :فرمودند %رسول اهللا  :مي فرمايد ^عبد اهللا بن مسعود "

و اگر كسي توانايي ندارد روزه بگيـرد زيـرا   ، زيرا با ازدواج بهتر مي توان چشم پوشي و پاكدامني نمود ، ازدواج كند 

 . "ف مي كندروزه شهوت را ضعي

 :اثر اجتماعي -4

با انجام اين دستور مذهبي افراد متمكن وضع گرسـنگان   :توجه به حال بيچارگان

ومحرومان جامعه را به طور محسوس در مي يابند، وبه ياد گرسنگي فقرا وتنگدستان 

 د كه به فقرا كمك ومساعدت نمايند، و باشو مي مي افتند، واين توجه وآگاهي باعث

ر و محبت داشته باشند، واين عمل باعث صفا و صميميت در جامعـه بـوده،   مهها  آن

 در ماه رمضان نسبت به ساير اوقـات  بنابر اين پيامبر .دبر مي كينه وحسد را از ميان

 :سخاوت بيشترداشت
 252F٢."رمضان شهر في يكون ما أجود وكان، بالخير الناس أجود  اهللا رسول كان"
مند و بخشنده تر بود، ودر ماه رمضان بيشتر از همـه وقـت   رسول خدا از همه كس سخاوت "

 ."سخاوت و بخشندگي داشت

 :درس مساوات وبرابري در ميان افراد جامعه 
واز سوي ديگر روزه درس مساوات وبرابري در ميان افراد جامعه است؛ اين مساوات 

 .يك نظام عملي است كه از بهترين نظامهاي مساوات وعدالت به شمار مي آيد
بر همه مسلمانان عاقل وبالغ واجب كرده آن را  روزه يك فقر اجباري است كه اسالم 

 .از لحاظ امساك از غذا وآشاميدن ولذت جنسي يكسان باشندها  آن است، تاهمهء
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اين فقر اجباري است كه اسالم با اجراي آن در بين مردم مساوات وهماهنگي واتحاد  
ودرحالي اين اتحاد وهماهنگي به وجود مـي آيـد   شعور واحساس را به وجود مي آورد، 

 .كه همه در احساس گرسنگي وناراحتي سهيم وشريك هستند

 :اثر تربيتي -5
ديگر از فوايد روزه اينكه تسلط عادت را برانسان تضعيف مينمايد؛ چـون عـادت بـه    
برخي افراد چنان تسلط دارد كه به صورت بردهء عادت در مي آيند كه بـرخالف عـادت   

 .انائي هيچ گونه صبر و مقاومت را ندارندتو
چنين اشخاص اگر زماني در اثر شرايطي ناچار به تغيير شيوهء زنـدگي خـود شـوند،     

 .تحمل اين دگرگوني را نخواهند داشت... مانند شرايط جنگ و
روزه دار كه انواع غذاها ونوشابه ها در اختيار دارد، ودر حال روزه با وجود گرسنگي  

د كه او همچـو حيـوان در بنـد    كن مي غذا و آب چشم مي پوشد، وعمال ثابت وتشنگي از
اصطبل وعلف نيست، او ميتواند زمام نفس سركش را بـه دسـت گيـرد، و بـر هوسـها و      

 .شهوات خود مسلط گردد
روزه اراده و تصميم انسان را تقويت مي دهد، وبه انسان روزه دار مقاومت وقـدرت   

بخشد، وباكنترول غرايز سركش برقلب انسان نور وصفا مي  مبارزه باحوادث سخت را مي
 .پاشد
 





 
 

 

 حج خانهء كعبه) 19(

 :تعريف حج -الف

و از نظر شرعي عبارت از اظهـار واداي بنـدگي اهللا   . قصد كردن :حج در لغت بمعني 
10Tمناسك وروش هاي مخصـوص حـج، مطـابق بـا سـنت و روش پيـامبر       است با انجام 10T 

 .مان مخصوصدرجاي و مكان مخصوص، و ز

 :حكم حج -ب 

و . حج يكي از اركان پنج گانهء اسالم است كه در سال نهم هجري فرض گرديد 
هرمسلمان عاقل، بالغ وآزاد كه قدرت وتوانائي بدني و مالي داشته باشد، در طول عمرش 

 ¥¦ ¤ £ ¡¢ ~ے { |M   .يكبار ادا نمودن حج بروي فرض ميباشد

L.253F1  
 ."است بركسانيكه توانايي رفتن بدانجا را داشته باشدوحج اين خانه واجب الهي "

 :فضيلت حج وعمره -ج

10Tروايت است كه پيامبر از ابوهريره  -1 10T فرمود: 
  254F2."العمرة الی العمرة كفارة لمابينهما، والحج المبرورليس له جزاء إال الجنة"
10Tپيامبرروش  كه با اخالص، وطبق(كفارهء بين آن دو است، حج مقبول گرعمره تاعمرهء دي" 10T ،

 ."جز بهشت پاداشي ندارد) در آن گناه نباشدو از مال حالل و 
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تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ": فرمود 10T10Tروايت است كه پيامبر 8T8Tاز ابن مسعود  -2
ينفيان الذنوب والفقر، كماينفي الكيرخبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب 

  255F1."إالالجنة
ج وعمره را ادا كنيد؛ زيرا آن دوگناهان وفقـر ر ااز بـين ميبرنـد همانطوريكـه دم     پي درپي ح"

 ."آهنگري ناخالصي وزيادهء آهن وطال ونقره را مي زدايد، وحج مقبول پاداشي جز بهشت ندارد

10Tاز پيامبر :از ابو هريره روايت است -3  10T شنيدم كه فرمود: 
 256F2."وم ولدته أمهمن حج هللا عزوجل فلم يرفث ولم يفسق، رجع كي" 
آميزش جنسـي پرهيـز نمايـد     از) و هنگام احرام(هركس براي رضاي اهللا عزوجل حج كند، " 

 ."زاده بود مانند روزيكه مادرش او را دشو مي چنان پاكازگناهان خود  ومعصيت نكند،

 :فلسفهء حج حكمت و -د

 :حج مجموعهء از رمزهائي است كه به شكل اعمال درآورده شده است

 :مزتسليمي وفرمانبرداري از پروردگارر -1
حج رمز تسليمي كامل انسان در برابر اوامر اهللا ميباشد كه باصرفنظر از معنـي عملـي    

طواف، استادن درعرفـات، سـعي    :بجا ميآورد مانندآن را  آن، زمانيكه امراهللا برايش برسد،
موزي اسـت كـه   بين صفا و مروه، تراشيدن وكم كردن موي سر، وساير اعمال حج همه ر

 .تسليمي كامل مسلمان را به اوامر الهي به نمايش ميگذارد

 :رمز ارتباط امت اسالمي با ابراهيم ومراكز ديني -2
 بـازگو  ÷همچنان حج رمزي است كه از ارتباط امـت اسـالمي باپدرشـان ابـراهيم     

 .ندشعاير او را احيا نموده، وبه خانهء كه او بناكرده، طواف مينماي د؛ زيراكن مي
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و به اين ترتيب ارتباط امت اسالمي را با ابراهيم ومراكزيكه بنا نموده تقويت نمـوده،   
اين مناطق وطن روحي او بوده، وقبلـهء جسـم وجـان     :واين احساس را زنده مينمايد كه

 .ونقطهءآغازتمام خواسته ها وآرزوهاي وي ميباشد

 :حج رمز وحدت امت اسالمي -3
مي است كه از عقيده، دين و ايمان سرچشمه گرفته حج مظهرعملي وحدت امت اسال

صرفنظر از اختالف جنس، رنگ، زبان، نژاد و وطن در يك زمان و در يك مكـان و روي  
 .ندشو مي يك هدف وهمه بايك لباس گردهم جمع

 :حج مظهرعملي مجموعهء از دستورات اساسي اسالم -ب
مـام مسـلمين در آن   حج مظهر عملـي اخـوت اسـالمي اسـت؛ زيـرا در ايـام حـج ت        

 .باتمام مسلمين جهان برادر هستندها  آن ند كهكن مي گردهمايي عمال احساس
  :حج مظهرعملي مساوات بين تمام اقوام وقبايلي است كه گرايش به اسالم دارند

 ME F H G I J K ML N PO L257F1. 
ختلفي ساختيم تا ما شمارا از يك مرد و يك زن آفريديم، وشمارا شاخه ها وقبايل م! اي مردم" 

 . "يكديگر خود را بشناسيد

حج اين آيهء كريمه رابه نمايش ميگذارد؛ زيرا در ايـام حـج اسـت كـه تمـام قبايـل        
 258F2.ندكن مي يكديگرخود را بازشناسي

  :حج مدرسهء آموزشي -ج

حج مدرسه ايست كه مسلمانان را به سوي آفاق متعالي، و ارزشـمندي بـاال ميبـرد، و    
 :تي را مي آموزددرس هاي مهمي آ
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بايد تمام قدرت خود را باصبوري تام بكار اندازنـد؛ زيـرا    :مسلمانان مي آموزند كه
 .بهترين جهاد حج مقبول ميباشد

 مي آموزندكه بايد همواره در عبادت زندگي بسر برند. 

 مي آموزند كه در برابرمسلمان لطيف، مهربان ونرم باشند. 

 ه نموده، خواهشات خود را لجام زنندمي آموزند كه عواطف خود را ادار. 

    تحمـل  آن را  مي آموزند كه چگونه باخشونت هاي زنـدگي بسـازند، وسـختيهاي
 .نمايند

 مي آموزند كه چگونه مال و ثروت خود را در راه خدا به خرچ برسانند؟ 

    دي داشـته   وباآلخره مي آموزند كه با دشـمنان اهللا و دوسـتان وي چـه برخـور

259Fباشند؟

1  

 :اي احساسات و خاطراتاحي -د

حج احساس و خاطرات مخنلفي را در نقس انسان زنده ميسازد، از جملـه احسـاس    
 .عطوفت با مسلمين، كمك و مساعدت با ايشان در سختي ها

حج نخستين گروه نخبه را كه در اين سـرزميين زنـدگي نمـوده، و بخـاطر عقيـده و       
 .خاطر مي آردايملن زندگي سراسر عذاب وشكنجه را پذيرفتند، ب

بايـد دوسـتي    :د كـه شـو  مـي  با انجام مراسم حج اين احساس در ضمير انسـان زنـده  
و احساس تجرد . ومواالت انسان با اهللا، پيامبر و مؤمنان وبراي رضاي پروردگار بوده باشد

كامل از دنيا وروي آوردن به سوي آخرت را در قلب خود مـي يابـد، وعـزم جديـدي را     
 .دكن مي ء جديد در زندگي را در قلب خود احساسبراي باز كردن صفحه
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 :حج كنگرهء جهاني مسلمانان -هـ

حج يك كنگرهء بزرگ ويك كنفرانس عمومي است كه هرسـال بـه منظـور ايجـاد و     
اتحاد و هماهنگي در بين مسلمانان جهان وآگاه ساختن آنان به شيوهء صحيح اسـتفاده از  

ديگردر مراكـز پيـدايش اسـالم مكـهء مكرمـه      منابع حياتي از طريق آشنائي بافرهنگ همـ 
 .دشو مي ومدينهء منوره تشكيل

نبايد از اهميت فراوان حج غافل باشيم؛ چراكه هريك از ملت هاي مسلمان در زمينهء 
خاصـي داراي مهـارت و نبـوغ هسـتند، و هركشـوري از مـواد و منـابع طبيعـي خاصـي          

تند، و اين كنگرهء ساالنه به همـهء  برخوردار است كه كشورهاي ديگر از آن بهره مند نيس
د تا به امضاي توافقهاي اساسي وتبادل افكار و آرا در بين خـود از  ده مي مسلمانان امكان

تمام امكانات مادي و معنوي موجود در سرزمين هاي اسالمي بـه نحـو احسـن اسـتفاده     
 .كنند

و ايـن امـر بـه    نمايندگان تمام كشورهاي اسالمي در اين كنگره ساليانه شركت دارند 
د كه به آساني بتوانـد در زمينـه هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي واقتصـادي       ده مي آنان امكان

اقدامات جدي و مهمي را به عمل آورند، مشكالت و موانع را از بين بر دارنـد، عظمـت،   
 .قدرت ومجد مسلمانان را عمال به آنان باز گردانند

 

*** 

 





 
 

 

 سائل آنم برخي احكام وو قرباني فلسفهء ) 20(

 :تعريف قرباني

ذبـح كـردن    :د عبارت اسـت از رو مي قرباني كه يكي از عبادات مالي به حساب

بمنظـور   ،چهار پاياني در روز عيد قربان وايام تشريق با در نظر داشت شرايط خاصي

 .نزديك شدن وتقرب جستن به اهللا متعال است

 :اهميت وجايگاه قرباني در اسالم

سالم از اهميت وجايگاه خاصـي برخـوردار اسـت كـه     قرباني در دين مقدس ا 

 :اهميت آن را ميتوان توسط نكات ذيل درك كرد

د كه انجام دادن رو مي قرباني يكي از شعائر ومعالم بزرگ دين اسالم به شمار – 1

 .داللت مي كند ،آن بر تقوي وخشيت شخص قرباني كننده

 M9 : <; = > @?L.P260F1  :چنانچه اهللا متعال فرموده است
 ."از پاكى دلهاست] حاكى[و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت آن "

 برخي از علما تعظيم نمودن شعائر اهللا را به تربيه وپرورش نمودن حيـوان قربـاني  

از داليل ونشانه هاي  يكي :گفته اند تفسير نموده، ويا انتخاب نمودن مال خوب وفربه

مال ويا حيواني كـه ميخواهـد قربـاني    در مورد تعظيم شعائر اهللا اين است كه انسان 

، زياد نموده سعي نمايد تا حيوان خوبتر وفربه تر را ذبح نمايـد  وتوجه اهتمام نمايد،

 .ويا مال وحيوان مورد نظر را براي مدتي تربيه كند تا بيشتر فربه شود

 ذبح نمودن حيوان بمنظور تقرب جستن به اهللا تعالي يكي از عبـادات بسـيار   – 2

د، ودليل براي برجسته بودن آن اين است رو مي بزرگ وطاعات برجستة الهي به شمار
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كه اهللا تعالي در مواضع متعدد قرآن كريم ذبح وقرباني را بـا نمـاز يكجـا ودر يـك     

 . رديف ذكر كرده است

 M£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© «L.261F١  :چنانچه فرموده است
گى و مـرگ مـن بـراى خـدا پروردگـار      عبادات من و زند] ساير[بگو در حقيقت نماز من و "

 ."جهانيان است

 MZ [ \L.262F٢  :نيز فرموده استو
 ."قربانى كن تنها بنام او و براي او براى پروردگارت نماز گزار وتنها پس "
مسلمان توانمند ومقتدري را كه قرباني نكند از نزديـك شـدن بـه     پيامبر  – 3

 P263F٣."ولم يضح فال يقربن مصالنامن كان له سعة : "مصلي نهي نموده، فرموده است
هركس توانايي قرباني كردن را دارد وقرباني نكند پس به مصلي وعيدگاه ما مسلمانان نزديك "

 ."نشود

  :حكمت وفلسفة قرباني

خاصـي برخـوردار اسـت     اهميت وجايگاه قرباني طوريكه در دين مبين اسالم از

از حكمـت هـاي آن را    همچنان حكمت هاي متعددي نيز درآن نهفته است كه برخي

 :اريمد مي طي نكات ذيل بيان

  :تقرب جستن به خداوند، طوريكه اهللا متعال فرموده است – 1

 MZ [ \L.264F٤ 
 ."قربانى كن تنها بنام او و براي او براى پروردگارت نماز گزار وتنها پس "
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زيرا خداوند متعال ؛ ÷سنت وطريقة امام وپيشواي موحدين ابراهيم ي احيا – 2

 ÷زمانيكـه ابـراهيم   ،امبرش ابراهيم را امر نمود تا پسرش اسماعيل را ذبح نمايـد پي

در عـوض وي گوسـفندي را بـرايش هديـه      متعال آمادة ذبح پسرش گرديد خداوند

 ."و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم"M9 : ; < L.265F1  :نموده فرمود

وپخـش   ،در روز عيد قربانايجاد زمينة توسعه وگشايش براي اعضاي فاميل  – 3

 .روحية ترحم ودلسوزي در مابين فقرا ومساكين

براي بندگانش مسخر  اهللا تعالي بر آن حيواناتي كه وسپاس بجا آوردن شكر – 4

خداوند متعال تسخير ورام نمودن حيوانات را براي استفادة  نموده است، طوريكه

 ®¯ ¬ » M © ª :فرموده استبندگان موجب شكر قرار داده، 
²±° ³  ´L.266F٢ 

را براى ها  آن بخورانيد اين گونه] ى غير سائل[و به بينوا] سائل[بخوريد و به تنگدست ها  آن از"

 ."شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيد

 :حكم شرعي قرباني

 . واجب است،توانايي قرباني كردن را داشته باشدطاقت وقرباني بر كسيكه 

 :است كه فرمودند اني اين حديث پيامبر از جملة داليل واجب بودن قرب

 P267F٣"من كان له سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا"
هركس توانايي قرباني كردن را دارد وقرباني نكند پس به مصلي وعيدگاه ما مسـلمانان   يعني "

 ."نزديك نشود
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 روز عيد قربان پيامبر  :از جندب بن سفيان بجلي روايت شده است كه گفت و 

P268F١"من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم اهللا: "ه فرمودرا ديدم ك
P . 

حيوان ديگـري را بـه جـاي آن    ) بعد از نماز( قرباني كند بايد ) عيد(هر كس كه قبل از نماز "

 ."قرباني نمايد، وهركس قرباني نكرده پس بنام اهللا قرباني كند

لت مي كند؛ زيـرا در حـديث بـه اعـادة     ظاهر اين حديث بر وجوب قرباني دال 

P269Fقرباني امر شده است

٢
P. 

 .كدام حيوان را ميتوان قرباني كرد؟

زيرا اهللا  ؛از جملة حيوانات تنها گاو، گوسفند، بز وشتر براي قرباني جائز است

 MN O P Q R TS U V W X  :تعالي فرموده است
Y [Z L.270F٣ 

هـا   آن اى كـه روزى  بسـته  ا را بر دامهـاى زبـان  و براى هر امتى مناسكى قرار داديم تا نام خد"

 ."گردانيده ياد كنند

 :بيشتر از يك نفر ميتوانند در شتر وگاو شريك شوند

في سفر فحضر  كنا مع النبي " :روايت است كه گفتباز عبد اهللا بن عباس 

 .P271F٤P"النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة
يد قربان فرا رسيد هر ده نفر مان در يك شتر وهر هفت نفـر  بوديم، ع ما در سفري با پيامبر "

 ."مان در يك گاو شريك شديم

 :كافي است) يابز(براي مرد وخانواده اش يك گوسفند 
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من از ابو ايوب انصاري سوال نمودم كه شيوة قرباني در  :دگوي مي عطاء بن يسار

لرجل يضحي بالشاة عنه كان ا: "چطور بود؟ ابو ايوب در جواب گفت زمان رسول اهللا 

 .P272F١P"وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى
را از طرف خود وخانواده اش قرباني ميكرد، ) ويابز(يك مرد يك گوسفند  در زمان پيامبر "

ادند، تا اينكه مردم دچار مباهـات شـدند   د مي از آن تمام اعضاي خانواده مي خوردند وبه مردم هم

 ."ضع به سرحدي رسيد كه مشاهده مي كنيوو

 چه نوع حيواناتي براي قرباني جواز ندارد؟

از قرباني نمودن چهار نوع حيوانات منع نموده،  در احاديث آمده كه پيامبر 

ْرَجاُء اْلبَـيُِّن ظَْلُعَها َواْلَكِسيُر َأْربٌَع َال ُتْجِزُئ اْلَعْورَاُء اْلبَـيُِّن َعَورَُها َواْلَمرِيَضُة اْلبَـيُِّن َمَرُضَها َواْلعَ : "فرمودند

 . P273F٢P"الَِّتي َال تـُْنِقي

 :ز نيستييعني چهار نوع حيوان براي قرباني جا
 .حيوان كور ونا بينا كه كور بودنش واضح باشد –1
 .حيوان مريض كه مريضي اش آشكار باشد –2
 .حيوان لنگ كه لنگي اش آشكار باشد –3
 .نمي يابد حيوان عضو شكستة كه بهبود –4
من مكروه ونا  :گفتم من به پيامبر  :دگوي مي براء بن عازب كه راوي حديث است 
در  م كه در شاخ، گوش ودندان حيوان قرباني نقص ويا عيبي باشد؟ پيامبر اند مي پسند

هر نقص ويا عيبي را كه در حيوان نا پسند ديدي آن را رهـا كـن بـدون     :جواب فرمودند
 .ديگري حرام كنيآنكه آن را بركس 
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پس بر اساس حديث فوق در صورت موجوديت يكـي از عيـوب چهـار گانـة فـوق      
 د، ولي در صورت موجوديت عيوب ديگري كه از برخـي گرد مي قرباني مورد نظر مسترد

 .دباش مي حضرت براء نام برد، قرباني آن حيوان تنها مكروهها  آن
 

*** 



 
 

 

 حقيقت عيد در اسالم  مفهوم و) 21(

مقدس اسالم كه يك دين كامل، جامع وفراگير است براي پيروانش تنها تجليـل  دين  
از دو عيد را مشروع قرار داده است كه در قاموس آن غير از آن دو عيد كه عيد سعيد فطر 

 . وعيد قربان است، عيد سومي وجود ندارد
ـ       راي همچنان در نظر بايد داشت كه آن دو عيد نامبرده تنهـا موسـم ويـا فرصـتهاي ب

تفريح وخوشي محض نبوده، بلكه عيدها وشعائري اند كه با برخي عبادات بسـيار عمـده   
 بلكه با دو ركن بسيار بزرگ وعظيم دين مقدس اسالم گـره خـورده انـد، طوريكـه همـه     

ند عيد اولي كه عيد سعيد وفرخندة فطر است، بمناسبت سپري نمودن موفقانة روزة اند مي
ي كه عيد سعيد اضحي است بمناسبت سپري نمودن وانجام ماه مبارك رمضان، وعيد دوم

 .يافتن موفقانة ايام ترويه، روز عرفه واعمال عمدة حج وعمره، برگزار مي گردد

فلسفة تجليل وگرامي داشت از اين دو عيد در پهلوي ساير مصالح ومنافع متعدد ديني 
د، چنانچه در بخش باش مي واجتماعي بجاي آوردن وجيبة شكر وسپاسگزاري نعمات الهي

 M² ³ :آخري آيات روزه اهللا تعالي به اين حقيقت اشاره نموده، فرموده اسـت 

´ ¶µ ¸  ¹L.274F1 
 "و خدا را به پاس آنكه رهنمونيتان كرده است به بزرگى بستاييد و باشد كه شكرگزارى كنيد"

ست چنانچه فرد مسلمان به تأسي از اين آية مباركه وتوصية الهي بعد از اينكه توان
روزة ماه مبارك رمضان را با قيام ليل، نوافل وصدقات وساير طاعات وعبادات موفقانه 
انجام دهد، همزمان با دميدن صبح روز اول ماه شوال المعظم وروشن شدن روز توسط 
چند دانه خرما ويا آب افطار نموده، سپس با پوشيدن لباس هاي تازه وپاك وزمزمه 

) اهللا اکبر، ال إله إال اهللا واهللا أکبر، اهللا أکبر وهللا الحمد( :وننمودن كلمات تهليل وتكبير، چ
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د، ويكجا با جمعي از مسلمانان دو ركعت نماز كن مي بطرف محل اداي نماز عيد حركت
عيد را در فضاي كامال اخوت وبرادري، اخالص وصميميت، مواسات وهمدردي، آشتي 

 . ومحبت، ادا مي نمايد

 :اضحيتاريخچة عيد سعيد فطر و

َقْد ": فـََقالَ . اَْلَمِديَنَة َوَلُهْم يـَْوَماِن يـَْلَعُبوَن ِفيِهَما َقِدَم َرُسوُل اَللَِّه ": دگوي مي انس  
ُهَما ًرا ِمنـْ P275F١"َويـَْوَم اَْلِفْطرِ ، يـَْوَم َاْألَْضَحى :أَْبَدَلُكُم اَللَُّه ِبِهَما َخيـْ

P. 
متوجه شد كـه مـردم مدينـه دو روز را در     از مكه به مدينه هجرت فرمود، زمانيكه پيامبر "

از مردم مدينـه در   هرسال جشن گرفته، ودر آن دو روز به تفريح وخوشحالي مي پردازند، پيامبر 

ما قبل از اسالم اين دو روز را براي  :در جواب گفتندها  آن مورد انگيزه وعلت جشن ايشان پرسيد،

  .جشن وانجام مراسم خوشي تعيين نموده بوديم

خداوند در مقابل اين دو روز، دو روز ديگري را كه نسبت به همچو جشن  :فرمودند پيامبر 

ها فضيلت وبرتري بيشتري دارند، براي شما مقرر فرموده كه يك روز آن عيد فطـر وروز ديگـر آن   

 ."دباش مي عيد اضحي

 د كه دين مقدس اسالم با معرفي نمـودن گرد مي پس از اين حديث به صراحت معلوم
هـا   آن اين دو عيد، تجليل وگرامي داشت از ساير عيد هاي مكاني وزماني را كـه مـردم از  

لذا افزودن عيد ديگري بـر  . قبل از اسالم تجليل مينمودند باطل ونادرست قرار داده است
زيرا تجليل نمودن از  ؛دباش مي اين دو عيد زير هر نام وتحت هر عنواني كه باشد نادرست

وه بر اينكه يك نوع عالوه نمودن بر شريعت اسالمي، بـدعت واحـداث   ساير عيد ها عال
مخالفت از سنت  :د، همچنان پيامد هاي منفي ديگري، چونرو مي يك عمل تازه به شمار

تشـبه   ، تشبه با كفار، تقليد از فرهنگ اغيار وغيره را نيز در قبال دارد، وپيامبر پيامبر
ُهمْ " :با كفار را مذمت نموده، فرموده است P276F2"َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ

P. 
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 195 عاشورا در اسالم

  ."درو مي كسيكه با مردم ويا گروهي خود را مشابه سازد پس او از همان گروه به شمار"
در پهلوي اينكه از مشابهت وتقليد كور كورانة كفار ومشركين   از طرف ديگر پيامبر

ش در همة امور تاكيد وتوصه منع فرموده، در مورد اتباع وپيروي نمودن از سنت وطريقه ا
 :نموده، فرموده است

َر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمٍَّد َوَشرُّ اُألُموِر ُمْحَدثَاتـَُها وَ " َر اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَِّه َوَخيـْ ُكلُّ َأمَّا بـَْعُد فَِإنَّ َخيـْ
P277F1"ِبْدَعٍة َضالََلةٌ 

P . 
يقه وروش همانا طريقه وروش خوبترين وبهترين سخن همانا كتاب اهللا وبهترين وخوبترين طر"

است وبدترين كارها همان بدعتها وچيزهاي نو وتازه اي است كـه در ديـن ايجـاد مـي      محمد 

 ."درو مي گردد وآگاه باشيد كه هر نوع بدعت ضاللت وگمراهي به حساب

 عيد را چرا عيد ناميده شده است؟

چـون عيـد بمعنـاي     :در مورد اينكه عيد را چرا عيد ناميده شده است بايد گفـت كـه  
عودت وبازگشت است، واين دو عيد هم همه ساله به شكل مكـرر وپـيهم بـر مسـلمانان     

 ند، وبا خود فرصت مسـرت وخوشـي را بـر مسـلمانان نيـز بـر      نماي مي عودت وبازگشت
انند، وهم چنان خداوند متعال بر بندگانش در نتيجة گـرفتن فريضـة روزه وانجـام    گرد مي

ي سر شار وبي پايان خداوند متعال ها نعمتد، ونيز نماي مي ونيكيدادن اعمال حج احسان 
د انسـان در يـك   گرد مي به بندگانش در ايام عيد مجددا برميگردد، طوريكه عمال مشاهده

د، امـا  شـو  مي در طول روز محروم ها نعمتدورة مكمل روزة ماه مبارك رمضان از برخي 
د، بلكـه  شـو  مـي  تنها بر مردم توانگر ميسـر نه  ها نعمتهمزمان با فرارسيدن روز عيد اين 

مردم ناتوان نيز به وسيلة صدقة فطـر از آن مسـتفيد گرديـده ودر عيـد قريـان از نعمـت       
 .گوشت قرباني بر خوردار گرديده، وبدينوسيله خوشي ومسرت ايشان افزايش مي يابد
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مـه  همچنان حاجي ويا حج كننده بعد از يك دوره محروميت در هنگـام احـرام، از ه  
 .دگرد مي ي كه محروم بوده بر خوردارها نعمت

 :حقيقت وفلسفة عيد سعيد فطر

طوريكه در حديث انس تذكر رفت روز اول ماه شـوال، روز عيـد مسـلمانان تعيـين      
ومعرفي گرديده، ودليل آن اين است كه مسلمانان بعد از حسن انجام يـك مـاه روزه، بـر    

ت وختم قرآن، پرداختن صدقات وخيرات وساير گزاري نماز هاي تراويح وقيام ليل، تالو
، بطور پاداش نيك اين اند داده عبادات كه به دستور وتوفيق اهللا متعال در ماه رمضان انجام

 . ندنماي مي روز را منحيث روز خوشي وعيد تجليل

 :داليل مشروعيت نماز عيد

دو ركعـت نمـاز   د همانا اداء نمودن باش مي يكي از اعماليكه در روز هاي عيد مشروع
 .است كه قرآن، سنت واجماع امت مشروعيت آن را تائيد نموده است

دليل مشروعيت نماز عيد در قرآن اين آية مباركة سورة كوثر است كه خداوند متعال 

MZ [  \L.P278F1  :فرموده است
P ودر سورة اعلي فرموده است:  

 MÑ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù L.P279F2 
ن بعد از ايشان به شكل دائم نماز هاي عيـد  وساير خلفاي راشدي وهم چنان پيامبر 

عالوه بر مردان زنان مسلمان را نيز مامور ساختند تا بـا   را برپا مي داشتند، بلكه پيامبر 
 .مراعات نمودن ستر وحجاب وساير مقررات شرعي در نماز هاي عيد اشتراك نمايند

گـاه در روز   ودر اين شكي نيست كه بيرون شدن مردان وزنان مسلمان بطـرف عيـد   
هاي عيد مانند اذان وشعاير ديگر يكي از عاليم وشعاير ظاهري ديـن مقـدس اسـالم بـه     
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د؛ لذا هرگاه مردم ويا گروهي از رفتن به نماز عيـد ابـا وانكـار نماينـد، امـام      رو مي شمار
 .اعالن جنگ را نمايدها  آن وزمامدار مسلمين ميتواند برعليه

 :ز عيدينبرخي احكام ومسايل مربوط به نما

 نسبتا وسيع وكشاده اي كه به قريه وشهر نزديك  انميد بايد نماز عيد را در يك
اين بود كه نماز هاي عيد را در عيد گاه  باشد ادا كرده شود؛ زيرا عادت مباركة پيامبر 

مخصوصي كه در دروازة ورودي مدينه موقعيت داشت ادا مينمودند، طوريكه ابو سعيد 
يخرج يوم  كان رسول اهللا ": ديثي را روايت نموده، فرموده استخدري در اين مورد ح

P280F1"الفطر واألضحى إلى المصلى
P. 

روز عيد سعيد فطر وعيد قربان بخاطر اداي نماز عيد بطرف عيـد گـاه بيـرون مـي      پيامبر "

 ."شدند
برخالف آن البته بدون  وآنچه كه اين سنت را مؤكد تر ميسازد اين است كه پيامبر 

 .از عيد را در مسجد ادا نكردندعذر نم
نكتة ديگري كه بر اهميت اين سنت ميافزايد اين است كـه بيـرون شـدن از قريـه بـه      

د بـر  رو مي شكل دسته جمعي اهميت نماز عيد را كه يكي از شعاير ظاهري دين بحساب
  .دگرد مي جسته تر ساخته، در ضمن سبب افزايش هيبت وشوكت مسلمانان نيز

 ،پيش از داخل ( نيم ساعت بعد از طلوع آفتاب تا زوال آفتاب  وقت نماز عيد

 .تعيين گرديده است) شدن وقت ظهر 

      اگر نماز عيد بنا بر عدم رؤيت ماه شوال در روز اول بـه تـاخير افتـاد پـس

 . مسلمانان ميتوانند در فرداي آن روز نماز عيد را ادا نمايند

 د تا براي ذبح قرباني كه بعـد  بهتر است نماز عيد قربان در اول وقت اداء شو

د وقت بيشتر باقي بماند، اما نماز عيد فطر را كمي دير تر گير مي از اداي نماز صورت
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خوانده شود تا براي پرداخت صدقة فطر وصـرف صـبحانه كـه پـيش از اداي نمـاز      

 .د وقت كافي موجود باشدگير مي صورت

در نامة  ده است كه پيامبر دليل اين عمل روايتي است كه در مصنف عبد الرزاق آم
أن ": كه به عمرو بن حزم زمانيكه بطرف نجران بحيث والي ميرفت چنـين نوشـته بودنـد   

P281F1"أخر الفطر وذكر الناس وعجل االضحى
P. 

 . "نماز عيد فطر را با اندكي تاخير ونماز عيد قربان را با كمي تعجيل ادا كن"

  خرما روزه را افطار نمايند سنت است كه مسلمانان در صبح روز عيد فطر توسط
ودر چاشت عيد قربان بعد از اداي نماز عيد توسط گوشت قرباني افطار نمايند؛ زيرا 

كان ال يخرج يوم  أن النبي ": دگوي مي حكايت نموده اين عمل را از پيامبر 12T 12Tبريدة
P282F٢"الفطر حتى يطعم وال يطعم يوم النحر حتى ينحر

P . 
اداي نماز تا وقتيكه افطار نميكرد از خانـه بيـرون نمـي شـد،     روز عيد فطر بخاطر  پيامبر "

 ."وروز عيد قربان تا وقتيكه قرباني اش را ذبح نمي كرد چيزي نمي خورد

 دشو نمي پيش از نماز عيد وبعد ازان نماز نفل خوانده. 

 اگر بعد از نماز عيد شخصي بخانه اش برود ونفل بخواند ما نعي ندارد. 

 :فطر واضحي ا مستحب در روز هاي عيد سعيدوي برخي اعمال مسنون

 :دباش مي در روز عيد سعيد فطر اعمال ذيل مسنون
 .توجه به آراستن وزيبايي خود – 1
 .غسل كردن بعد از اداي نماز فجر – 2
 .مسواك كردن دندانها – 3

                                                 
 )286ص /  3 ج(  -مصنف عبد الرزاق     1
 )52ص /  7ج (  -صحيح ابن حبان    2
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پوشيدن بهترين وپاك ترين لباس موجود، خواه نو باشد ويا مستعمل؛ زيرا در  – 4
جبة يلبسها  كانت للنبي  :دگوي مي خزيمه از جابر رض روايت شده است كه صحيح ابن

P283Fفي العيدين و يوم الجمعة 

١
P. 

 ."چپن مخصوصي داشت كه در روز هاي عيد وجمعه آن را مي پوشيد  پيامبر"

P284F2"كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه": دگوي مي وبيهقي از ابن عمر روايت نموده كه
P . 

 ."هاي عيد بهترين وزيبا ترين كاالي خودرا مي پوشيددر روز پيامبر "

 .استعمال خوشبويي وعطر – 5
 .رفتن به يك راه وبرگشت به راه ديگر - 6
اهللا أكبر، اهللا أكبر ال إلـه إال اهللا، اهللا  ( در حين راه رفتن گفتن وتكرار نمودن تكبير  – 7

 . زنها باصداي آهسته بگويندالبته مردها تكبير را با صداي بلند و). أكبر وهللا الحمد
 .خوردن چيز شيرين ويا افطار نمودن قبل از رفتن به عيدگاه – 6
ادا نمودن نماز عيد در عيدگاه؛ زيرا رفتن به عيدگاه جهت اداي نماز عيـد سـنت    – 7

نماز عيد را  مؤكد بوده بايد اهتمام وتوجه كامل بدان صورت گيرد، بخاطر اينكه پيامبر 
 گاه ادا مي نمود، با آنكه اداي نماز در مسـجد نبـوي داراي فضـيلت زيـاد    هميشه در عيد

 .دباش مي

ودر ركعت )  o p q r(سنت است كه امام در ركعت اول نماز عيد، سورة  - 8

 .را بخواند) 7 6 5 4(دوم سورة 
در روز هاي عيد تفريح هاي سـالم مثـل نشـان زدن، اسـپ دوانـي وامثـال آن        – 10

 .مشروع است

                                                 
 )132ص /  3ج (  - هصحيح ابن خزيم   1
 )281ص /  3ج (  -سنن بيهقي   2
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تقبل اهللا منا ( مسلمانان ميتوانند در هنگام مالقات، ديد واديد ها جملة دعائية  – 11
 –يعني خداوند طاعات وعبادات ما وشما را قبول نمايد  -را )  ومنکم صالح األعمال

 .طوريكه اصحاب كرام به يكديگر ميگفتند، زمزمه نمايند
 

*** 

 



 
 

 

 عاشورا در اسالم) 22(

 :عاشورا قبل از اسالم

از آغاز سخن در مورد اهميت وفضيلت اين روز در اسالم، بهتر ومناسب است تا قبل 
 ÷از اهميت وفضيلت آن در دوران پيش از اسـالم مخصوصـا دوران پيـامبري موسـي     

 .صحبت كنيم
هنگاميكه از مكهء مكرمه هجرت نمـوده   در صحيح مسلم آمده است كه رسول اهللا 

 يهوديان روز عاشورا يعنـي دهـم محـرم را روزه    وارد مدينه منوره شدند متوجه شدند كه
 :جويا شدند، يهوديان در پاسخ گفتنـد ها  آن ايشان از علت وسبب روزه گرفتن. ندگير مي

وبني اسرائيل را نجات داد، ودشمن ÷روز عاشورا روزي است كه خداوند متعال موسي 
روز عاشـورا را   وما به شكرانة اين نصرت وكمك الهـي . وي فرعون را در دريا غرق كرد

 . يمگير مي روزه
پس از اين . نزديك تر هستم÷من نسبت به شما به برادرم موسي :فرمودند پيامبر

هم روز عاشورا را روزه گرفتند، وبخاطر نشان دادن مخالفت با يهود كه مخالفت   پيامبر
نـده  اگر تـا سـال آي   :با ايشان وساير كفار يكي از مقاصد شريعت محمدي است، فرمودند

P285F1مگير مي زنده بمانم، تاسوعا يعني نهم محرم را نيز روزه
P. 

                                                 
َهلُْم َرُسوُل  َقِدَم اْلَمِديَنَة فـََوَجَد اْليَـُهوَد ِصَياًما يـَْوَم َعاُشورَاَء فـََقالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  مَعِن اْبِن َعبَّاٍس  :متن حديث چنين است   1

فـََقاُلوا َهَذا يـَْوٌم َعِظيٌم َأْجنَى اللَُّه ِفيِه ُموَسى َوقـَْوَمُه َوَغرََّق ِفْرَعْوَن َوقَـْوَمُه َفَصاَمُه ُموَسى . »َما َهَذا اْليَـْوُم الَِّذى َتُصوُمونَُه «  اللَِّه 
 :وفی رواية .َوأََمَر ِبِصَياِمهِ  َفَصاَمُه َرُسوُل اللَِّه . »َأَحقُّ َوأَْوَىل ِمبُوَسى ِمْنُكْم  فـََنْحنُ «  فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . ُشْكًرا فـََنْحُن َنُصوُمهُ 

 :مشاره ۴۳۹ :ص(صحيح مسلم .  »ُصْمَنا اْليَـْوَم التَّاِسَع   -ِإْن َشاَء اللَُّه   -فَِإَذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل «  قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
۱۱۳۴(. 
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 آيا روز عاشورا روز سياه وبدبختي است؟

د وتمـام  باشـ  مـي  د كه روز عاشورا روز پرميمنت ومباركشو مي از اين حديث دانسته
، وهـم  مسلمانان را مي بايد كه به تأسي از حديث فوق و سنت قـولي وفعلـي پيـامبر    

وغـرق شـدن فرعـون ظـالم      ÷جـام دادن شـكر نعمـت نجـات موسـي      چنان بخاطر ان
 .ومستكبر، در صورت امكان عاشورا را با يك روز قبل ويا بعد روزه بگيرند

يم در بخش از نقاط كشور ما وهم چنان در بخش از اند مي اما با تأسف طوريكه همه 
ند، روز اند يم كشورهاي جهان برخي از گروه هاي كه خود را مسلمان واز امت محمد 

 .نداند مي عاشورا را روز بسيار بد وشؤم ونكبت بار

 :مموقف اهل سنت در برابر جريان كربال وشهادت حسين بن علي  

هنـد  د مي اهل سنت والجماعت كه اكثريت مسلمانان را در كشور هاي اسالمي تشكيل
م بـن علـي    يعنـي حسـين   از فاجعة درد ناكي كه در سرزمين كربال براي نوادة پيامبر 

وساير همراهان وي رخ داد، هيچگاه خوشحال نبوده بلكه بسيار ناراحـت وافسـرده انـد،    
طوريكـه در برخـي از    وموقف ديني وشرعي ايشـان در مـورد شـهادت نـوادة پيـامبر      

كتابهاي ايشان آمده اين است كه اهللا تعالي به حسين بن علي وهم چنان به برادر بـزرگش  
وي به شهادت رسيده بود، اهللا تعالي به هردو برادر كـه در اوج  كه قبل  محسن بن علي 

عزت وقدرت اسالم تربيت وجوان شده، رنج وزحمت هجرت، جهاد، تكاليف وزحمـات  
 زيادي را مثل ديگران متحمل نشده بودند، با ارزاني داشتن نعمت رفيع شهادت به هردوي

بودن را نصـيب ايشـان   ) الجنـة سيدا شـباب(عزت وكرامت بيشتر بخشيده، تاج ولقب ها  آن
 .كرد، اما بدون شك قتل ايشان مصيبت بسيار بزرگ وفاجعة جبران نا پذير بود

خداوند متعال در هنگام بروز همچو مصايب، مسلمانان را به صبر وخواندن اسـترجاع  
توصيه نموده، بشارت ومژدة رحمت وصلوات را به صبر كنندگان عنايت نمـوده، فرمـوده   

 :است
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گوينـد مـا از آن خـدا     كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد مى] همان[ ومژده ده شكيبايان را"

يافتگـان   و راه] بـاد [گرديم بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشـان   هستيم و به سوى او باز مى

 ."خود ايشانند] هم[

 مهل سنت والجماعت در عين حاليكه قتل وكشته شدن نوادة پيامبر حسن بن علـي ا
نـد، امـا از طـرف ديگـر بـه تأسـي از آيـات        كن مـي  را يك مصيبت وفاجعة بـزرگ تلقـي  

ونصوصيكه در هنگام مصيبت مسلمانان را به صبر وتحمل توصيه نموده از هرگونـه نالـه   
كندن وخون آلود نمودن سـر وروي، چـاك   زنجير وقمه زدن ها،  وفرياد منع نموده است،

مراسم ومجالس ماتم را طوريكه برخي از مـدعيان محبـت    نمودن گريبان ها و برپانمودن
هند، بر اسـاس احاديـث وروايـات صـحيح وصـريح،      د مي اهل بيت چنين اعمال را انجام

 .حرام وغير شرعي مي دانند
: فرمودند شده كه پيامبر  روايت چنانچه در صحيح مسلم از عبد اهللا بن مسعود  

P287F2"لَْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َأْو َشقَّ اْلُجُيوَب َأْو َدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهِليَّةِ "
P. 

كسيكه در وقت مصبت سر وروريش را بزند ويا گريبانهايش را پاره كند ويا ماننـد صـداهاي   "

خـودش را از پيـروان مـن حسـاب      دوران جاهليت سر وصدايش را بلند كند، چنين شخص بايـد 

 . "نكند

از چنين اعمال بيزاري، نفرت وانزجار   ودر يك روايت ديگر آمده است كه پيامبر
ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه ": خود را اعالن نمودند، چنانچه ابو موسي اشعري در اين مورد فرموده است

  ِبَِرَئ ِمَن الصَّاِلَقِة َواْلَحاِلَقِة َوالشَّاقَّة"P288F٣
P. 

                                                 
 ).4/511(جموع الفتاوي م  1
 .)103 :برقم 67 :ص(صحيح مسلم  2
 )104 :برقم 67 :ص(صحيح مسلم   3
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د ويـا  كن مي د ويا به عبارت ديگر پرتكن مي از از زنيكه در وقت مصيبت رويش را پيامبر "

 ."د، اظهار برائت نموده استكن مي د ويا گريبانش را پارهكن مي موي سرش را

عالمه ابن عابدين صاحب فتاواي شامي بر پانمودن چنين محافل را از جملة بـدعات   
P289Fروافض معرفي نموده است

1
P . 

ند، بلكه برخـي از  اند مي ين اعمال را نه تنها اهل سنت حرام ومرتكب آن را گنهگاروا
امامان وپيشوايان اهل بيت ومراجع اهل تشيع نيز آن را حرام وغير مشـروع قـرار داده، از   

 .آن به شدت منع نموده اند
ـ  :امير المؤمنين علي بن ابي طالب فرموده انـد  :دگوي مي چنانچه ابو جعفر قمي  اس لب

P290Fسياه به تن نكنيد؛ چون لباس سياه لباس فرعون است

2
P . 

به دخترش  همچنان در كتاب اصول كافي در روايتي كه متضمن وصيت رسول اهللا 
به هنگام وفات من صورتت را چنـگ مـزن،   ": د، از قول ايشان نقل شدهباش مي مفاطمه 

 ."شيون وزاري بر پا مكن وبر جنازة من نوحه سرا مگمار
به هنگام شسـتن وكفـن    روايت شده كه علي بن أبي طالب  البالغـة ب نهجودر كتا

اگر شما ما را از گريه وزاري نهي نكرده وبه صبر ": چنين گفته اند پوشاندن رسول اهللا 
وشكيبايي ارشاد مان نفرموده بوديد، اشـك ديـدگان را بـا گريسـتن بـر شـما تمـام مـي         

P291F3"كرديم
P. 

ته كه در كتب معتبر مذهب اهل تسنن واهـل تشـيع   باتوجه به روايات وشواهد گذش 
تذكر گرديده است، اين حقيقت ثابت شد كه برپانمودن مراسم تاسـوعا وعاشـورا وسـاير    

واهـل بيـت    مراسم عزاداري ونوحه سرايي مخالف ارشادات ورهنمود هاي رسول اهللا 
 .دباش مي ايشان

                                                 
 ).460ص / 2ج ( -حاشية رد المحتار ».. وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء« 1
 .51 :من ال يحضره الفقيه ص  2
 .235 :البالغة خطبةنهج   3
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 :فضيلت وفوائد روزة روز عاشورا

روزة ماه محرم را بعد از روزة ماه رمضان  ت كه پيامبر در صحيح مسلم آمده اس
P292F1"أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا المحرم": بهترين روزه قرار داده فرمودند

P. 
 ."بهترين روزه بعد از رمضان روزة ماه محرم است"

P293F2"يکفر السنة الماضية": ودر مورد فضيلت روزة روز عاشورا فرمودند
P. 

 ."دساز مي محو ونابودگناهان سال گذشته را "

پس هر مسلمان را مي بايد تا سه روز ماه محرم را كـه همانـا روزهـاي نهـم، دهـم،       
 .د، روزه گرفته فوائد وفضايل ذيل را نصيب گرددباش مي يازدهم محرم الحرام

 .ثواب روزة يك ماه كامل را نصيب مي گردد – 1
د؛ لـذا شخصـيكه سـه    شـو  مي ادهبا توجه به اينكه ثواب هر حسنه ونيكي را ده برابر د

وبـه همـين اسـاس    . دگرد مي روز ماه محرم را روزه بگيرد، ثواب روزة يك ماه را نصيب
 . دندفرمو مي از هر ماه سه روز آن را روزه گرفته، ومردم را نيز به آن امر پيامبر 
 .بهترين روزه، روزة ماه محرم است بعد از روزة ماه رمضان – 2

بهترين روزه بعـد از رمضـان، روزة مـاه     :فرمودند گرديد پيامبر  طوريكه قبال تذكر
 .محرم است

 :مخالفت با يهود – 3
با گرفتن روزة روز نهم ويازدهم ميتوان با يهود مخالفت ورزيد، ومخالفت با يهود ويا 

 .عدم مشابهت با ايشان يكي از شاخصه هاي بارز دين مقدس اسالم است
 :متابعت وپيروي پيامبر  – 4

اين سه روز را روزه گرفتند ومـردم را بـه آن امـر     در روايات آمده است كه پيامبر 
 .دگرد مي حاصل نمودند، پس در روزه گرفتن اين روزها متابعت وپيروي پيامبر 

                                                 
 ).1163 :برقم 452 :ص( صحيح مسلم  1
 ).1162 :برقم 451 :ص(صحيح مسلم  2
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 .گناهان يك سال قبل را كفاره وجبران مي كند – 5
ذشـته را محـو   در روايات آمده است كه روزة اين سه روز گناهان صغاير يك سـال گ 

 . دساز مي ونابود

 :مراتب روزه هاي ماه محرم
مرتبة اعلي ويا برتر اين است كه انسان روز هاي نهم، دهم ويـازدهم را روزه گيـرد،    

اگر نتوانست پس نهم ودهم را روزه گيرد، واگر اين دو روز را هم نتوانست پس حد اقل 
 . بايد روز دهم را روزه گيرد

 

*** 

 



 
 

 

 كراهميت ذ) 23(

 

ذكر و ياد اهللا يكي از بزرگترين عوامل تقرب به بارگاه الهي اسـت، و اسـالم غـرض     
  :تقويت رابطهء بنده باپروردگارش واستمرار در آن دو وسيله را انتخاب نموده است

 .ذكر -1
 .دعا و نيايش -2

ذكر مفهوم وسيع وگسترده اي دارد كه شامل نماز، حج، تالوت قرآن، دعا، اسـتغفار و  
 ،"تهليـل " ،"تسبيح" ولي منظور از ذكر در اينجا مصداق خاص آنست كه به. يره ميباشدغ
 ي مخصوص نقل است، اطـالق ها مناسبت، تمجيد واذكار مأثوريكه به "تحميد" ،"تكبير"

 .دگرد مي

 :مفهوم ذكر -الف 

چه پس از فراموشي و يابدون (به معني يادآوري چيزي به زبان يابه قلب است "ذكر" 
 .ذكر قلبي، و ذكر زباني :پس ذكر دو گونه است). موشيفرا

شكي نيست كه ذكر و ياد اهللا به زبان، خواندن اذكار و اوراد، موجـب اجـر و پـاداش    
عظيمي است، ولي ذكر حقيقي آنست كه انسان باتمام قلب توجه عظمت علـم و آگـاهي   

وي نيكيهـا، وسـد   اهللا متعال بوده باشد، و ايـن توجـه مبـدأ حركـت و فعاليـت او بـه سـ       
 .مستحكمي ميان او وگناه ها ايجاد كند

 :فضيلت ذكر -ب

ذكر وسيلهء تقرب و رضاي اهللا، ترقي و تعالي معنويت انسان و ارتباط او با مأل اعلـي  
 .ميباشد
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قرآن كريم وحديث هاي صحيح باتعبيرات مختلفي در مـورد ذكـر تأكيـد و تشـويق      
 :نموده است

 :فالح ورستگاري استذكر و ياد اهللا موجب  -1 

 MB C ED  FL 294F1 "اهللا را به كثرت ياد كنيد تا رستگار شويد". 
غفلت از ياد خدا و انهماك در عيش ولذت هاي دنيـا باعـث زيانمنـدي وناكـامي      -2

 :ميباشد

  Mm n o rqp s t u v xw y {z 
| }  ~L 295F2 

سانيكه چنين كنـد، ايشـان زيـان    ك. اموال واوالد تان شما را از ياد اهللا غافل نكند! اي مؤمنان" 

 ."كار اند

 :عظمت و برتري دارد ها نعمتذكر اهللا تعالي در مقابل تمام  -3 

  M½¼ ¿¾ L .296F3 "ياد اهللا بزرگتر از همه چيز است". 

 :از ديدگاه قرآن دانشمند كسي است كه غافل از ذكر اهللا نباشد -4 

  MY Z [ \ ] ̂ _ ` b a c d e 
f g h i j k L.297F4 

لما در آفرينش آسمانها وزمين وآمد و رفت شب و روز نشانه ها وداليلي براي خردمنـدان  مس"

 ."كنند ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى] در همه احوال[همانان كه خدا را است، 

 :پيشگامي با ذكراهللا -5 

                                                 
 12:سوره جمعه 1
 12:سوره منافقون 2
 50:سوره عنكبوت 3
 123 -120:سوره آل عمران 4
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: يارسول اهللا؟ قال وماالمفردون:قالوا. "سبق المفردون": قال رسول اهللا  :عن ابي هريرة قال 
 298F1."الذاكرون اهللا كثيرا والذاكرات"

پيشتازان چه كساني اند  :صحابه گفتند. سبقت بردند)بيشتازان(مفردون :فرمود10T:10Tپيامبر اسالم" 

 ."ندكن مي مردان و زنانيكه اهللا را به كثرت ياد :اي پيامبر؟ فرمود

 :همواره مصروف ذكر اهللا باش -6 
احكام ديـن خيلـي هـا زياداسـت، پـس مرابـه چيـزي        ! الماي پيامبراس :مردي گفت 

10Tپيامبراسـالم  . برخودالزم گردانيـده عمـل نمـايم   آن را  رهنمائي نما كه 10T  زبانـت   :فرمـود
 299F2.باشد)تازه(هميشه به ياداهللا ترو

 :سرانجام غفلت از ذكر و ياد اهللا
11Tقال رسول اهللا :عن أبی هريره قال"  11T:ت عليه ترة، ومن من قعد مقعدا لم يذكراهللا فيه كان

 300F3."اضطجع مضجعا اليذكراهللا فيه كانت عليه من اهللا ترة
شخصي درجايي نشست، و درآن مجلـس   :فرمود10T 10Tاز ابوهريره روايت است كه رسول اهللا " 

اهللا را ياد نكرد، وشخصي در محلي خوابيد، وبه ياد اهللا در آن محل نه پرداخت، پس اين نشسـت و  

 ."بزرگ خواهد بود اين خواب باعث حسرت وزيان

 :آداب ذكر -ج

ذكر و ياد پروردگار متعال يكي از مهمترين عبادت زباني است؛ بنـا بـر ايـن رعايـت     
 :دباش مي آداب وشرايط زير در آن ضروري

                                                 
 روايت مسلم 1

 .روايت ترمذي و ابن ماجه با سند صحيح 2

 ابوداود با سند صحيح يتروا 3



 هاي جمعه خطبه  210

 :اخالص و اتباع -2، 1
منظور از اخالص، انجام دادن عبادات خالصانه براي كسب رضاي پروردگار و هـيچ   

 .متعال در نظرگرفته نشود چيزي جز رضاي پروردگار
بايد ذكر و ياد اهللا همانند ساير عبادت ها از لحاظ كم و كيف  :و هدف از اتباع اينكه 

و الفاظ، تحديد زمان ومكان طبق سنت و شريعت محمدي انجام يابـد؛ زيـرا اخـالص و    
 .اتباع شرط اساسي پذيرش تمام اعمال است

بوده )منقول(اهللا متعال با الفاظ مأثورذكر و ياد )اتباع(باتوجه به شرط دوم  -3 
سبحان اهللا، الحمدهللا، اهللا اكبر، الحول والقوة إالباهللا، سبحان اهللا وبحمده سبحان  :باشد،مانند
 ....اهللا عظيم و

 .در ذكر، وآن را موجب تقرب دانستن بدعت است از نزد خود اختراع الفاظ 

 :و با صداي بخش) فروتني(تضرع -5، 4 
 .اهللا را ياد كرده شود) باصداي پخش("خفيه"و"تضرع"كر اينست كه بايد بااز آداب ذ

10Tپروردگار بزرگ پيامبر اسالم   10T  را مورد خطاب قرارداده برخي از آداب ذكر را

 ½ «¼ M³ µ´ ¶ ¸ ¹ º :برايش چنين مي آموزد

¿¾ ÁÀ Â ÃL.301F1 
اهان و شـامگاهان  پروردگارت را دردل خود بافروتني و هراس از او، وآهسته وآرام صـبحگ " 

 ."زمرهء غافالن مباش يادكن واز

بايد باكمال خشوع، خضوع وتواضع فروتنانـه روي بـه سـوي     :منظور از تضرع اينكه 
چيـزي را بخوانـد، بلكـه زبـان او     )باغفلت قلـب (خدا آورد، شخص ذاكر نبايد تنها بازبان

 .ترجمان تمام اعضاي بدن، روح وقلب آن بوده باشد

                                                 
 205:سوره اعراف 1
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جـز در موارديكـه بـه    (اشاره است كـه بايـد ذكـر   ) الجهرمن القول دون(و در جملهء 
باصداي پخش انجام يابد؛ زيرا اين كار از ريا دورتر، و به اخالص ) صداي بلند وارد شده

 .وشيوهء محمدي نزديكتر، وباتمركز فكر وحضور قلب سازگارتر ميباشد

 :آثار و فوايد ذكر -د

  :ذكرخدا آرام بخش دلها است -1

ز اهداف ايمان و تمسك به دين، ايجاد اطمينـان و آرامـش، تثبيـت و تحكـيم     يكي ا 
بخشيدن آن در نفس انساني است؛ زيرا اضطراب و نگرانـي يكـي از بزرگتـرين بالهـاي     
زندگي انسانها بشمار ميرود، آرامش وسعادت از گمشده هاي مهم بشـر بـوده، و بخـاطر    

قرآن كريم براي تحصيل آرامـش بـا   . ا كندپيدآن را  بدست آوردن آن به هردري ميزند، تا
 :يك جملهء كوتاه و پر محتوي مطمئن ترين ونزديك ترين راه را نشان داده ميگويد

 Má ã â ä åL 302F1 "آگاه باشيد كه ياد خدا آرام بخش دلها است". 
چون اضطراب و پريشاني عوامل مختلفي دارد، گاهي گذشتهء تاريك زندگي انسـان   

گاهي آيندهء تاريك ومبهم فكر انسان را به خود مشغول ميـدارد، و هـم   نگران ميسازد، و 
چنان ضعف و ناتواني انسان در برابر عوامل طبيعي، و عاجز آمدن وي در برابـر دشـمنان   
داخلي و خارجي، سوء ظن ها، توهمها و خياالت پوچ، ماده پرستي و دلباختگي در برابـر  

از عوامـل   هـا  نعمـت رگ و احتمـال زوال  زرق و برق زندگي مادي، ترس و وحشت از م
 .مهم نگراني و پريشاني انسان است

اما ايمان به اهللا قادر متعال، خداوند رحيم و غفار، خدائي كه همواره كفالـت بنـدگان    
خويش را برعهده دارد، رحمت او فراگير، و قدرتش برترين قدرتها است، و ايمان به روز 

                                                 
 28:سوره رعد 1
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ا و نيستي و نقطهء پايان همه آرزوها نيست، بلكه مرگ رستاخيز، و توجه به اينكه مرگ فن
 .دريچه اي به يك زندگي وسيعتر و جاودان است، به همهء اين اضطرابها پايان ميبخشد

د، لطف شو مي زيرا مؤمن هنگاميكه به ياد خدا مي افتد، متكي به قدرت و رحمت او 
د كـه ايـن   شـو  مـي  زوال پذيرو مغفرت بي پايان او را بياد مي آورد، متوجه زندگي مادي 

 .ي جاويدان آخرت ناچيز و بي ارزش استها نعمتزرق و برق مادي در برابر
د، گرد مي پس همه اين عوامل نگراني و اضطراب در برابر ايمان به خدا ذوب و نابود 

 .ياد خدا مايهء آرامش دلها است :و باكمال يقين واطمنان بايد گفت

 :رورشپاثر ذكر در  -2 
و ذكرخدا داراي تأثير فراوان در پرورش و تربيت نفسي دارد؛ انسان باياد و ذكـر  ياد  

 د، و در برابـر او تسـليم و منقـاد   كن مي اهللا، عظمت و بزرگواري او را در قلب خود تصور
د، قلبش آرام و اخالق او سالم، و جز كارهاي خير چيزي از او صادر نمي گـردد؛  گرد مي

و برعكس غفلت . قدرت بيحد و حصر پروردگار خود يقين داردزيرا او به علم فراگير و 
تمـايالت نفسـاني، وآرزوهـاي مـادي      و دوري از ياد خدا باعث اغراق، و سقوط به دامن

خداونـد متعـال از   . كه ثمـرهء آن شـر و فسـاد اسـت    )سنگدلي(بوده كه نتيجهءآن قساوت
 :دفرماي ميغفلت برحذر داشته 

M ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ̄ ± ° ² 
µ´³ ¶ ¹¸ »º ½¼ ¾L303F1. 

آياوقت آن نرسيده است كه دلهاي افراد باايمان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نـازل شـده   " 

؟ و همانند كساني نباشـند كـه درگذشـته كتـاب آسـماني بـه       )و فروتني كند(است، خاشع گردد، 

ودلهايشـان سـخت شـد، و    سپس زماني طوالني برآنها گذشـت،  ) مانند يهود ونصاري(آنهاداده شد

 ."بيشترشان فاسق و گنهكارند

                                                 
 16 :سوره حديد 1
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*** 

 





 
 

 

 شروط اجابت آن احكام دعاء و) 24(

 :تعريف لغوي واصطالحي دعا، وحقيقت آن

 است معناي مايل ومتوجـه سـاختن را افـاده   ) دعوُت الشيء أدعـوه دعـاءً (دعا كه مصدر 
زي ويا شخصي د كه انسان دعا كننده توسط سخن ويا صداي مخصوصي، توجه چيكن مي

 .اردد مي را به خودش جلب ومعطوف
ودر شريعت علما دعا را تعريفات متعددي نموده اند كـه از آن جملـه از دو تعريـف    

 .يمشو مي ايشان ياد آور
معنى الدعاء استدعاُء العبِد ربَّه عزَّ وجلَّ العنايَة، واستمداُده منه ": دگوي مي امام خطابي

P304F١"المعونةَ 
P.  

 ."ت از خواستن بنده لطف وعنايت،كمك ومعونت پروردگارش رادعا عبارت اس"

 . "هو الرغبة إلى اهللا عز وجل": دگوي مي وابن منظور
 ."دعا عبارت است از رغبت وداشتن اميد صادقانه به اهللا متعال"

 :مفهوم وحقيقت دعا

عالى، إظهار االفتقار إلى اهللا ت :وحقيقته": دگوي مي در مورد مفهوم وحقيقت دعا خطابي
والتبرُّؤ من الحول والقّوة، وهو سمُة العبودية، واستشعاُر الذلَّة البشريَّة، وفيه معنى الثناء على اهللا عزَّ 

 ."وجلَّ، وإضافة الجود والكرم إليه
ظاهر نمودن حاجت وافتقار بـه اهللا متعـال    :يعني مفهوم وحقيقت دعا عبارت است از

 . و وقوت انسانيوبرائت وبيزاري نمودن از اتكا به نير

                                                 
 .3 :شأن الدعاء ، ص  1
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 دعا بر اساس مفهوم فوق راز ورمز عبوديت وبندگي به شـمار رفتـه وانسـان را وادار   
د تا به ذلت، ناتواني وبيچارگي خود اعتراف نمايد، ونيز در ضمن يك نـوع اظهـار   ساز مي

 . ثنا وستايش پروردگار ووسيلة بهتر برگرداندن هرنوع جود وكرم بطرف او است

 :اهميت وفضيلت دعا

آيات كريمة فوق به اهميت وفضيلت دعا ونيايش ارتباط دارد، طوريكه اهللا متعـال در  
آية اولي آن بندگانش را كه به ربوبيت وي عقيده وباور دارند مأمور ساخته اسـت تـا بـه    
عبادت وي تن داده، تمام حوائج وضروريات خويش را از او بخواهند؛ زيرا تنها او اسـت  

د، ودر مقابل آناني را كه از نماي مي سيده ودعاهاي ايشان را اجابتكه به فرياد بندگانش ر
عبادت ونيايش در برابر وي امتناع مي ورزند مستكبر خوانده، ودر قيامت مسـتحق آتـش   

 .دوزخ قرار داده است
ودر آيت دوم بعد از اينكه اهللا تعالي خود را به بندگانش بسيار نزديـك معرفـي نمـود    

وپذيرفتن دعاهاي بندگانش تعيين كرده است، وآن شرطها عبارت شروطي را براي اجابت 
  :اند از
به آن اشاره شده است، ومعناي اخالص ) إذا دعان ( اخالص در دعا كه در كلمة - 1

همانا پرهيز نمودن از هرنوع شرك است كه انسان در دعا وساير عبادات كسي ديگري را 
انسان هرچه ميخواهد تنها از اهللا متعال بايد  با اهللا تعالي شريك نداند، وبه عبارت ديگر

 )(* ' & % $ # " !M كريمه  آية زيرا بر اساس اين ؛بخواهد

,+ .- / 10 2 3 4 5 6 987 : ;L .305F1 
اى جز او نيست و اگـر بـراى تـو خيـرى بخواهـد       كننده و اگر خدا به تو زيانى برساند آن را برطرف"

رساند و او آمرزنـده مهربـان    هر كس از بندگانش كه بخواهد مىاى نيست آن را به  بخشش او را ردكننده
  ."است
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12T تنها اهللا متعال است وبسومصيبت ودور كنندة ضرر دهوفائ نفعهر نوع رسانندة ،.  

بـه آن  )  È É (پذيرفتن تمام احكـام ودسـاتير اهللا متعـال كـه در جملـة       –2
 . تصريح شده است

ـ  مـي  عالي خواسته هاي بندگانش را اجابتيقين وباور نمودن بر اينكه اهللا ت – 3 د نماي

 . به آن اشاره شده است)  Ê Ë (طوريكه در جملة 
د كه دعـا ونيـايش از   گرد مي پس با توجه به دو آيت فوق اين حقيقت واضح وروشن

د، عظمت وبزرگي دعا را از اينجا ميتوان درك كرد كه رو مي بزرگترين انواع عبادت بشمار
ادات كه عاجزي وفروتني است دران بشـكل بسـيار واضـح وروشـن     روح وروان تمام عب

 .دگرد مي د، وبه همين علت دعا ونيايش از بهترين انواع عبادات محسوبباش مي موجود
 در ارتباط اهميت وفضيلت دعا عالوه بر آيات فوق، آيات وروايـات متعـدد ديگـري   

 :ددگرد مي وجود دارد كه طي نكات ذيل بيان
بسبب آن از  ه دعا يكي از خصلت هاي خوب پيامبران بوده، وآنهاروي آوردن ب – 1

طرف خداوند مورد تعريف وستايش قرار گرفتند، چنانچه اهللا متعال در مورد ايشان 

 M¹¸ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â :فرموده است

Ã L.P306F1
P  

ا خواندنـد و در برابـر مـ    نمودند و ما را از روى رغبـت و بـيم مـى    آنان در كارهاى نيك شتاب مى"
 ."فروتن بودند

در آية فوق خداوند متعال پيامبرانش را توسط داشتن سه صفت مورد مدح وسـتايش  
مسـارعت در كارهـاي خيـر ونيـك،      :قرار داده است، وآن اوصاف سه گانه عبارت اند از

 . دعاي مبني بر خوف ورغبت، خشوع وفروتني در برابر پروردگار

                                                 
 90:سوره انبياء 1
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يش پيامبران بوده بلكه سبب غالب شدن اوصاف سه گانة فوق نه تنها سبب مدح وستا
ايشان بر دشمنان وفرود آمدن نصرت پروردگار هم همين سه اوصاف بـوده اسـت؛ زيـرا    
هرگاه غير از اين سه اوصاف، اوصاف مهم ديگري مي بود خداوند متعال در مدح ايشـان  

 .از آن اوصاف ياد آور مي شد
ا به خداوند متعال سنت انبيا دعا ونيايش وعرضه نمودن تمام حوائج وضرورته – 2

وپيامبران، عادت نيك وشايستة اوليا وصالحين، وظيفة مؤمنان متواضع وواقعي بوده است، 

 ¾ ½ ¼ « M¶ ¹ ¸ º  :طوريكه اهللا متعال فرموده است

¿ ÁÀ Â ÄÃ L.P307F1 
م كـدا ] تا بداننـد [جويند  به سوى پروردگارشان تقرب مى] خود[خوانند  آن كسانى را كه ايشان مى"
 ."ترسند نزديكترند و به رحمت وى اميدوارند و از عذابش مى] به او[ها  آن يك از

 MS UT V W X Y [Z \ ^]  :ونيز فرموده است 

_ ` a b c d fe g h i j k l 

 nmL .308F٢  
كنان بـه   را به ايشان يادآورى كنند سجده] آيات[گروند كه چون آن  تنها كسانى به آيات ما مى"

پهلوهايشـان   .فروشند گويند و آنان بزرگى نمى و به ستايش پروردگارشان تسبيح مىافتند  روى درمى

خوانند و از آنچه روزيشـان   پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى] و[گردد  از خوابگاهها جدا مى

 . "كنند ايم انفاق مى داده

مـوده  ودر ارتباط اينكه دعا يكي از اوصاف برجستة بنده هاي خاص خداوند است فر
 :است

                                                 
 57 :سوره اسراء 1
 16-15:سوره سجده 2
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 Ms t v u w x y z { | ے~} 

L.309F١  
گويند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايـه روشـنى چشـمان     اند كه مى وكسانى"

 ."باشد و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان] ما[

  :دعا ونيايش را اهللا تعالي دين معرفي نموده فرموده است – 3
 M¨§ «ª © L.310F2  
 ."ايد وى را بخوانيد ى كه دين خود را براى او خالص گردانيدهو در حال"

دعا را نزد خداوند نسبت به هـر چيـز ديگـر بـا ارزش تـر قـرار داده،        پيامبر  – 4
P311F3"ليس شيء أكرم على اهللا سبحانه من الدعاء": فرموده است

P . 
 ."هيچ چيزي نزد خداوند به اندازة دعا با ارزش تر نيست"

ن دعا نسبت به هر چيز ديگر اين است كه در برخـي روايـات آن   وعلت با ارزش بود
 ..مغز وهستة اصلي عبادت خوانده شده است

اهللا متعال در آيات متعدد بندگانش را به دعاء امر وتوصيه نموده است، چنانچه  – 5

M¤ ¥ ¦ ¨§ L.P312F4  :اهللا تعالي فرموده است
P "از فضل خدا درخواست كنيد". 

  M- . / 0 21L.313F5  :ونيز فرموده است
 ."و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم"

 M£ ¤ ¥ ¦ § © ¨ ª L.314F6  :ونيز فرموده است

                                                 
 74:سوره فرقان 1
 65:سوره غافر 2
 ..1/259صحيح األدب المفرد  3
 32:سوره نساء  4
 60:سوره غافر  5
 14:غافرسوره  6
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 ."پس خدا را پاكدالنه فرا خوانيد هر چند ناباوران را ناخوش افتد"

  :إلى قوله تعالى L¡ ے Mx y |{z ~ }  :ونيز فرموده است

 M© ª ¬« L.315F1 
 . "دارد زارى و نهانى بخوانيد كه او از حدگذرندگان را دوست نمىپروردگار خود را به "

 . 316F٢"من لم يسأِل اَهللا يغضْب عليه: "فرمودند ورسول اهللا 
 . "هر كه از پروردگارش سوال وطلب نكند پروردگارش بر وي غضب مي كند"

اهل بهشت وكسانيكه جنت را نصيب شدند دعا را علت نجات خود قرار دادند  – 6

 ¶ M² ´³ µ  :موده فرموده استچه اهللا تعالي از ايشان حكايت نچنان

¸ ¹ º » ¼ ¿¾½ ÁÀ  ÃÂL.317F3  
حفـظ كـرد مـا از ديربـاز او را     ] مرگبـار [پس خدا بر ما منت نهاد و مـا را از عـذاب گـرم    "

 . "خوانديم كه او همان نيكوكار مهربان است مى

 :ده استدعا را عبادت محض وخالص قرار داده، فرمو پيامبر  -7

M/ 0 21L".P318F4  :الدعاء هو العبادة، قال ربكم"
P  

مرا  :دعا محض عبادت است، وپروردگار تان در برابر آن وعدة اجابت را نموده، فرموده است"

 ."مكن مي زيرا من هستم كه دعاي شما را اجابت ؛بخوانيد
من عبده حيي كريم يستحيي  -تبارك وتعالى  -إن ربكم ": ودر يك حديث ديگر فرمودند 

P319F5"إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا
P. 

                                                 
 56-55:سوره اعراف 1
 ..1/259 صحيح األدب المفرد 2
 28-27:سوره طور 3
  ..1/259 صحيح االدب المفرد  4
  .).2/128(صحيح الترغيب والترهيب   5
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پروردگار شما بسيار حياناك وسخي است، حيايش مي آيد از اينكه دست بنده اش را زمانيكه "

 . "بطرف وي دراز كند، خالي برگرداند

ما من مسلم يدعو اهللا ": خير محض معرفي نموده، فرموده است دعا را پيامبر  – 8
إما أن تعجل له دعوته، وإما أن  :ال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالثبدعوة ليس فيها إثم و 

P320F1"اهللا أكثر": قال .إذا نكثر :قالوا "يدخرها له في اآلخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها
P . 

نيست هيچ مسلماني كه از اهللا تعالي چيزي را بخواند كه دران گناه ويا موجب قطع صلة رحم "

اول اينكه همان  :ر اينكه اهللا تعالي در برابر آن خواسته اش يكي از سه چيز را عطا مي كندنباشد مگ

د، ويـا اينكـه   كن مي هد، ويا اينكه آن دعا را در آخرت برايش ذخيرهد مي خواسته اش را زود برايش

 . "مانند همان بدي، بدي ويا مصيبتي را از او دور مي نمايد

د البتـه شـيوة   شـو  مي دعاي هر دعا كننده پذيرفته :ديگو مي حافظ ابن حجر عسقالني
د، وگـاهي  شـو  مـي  اجابت تفاوت دارد، طوريكه گاهي عين خواستة انسان را برايش داده

 .دشو مي عوض آن را در دنيا ويا آخرت برايش داده
دعا را نه تنها عبادت محض وخير محض قرار دادند بلكه آن را بهترين  پيامبر  – 9

P321F2"أفضل العبادة هو الدعاء": رار داده فرمودندعبادت نيز ق
P. 

اهللا متعال به پيامبرش توصيه نموده است تا صحبت وهم نشيني اهل دعا را ترك  –10
 :ننموده سعي نمايد تا بيشتر وقت خود را با ايشان سپري نمايد، طوريكه فرموده است

M! " # $ % & ' )( +* , - . / 0 
1 432 5 6 7 8 9 : ; < = ?> @ L.P322F3 
خواهند شـكيبايى   خشنودى او را مى] و[خوانند  با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى"

ات را از آنان برمگير كه زيور زندگى دنيا را بخواهى و از آن كس كه قلـبش را   پيشه كن و دو ديده

                                                 
 ).1/258(صحيح االدب المفرد   1
 ).1579(، با سند حسن، صحيحه ) 667ص /  1ج (المستدرك على الصحيحين   2
 28:سوره كهف  3
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سـت  روى ا كـارش بـر زيـاده   ] اسـاس [ايم و از هوس خود پيروى كرده و  از ياد خود غافل ساخته

 . "اطاعت مكن

همچنان اهللا تعالي پيامبرش را از رسانيدن هرنوع اذيت به اهل دعا منع نموده  – 11

 MÄ ÆÅ Ç È ÊÉ ÍÌ Ë Î Ï Ð Ñ Ò  :فرموده است

Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý L.P323F1 
خوانند در حالى كـه خشـنودى او را    كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى"

چيزى بر عهـده آنـان   ] نيز[از حساب آنان چيزى بر عهده تو نيست و از حساب تو  خواهند مران مى

 ."نيست تا ايشان را برانى و از ستمكاران باشى

 :اهللا تعالي خود را با اهل دعا بسيار نزديك معرفي نموده فرموده است – 12

  M» ½¼ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆL.P324F2 
من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى ] بگو[د و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسن"

 ."كنم كه مرا بخواند اجابت مى

يـا  :سوال نموده، گفتند در سبب نزول اين آيت آمده است كه صحابه از رسول اهللا 
P325Fرسول اهللا، ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية 

٣
P.  

تا ما باوي مناجات نمائيم ويا اينكه دور است تـا بصـداي بلنـد     آيا پروردگار ما نزديك است"

 ."صدا كنيم؟ در جواب ايشان اهللا تعالي آية فوق را نازل فرمود

منظور از اين قرب ونزديك بودن اهللا تعـالي بـه داعـي ودعـا      :دگوي مي عالمه ابن قيم
اهللا تعـالي  د، پـس  شـو  مـي  كننده قرب خاص است، نه آن قرب عامي كه هر فرد را شامل

د، وهمچنـان از  باشـ  مـي  بگونة خاصي به هر دعا كننده وهرعبادت كننده قريب ونزديـك 
د همانـا حالـت سـجده    گـرد  مـي  طرف ديگر حالتي كه بنده به پروردگارش بسيار نزديك

 .است
                                                 

 52 :سوره انعام  1
 186:سوره بقره  2
 ).1/506(تفسير ابن كثير   3
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كسيكه دعا را بر خود الزم قـرار دهـد از شـقاوت وبـدبختي بـدور مـي مانـد         – 13

 M8 9  :حكايت نموده كـه او گفتـه بـود   ÷برش زكريا طوريكه اهللا تعالي از پيام

: <;L.326F1"ام و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده" . 

 M¾½ ¿ À Á ÂL.327F2  :حكايت نموده كه گفته بود÷ونيز از ابراهيم 
 ."اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم"

د طوريكه اهللا تعالي در رو يم دعا ونيايش يكي از صفات اهل جنت به شمار – 14

 MI J LK M N PO Q R  :مورد ايشان فرموده است

S T VU WL.P328F3 
و درودشان در آنجا سالم است ] خدايا تو پاك و منزهى[=نيايش آنان در آنجا سبحانك اللهم "

 ."ستايش ويژه پروردگار جهانيان است[=و پايان نيايش آنان اين است كه الحمد هللا رب العالمين 

 «M :اهللا تعالي با دعا كنندگان وعدة اجابت را نموده، فرموده است – 15

½¼ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆL.P329F4 

 M¨ © «ª ® ¬ ¯ L.P330F5  :ونيز فرموده است
كنـد و گرفتـارى را برطـرف     آن كس كه درمانده را چـون وى را بخوانـد اجابـت مـى    ] كيست[يا "

 "گرداند مى

M/ 0 21L.P331F1  :ونيز فرموده است
P"زيرا من هستم كه دعاي شما را  ؛مرا بخوانيد

 ."مكن مي اجابت

                                                 
 4 :سوره مريم  1
 48:سوره مريم  2
 10:سوره يونس  3
 186 :سوره بقره  4
 62 :سوره نمل  5
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 :برخي از شروط وآداب دعا

شكي نيست كه دعا كه يكي از قوي تـرين اسـباب بـراي دفـع مكـروه ورسـيدن بـه        
د براي مسلمان حيثيت سالح را دارد، وسالح زماني ميتوانـد مـؤثر   رو مي مطلوب به شمار

 وي كـه سـالح توسـط آن اسـتخدام    تمام شود كه از كيفيت خوب برخـوردار بـوده وبـاز   
د نيز قوي باشد، پس دعا هم زماني ميتواند سبب بر آورده شدن حاجـت، حاصـل   گرد مي

شدن مطلوب ودور شدن مكروه گردد كه شروط وآداب آن مراعات گردد، در گذشته بـه  
برخي از شروط دعا اشاره شده بود اكنون قبل از بيان كردن آداب دعا بـه برخـي شـروط    

  :شروط ذيل اندها  آن د كه مهمترينگرد مي نيز اشاره ديگر آن
دعا كننده بايد اين حقيقت را درك كند وبداند كه قدرت وتوانايي اجابت دعـا را   – 1

 .تنها اهللا تعالي دارد و بس
زيرا فريـاد نمـودن غيـر اهللا شـرك      ؛دعا وحاجت خودرا تنها از اهللا تعالي بخواند – 2
 .دگرد مي تلقي
عا كننده در هنگام دعا به يكي از انواع توسل مشروع، مانند توسـل جسـتن   بايد د – 3

به نامي از نامهاي اهللا تعالي ويا صفتي از صفات اهللا تعالي، ويـا بـه اعمـال صـالح توسـل      
 .بجويد
 .خود داري نمودن از عجلت در اجابت دعا – 4
 .دعاي خير – 5
 .داشتن گمان نيك در مورد اهللا تعالي – 6
 .با حضور قلبدعا  – 7
 .حالل بودن غذا، نوشيدني وپوشيدني – 8
 .خود داري نمودن از اعتدا و تجاوز در دعا – 9

                                                                                                                              
 60:سوره غافر  1
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 :آداب واسباب اجابت دعا 

 .داشتن اخالص قلبي- 1
 .افتتاح وختم دعاء توسط حمد وثناي پروردگار ودرود بر محمد – 2
 .جزم وجديت در دعا ويقين داشتن بر اجابت آن – 3
 .واصرار در دعا وترك عجلتالحاح  – 4
 .دعا با حضور قلب – 5
 .دعا در حالت هاي سختي وآساني – 6
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 ¦§ ¥ ¤ ¢£ ¡ ےM  :دفرماي ميخداوند متعال  

¨ © «ª ¬ L.332F1 
از خدا بترسيد، وبراي تقرب به خدا وسيله بجوييد ودر راه او جهاد كنيد تا اينكه ! اي مؤمنان "

 ."رستگار شويد

 MC D E F HG L.333F2  :فرموده استونيز 
 ."خداوند داراي زيبا ترين نامها است پس اورا بدان نامها فرياد كنيد وبخوانيد"

در آيت اولي خداوند متعال مسلمانان را به وسيله جويي مامور ساخته ودر آيـت دوم  
نامهايش را به عنوان يكي از وسايل تقرب به خودش معرفي نموده است، پس ما بصـفت  

مان قبل از وسيله جويي ويا توسل جسـتن بايـد درك كنـيم كـه توسـل ويـا وسـيله        مسل
 چيست، ووسايل مشروع براي تقرب جستن به خداوند، كدامها اند؟

 :تعريف توسل

بعمل، أو   :هو التقرب إلي الشيئ بشيئ :توسل را علماى لغت عربی چنين تعريف نموده اند
 .334F3 أو قرابة، أو سبب آخر كتاب
ت است از نزديك شدن به چيزي توسط چيزي، اعم از اينكه آن چيز عمل باشـد،  توسل عبار"

 ."نامه باشد، قرابت وخويشاندي باشد، ويا كدام سبب ووسيلة ديگري

  .»ما يتقرب به إلي اهللا عزوجل« :ودر اصطالح

                                                 
 35:يدهماسوره  1
 180 :سوره اعراف 2
، لسان العرب )١٣/٦٨(، تذيب اللغة امام ازهري )١/١٦٤(، جماز القرآن از ابوعبيدة )٧/٢٩٨(كتاب العني از خليل فراهيدي   3

 ).٨/١٥٤(بيدي ، تاج العروس ز )١١/٧٢٥(
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 ."آنچه كه توسط آن به خداوند تقرب جسته شود"

ة إلی اهللا تعالی إلجابة الدعاء وتحقيق اتخاذ وسيل": وبرخي علما چنين تعريف نمودند
 335F١."المطلوب

توسل عبارت است از وسيله قرار دادن چيزي به خداوند ويا متوسـل شـدن بـه چيـزي نـزد      "

 ."خداوند بخاطر اجابت وقبول شدن دعا وبر آورده شدن حاجت ومقصود

 :انواع توسل

 .مشروع وغير مشروع :توسل در قدم اول بردو قسم است 
 :شروع، وآن انواع وصورت هاي متعددي داردتوسل م -1
 :توسل به خداوند توسط اسما وصفاتش، طوريكه در هنگام خواسـتن دعـا بگويـد    -أ

اللهم إني أسألك بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الحنان المنان، بديع السماوات 
 .واألرض، يا ذالجالل واإلكرام، يا حي يا قيوم

 MC  :ست كه خداوند متعال به آن دستور داده، فرموده استواين همان توسلي ا

D E F HG L.336F٢ 
تنها براي خداوند اسماء ونامهاي زيبايي هست پس با اين اسماء اورا بخوانيد وكساني را كـه  "

 جـزا داده  اند داده ند به حال خود رها كنيد، آنان بر آنچه انجامشو مي در بارة اسماي او از حق دور

 ."ندشو مي

توسل جستن به خداوند توسط ايمان واعمال صالحي كه توسل جوينده انجام  –ب
اهل ايمان را حكايت نموده، شيوة توسل جستن داده وميدهد، چنانچه خداوند متعال 

                                                 
 .166 :، صالسنة واجلماعةعقيدة اهل   1
 180:عرافسوره ا 2
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 M© ª « ¬ ® ¯ ±° ² ´³ µ ¶ ¸ ¹  :فرموده است

º ¼» ½ ¾ ¿ L.337F1 
بـه  ) مـي گفـت   ( كـرد   مـي  ما نداي ندا دهنده اي را شنيديم كه به ايمان دعوت! پروردگارا"

گناهان مارا ببخش وكارهاي بـد مـا را   ! پروردگارا.پروردگارتان ايمان بياوريد پس ما ايمان آورديم

 . "بپوشان، وما را با نيكان بميران

دليل ديگر بر مشروعيت اين نوع توسل حديث متعلق به سه نفر است كـه در غـاري   
 ز آندرب غار را بست، وتوانايي خارج شدن اريزش كرد و از باال، كوهي گير مانده بودند

گ افتاده را نداشتند پس با اعمال صالح خود به خداوند متوسل شدند، وخداوند متعال سن
 .بيرون آمدندكرد تااينكه هر سه از غار سالم  دوررا 

 :كه گفته بود ÷توسل به اهللا با اقرار نمودن به وحدانيت او، مانند توسل يونس  –ج 

 Mh i j k l m o n p rq s t L.338F2 
در تاريكي هاي فرياد بر آورد كه هيچ معبود برحقي غير از تو نيست وتـو پـاك    ÷يونس "

 ."ومنزهي

كه گفتـه  ما نند توسل موسي. توسل به خدا با اظهار احتياج، ضعف، نياز وفقر –د 
 :بود

  MS V UT ZYXW L.339F3 
  .دمپروردگارا من به هر خيرى كه سويم بفرستى سخت نيازمن

                                                 
 193:آل عمرانسوره  1
 87:نبياءسوره ا 2
 24:سوره قصص 3
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 M/ 0 21 43 5 6 7  :كه گفته بود ومانند توسل زكريا 

8 9 : <; = > ? @ A B DC E 

F G H I J L.340F1 
سرم از پيرى سپيد گشته و اى پروردگـار  ] موى[گفت پروردگارا من استخوانم سست گرديده و 

زاست پـس از  من پس از خويشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نا .ام من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده

 .به من ببخش] و جانشينى[جانب خود ولى 

 M/ 0 1 2 3 4 5 6 7  :كه گفته بود ÷ومانند توسل ايوب 

8 9L.341F٢ 
 ."بيماري ونا راحتي به من روي آورده وتو مهربانترين مهرباناني"

  A B C L.342F3 @ َفَدَعا M :كه گفته بود ÷ومانند توسل نوح 
 .شدم به داد من برستا پروردگارش را خواند كه من مغلوب 

 اند، همانطور كـه اصـحاب پيـامبر    توسل به خداوند با دعاي صالحيني كه زنده –هـ
خواستند كه براي آنان دعا كند وپـس از پيـامبر    وقتي دچار خشكسالي شدند از پيامبر 

  343خواستند كه برايشان دعا كند  ^از عموي او عباسF

4. 

 ; : M8 9  :كه گفته بودند ويا مانند اين دعاي اوالد هاي يعقوب 

< >= L.344F5 
 ."گفتند اى پدر براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم"

                                                 
 4:سوره مريم 1
 83 :نبياءسوره ا 2
 9:سوره قمر 3
 .صحيح البخاري 4
 97:سوره يوسف 5
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 MW X  :گفته بود ÷توسل به خدا با اعتراف به گناهان، همان طوريكه موسي  –و

Y Z [ \ ] `_ ^ a c b dL. 345F1 
گذشـت كـه وى   گفت پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم مرا بـبخش پـس خـدا از او در   "

 ."آمرزنده مهربان است

توسل غير مشروع ويا نا جايز كه در قرآن وسنت دليلي بر مشـروعيت آن وجـود    -2
 نداشته باشد، واين هم مانند توسل مشروع انواع متعددي دارد كه طـي نكـات ذيـل بيـان    

 :دگرد مي

 :طلب دعا وشفاعت از مردگان –الف
است؛ زيرا مردگان بر خالف زمـاني كـه    طلب دعا وحاجت از مردگان حرام ونا جايز

 . زنده بودند توانايي دعا كردن را ندارند
وسـاير   وهم چنان طلب شفاعت از مردگان نيز ناجايز است؛ زيرا عمر بن خطـاب  

وقتي دچار خشك سالي مي شدند از كسي براي باران طالـب   اصحاب برجستة پيامبر 
واين در . كبن عبد المطلب ويزيد بن اسود دعا مي شدند كه زنده مي بود، مانند عباس 

از او ها  آن ولي بازهممدفون بود،  كنزد ايشان در حجرة عائشه  حالي است كه پيامبر 
رفتنـد، بلكـه    درخواست دعا براي باران را نكردند، وسر قبر او ويا قبر كسي ديگري نمـي 

 .كردند بجاي او از كاكاي ايشان عباس بن عبد المطلب طلب دعا مي
اللهـم إنـا  « :در اين مورد مشهور است كه گفتـه بـود   چنانچه توسل عمر بن خطاب 

 .»کنا نتوسل إليک بنبيا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا
تا پيامبرت زنده بود به او متوسل مي شديم تو بر ما باران مي فرستادي، اآلن به عموي ! خدايا "

 ."ا باران بفرستپيامبر مان توسل مي جوئيم پس براي م

توسل به جاه ومقام پيامبر يا ديگران نيز نا جايز است؛ زيرا توسل جستن بخشـي   –ب
 .د، ودعا مانند ساير عبادات به دليل صريح وصحيح نياز داردرو مي از دعا به حساب

                                                 
 16 :قصصسوره  1
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ودر مورد مشروعيت توسل به جاه ويا مقام پيامبر وديگران دليـل صـحيح وصـريحي    
إذا سألتم اهللا فاسـألوه بجـاهی فـإن جـاهی عنـد اهللا «كه در اين مورد آمده وجود ندارد، وحديثي 

 .»عظيم
هر گاه از خدا كمكي خواستيد به جاه من توسل جوييد؛ چون جاه ومقام من نزد خـدا بـزرگ   "

 ."است

است؛ چون اين حديث در هيچ كتابي از كتابهـاي معتبـر ومـورد     ختگيموضوع وسا 
 .وهيچكدام از علماي معتبر حديث، آن را ذكر نكرده اند اعتماد اهل سنت وجود ندارد،

 :توسل به حق مخلوق –ج
يكي از انواع توسل غير مشروع، توسل به حـق مخلـوق اسـت؛ زيـرا هـيچ كـس بـر        

فقط خداوند است كه از فضل خـود بـه   . خداوند حقي را واجب والزم قرار داده نميتواند
 . كند ت ميفرمانبردارش اجر وپاداش عنايبندگان مطيع و

وبر همين اساس علماي احناف توسل جستن به حق ديگران را در هنگام دعا از 
 211 :مكروهات دعا قرار دادند، چنانچه ابن ابي العز الحنفي در شرح عقيده طحاويه ص

أسألك بحق فالن، أو  :يكره أن يقول الداعي :ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه « ...:نويسد مي
 .»سلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام ونحو ذلكبحق أنبيائك ور 

الينبغي ألحد أن يدعو اهللا ": اين عبارت نقل شده كه فرموده است :ونيز از امام ابوحنيفه
 .»إال به

إال بـه أي بذاتـه، وصـفاته،     :ابن عابدين شامي در شرح سخنان امام صاحب ميگويـد 
346Fوأسمائه 

1 . 
 ."همخوا مي ه حق نياز مندان از توب".»أسألک بحق السائلين«وروايت 

ثابت وصحيح نيست؛ چون اوال در سند آن عطية عوفي اسـت، وعلمـاي حـديث بـر     
 .ضعف او اجماع كرده اند

                                                 
 ).5/254رد المحتار(  1
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دوم اينكه در اين حديث توسل به شخص معيني نشده وبطور عام توسل به حق 
اده، سائلين است، وحق سائلين اجابت دعاي آنان است همان طور كه خداوند وعده د

حقي است كه خود خداوند براي آنان منظور كرده است، وكسي آن را بر خداوند واجب 
وتوسل . نكرده، پس اين توسل، توسل به وعدة خداوند است، نه توسل به حق مخلوقات

د، چنانچه در دعاي قرآني رو مي به وعدة خداوند از جملة توسل هاي مشروع به حساب

 MÁ Â Ã ÅÄ Æ ÈÇ É ËÊ Ì Í Î ÏL.347F1  :آمده است
 ."اين است حقيقت توسل با برخي انواع واحكام آن"

 

*** 

 

                                                 
 19 :آل عمرانسوره  1





 
 

 

 توكل و اعتماد به خداوند) 26(

از جملهء حقايقي كه براي ما قرآن وحديث توضيح داده وتأكيـد نمـوده اسـت، يـك     
حقيقت مهم اينست كه در اين جهان موجود هر آنچه مي انجامد، وبراي هـر كـس آنچـه    

تمام اين تحوالت به دستور وفيصلهء مستقيم پروردگار است، اسـباب  نميرسد  ميرسد ويا
 .را مقرر كرده استها  آن ظاهري فقط وسيلهء رسيدن آن چيزها است كه خداوند

نظام آفرينش وتالش بـراي بكـار گيـري     انسان مسلمان ضمن باور به قوانين حاكم بر
ها معتقد اسـت كـه بـراي     اسباب هاي ضروري براي تحقق امور وتأثير نهادن بر واقعيت

تحقق اهداف بكار گيري اسباب به تنهايي كفايت نميكند، بلكه تحقق وفراهم شدن نتايج 
د؛ زيرا تنها اوست كه توان باش مي و رسيدن به اهداف به خواست، اراده وحكمت خداوند

 واين حقيقـت در اصـطالح  . دشو مي تأثير نهادن اسباب را دارد، هرچه را او بخواهد همان
 .دين توكل است

توكل به خدا يكي از آثار ايمان است؛ زيرا كسي كه ايمان دارد، وميداند كه تمام امـور  
زندگي در دست توانا و پرقدرت الهي است ونفـع وضـرر از جانـب اوسـت، وبـه قضـا       

د بر همين اساس قرآن توكل همه جانبه را بخش ايمان مسـلمان  شو مي ومشيئت او راضي
 :دفرماي مي شمرده

 M7 8 9 : ; < >= ? @ A CB DL348F1 
حقا مؤمنان آناني اند كه چون خدا ياد كرده شود، دل ايشان بترسد و چون آيات خدا بر آنان " 

 . "ايمان شان را و بر پروردگار خويش توكل مي كنند"آن آيات"تالوت شود، زياده سازد

  M< = >  ?L349F2"و بر خدا بايد كه توكل كنند مسلمانان". 

                                                 
 2 :انفالره سو 1
 11 :براهيما سوره 2
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 :ي توكلمفهوم شرع 

توكل چشم پوشي از عالم اسباب و دست روي دست گذاشـتن و   :طوريكه گفته شد
به گوشهء نشستن نيست، بلكه مفهومش خود سازي وبلنـد نظـري وژرف نگـري وعـدم     
وابستگي به اين و آن است، استفاده از اسباب جهان طبيعت وحيـات بـا توكـل بـه خـدا      

باب واعتقاد به تأثير ذاتـي و قطعـي آن نـوعي    منافات ندارد؛ بر همين اساس اعتماد به اس
گذاشتن اسـباب وعوامـل بـراي تحقـق و      شرك وجهالت است، همانگونه كه ترك وكنار

گناه و انحراف و  -در صورتيكه توان و بكار بستن آن را داشته باشد -اجراي امور وكارها
 .دشو مي برداشت غلط از دين شمرده

 M= > @? A CB D FE G H I  :دفرماي مي خداوند متعال

JL.350F1 
 ."با ايشان در كارها رايزني كن، و چون قصد كردي پس بر خدا اعتماد كن"

توكل بـه خـدا بايـد بعـد از بررسـي شـرايط وموانـع كـار          :د كهكن مي اين آيه داللت
ومشورت باانسانهاي صاحب نظر واخذ تصميم قاطع، انجام گيرد، نه اينكه برخالف عقل 

 .ديده گرفته شود، وخود را بنام توكل در چاه هالكت بيافگندشرايط وموانع كار نا

 :ثمرهء توكل

توكل در اسالم توشهء روحـي اسـت كـه انسـانرا بـر تشـنجات، اضـطرابات روحـي         
اند، ودر تاريك ترين لحظات زندگي، چراغ اميد را در دل گرد مي وترسهاي دروني پيروز

مي بخشد كه اكثر مـردم از فـيض آن    انسان مؤمن روشن ميسازد، اطمينان و آرامش به او
 .محرومند

 :دفرماي مي خداوند متعال بر توكل كنندگان وعدهء كمك وياري داده 

  Mw x y z { }| L 351F1"و هر كه بر خدا توكل كند، پس وي او را بس است". 

                                                 
 159 :آل عمرانسوره  1
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سمْعُت رسوَل اللَّه  11T:روايت است كه ميگويد در حديث صحيح از عمر بن حطاب  
10T11T10T  ُأنَّكم تتوكَّلوَن على اللَِّه حقَّ َتوكُِّلِه لرَزقُكم َكما يرُزُق الطَّْير، تـَْغُدو ِخماصًا وتُروُح  َلوْ ": يُقول

 352F٢."ِبطَاناً 
 

10Tپيامبر "  10T اگر شما بنحوي كه شايسته است بر خدا توكل و اعتماد كنيد، همانا شما  :را فرمود

 ."باز مي گردند، روزي مي دهد را خداوند مانند مرغان كه صبح گرسنه بر مي آيند و شام سير

اين حـديث دال بـر    :دگوي مي امام بيهقي در شعب ايمان حديث فوق را توضيح داده 
اين نيست كه انسان به كسب روزي و رزق تالش نورزيده و بر جاي بنشيند، بلكه اين را 

تيـاج  چنانچه پرندگان نيز وقتـي اح . افاده مي نمايد كه بايد تكاپو و سعي خويش را بدارد
البته در همهء موارد توكل بر خـدا را بايـد از نظـر    . به غذا دارند، در طلب آن بر مي آيند

دور نداشت، رفتن در پي رزق و در تصرف، و غيره و بر اين باور شد كه خيـر از سـوي   
 .دباش مي خدا و به قدرت وي

 :توكل راه و روش پيامبران و مصلحان

عوتگران بيشتر از ديگران نيـاز بـه توكـل دارنـد؛     در ميان مردم پيامبران، مصلحان و د
همواره در راههاي پر خطر و مشكل به منطور اصالح جامعه قـدم بـر داشـته،    ها  آن چون

 ند، و خستگي و فشار شديد را تحملگير مي وبيشتر در معرض اذيت و آزار ديگران قرار
واگذار كننـد تـا در برابـر     د كه همهء امور خود را به اونماي مي ند، خداوند راهنماييكن مي

اهللا تعالي صبر و توكل . فشارها و شكستهاي زندگي اراده و همت خود را از دست ندهند
10T شعيب 10Tرا چنين نقل نموده است: 

 MÄ Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò  ÓL.353F٣ 

                                                                                                                              
 3 :طالقسوره  1
 صحيح سنن ترمذى 2
 88 :سوره هود 3
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خدا نيسـت  ] يارى[تا آنجا كه بتوانم ندارم و توفيق من جز به ] جامعه[من قصدى جز اصالح " 

 ."گردم ام و به سوى او بازمى و توكل كردهبر ا
10Tودر مورد ياران راستين پيامبر   10T، دفرماي ميها  آن يقين وتوكل: 

 MÓ Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û ÝÜ Þ àß á â 
äãL 354F1 

چون مسلمانان احزاب را ديدند گفتند اينست آنچه ما را وعده داده بود خـدا و پيغـامبرش و   "

 . "بر ايمان و تسليم شان نيفزود راست گفت خدا و رسول او و اين امر جز

 MÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô :و نيز مي فرمايد

Õ Ö ×  ØL 355F2 
آنانكه مردم بر ايشان گفتند كه كافران براي شما لشكر جمع كـرده انـد، پـس از آن لشـكرها     "

 ."بترسيد، ولي زياده كرد اين سخن ايمان شان را، و گفتند بس است ما را خدا و نيكو ياور است

حيَن  حْسبُـَنا اللَُّه ونِْعَم اْلوِكيُل قَاَلَها إْبراِهيُم « :روايت شده كه فرمودباز ابن عباس 

ِإنَّ النَّاَس َقْد َجمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم إيماناً « :حِيَن قَاُلوا أُْلِقى في النَّار، َوقالَها ُمحمٌَّد 

 356F٣.»َم اْلوِكيلُ َحْسبُـَنا اللَُّه َونِعْ  :وقَاُلوا
 

َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوِكيلُ "" 10Tابراهيم"َحْسبـُ 10T،10محمد . گفتآن را  هنگامي كه در آتش انداخته شدT 10T  هم

بترسيد، پس ايمان افـزوده  ها  آن ، پس ازاند شده مردم براي مقابله با شما جمع"هنگامي كه گفته شد

َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوِكيُل گفتند"شده  ."َحْسبـُ

10Tامبر پي 10T   همراهـي ابـوبكر صـديق،     :در سفر هجرت از تمام اسباب مشـروع از قبيـل
بكار گرفته، نهايت كار را سـپردن  ... گرفتن توشه و آذوقه، آماده كردن مركب و سواري و

 :دكن مي به ارادهء خداوند دانسته با ايمان و اطمينان امور خود را به اهللا حواله

                                                 
 22 :احزابسوره  1
  173 :آل عمرانسوره  2
 روايت البخارى 3
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يق " نظرُت إلى أْقَداِم الُمْشرِِكيَن وَنحُن في اْلَغاِر وُهْم عَلى رؤوسنا  :لقا عْن أبي َبْكٍر الصِّدِّ
َما ظَنُّك يا أبا بكٍر باثـْْنيِن اللَّهُ  :يا رسوَل اللَِّه َلْو َأنَّ أَحَدهْم َنظَر َتحَت َقدمْيِه ألبصَرنا فقال :فقلت

 .متفٌق عليه ."ثالِثُ◌ْهما
غار متوجه پاهاي مشركين شدم كه باالي سر مـا  من در  :روايت است كه گفت ابوبكر از " 

رسـول  . اگر يكي از ايشان زير پايش را بنگرد، ما را خواهد ديـد ! يا رسول اهللا :گفتم. ايستاده بودند

10Tاهللا  10T چه فكر مي كني بدو كسي كه سوم شان خدا است؟ :فرمود". 

 

*** 

 





 
 

 

 اهميت صبر و شكيبايي و انواع آن) 27(

يكو وصفت هاي خوب وشايستة كه هر مسلمان را مي بايد كـه  يكي از انواع اخالق ن
آن را در خود داشته باشد، همانا صفت وخاصيت صبر وشكيبايي است كه در دين اسـالم  

 .دباش مي از اهميت خاصي بر خوردار

 :معنا ومفهوم صبر

د بمعناي حـبس نفـس، شـكيبايي كـردن، پاييـدن،      باش مي صبر كه نقيض جزع وفزع 
 .بر مكاره، تحمل سختيها وترك شكايت به مردم است واداشتن نفس

صـبر دو   :امام رازي در تفسير كبير جوانب مختلف صبر را توضيح نموده، گفته است
 .يكي بدني، وآن تحمل بدن است مشقات را :قسم است

واين قسـم اگـر صـبر از    . وديگر نفساني، وآن باز داشتن نفس است از مشتهيات طبع
ت نامند، واگر بر احتمال مكروه باشد اسامي مختلـف دارد چنانكـه   شهوت باشد آن را عف

صبر در مصيبت را صبر نامند، واگر صبر در حال غني باشد آن را ضبط نفس نامند، واگـر  
در نبرد باشد شجاعت خوانند، واگر در كظم غيظ بود حلم نامند، واگـر در نوايـب باشـد    

ن سر نامند، واگر در فضول عـيش باشـد   سعة صدر گويند، واگر در اخفاي كالم بود كتما
 .زهد گويند، واگر بر مقداري از مال بود قناعت خوانند، واين همه را صبر نامند

 :انواع صبر

 :دباش مي صبر بر سه گونه 
صبر بر طاعات وعبادات، وآن اينكه انسان نفس خود را بر اداي طاعات وعبادات  - 1

ار خستگي وماندگي آن عبادات را طبق اوامر وادار ساخته، وبدون سستي وسكتگي ويااظه
 . پروردگارش انجام دهد
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د كـه بطـور نمونـه    باش مي آياتيكه در مورد صبر بر طاعات وعبادات آمده خيلي زياد 
  :را ميتوان ذكر كردها  آن برخي از

  M¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ «© ¨§ ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ L.357F1  
همان كسانى  گران است مگر بر فروتنان] ارك[از شكيبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين "

 ."دانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و به سوى او باز خواهند گشت كه مى

  M)( * + , - . / 0 21 3  4L.P358F2 

آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شما را معلـوم   شويد بى آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى" 

آنكه خداوند جهادگران و شـكيبايان شـما را معلـوم     شويد بى ت مىبداردآيا پنداشتيد كه داخل بهش

 ."بدارد

  M¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å L.P359F3 
ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا  اى كسانى كه ايمان آورده"

 ."ار شويدپپروا نماييد اميد است كه رستگ

   My z { } | ¡ے~ £¢ ¤ ¦¥ § ̈ 
ª© « ¬ ® °¯ ²± L.P360F4 

و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار زيرا خوبيها بديها را از ] اول و آخر آن[دو طرف روز "

و شكيبا باش كه خدا پاداش نيكوكاران را ضـايع  . برد در اين براى پندگيرندگان پندى است ميان مى

 ."گرداند نمى

                                                 
 46-45:سوره بقره  1
 142:سوره آل عمران  2
 200:سوره آل عمران  3
 115-114:سوره هود  4
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گارش حـرام قـرار   صبر از معاصي ومحرمات، وآن اينكه انسان از آنچه كه پرورد - 2
پرهيـز   –اعم از اينكه به حقوق اهللا تعلق داشته باشد ويـا بـه حقـوق العبـاد      -داده است 

نمايد، واين كار را انسان زماني ميتواند انجام دهد كه به عقوبـت دنيـوي واخـروي گنـاه،     
 .وهم چنان به اضرار فردي واجتماعي محرمات باور داشته باشد

 .هيصبر در برابر مقدرات ال- 3
 :ومقدرات الهي بر دو گونه است

 .يكي آن مقدراتيكه بنده ها دران هيچ نقشي ندارند

هد، مانند ايذا واذيتهـاي مـادي ومعنـوي كـه     د مي آن مقدراتيكه توسط مردم رخ :دوم
 .توسط مردم به انسان ميرسد

 :داليل وشواهد اين نوع صبر را در آيات ذيل ميتوان سراغ نمود

  MÂ ÄÃ Å ÈÇÆ É Ê Ë Ì L.P361F1 
 ."ايد از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است اى كسانى كه ايمان آورده" 

 MJ K L M N PO Q TSR U V WL.P362F2 
اند و آنـان همـان    در سختى و زيان و به هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته" 

 ."پرهيزگارانند

 M³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ ÂÁÀ Ã  :وقال تعالي أيضا

Ä ÆÅ Ç È É Ê  ËL.P363F3 
و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدنـد شـكيبايى   " 

اى نيست و مسلما اخبار پيامبران  كردند تا يارى ما به آنان رسيد و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده

 ."به تو رسيده است

                                                 
 153:سوره بقره  1
 177:وره بقرهس  2
 34:سوره انعام  3
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 Mx y {z | ~} ے ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ §¨ 

© ª L.P364F1 
موسى به قوم خود گفت از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد كه زمـين از آن خداسـت آن   " 

  ."براى پرهيزگاران است] نيك[دهد و فرجام  را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى

 :فضيلت واهميت صبر

شكي نيست كه صبر در دين مقدس اسالم از اهميت وجايگاه خاصي برخوردار بـوده  
ابطة آن با ايمان مانند رابطة سر وجسد است كه بدون آن دين ويا ايمـان تحقـق نمـي    ور

 .يابد
اكنون بخاطر توضيح بيشتر ميتوان نكات چندي را پيرامون فضيلت واهميت صبر بيان 

 :داشت
  در قـرآن كـريم    اهميت وفضيلت صبر را از اينجا ميتوان درك كرد كه تنهـا

 .استمرتبه تكرار شده ) 90(بيشتر از 
 با ركن دوم اسالم كه نماز است يكجا ودر يك رديف آمده  در برخي آيات، صبر

 MÂ  :وهردو را خداوند وسيلة حصول كمك ومعونت خود قرار داده، فرموده است

ÄÃ Å ÈÇÆ É Ê Ë  ÌL.P365F2 
 ."ايد از شكيبايى و نماز يارى جوييد زيرا خدا با شكيبايان است اى كسانى كه ايمان آورده"

  يكي از وسائل نيل به امامت در دين وقرين يقين معرفي نمـوده، فرمـوده   صبر را
 :است

 MK J L NM O QP R S T L.366F3 
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و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به "

 ."كردند هدايت مى] مردم را[فرمان ما 

 د رو مـي  صـفات اصـفيا ومتقيـان بـه شـمار     صبر يكي از مقامات انبيا وپيامبران، و
 :طوريكه خداوند متعال در اين مورد فرموده است

  M¢ ¦ ¥¤£ §  ̈© ª L.367F1
  

پاداش خواهند يافـت و در آنجـا بـا    ] هاى بهشت را[اينانند كه به پاس آنكه صبر كردند غرفه"

 ."سالم و درود مواجه خواهند شد

 Mg ih j  kl m n o  :ودر مورد اهل جنت فرموده است 

p rq s t uL.P368F2 
 صبر يك وسيلة از وسايل كسب حكمت، وصفت بارز وبرجستة حكما به شمار 

 ] MZ :د، طوريكه خداوند متعال در اين مورد فرموده استرو مي

`_^]\ ba c e d f g h ji k l m 

pon q r s vut wL.P369F3 
سى كه ميـان تـو و   آنچه خود بهتر است دفع كن آنگاه ك] بدى را[نيست  نيكى با بدى يكسان"

اند  را جز كسانى كه شكيبا بوده] خصلت[و اين ، گردد ميان او دشمنى است گويى دوستى يكدل مى

 ."اى بزرگ نخواهد يافت يابند و آن را جز صاحب بهره نمى

د كـه انسـان زمانيكـه راه وروش    گـرد  مـي  از آية فوق ايـن حقيقـت واضـح وروشـن    
شمن سرسـخت وسـوگند خـورده اش بـه يـك      مشخصي را دنبال كند كه در نتيجة آن د

                                                 
 75:سوره فرقان  1
 24 - 23 :رعدسوره   2
 35، 34 :سوره فصلت  3
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وبـا  . دوست صميمي ومهربان تبديل شود، اين عين حكمت وتصرف بسيار خـوب اسـت  
 .توجه به آية فوق انسان اين مقام را وقتي ميتواند كسب كند كه صبر را پيشة خود گرداند

 خداوند به اهل صبر وصابرين پيروزي ونصرت را تضمين نموده، فرموده است: 

 MJI K L M N O QP R S T U V W 

 XL.P370F1 
بر شما بتازنـد همانگـاه   ] و خروش[آرى اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد و با همين جوش "

 . "پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد كرد

 د شو مي اجر وثواب صبر را بر خالف ساير طاعات وعبادات بي اندازه داده

 Mçæå è é  êL.P371F2  :ي در اين مورد فرموده استچنانچه اهللا تعال
 . "به تمام خواهند يافت] و[حساب  ترديد شكيبايان پاداش خود را بى بى"
د، خداونـد  رو مـي  وبر همين اساس در مورد عمل روزه كه يك نوع صـبر بـه شـمار    

 :متعال فرموده است
P372F3"الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي"

P . 
 ."همد مي وزه از آن من است، وتنها من پاداشت آن رار" 

ثواب وپاداش صبر را در قرآن كريم همـان طوريكـه بـي حسـاب گفتـه شـده اسـت        
همچنان متنوع وگوناگون نيز قرار داده شده اسـت، چنانچـه خداونـد در مـورد صـابرين      

 :فرموده است
P373F4 »وأُولَئك هم الْمهتَدونٌَة َ◌رَْحمَ أُولَئك علَيهِم صلَوات منْ ربهِم و« 

P.  
  ."خود ايشانند] هم[يافتگان  و راه] باد[بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان "

                                                 
 125:سوره آل عمران  1
 10:سوره زمر  2
 ).1904 :شماره 376 :ص(صحيح البخاري   3
 .157 :سوره بقره  4



 

 249 و انواع آن ييبايصبر و شك تياهم

 پيامبر      مـا  ": صبر را بهترين ووسيع ترين خير معرفـي نمـوده، فرمـوده اسـت
P374F1"أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر

P.  

  پيامبر َما ُيِصيُب ": گناهان معرفي نموده فرموده است صبر را كفاره براي ساير
P375F2"اْلُمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب َوالَ َنَصٍب َوالَ َسَقٍم َوَال َحَزٍن َحتَّى اْلَهمِّ يـَُهمُُّه ِإالَّ ُكفَِّر بِِه ِمْن َسيَِّئاتِهِ 

P. 

 :ثمره وفوائد صبر

اي آن را از البالي آيات ونصوص وارده پيرامون صبر ميتوان برخـي فوايـد وثمـره هـ    
 :بطور فشرده ذكر كرد

 .دباش مي صبر وسيلة خوبي براي حصول هدايت قلبي وآرامش روحي – 1
 .دباش مي صبر دليل كمال ايمان وحسن اسالم صبر كننده- 2
 . دباش مي صبر يكي از وسائل كسب محبت الهي ودوستي مردم – 3
 .دباش مي صبر سبب نايل گرديدن به تمكين در زمين – 4
 .دباش مي ر يكي از اسباب نايل شدن به بهشت ورهايي از دوزخصب – 5
 .دباش مي سبب حصول معيت وكمك اهللا تعالي – 6
 .درو مي صبر يكي از عاليم خوبي از مظاهر وعاليم رجولت ومردانگي به شمار – 7
  .صبر وسيلة كسب تحسين وآفرين از طرف پروردگار است – 8
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 كاريفدا ايثار و) 28(

از خود گذري، دلسوزي و خيـر خـواهي بـراي ديگـران وحاجـت ديگـران را       ايثار،  
برحاجت و نياز خود ترجيح دادن از مراتب عالي احسان، واز آموزشهاي ديني وارزشهاي 

 .اخالقي است
ايثار وفدا كاري در راه تثبيت حق از صفات بسيار خوب و مفيدي است كه بايد انسان 

وقتي انسان به مرحله اي برسـد كـه ديگـران را در كـار      خود را به آن آراسته بسازد؛ زيرا
هاي خير بر خود ترجيح دهد، وسعادت آنانرا بر سـعادت خـود مقـدم دارد، ايـن بيـانگر      

 .ونفسي رسيده است آنست كه به اوج كمال روحي
ايثار مهمترين اثر را در تحكيم روابط وايجاد عالقه و محبت در بين افراد جامعه  

و سعادت جامعه جز بـا ايثـار   . به صورت دوست وهمكار در مي آورد دارد، و آنانرا

خداوند متعال ايثـار گـران را مـورد    د؛ لذا شو نمي وفدا كاري در راه ديگران حاصل

 :دفرماي مي ستايش قرار داده

 MÉ Ê Ë ÑÐÏÎ ÍÌ Ò Ó Ô Õ Ö × L376F1 
دارند و هـر كـس از    را بر خودشان مقدم مىها  آن باشد] مبرم[هر چند در خودشان احتياجى " 

 ."خست نفس خود مصون ماند ايشانند كه رستگارانند

وشاگردان نبوت وجـود  10T 10T پيامبر نمونه هايي عملي بسياري از ايثار وفداكاري ياران 
 :يمكن مي دارد كه تنها به نقل چند مورد آن اكتفا

َها، َأَتْدُروَن َما بِبُـْرَدٍة َمنْ  َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءِت النَِّبيَّ  :َسْهٍل عن  -۱  ُسوَجٍة ِفيَها َحاِشَيتـُ
ْرَدُة؟ قَاُلوا  َنَسْجتـَُها بَِيِدي َفِجْئُت َألْكُسوََكَها، َفَأَخَذَها النَِّبيُّ  :نـََعْم، َقاَلتْ  :الشَّْمَلُة، قَالَ  :اْلبـُ

َنا، َوِإنـََّها ِإزَارُُه، َفَحسَّنَـَها ُفالنٌ  َها، َفَخَرَج ِإَليـْ َقالَ  ُمْحَتاًجا ِإَليـْ  :َقاَل اْلَقْومُ ! اْكُسِنيَها، َما َأْحَسنَـَها :فـَ

                                                 
 9:سوره حشر 1
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َها، ثمَّ َسَأْلَتُه، َوَعِلْمَت َأنَُّه ال يـَُردُّ، َقالَ  َما َأْحَسْنَت، لَِبَسَها النَِّبيُّ  ِإنِّي َواللَِّه َما  :ُمْحَتاًجا ِإَليـْ
  377F1.َفَكاَنْت َكَفَنهُ  :َسْهلٌ  :ي، َقالَ َسَأْلُتُه َألْلَبَسَها، ِإنََّما َسَأْلُتُه ِلَتُكوَن َكَفنِ 

ــ   هديـه داد 10T 10Tآنحضرت  به، بافتني داشت، آن هزني، چادري را كه كنار :مي گويد سهل 

صـحيح   :سهل گفـت . رز دار استپ يچادر :گفتندچيست؟  ردهآيا ميدانيد ب :رسيدپراوي از مردم 

رسـول  . بپوشـيد آن را  ما آورده ام تـا بافته ام و نزد شاين چادر را با دست خودم  :گفتو  ـ  است

آن  از اصحاب،يكي . از آن استفاده كردازار،  بعنوانپذيرفت و آن را  كه به آن نياز داشت،10T 10Tخدا 

زيـرا  . كار خوبي نكردي:گفتند اوبه مردم،  .بدهيدبه من آن را  !چقدر زيبا است :گفتپسنديد و را 

و ميداني كه . با وجود اين، تو آن را طلب كردي. بود  وشيدهپآن را داشت و بدان نياز 10T 10Tرسول اهللا 

مـن  ، بخدا سوگند :آن شخص گفت. دريغ نخواهد كردشود، چيزي خواسته 10T 10Tاز رسول اهللاهر گاه 

 :سـهل مـي گويـد   . ، نمـايم م آن را كفن خـود هميخوابلكه . درخواست نكردم وشيدنپآن را براي 
 .."، گرديدكفن آن شخص، چادر سرانجام، همان

إني َمْجُهود، فَأرَسَلَ◌ ِإلى بَعِض  :فقال 10T11T10Tَجاَء رَُجٌل إلى النَِّبيِّ  11T:قال عن أبي ُهريرة  -2
فـََقاَلْت ِمْثَل َذِلك، حتَّى  .والَِّذي بـََعَثَك بِالَحقِّ ما ِعنِدي ِإالَّ َماء، ثُمَّ َأْرَسَل ِإلى ُأْخَرى :ِنسائِه، فـََقالت

من ُيِضيُف َهذا : "10T11T10Tفقال النبيُّ . لِذي بعَثَك بِالَحقِّ ما ِعنِدي ِإالَّ َماءال َوا 11T:قـُْلَن ُكلُّهنَّ ِمثل َذِلك
َلة؟ َضْيَف  :َأكرِِمي :أَنَا يَا َرُسوَل اللَّه، فَاْنطََلَق بِِه ِإلى رْحِله، فـََقال الْمَرأَتِه :فقال رَُجٌل ِمن األَْنصار »اللَّيـْ

 .رسوِل اللَِّه 
َعلِّليهْم ِبَشيٍء وِإذا  :ال، ِإالَّ ُقوَت ِصبياِني قال :ِعْنَدِك َشيء؟ فـََقاَلتهل  :وفي رواية قال المَرأَتِه

ُفَنا، فََأطِفئي السَِّراج، وَأرِيِه أَنَّا نَْأُكل، فـََقَعُدوا وَأَكَل ا لضَّيُف َأرَاُدوا الَعَشاء، فـَنَـوِّميِهم، وِإَذا َدَخَل َضيـْ
َلَقد َعِجَب اللَّه ِمن َصِنيِعُكَما ِبَضيِفُكَما « :فقال :على النَِّبيِّ وبَاتا طَاِويـَْين، فـََلمَّا َأْصبح، َغَدا 

َلةَ   378F٢.»اللَّيـْ
10Tپيامبر مردي به حضور  :كند كه يروايت م ابو هريره " 10T من بسيار خسته و  :آمده و گفت

10Tآنحضرت نيازمندم،  10T  سـوگند بـه ذاتـي كـه تـرا بحـق        :نزد بعضي از زنانش فرستاد و او گفـت

                                                 
 بخارىروايت  1
 متفقٌ عليه 2
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باز بسوي ديگري فرستاد و او هم همچنان گفت، تـا اينكـه   . ، در نزدم جز آب چيزي نيستفرستاده

. بذاتيكه ترا به حق فرستاده سوگند كه چيزي جز آب وجـود نـدارد   :چنان گفتند كه نهها  آن همهء

10Tپيامبر سپس  10T كدام كس اين شخص را امشب مهمان ميكند؟ :فرمود 

10T رسول اهللامن يا  :مردي از انصار گفت 10T مهمـان   :برده و بـه زنـش گفـت   اش  خانه و او را به

10Tرسول اهللا  10Tرا گرامي دار. 

 :گفـت . ني جز غـذاي اطفـالم   :آيا چيزي داري؟ گفت :و در روايتي آمده كه براي زنش گفت
را خواب كن و چون مهمـان مـا درآيـد    ها  آن را به چيزي مشغول بدار و چون نان خواستند،ها  آن

 پس نشستند و مهمـان خـورد، و  . يم كه ما غذا مي خوريمده مي او نشان چراغ را خاموش كن و به

10Tپيامبر هر دو گرسنه خوابيدند، و چون صبح شد بخدمت ها  آن 10T 10آنحضـرت  . آمدT 10T  كـه   :فرمـود

 ."خداوند از كاريكه به مهمان خود كرديد به شگفت مانده است

هنگام 10T 10Tخواب پيامبر در بستر  مثال ديگر اين ايثار و فدا كاري خوابيدن علي  -3 
 .هجرت كه احتمال به شهادت رسيدن وي بسيار قوي بود

سفر هجرت ومحافظت وي  در10T 10Tبا رسول اهللا  ياري و همراهي ابو بكر صديق -4

 .ر غار وسفر طوالني به مدينهد10T 10Tاز رسول خدا 

 تأثير10T 10Tهد كه تربيت اسالمي تا چه حدي در عمق ياران پيامبر د مي نشان اين واقعات
گذار بوده، و بهترين نمونه است براي كسيكه ميخواهد به عاليترين مقام معنويت كه باعث 

 . سعادت جامعه است، دسترسي پيدا كند
 

*** 

 





 
 

 

 امانت و امانتداري در اسالم) 29(

 :مفهوم لغوي واصطالحي امانت

 .گرفته شده است) أَ م نَ ( امانت كه ضد خيانت است در لغت از ماده وريشة 
مانت در اصطالح در پهلوي راستي، درستكاري، اخالص وصـداقت اشـيا ومفـاهيم    وا

  :دگير مي ذيل را نيز در بر
 .تمام تكاليف ويا طاعات وعباداتي كه اهللا تعالي بر خلق تعيين كرده است - 1
تمام آن وظايف، مسئوليت ها ومكلفيت هاي كه از طرف اولياي امور ويا مرجع  - 2

د، طوريكه اهللا تعالي در همين مورد فرموده شو مي ان سپردهمشخصي بدوش يك انس

  M ̈ª© « ¬ ® ¯ ±° L.379F1  :است
  ."رد كنيدها  آن ها را به صاحبان دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مى"

 . هرچيزي كه براي نگاه داشتن بكسي سپرده شود – 3
در شـرح دعـاي    اهل واوالد، وتمام اعضاء وجوارح انسان، طوريكه امام خطـابي  – 4

 د كن مي توديع ورخصت نمودن كسيكه عزم سفر را
أهله ومن يخلفه، وماله ": األمانة هنا :گفته است "أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك"

380F".الذي عند أمينه

٢  
يعني منظور از امانت در اين حديث همانا فاميل و بازماندگان انسان ونيز مـالي اسـت   

 . ور امانت ووديعت گذاشته استكه نزد شخص امين بط

                                                 
 .58 :سورة نساء  1
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حريت در انتخاب واختيار، ويا داشتن استعداد وتوانايي حمل مسئوليت طوريكه  – 5

 ¼ « M° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º  :در اين آية مباركه

¿¾½ À Â Á Ã L.381F1  
را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از برداشـتن آن  ] الهى و بار تكليف[ما امانت "

 ."انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود] لى[زدند و از آن هراسناك شدند و سر باز

امانت به همين معني آمده است كه انسان به اختيار خود مسئووليتي را متحمـل شـده   
 .دباش مي ودر فرجام منتظر انجام ويا پيامد آن كه ثواب ويا عقاب است،

 حمل مسئووليت اما آسمان، زمين وكوه ها از ترس پيامد
 .ويا مسخر شدن را پذيرفتند) تسخير(  

 :اهميت رعايت امانت در اسالم

 :اهميت امانت وامانتداري را در دين اسالم ميتوان طي چند نكته بيان داشت
  :امر وتوصيه به حفظ امانت وامانتداري – 1

متعـال در  د كـه اهللا  شـو  مـي  اهميت اماننداري را در دين مقدس اسالم از اينجا دانسته
در روايات واحاديث زيـادي همـواره مسـلمانان را بـر       آيات متعدد قرآنكريم، وپيامبر

حفظ ورعايت امانت وامانتداري تاكيد وتوصيه نموده، واز هرگونه خيانت وخيانت كاري 
 . اند داشتهبر حذر 

عال صراحت دارد كه خداوند مت در مورد امر وتاكيد الهي بر امانتداري اين آية كريمه

  M¨ ª© « ¬ ® ¯ ±° L.382F2  ::فرموده است
  ."رد كنيدها  آن ها را به صاحبان دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مى"

                                                 
 .72 :سوره احزاب  1
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ودر مورد باز ايستادن ويا بر حذر داشتن از خيانت اين آية ديگر صراحت دارد كه 

 M5 6 87 9 : ; < = >  ?L.383F1  :فرموده است
در امانتهاى خود خيانت ] نيز[و پيامبر او خيانت مكنيد و ايد به خدا  اى كسانى كه ايمان آورده"

 ."]كه نبايد خيانت كرد[دانيد  نورزيد و خود مى

 بابن عباس
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 :دنـد فرمو مـي  ي خود بر حفظ امانت وامانتداري توصيه نمـوده ها خطبهدر   همواره پيامبر" 
شته باشد ايمان هم ندارد وكسيكه تعهد نداشته باشد يعني بر تعهداتش پابند نباشد، كسيكه امانت ندا

 ."دين هم ندارد

نقل شده است كه  براساس تأكيدات فوق از خليفة دوم اسالم عمر بن الخطاب  
ال تغرني صالة امرئ وال صومه، من شاء صام ومن شاء صلى ال دين لمن ال أمانة « :گفته است

  388F1.»له
نه به نماز كسي فريب ميخورم ونه به روزة كسي، زيرا هـركس خواسـته باشـد     من،"
د ونماز را هم اداء مي كند، اما كسيكه امانـت نداشـته باشـد يقينـا ديـن هـم       گير مي روزه
 ."ندارد
 :امانت وامانتداري يكي از بارز ترين اخالق پيامبران وفرشتگان است –2

ن است كه خداوند متعال امانت وامانتـداري  اهميت ديگر رعايت امانت وامانتداري اي
را از اخالق بر جستة پيامبران قرار داده است، چنانچه در سورة شعراء آمده است كه پـنچ  

 پيامبر برجستة خداوند
در هنگام معرفي نمودن خويش به اقوامشان )  ‡نوح، هود، صالح، لوط وشعيب (  

 ML.389F2  :گفتند
نه تنها بعد از بعثت اين صفت را حـائز بـود، بلكـه      دهم چنان پيامبر آخري محم 

حتي قبل از بعثت در مابين مردم مكه به صفت امانت داري شهرت داشت كه مردم امانت 
هاي خودرا بخاطر حفاظت ونگهباني نزد او ميگذاشتند كه در هنگام هجرت توسط علـي  

 .دوباره به ايشان مسترد گرديد بن ابي طالب 

                                                 
.)1/157(المنتقي من كتاب مكارم األخالق ومعاليها  از خرائطي   1
 107 :سوره شعراء  2
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نيز بود طوريكه خداوند متعال در  ÷ي از صفات برجستة جبرئيل وصفت امانت يك

M :هنگام معرفي كتابش قرآن عظيم الشأن فرموده است

L. 390F1 
امانت وامانت داري يكي از اوصاف مؤمنان وخيانـت نمـودن در امانـت يكـي از      –3

  :خواص منافقان است
داوند متعال رعايت نمودن امانت را اهميت ديگر امانت وامانتداري اين است كه خ 

M  :يكي از صفات برجستة مسلمانان قرار داده، فرموده است

L.391F2 
إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم  :أي«:حافظ ابن كثير در تفسير اين آيت مينويسد

آية ( :يغدروا، وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح
إذا حدَّث كذب، ( :، وفي رواية)إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائُتمن خان :المنافق ثالث

 .»)وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
زمانيكه نزد ايشان چيزي را بطور امانت گذاشته شود درآن خيانت نمـي كننـد، واگـر تعهـد     "

منين است كـه ضـد آن صـفات منـافقين     نمايند تعهد خود را نقض نمي كنند، واين عين صفات مؤ

وآن اينكـه  . است طوريكه در حديث صحيح سه چيز را عالمه ونشانة منافق قرار داده شـده اسـت  

ـ  مي د، اگر با كسي وعدة نمايد از وعده اش تخلفگوي مي زمانيكه با كسي سخن گويد دروغ د، نماي

 ."كند وزمانيكه نزدش چيزي را بطور امانت گذاشته شود درآن خيانت مي

  ده است كـه پيـامبر  ام نموده هم چنان در حديثيكه ترمذي وابن حبان آن را روايت
 .»المؤمن من أمنه الناس علی دمائهم وأموالهم« :مؤمن را معرفي نموده، فرمودند

 . "مؤمن واقعي كسي است كه مردم در مورد جان ومال خويش اورا امين بپندارند"

                                                 
  193،  192 :سوره شعراء 1
 .32 :سورة معارج  2
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معيار هاي عمدة توظيف وسپردن مسـئوليت هـا بـه    امانت وامانت داري يكي از  – 4
 :درو مي شمار

اهميت ديگر رعايت وحفظ امانت وامانتداري اين است كه در آيات متعدد قرآن كريم 
وهم چنان احاديث نبوي امانت وامانتداري را در پهلـوي داشـتن قـوت وتوانـايي مـادي      

مورين، وسپردن مسئووليتها ومعنوي يكي از معيار هاي اساسي توظيف وتعيين كاردان وما
به ايشان قرار داده شده است؛ زيرا توسط داشتن قوت وتوانايي كار فرد مسـئوول، مـامور   
ويا كارمند ميتواند آن كار را به وجه مطلوب وشايسته انجام دهد، وبا داشتن صفت امانت 

دگانش وصداقت ميتواند آن كار ووظيفه را طوري انجام دهد كه ذمه اش نزد خداوند وبنـ 
 .پاك وبري باشد

 دليل اينكه قوت وامانت از بارز ترين معيار هاي انتخاب كارمندان ومؤظفين به شمار
 ÷كه بعد از مشاهده نمودن قوت وامانت موسي  ÷د داستان دو دختر شعيب رو مي

 £ ¢ ¡ ~ے |{ }M   :مشوره داده گفتند ÷به پدرشان شعيب 

¤L.392F1 
وعدة آوردن تخت بلقيس را نمود آمده است  ÷ودر مورد آن عفريتيكه به سليمان 

 ML.393F2  :كه در هنگام معرفي خود گفته بود
من در پهلوي داشتن تواناي حمل وآوردن تخت امانتكار نيز هستم كه محتوايات آن را حفـظ  "

 ."ونگهميدارم

 :ته بودآمده است كه در هنگام معرفي خود به عزيز مصر گف ÷ودر مورد يوسف 

 ML .394F

3 
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  ودليل ديگر بر اينكه فرد ضعيف را نبايد توظيف كرد اين عمل وتوصية پيامبر
يَا أَبَا َذرٍّ ِإنََّك «:كه تقاضاي امارت نموده بود، فرمود است كه در جواب مطالبة ابوذر 

 395F1.»َوَنَداَمٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقَِّها َوَأدَّى الَِّذى َعَلْيِه ِفيَهاَضِعيٌف َوِإنـََّها َأَمانٌَة َوِإنـََّها يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌى 
إنِّي أراك ضعيفاً، وإنِّي أحبُّ لك ما   يا أبا ذر«:ودر روايت ديگر آمده است كه فرمودند

  396F2.»أحبُّ لنفسي، ال تأَمرنَّ على اثنين، وال تـََولََينَّ مال يتيم
آن دو را در فرد مسئوول وياكارمند ومامور ديده نشـود،   اگر اين دو صفت ويا يكي از

پس آن مامور ويا كارمند نه تنها قابل توظبف نبوده، بلكه اگر در جاي توظبـف وگماشـته   
 .شده باشد بايد معزول گردد

ورعايت همين دو اصل سبب وراز اصلي موفقيت خلفاي صدر اسالم بوده اسـت كـه   
ري نميگماشتند، واگر شخصي گماشته مي شد بعـد از  هيچ وقت افراد خائن را به هيچ كا

آمده  ظاهر شدن خيانتش بزودي معزول مي گرديد، چنانچه در مورد عمر بن الخطاب 
است كه او در نتيجة تبليغات سوء وبدبيني برخي مردم صحابي جليل القدر سعد بن ابـي  

يا خيانـت نبـود؛   وقاص را از امارت كوفه معزول نمود، اما چون اين عزل بسبب ضعف و
لذا در هنگام مرض مرگش در جملة شش نفري كه با مشوره وتفاهم با همي بايد يكي از 
خود شان را به حيث خليفه تعيين نمايند نام سعد هم، واو اين كار را بخاطر اين كـرد تـا   
مردم بدانند كه سبب عزل سعد بن ابي وقاص از امارت كوفه عجـز ويـا نداشـتن امانـت     

 در مورد سعد اين توصيه را نموده، چه در صحيح بخاري آمده است كه عمر نبود، چنان
 :دگوي مي

فإن أصابت اإلمرة سعدًا فهو ذاك، وإالَّ فليستعن به أيكم ما أُمِّر؛ فإنِّي َلم أعزله عن عجز وال « 
  397F3.»خيانة
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اگر امارت ويا خالفت نصيب سعد بن ابي وقاص شود پـس چـه خـوب واگـر خالفـت در      " 

ب وي نباشد پس هريكي از شما اگر خليفه تعيين شد بايـد از وي در پـيش بـرد امـور كمـك      نصي

  ."زيرا من سعد را بخاطر عجز وناتواني ويا خيانتش معزول ننمودم ؛بجويد

مراعات نمودن امانت وامانتداري سبب ادامه وبقاي حيات وزندگي بوده وبرعكس  –5
 .دگرد مي خيانت سبب فنا ونابودي

يگر رعايت امانت وامانتداري اين است كه مراعات نمودن امانت سبب ادامه اهميت د
  د، چنانچـه پيـامبر  گـرد  مـي  وبقاي زندگي بوده، وبرعكس خيانت سبب فنـا ونـابودي  

 :سپردن وظايف را به افراد نا اهل وغير شايسته يكي از عاليم قيامت قرار داده فرمودند
إذا وسد األمرُ إلى غير  :كيف إضاعتُها؟ قال :، قالعةفانتظر السا األمانة فإذا ضُيعت ...«

 398F1.»عةأهله فانتظر السا
 :سـائل سـوال كـرده گفـت    . زمانيكه امانت را ضايع كرده شود پس منتظر آمدن قيامت باشيد"

زمانيكه كار را به افراد نا اهل سـپرده   :در جواب فرمودند  ضايع شدن امانت چطور است؟ پيامبر

 ."ود همان ضايع شدن امانت استش

 :فضايل امانت داري

رعايت امانت وامانت داري بر عالوة اينكه يـك وجيبـه وامـر الهـي اسـت همچنـان        
 :فضايل وفوايد زيادي نيز دارد كه برخي از فضايل آن را در اينجا متوان بر شمرد

 :دگرد مي امانت داري سبب نزول بركات الهي – 1
د، چنانچه از انـس  گرد مي اري سبب نزول رحمت وبركت الهيرعايت امانت وامانتد 
 399.»إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة« :روايت شده كه گفته استF2 

 زمانيكه در امور وكارهاي مربوط به خانه خيانت صورت گيرد، خير وبركت از آن خانـه دور "

 ."دشو مي
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 :دگرد مي ا وآخرترعايت امانت وامانتداري سبب نيل به اجر دني – 2
انجام وظايف وتادية حقوق بر اساس اخالص وصـداقت كـه از وظـايف هـر انسـان      

 د، سبب نايل شـدن بـه اجـر دنيـا وآخـرت     رو مي مخصوصا هر شخص مسئوول به شمار
إذا أنفـق  « :فرمودنـد   د، چنانچه در صحيح بخاري ومسلم روايت شده كه پيامبرگرد مي

يعني زمانيكه مردي به فاميـل واعضـاي خـانواده     »قةله صد الرجلُ على أهله يحتسبها فهو
اش در حالي انفاق وخرچ نمايد كه در انفاقش نيت كسب اجر وثواب را نمايـد، پـس آن   

 .درو مي انفاق در حق وي صدقه به شمار
ولسـَت « :به سعد بن ابي وقاص فرمودند  ودر يك حديث ديگر آمده است كه پيامبر

 400F1.»ا وجه اهللا، إالَّ ُأجرَت بها، حتى اللقمة تجعُلها في ِفي امرأِتكتُنفق نفقًة تبتغي به
ي هيچگونه انفاقي را كه رضاي اهللا را دران بجويي مگر اينكه بسبب آن انفـاق  كن نمي تو انفاق" 

ي بسبب آن نيز مستحق اجـر  نه مي ي، تا جاييكه آن لقمه ناني را كه در دهان همسرتگرد مي ماجور

 ."يشو مي وپاداش الهي

د كه هر مامور وكارمند بلكه هر مسلمان گرد مي پس از اين حديث به وضاحت معلوم
زمانيكه وظايفش را صادقانه وبا اخالص انجام دهـد، در دنيـا ذمـه اش بـري وپـاك ودر      

 .دگرد مي آخرت مستحق اجر وپاداش الهي
 :دگرد مي رعايت امانت وامانتداري سبب هدايت انسان – 3

ايت امانت وامانتداري اين كه خداوند در نتيجة آن بنده اش را به راه فضيلت ديگر رع
د، چنانچه در روايات در سيرت عبد اهللا بن مسعود آمده است كن مي نيك ودرست هدايت

وأبو بكر فقال يـا    بن أبي معيط فمر بي رسول اهللا لعقبـةكنت أرعى غنما ": دگوي مي كه
لم ينز عليها الفحل فأتيتـه   ةؤتمن قال فهل من شاغالم هل من لبن قال قلت نعم ولكني م

فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قـال للضـرع أقلـص     ةبشا
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فقلص قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول اهللا علمني من هذا القول قـال فمسـح رأسـي    
 401F1."وقال يرحمك اهللا فإنك عليم معلم

همراه بـا ابـوبكر نـزدم      ان عقبه بن ابي معيط بودم كه پيامبرمن مصروف چرانيدن گوسفند"

بلي دارم امـا   :آيا شير داري؟ من در جواب گفتم! اي پسر جان :برايم گفت  عبور نمودند، پيامبر

آيا گوسفندي نزدت است كه قوچ نرفته باشد؟ من گوسـفندي را   :سپس فرمودند. نزدم امانت است

زمانيكه به پستان آن دست كشيدند پستان مملو   حاضر نمودم، پيامبر كه قوچ نرفته بود نزد ايشان

 :از شير شد كه هم خود شان نوشيدند وهم به ابوبكر دادند، سپس پستان را مخاطب نموده فرمودند
شيرت را جمع كن، چنانچه پستان دوباره جمع شد، چنانچه در نتيجة مشاهده نمـودن ايـن صـحنه    

بـر    لطفا آن سخن را برايم تعليم دهيد؟ پيامبر :حاضر شده گفتم  هللافرداي آن روز نزد رسول ا

 ."خدا بر تو اي جوان هشيار رحم كند :سرم دست كشيده فرمودند

 امانت وامانتداري يكي از وسايل مشروع براي اجابت دعـا ودور شـدن مصـيبت    – 4
 .دباش مي

خداوند متعال دعـا را   فضيلت ديگر رعايت امانت وامانتداري اين است كه بوسيلة آن
اجابت نموده ومصيبت را دور مي كند، طوريكه در داسـتان اصـحاب غـار ايـن حقيقـت      

 .دگرد مي واضيح
با توجه به اهميت امانتداري وفضايل آن تمام افراد امـت مخصوصـا كسـانيكه عهـده     
ومسئووليت هاي بزرگتر را بدوش دارند، وهم چنان رؤساي دواير، بزرگان فاميـل وغيـره   
بايد امانت را در زندگي فردي واجتماعي خويش كما حقـه مراعـات نماينـد تـا ديگـران      

زيـرا افـراد    ؛وافراد پايين نيز از ايشان تقليد وپيروي نموده اين اصـل را مراعـات نماينـد   
هميشه از بزرگان پيروي مـي   خورد تر وپايين مرتبه در امانت وخيانت جديت ويا سستي

 .نمايند
 

                                                 
با سند حسن. 1/379مسند احمد   1
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بخاطر تنظيم ارتبـاط انسـان بـا      بر محمدآن را  اسالم ديني است كه اهللا جل جالله
 .خالق اش وبا خود او وسائر انسانان نازل كرده است

د وارتباط انسان با خـودش شـامل   باش مي ارتباط انسان با خالق شامل عقايد وعبادات 
ارتباط انسان را با ديگـر انسـان هـا    د چنانچه باش مي اخالقيات، پوشيدني ها وخوردني ها

 .هدد مي معامالت وعقوبات تشكيل
 د، وبه انسانها بدون تجزيه توجهكن مي واسالم ديني است كه همه مشكالت را معالجه

 .د از اينرو مشاكل همه انسانها را به يك نحو معالجه نموده استنماي مي
. د بنا كرده استباش مي ز عقيدهيقينا اسالم نظام انسان را به اساس روحي كه عبارت ا 

بناء ناحية روحي اساس تمدن اسالم را تشكيل داده چنانچه همين اساس دولت نيز بـوده  
 .دباش مي كه عبارت از شريعت وي

هـا   آن اخالق حسنه، وصفاتي را كه اتصاف بـه ها  آن شريعت صفاتي را كه اتصاف به 
ه اسـت، وهمچنـان بـه اخـالق نيكـو      د بيان كردشو مي پنداشته) بد و زشت(اخالق سيئه 

وحسنه مثل صداقت، امانت،كشاده روي، حيا، نيكويي با پدر ومـادر، صـلة رحـم واينكـه     
ـ د مـي  انسان براي برادش چيزي را اليق بداند كه آن را براي خود اليق د تشـويق كـرده   ان

ال پنداشته وهمة اين اشياي مذكور وامثال آن را تشويقي براي اتباع ومتابعت اوامر اهللا متع
 .وهمهء اينها را از آنچه كه اهللا تعالي نهي كرده است منع پنداشته است. است

اخالق جزوي از اين شريعت وبخشي از اوامر ونواهي اهللا متعال شمرده شده، وتحقق 
د تا اينكه عملش بـه اسـالم وقيـامش بـه     باش مي اخالق در وجود انسان مسلمان ضروري

 .اوامر اهللا انجام يابد
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 :نفس هدف بعثت پيامبر  تزكيهءاخالق نيكو و  -فال

اخالق و تزكيهء نفس در اسالم از اهميت ويژه اي برخوردار است، اهميـت آن را از   
اين ميتوان فهميد كه قرآن كريم تزكيهء نفس انسانى را از رذايل معنوى، به عنوان يكـي از  

 :يدنما مى كارى اش ذكر معرفي نموده،وآنرا درسرخط برنامهء اهداف بعثت پيامبر 

 M

L .402F

1 
آيـات او را بـراى    فرستاد كه از خودايشان يامبرى راپست كه دربين مردم ناخوان ا ياهللا كس" 

را ) سـنت (وبراى شان كتاب وحكمت از اخالق رذيله پاك نموده،  وآنها را، يدنما مى ايشان تالوت

 . "ندمراهى آشكار بودگدرحاليكه ايشان قبل ازآن در  د،ده مى تعليم

ـ يزى جزچاى كه در اين آيت ذكر شده است  تزكيه اك سـازى اخـالق مسـلمانان از    پ
 .شدبا نمى اكى هاى معنوىپنا

 :به الفاظ ذيل ميخوانيم رسول اهللا اين هدف بعثت را در كالم خود  و
بـه اتمـام    اخـالق را  ارزشـهاي  شدم تامعبوث من " 403F2."إنما بعثت إلتمم مكارم األخالق" 

 ."برسانم
درميابيم كـه ايشـان كـاملترين انسـان،     8T 8Tهمچنان بامطالعهء سيرت معطر پيامبرگرامى

بهترين سياستمدار، وشجاع ترين مجاهد و باتدبيرترين فرمانده و باآلخره متقى ترين بنده 

 ML.P404F3  :دفرماي مى اهللا بود، ولى زمانيكه اهللا ميخواهد اورا تمجيد كند

  ."هستي)رفتار وكردار نيكو(تو داراي خوي سترگ "

                                                 
 2:سوره جمعه 1
 .سنروايت بيهقي در سنن كبرى با سند ح 2
 4:سوره قلم  3
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يم كـه  ، مي بينبه صورت دقيق متوجه شويم )قرآن و سنت(ر به مراجع اصلى اسالمگا
 را بـراي مـا معرفـي    تمام دساتير و ارشادات الهى و همه احاديـث نبـوى دو نـوع رابطـه    

 :دارد به آن نيازخود  د كه هر انسان بنابرخصلت فطرى و اجتماعىينما مى
برآن خيلى تأكيد داشته و در جهت  -آيات مكى بويژه -اول كه قرآن كريمء رابطه -1 

واين رابطه از تقـوا آغـاز   ، دباش مى تصحيح آن مى كوشد عبارت از رابطهء بنده باخالقش
ـ مى يابد، تابه سرحد احسان به  تـراه أن تعبـداهللا كأنـك تـراه، فـإن لـم تكـن ....": يش مـى رود پ

 ."فإنك يراك
 و به معرفت وعبادت مـى رسـد   آغاز يافتهكه از عقيده  يوند راپ مباحث مربوط به اين

 .دريافت توان مى در كتب عقايد و فقه عبادات
ردازد، عبـارت از  پـ عت اسالمى به تزكيه و تصفيه آن مـى  يرى كه شرگدي ءرابطه -2 

 .دگرد مي ق العباد تعبيرآن به حقو از ر است كهگرابطهء انسان باانسانهاى دي
انسانها را بـر بايـهء عـدل وبـاال تـر از آن       هءيوند باهمپاسالم عزيز مى خواهد تا اين 

 ءبراساس ايثار، استوار نموده و هركس نه تنها اينكه برحق خود قانع باشد بلكـه باروحيـه  
، نـد ى وى شـريك بدا گدر زنـد  برخود نموده وخود را برادر خود ذري باگايثار واز خود 

 . دده مي را تشكيل يانسان هءود اين رابطپواخالق نيك وسالم تار و

  :اخالقي هايرابطهء اركان اسالم با ارزش  -ب

كدام چ، هياند شده رديده و بحيث اركان اساسى اسالم معرفىگدر اسالم فرض  هاعبادت
ـ  سـالم انسـانها را  اونه هـم  ، شدبا نمى حركات خشك و بى مفهوم و بدون حكمتآن  ه ب

يـروانش الزم  پ اداى اعمال بى مفهوم مكلف ميسازد، بلكه تمـام فرايضـى كـه اسـالم بـر     
ران عـادت داده و  گانسان را به رعايت كردن ارزشهاى نيك اخالقـى بـادي  ، ردانيده استگ
 بنـد و ياپ ى بـه ايـن ارزشـها   گيد كه در شرايط و ظروف مختلف زنـد نما مى نان تربيتچ
 ن باانجام تمرينهاى بدنى سالمت جسمى خـود را حفـظ  نان كه انساچوآن، تمسك باشندم
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وعبادت سـالمت معنـوى و اخالقـى     ضفرد مسلمان نيز با انجام دادن اين فراي، يدنما مى
 .خود را محفوظ مى دارد

نين چآن را  د حكمت و هدف اساسىكن مى نماز امر ءاهللا جل جالله زمانيكه به اقامه 

 M± ³² ´ µ ¶  ̧»º ¹ L 405F1  :بيان ميدارد
 . "دكن مي وبدكارى منع زيرا نماز از فحشا؛ ا دارنماز راپوبر" 

 فتـار وكـردار بـد حقيقـت نمـاز     گاك بـودن از  پرزايل اخالقى و س دورى جستن ازپ
 . دباش مى

دوم عملى در اسالم است تنها وتنهـا تكـس و ضـريبه     يبه همين منوال زكات كه بنا
ـ كـه مقـدارى   شد با نمى هاى مالى محض نبوده و به اين معنى ثروتمنـدان   ءول از كيسـه پ

يز چو به جيب حاجتمندان ريختانده شود، بلكه اسالم مى خواهد قبل از هر ، بيرون آورده
 پروردگار حكـيم ودانـا   .در قلوب افراد جامعه غرس نمايد ت رافرأفت وعطو ر نهالگدي

 :دفرماي مى

  Mj k l m n o p q tsr u v xw L P406F2 
 ناهـان، دنيـا  گايـل اخالقـى،   ذاز (را ها  آن ير، تابدين وسيلهگنان زكات باز اموال آ! يامبرپاى "

ران گوتوجه به حقوق دي سخاوتوى خيرات، نيرل آن ها ددر(اك سازى، وپ )رستى، بخل وامساكپ

هـا   آن آرامـش  ءدعـاى تومايـه   دعاكن كه قطعـا  )رفتن زكاتگام گهن(ها  آن رورش دهى، وبهپ )را

 ."است

واز بـين بـردن   ، رستى وحرص در يك جانـب پفس انسانى از مال اكسازى نپبنابراين 
و معنـوى جامعـه بـه     ر، ودر نتيجه بلند بردن مستواى اخالقـى گحقد و كينه در جانب دي

 .دآي مى اهداف زكات بحساب اكيزه، ازپبرتر و جامعهءسوى يك 

                                                 
 45:سوره عنكبوت 1

 103:سوره توبه 2
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، همچنان روزه تنها بخاطر محروم كردن انسانها از خوردن ونوشيدن فرض نشده است
بلكه هدف و مقصد اساسى فرضيت آن اين است كه تانفس انسانى را در اين كوره صـبر  
گداخته واز شهوت پرستى پاك سازد، واز هوس هاى بيهوده وخواهشات لجـام گسـيخته   

10Tپيامبر. به سوى صيانت دايمى هدايتش نمايد 10T  ـ  ميبه اين معنى اشاره نموده مـن ": دفرماي
P407F1."ليس هللا حاجة فى أن يدع طعامة وشرابةم يدع قول الزور والعمل به فل

P  
ـ را تـرك نكنـد   ناشايسته دروغ وعمل سخن هاي) هنگام روزه داري(كسيكه "  س اهللا جـل  ، پ

 ."خوردنى و نوشيدنى خود را ترك كند )آن صايم(كههيچ نيازي به اين ندارد جالله 

 :نين بيان مى داردچ را داريروزه نتيجهء قرآن كريم ثمره و 

 M3 4 5 76 8 ;:9 < = ?> 

 @L 408F

2 
است همانطور كه بر كسانيكه پيش از شما بودنـد فـرض   برشما فرض شده  هروز !اى مؤمنان" 

 ."رهيزكار شويدپبود تاباشد كه شده 

مان بريم كه تنها سير و سفر به اما كن مقدسـه هـدف   گنان چز نبايد يودر مورد حج ن
د، و اثـرى  باشـ  مى اى اخالقى عارىاز معانى و ارزشه گواين عبادت بزر، اصلى آن بوده
ندار، خطاى محض پو اين ، نين نيستچز گنه هر..... اخالقى انسان ندارد ءدرجهت تزكيه

زيرا ؛ عظيم توافق و تطابقى ندارد ءهضو برداشت نادرست از حج بوده وباواقعيت اين فري
 :دمايفر ميد نانگرد مي ار حكيم در وصف حج وكسانى كه حج را برخود الزمگروردپ

 M! $#" % & ' ( ) +* , .- / 10 2 

3 4 65 87 9 : ; < >= @?  AL.P409F3 

                                                 
 صحيح البخارى 1

 183:سوره بقره 2

 197:سوره بقره 3
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معلوم است،پس كسيكه در اين ماه ها حج را برخود الزم گرداند، براي او  وقت حج ماه هاى" 

هم بستريبا زنان، ارتكاب هيچ نوع گناه، جدال ومناقشه در وقت حج جايز نيست، وهر عمـل نيكـي   

د، وبا خود توشه بگيريد، بدون شك پرهيزكـاري بهتـرين توشـه    اند مي هللا او راهيد، اد مي كه انجام

 ."از من بترسيد! است، اي خردمندان

با بررسي اجمالي و مختصر از بعض عبادات مشهوريكه بعنوان اركان اساسـي اسـالم   
، در ميابيم كه ميان عبادات اسالمي و ارزشـهاي اخالقـي رابطـهء متـين و     اند شده شناخته

كمي وجود دارد، واين عبادات گرچند در محتوي و مظهر از هم تفاوت دارند، ولي در مح
د، وبراي تحقق يـك مـأمول فـرض    باش مي نهايت امر همه به سوي يك هدف در حركت

در سخن پر محتـواي خـود اشـاره نمـوده     8T 8Tشده، واين هدف همانست كه پيامبرگرامي 
بـه   اخالقي را ارزشهاي مبعوث شدم تامن " ."قإنما بعثت إلتمـم مکـارم األخـال": فرموده است

 ."اتمام برسانم

  :است ايمانضعف اخالقي دال بر ضعف  -ج

از انحـراف و   زنده و فعـالى در بـاطن انسـان اسـت كـه او را      نيرويايمان عبارت از 
واز نزديـك شـدن بـه منكـرات وارتكـاب      ، هميـدارد گن ستى هاپل ويسقوط در دامان رذا
بنابر همين تـأثير فعـال ونقـش    ؛ دده مى سوى خير وكردار نيك سوقمعاصى بازداشته وب

به عملى امـر   محورى ايمان در اعمال انسان است كه اهللا متعال هر زمانى كه مسلمانان را
از مقتضـيات ايمـان قـرارداده و همـين نيـروى محـرك       آن را  د،كن مى ويا از كردارى منع

ـ  مى مورد خطاب قرارداده ومستقر در قلب مؤمن را اى "M£ ¤ ¥ L  :دفرماي
 .وبعد از آن مطلب مورد نظر را مطرح مينمايد"...آنانيكه ايمان آورده ايد

إن الحياء و اإليمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع ": د8Tفرماي مى 8Tهمچنان رسول اهللا  
  410F1."اآلخر
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ـ د ودوروون يكى ازآن دو برداشته شچو، يوسته وقرين اندپحيا وايمان باهم "  ـ دي، رددگ رش گ

 ."دشو مي نيزبرداشته

ـ ، ان خود اذيـت مـى رسـاند   گوبه همين منوال كسيكه به همساي ايشـان برخـورد    او ب
، ردگيـ رفته وسرمايهء ايمـانش زيرسـوال قرارمي  گشديد قرار وعيد مورد، ناشايسته مينمايد

 :ه درحديث شريف ميخوانيمنچاچن
الذى اليأمن جاره  :قال، ومن يارسول اهللا:قيل .واهللا اليؤمن، واهللا اليؤمن، واهللا اليؤمن"
 411F1."بوائقه
8Tاز ابو شريح روايت است كه رسول اهللا " 8Tقسم بـه  ، قسم به اهللا كه ايمان نياورده است :فرمود

ـ  :رسيدندپ !اهللا كه ايمان نياورده است، قسم به اهللا كه ايمان نياورده است ه كسـى يارسـول اهللا ؟   چ

 ."وبدى هاى اودر امان نباشدكسى كه همسايه اش از شر  :فرمود

8Tوهكذا پيامبر   8T زمانيكه پيروانش را از بيهوده گويى و پرحرفى منع كرده فرمود: 
 P412F2."من كان يؤمن باهللا واليوم فليقل خيرا أوليصمت" 

 . "كسى كه ايمان به اهللا وروزآخرت دارد، پس بايد كه سخن نيك بگويد وياخاموش باشد"

8Tيم كه پيامبر ينما مى بدين ترتيب مشاهده  8T       بااسـتناد بـه مقتضـيات ايمـان و اعتمـاد
برصدق و كمال آن فضايل وارزش هاى اخالقى را در اعماق نفـوس امـت خـود غـرس     

د تاباآلخره ثمـرهء طيـب و ميـوه پـاكيزهء خـود را تحويـل       ده مى پرورشآن را  نموده، و
 .انسانيت بدهد
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 اهميت وحدت و اخوت اسالمي) 31(
 

و يكپارچگى است، رمز موفقيـت وسـعادت مسـلمانان را در     اسالم آيين وحدت

د، واز هرگونه تفرقه وپراگندگى وروى هرانگيزه وبـه هرعنـوان   دان مى اتحاد ووحدت

 .بوده باشد، بيزار است

اخوت اسالمي يكي از شعارهاي اساسي و ريشه دار اسالمي است كه روي اين  

ه و داراي هر زبان وهر سن و سال با اصل مهم اسالمي مسلمانان از هر نژاد وهر قبيل

ند، هر چند يكي در شرق جهان كن مي برادر اند، و احساس عميق برادري يكديگر

M  :زندگي كنند، و ديگري در غرب

L.P413F1

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خـدا پـروا بداريـد    "

 . "مت قرار گيريداميد كه مورد رح

دراحاديث فراوانى به لزوم و اهميت اين اتحاد واخوت ايمانى با عبارات مختلفى  

P414F. "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً": اشاره شده است

2 
افراد با ايمان نسبت به يكديگر همانند اجزاى يك ساختمان اند كه هر جزئى از آن جز ديگـر  "

 ."را محكم نگاه مى دارد

المسلم أخوالمسلم ال يظلمه وال يخذله، مْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّه ِفي حاجِته، وَمْن " 
للَُّه يـَْوم فـَرَّج عْن ُمْسِلٍم ُكْربًة فـَرََّج اللَُّه عْنُه ِبَها ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يْوَم اْلِقياَمِة، وَمْن ستر ُمْسِلمًا َسَترُه ا

 P415F٣."اْلِقَياَمةِ 
                                                 

 10 :سوره حجرات  1
 متفق عليه  2
 متفق عليه  3
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10Tرسول اهللا  :روايت است كه &از ابن عمر " 10T مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم  :فرمود

نمي كند، او را به دشمنش تسليم نمي دهد، كسي كه در صدد برآوردن نيازمندي و حاجت برادرش 

و كسي كه مشكل مسلماني را حـل كنـد،   . باشد، خداوند در برآوردن حاجتش ياري اش مي نمايد

رابر آن مشكلي از مشكالت روز قيامت او را مي گشايد، و كسي كه عيب مسـلماني را  خداوند در ب

 ."بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را مي پوشاند

.. .تعصب قومي، لساني، سمتي، نـژادي و  از ديدگاه اسالم هر نوع تعصب چون 

حـدت  و و"اخوت اسـالمى "د كه با اصل مسلم شرعىشو مي اختالف وتفرقه شمرده

 .ويكپارچگى مسلمانان منافات دارد

 Mwv x  دفرماي ميقرآن مسلمانان را از اختالف وتفرقه بر حذر داشته  

y z { | } ~ ¢¡ے £ ¤ ¥L.416F1

مانند كسانى نباشيد كه پراگنده شدند و اختالف كردند، پس از آنكه داليل روشن پروردگـار  "

 ."به آنان رسيد

اقب زشت اختالف وتفرقـه هشـدار داده، نفـاق    از عو در آيهء ديگر مسلمانان را

  وتفرقه را رديف عذاب هاى آسمانى، صاعقه ها وزلزله ها قرار داده است

 M

L P417F

2

او قادر است كه از باال يا از زير پاى شما عذابى برشما بفرستد، يا بصورت دسـته هـاى    :بگو"

اهم بياميزد، وطعم جنگ وخـون ريـزى را بـه بعضـى بـه وسـيلهء بعضـى ديگـر         پراگنده شما را ب

 ."....بچشاند

                                                 
 105:سوره آل عمران 1  

 6:سوره انعام 2
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قرآن نتيجهء اختالف وتفرقه را شكست، ذلت، از ميان رفتن قوت وقدرت، هيبت  

ML.418F1  :ددان مى وعظمت مسلمانان

واسـتقامت   نزاع وكشمكش نكنيد، تا سست نشويد، وقدرت وشوكت شما از ميان نرود، صبر"

 ."كنيد

زيرا جامعهء كه اساس قد رت واركان همبستگى هاى آن با تيشـه هـاى تفرقـه     

كوبيده شود، سرزمين آنان براى هميشه جوالنگاه بيگانگان وقلمرو حكومت اسـتعمار  

شـرايط تلـخ امـروزي مسـلمانان و     . گران بوده، هيبت وعظمت شان از دست ميرود

 .ت استكشور هاي اسالمي شاهد اين واقعي

بلكه اختالف و چند حزبى را قرآن نفاق و عمل كفار معرفى نمـوده، ودر آيـات    

 متعدد با عبارات مختلف مورد نكوهش قرار داده است

 ML P419F

2

 ."هركس ازگروهها به قرآن ايمان نياورد، ميعاد گاه او آتش است"

 ML.P420F3

 "سمتى از قرآن را نمى پذيرنداز ميان گروه هاى كسانى هستند كه ق"

  ML.421F4

 ."گروه ها در ميان خود اختالف كردند"

 ML422F

1

                                                 
 46 :ره انفالسو1 

 17 :سوره هود 2

 36:سوره رعد  3

 37:سوره مريم  4
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 ."قوم ثمود، قوم لوط ومردمان ايكه اينها اند احزاب ودسته ها"

 MÓ Ô Õ Ö L P423F

2

 ."هنگاميكه مؤمنان احزاب وگروه مختلف كفار را ديدند"

فت احزاب قرار داده، ودرآيهء سوم اخـتالف  درآيهء اول ودوم، كفر وانكار را ص

 .وتفرقه را نتيجهء گروه گرايى معرفى نموده است

 ودر آيهء چهارم قوم ثمود، قوم لوط وبـا شـندگان ايكـه كـه در نتيجـهء كفـر       

 .تعبير نمود"احزاب"با صيغهء حصرها  آن وتكذيب شان هالك گرديدند، قرآن از

ل گروه واقوام مختلف كفار را در برابـر  همان گونه كه آيهء سورهء احزاب تشكي 

مسلمانان احزاب تعبير نمود؛ زيرا مسلمانان بـا اخـتالف موقعيـت هـاى جغرافيـاى،      

 .ندگرد مى همه يك گروه محسوب.. .وتفاوت رنگ، نژاد، زبان و

مسلمانان را از تفرقه وچند حزبى  يم كه پيامبرخوان مى در حديث هاى متعددى 

ومسير تحزب وفرقه گرائى را گمراهى وآتش دوزخ پيش بينى باشدت برحذر داشته، 

 :كرده است
من هي ؟  :قالوا. "أن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة" 
 P424F3."من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي"قال

تثناى يكى آن مسـتحق  د كه تمام اين گروه ها به اسگرد مى اين امت برهفتاد وسه گروه تقسيم" 

دوزخ اند، واين گروه نجات يابنده گروهى اند كه بـر راه و روش پيـامبر ويـاران گـران وى بـوده      

 ."باشند

                                                                                                                              
1  13:سوره ص 

 22 :سوره احزاب 2
 .روايت ابن ماجه با سند صحيح 3
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مگرنتايج تلخى چون ذلت وخوارى مسلمانان جهان امروز، از دست دادن عظمت 

 ثمرهء اختالف مسلمانان نيست؟. .ديرين شان و

وچند  ميان رفتن ثمرهء اين جهاد تفرقه مگر رمز شكست مجاهدين افغانستان واز 

 حزبى نبود؟

 :برخي از حقوق اخوت اسالمي

 تعاون، دوستي وواليت با مسلمانان: 

  ML 425F1 
 ."مردان مؤمنان وزنان مؤمن بعضي شان دوستان بعضي ديگر اند"

 ندباش مي همه بمثابهء يك جسد و يك روح: 
فهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاط"

P426F2."له سائر الجسد بالسهر والحمى

افراد با ايمان در دوستى ونيكى وترحم بر يكديگر همچون اعضاى يك پيكر انـد كـه چـون    "

 ."عضوى از آن رنجور ودردمند شود، اعضاى ديگر قرار وآرامش نخواهد داشت
 رادري با غير مسلمان ندارنداهل ايمان هيچ نوع دوستي و والء و ب. 

 M

L.427F3 

                                                 
 71 :سوره توبه 1
 روايت مسلم 2

 22:سوره مجادله  3
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نمي يابي قومي را كه به اهللا و روز آخرت ايمان دارند، باز دوستي كنند با كسـانيكه دشـمني   "

وه كساني انـد  اين گر. باشندها  آن ميكنند با اهللا ورسول وي، اگر چه پدران شان، برادران شان وقبيله

وايشان را با روحي ازجانب خود تأييد ) جاي داده است(كه اهللا ايمان را درقلبهاي شان نوشته است

 ."وتقويت كرده

 خير خواهي وخير انديشي: 
 .428F1»ال يـُْؤِمُن َأحدُُكْم حتَّى ُيِحبَّ َألِخيِه َما يُِحبُّ لِنَـْفِسهِ « :قال عن النبي  عن َأنٍس 

مـؤمن کامـل شـمرده نمـی شـود، يکـی از شـما تــا  :فرمـود پيـامبر :ت کـهروايـت اسـ از انـس "
 ".دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد

 حمايت از آبرو وعزت مسلمان: 
أُرَاُه . »ْن ُمَناِفقٍ َمْن َحَمى ُمْؤِمًنا مِ « :قَالَ  10T10Tَعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس اْلُجَهِنىِّ َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبىِّ 

َنُه بِِه بـََعَث اللَُّه َمَلًكا َيْحِمى َلْحَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن نَاِر َجَهنََّم َوَمْن رََمى ُمْسِلًما ِبَشْىٍء يُرِيُد َشيْـ ": قَالَ 
 429F٢.»َحَبَسُه اللَُّه َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ 

10Tرسول اكرم  :روايت است كهاز معاذ بن انس "  10T هر كس در مقابـل يـك منـافق از     :فرمود

د كـه جسـم او را از آتـش    كن مي مؤمني حمايت كرد، خداوند متعال روز قيامت فرشته اي را مقرر

دوزخ نگهدارد، وهر كس به منظور بد نام كردن و هتك حرمت يك مسلمان شايعه پراكنـي و افتـرا   

د تا مادامي كه از آلودگي اين عمل خود كن مي را بر پل دوزخ حبسپردازي كند، خداوند متعال او 

 ."پاك شود

از توضيحاتي كه گذشت بخوبي دانسـتيم كـه مسـلمانان از نگـاه عاطفـه، عملكـرد،        
را  ند، نـژاد و مليـت عقيـدتي خـود    باش مي احساس و مواالت، تنها مرتبط با امت اسالمي
نـد، نـه   گير مـي  خود را درهمين راه بكـار  ازهمين ارتباط كسب نموده تمام قدرت وتوان

 .براساس ارتباط قبيلوي، نژادي، وطني، قومي و مرزي

                                                 
 متفقٌ عليه 1

 روايت ابو داود با سند حسن 2
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 استقالليت شخصيت مسلمان) 32(
 مشركين و ممانعت از تشبه با كفار و

جاي بس شكر وافتخار است كه اهللا تعالي ما وشـما وتمـام امـت اسـالمي را بـا ايـن       

ين امتها قرار داد، بلكه با ايـن بشـارت   نه تنها بهتر ML  :فرموده اش
 :ديگرش

  Md fe g L عزت حقيقي  همين امت را مستحق وسزاوار
 . وسربلندي دائمي نيز قرار داد

لذا ما وشما با بجاي آوردن شكر اين نعمت وقدر داني از آن بايد درك كنيم كه شرف 
د گيـر  مـي  مان نشأت وعزت ما وشما وساير مسلمانان از عزت بي شائبة خالق وپروردگار

كه باگذشت شبها وسپري شدن روزها از بين نرفته، وهمچنـان در اثـر انقـراض واز بـين     
رفتن تمدن ها، شكست وعقب نشيني نيروهاي نظـامي ومـادي، ضـعف وانحطـاط علـم      

 .دگرد مي د ونه ضعيفرو مي ودانش، نه ازبين
كند كـه مـا مسـلمانان در     اما بخاطر بايد داشت كه اين عزت زماني ميتواند تداوم پيدا

زيرا اهللا تعـالي   ؛ايمان خود صادق ودر عبادت وبندگي اهللا تعالي ثابت قدم واستوار باشيم
 :غلبه وعزت را تنها به داشتن ايمان واقعي منحصر نموده، فرموده است

  ML.P430F1 
 ."اگر مؤمنيد سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد"

 تعالي ايمان واقعي وراستين را مصدر ومعيار عزت، تقوي وپرهيز گاري طوريكه اهللا

 MRQ S T VU L.431F2 را بااين فرموده اش 
                                                 

 139:سوره آل عمران  1
 13 :حجراتسوره   2
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معيار ومصدر كرامت وبزرگي قرار داده است، همچنان بخاطر تداوم آن عزت 
است مسلمانان  وحيثيت نامبرده كه يكي از ويژگي ها ويا خصوصيت هاي امت محمد 

وي نمودن نقش قدم يهود ونصارا وساير كفار ومشركين منع نموده فرموده را از تقليد وپير

 Mb c ed f g ih L.P432F1  :است
  ."از حقى كه به سوى تو آمده پيروى مكن] با دور شدن[و از هواهايشان "

 ودر آية مباركة ديگري پيامبرش را از اطاعت و پيروي از كفار كه امتش را نيز در بر

M  :موده استد، منع نموده فرگير مي

L.P433F2 
اى پيامبر از خدا پروا بدار و كافران و منافقان را فرمان مبر كـه خـدا همـواره دانـاى حكـيم      "

 ."است

يكـي از  هـا   آن بدون ترديد شباهت با يهـود ونصـارا وسـاير كفـار وتقليـد نمـودن از      
 .درو مي به شمار ها آن بارزترين وبزرگترين نمونه ها وشيوه هاي اطاعت از

در احاديث وروايات زيادي با الفـاظ وعبـارات مختلـف     وبر همين اساس؛ پيامبر  
 .ودر حال بسيار زننده از اختيار نمودن مشابهت با كفار منع نموده اند

من تشبه ": چنانچه در حديثي كه امام احمد وابوداود روايت نموده اند، فرموده است
 P434F3."بقوم فهو منهم

 ."درو مي ا قوم ومردم مشابهت را اختيار كند از همان قوم وگروه به شماركسيكه ب"

ودر يك حديث ديگر خطر وپيامد هاي نا گوار تشبه ويا مشابهت با كفار را كه همانا 
ليس منا من تشبه ": است بيان داشته، فرمودندها  آن بريدن از امت محمدي وقطع ارتباط با

 P435F١."النصارىبغيرنا ال تشبهوا باليهود وال ب

                                                 
 48 :ايدهسوره م  1
 1 :سوره احزاب  2
 .4031، و سنن ابو داود   5093مسند احمد شماره حديث ) حسن صحيح(   3
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كسيكه با اغيار وديگران تشبه وهم رنگي را اختيار نمايد از گروه ما به شمار نميرود، وشما نه "

 ."با يهود تشبه را اختيار نمائيد ونه با نصارا
هر امت وملت از خود مشخصات وويژگيهاي دارد، ومخالفت با يهود ونصارا وساير 

د، رو مي ت ودين مقدس اسالم به شماركفار يكي از مشخصات وويژگيهاي بارز اين ام
مخالفت با ايشان را فلسفة بارز وهدف بزرگ بسياري از  وبر همين اساس پيامبر 

احكام وشرايع قرار داده است، طوريكه در ارتباط اداي نماز با كفش ويا بوت در 
P436F2"مخالفوا اليهود فإنهم ال يصلون في نعالهم وال خفافه": صورتيكه پاك باشد، فرمودند

P . 
شما مسلمانان توسط اداء نمودن نماز با كفشها وموزه ها ويا جائز پنداشتن ادي نماز با كفـش  "

 ."وبوت با يهود كه اين كار را جايز نميدانند، مخالفت خويش را ابراز نمائيد

ودر مورد دراز ماندن ريش وكوتاه كردن بروت نيز قضية مخالفت با مشركين را مطرح 
 P437F3."خالفوا المشركين وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى": نموده، فرمودند

كه موي هاي لبانتـان  ) يكي از شيوه هاي مخالفت اين است ( با مشركين اظهار مخالفت كنيد "

 ."را كوتاه وريشها را دراز بمانيد

اين يك دو نمونة كوچك مشروعيت برخي احكام بر اساس مخالفت با يهود ونصارا 
هاي ديگري نيز بكثرت وجود دارد، اما آنچه كه مخالفت با  است، وامثال آن دو نمونه

مخالفت با كفار  يهود وساير كفار ومشركين را بر جسته تر ميسازد اين است كه پيامبر 
را سبب حاصل شدن هر نوع خير وفالح ويكي از عوامل غلبه وظهور دين قرار داده، 

P438F4"فطر ألن اليهود والنصارى يؤخرونال يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس ال": فرموده است
P. 

 ؛غلبه وظهور اين دين زماني ميتواند تحقق يابد كه پيروان آن در افطار نمودن عجلـت ورزنـد  "

 ."درو مي اين زماني به حساب زيرا تاخير نمودن در افطار از عادت ديرينة يهود

                                                                                                                              
 .2695سنن ترمذي شماره ) حسن(  1
  .652شماره  93 :سنن ابوداود ص) صحيح(  2
  .۲۵۹ شمارهمسلم  صحيح( ٣
 .۲۳۵۳ش شمارهسنن ابوداود )  حسن(  ٤
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وص علماي برجستة امت اسالمي نيز بنوبة خويش در پرتوي نصوص فوق وساير نص
ديگر بر موضوع استقالليت شخصيت مسلمان وعدم تقليـد وپيـروي كفـار بسـيار تاكيـد      

 :دگوي مي گوش داد كه :نموده اند كه از جملة ايشان ميتوان به سخن ارزندة امام ابن تيميه
وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضًا لم يصح شيء من "

P439F1."إنما الصالح أن ال تشبه مريض القلب في شيء من أمورهاألعضاء صحة مطلقة و 
P  

فشردة كالم اينكه كفر حيثيت مرض قلب را دارد، وزمانيكه قلب انسان مريض وبيمـار باشـد   "

هيچ عضو از صحت وسالمتي كامل بر خوردار شده نميتواند پس صالح وبهبودي مسلمانان در اين 

ظور از آن كفـر اسـت هـيچ گونـه مشـابهتي نداشـته       است كه با افراد مصاب به مرض قلبي كه من

 ."باشند

وبايد در نظر داشت كه شباهت و تشبه ممنوع تنها در باب عقايد وعبادات خالصه 
د، چنانچه امام ابن گير مي نگرديده بلكه اخالق وعادات وتمام بخشهاي زندگي را در بر

في لباسهم ونظمهم ومعامالتهم ومن تشبه باإلفرنج ": دگوي مي قيم اين مطلب را توضيح داده
 ."فهو بال شك إفرنجي غيرمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم

كسيكه با فرنگي ها در لباس، نظام وساير معامالت ايشان تشبه ومشابهت را اختيار نمايد پس "

د، گرچند در ظاهر پابند نمـاز وروزه بـوده، وادعـاي    رو مي بدون شك مانند ايشان فرنگي به شمار

  ."لمان بودن را داشته باشدمس
د كه يك تعداد شو مي باوصف خطرناك بودن موضوع مشابهت با كفار باز هم ديده

ند كه سبب نماي مي مسلمانان ضعيف االيمان كور كورانه از كفار ومشركين تقليد وپيروي
اين مشكل و نقطة ضعف مسلمانان را  ذلت وبيچارگي ايشان گرديده است، وپيامبر 

لتّتبُعّن َسنَن من قبلكم شبرًا بشبٍر، وذراعًا بذراع حتي لو سلكوا ": يني نموده فرمودندپيشين ب
 .ُجْحر ضب لسلكتموه

شما مسلمانان حتما از روش هاي كسانيكه قبل از شما بودند وجب وجـب، وگـز گـز تقليـد     " 

تعقيـب ايشـان   در سوراخ سوسمار درآمده باشند شما هـم بـه   ها  آن يد تا جائيكه اگركن مي وپيروي

                                                 
 .۵۷ :اقتضاء الصراط املستقيم، ص  ١
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 :فرمودنـد  آيا منظور شما از پيشينيان يهود ونصاري اند؟ پيـامبر  :اصحاب گفتند. يدشو مي داخل
  ."؟پس غير از ايشان چه كسان ديگر خواهند بود

حتي إن من  "ودر جامع ترمذي بروايت عبد اهللا بن عمرو اين جمله عالوه گرديده است
 ."ي من يصنع ذلككان منهم من أتى أمه عالنية لكان في أمت

اگر از ايشان كسي با مادرش مرتكب زنا شده باشد در اين امت هم كسي پيدا خواهد شد كه " 

 ."چنين كار را با مادرش انجام دهد

حتي ": ودر مستدرك حاكم بروايت عبد اهللا بن عباس اين جمله عالوه گرديده است 
 ."لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه

ايشان كسي با همسرش در عرض راه مجامعت وهمبستري كرده باشد شما هـم حتمـا   اگر از " 

 ."يدده مي چنين كار را انجام

به حساب ميرود؛ چون همه مي داننـد كـه    حديث فوق يكي از داليل نبوت پيامبر 
موارد مذكور در حديث فوق عمال تحقق يافته است ومسلمانان كور كورانه در تمام امـور  

 . اري تقليد مينماينداز يهود ونص
منظور از شبر وذراع، وسوراخ سوسمار در حديث ارائـة مثـال در    :امام نووي ميگويد

شدت موافقت است، يعني مسلمانان در تمام امـور وكـار هـاي خـورد وبـزرگ البتـه در       
داخـل سـوراخ تنـگ    ها  آن ند تاجائيكه اگرنماي مي معاصي وگناهان از يهود ونصارا تقليد

داخـل  هـا   آن رناك سوسمار شوند، افرادي در اين امت هستند كه به تعقيبوتاريك وخط
 .ندشو مي آن سوراخ تنگ وتاريك

تحـذير   لفظ حديث گرچند بگونه خبـر اسـت امـا مقصـد وهـدف اصـلي پيـامبر        
 .وترساندن از تقليد وعواقب شوم آن است

 :از حديث فوق ميتوان احكام ومسايل ذيل را استخراج نمود
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ليت شخصيت اسالمي؛ زيرا مخالفت با يهود ونصاري وساير كفار يكـي از  استقال – 1
مقاصد بزرگ شريعت اسالمي بوده ودر نصوص متعددي مسلمانان را از تقليد ومشـابهت  

 .با كفار منع كرده شده است
مسـلمانان را چهـارده صـد     ظهور يكي از معجزات نبوي؛ زيرا چيزيكه پيـامبر  – 2

ه بودند عمال تحقق پيدا كرده است طوريكه ما مي بينـيم مسـلمانان   سال قبل از آن بيم داد
در تمام امور اعم از سياست واقتصاد، فرهنگ واجتماع، آداب وكلتور حتي در امور بسيار 
پيش پا افتاده از قبيل قيچي كردن موي ها ونحوهء پوشيدن لباس از يهود ونصاري تقليـد  

 .ندكن مي نموده، وآن را يك نوع تمدن وترقي تصور

 :اسباب تقليد كفار

 :اسباب وعوامل تقليد كفار را ميتوان در چند چيز ارزيابي كرد
 .جهالت وعدم آگاهي مسلمانان از امور ديني شان -1
 .فاصله گرفتن ايشان از عقيده صحيح اسالمي -2
 .روي آوردن ايشان به انواع عياشي وخواهشات نفساني -3
ري بر سرزمين هاي اسـالمي وتحـت اسـتعمار    يورش هاي نظامي ومسلحانه نصا -4

 .قرار دادن تعداد زيادي از كشور هاي اسالمي
گيچ ومتحير شدن زعما وپيشوايان مسلمانان در برابـر ترقـي وپـيش رفـت مـادي       -5
 .غرب

 :مسلمانان وعقب ماندگي عامل تخلف
 اما عامل تخلف وعقب ماندن مسلمانان اسالم نبوده بلكـه سـبب اصـلي همانـا نبـود     

گرايـي زمامـداران و گروهـاي    قيادت سالم، دوري زمامدران مسلمان از ديـن، مصـلحت   
امراض اجتماعي گوناگون وضعف وپسـتي همـت   اسالمي و نداشتن فهم سالم از اسالم، 

واراده مسلمانان بوده؛ زيرا اسالم دين قوت بوده وهميشه مسلمانان را به قـوت وتوانـايي   
 .دكن مي دعوت
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 شرعيحجاب ) 33(

است كه اسالم با اسـتفاده از ايـن برنامـه وديگـر احكـام       حجاب يك برنامهء اسالمى
از ابتذال وخوارشدن خصوصيات زنانـه اش حفـظ نمايـد،     وقوانين عفت ميخواهد زن را

ونه كه اين برنامه مردرا از انحـراف واضـطراب، وخـانواده را از اسـباب فروپاشـى      گهمان
 .وط ميرهاندوجامعه را ازعوامل انحالل وسق

چون ازديدگاه اسالم برهنگى زنان واخـتالط هـاى جنسـى مايـهء آلـودگى وناپـاكى        
 :دفرماي مي به همين حكمت اشاره نموده جامعه ميباشد، خداوند حكيم در آيهء زير

 ML 440F1 
مصـون   فرو گيرند، وعورت هاي خويش را چشمان خود را :براي مردان مؤمن بگو !اي پيامبر"

 ."دارند، اين برايشان پاكيزه تر است

حكم حجاب براى زنان يك دستور دينى وشرعى است؛ البته اين حكم به ذات خـود  
مقصود نيست بلكه تدبيريست جهت نجات از يك مرض مهلك وبسيارخطرناك كه براى 

 آن منجر به تباهى وهـالك اقـوام وملـل    هرفرد بشرسم قاتلى به شمارميرود، واثرات سوء
 .دگرد مى

قرآن كريم به فحشا تعبيرنمـوده كـه در اصـطالح بـه بـى حيـائى،        اين علت مهلك را
كه بدون شك ايـن باعـث هالكـت ونـابودى      بيغيرتى، برهنگى و بى عفتى معروف است

 .دگرد مي افراد وملت ها
آمار وارقام واقعيت هاى ملموسى كـه درتحقيقـات وگـزارش هـاى بدسـت آمـده از       

د كه برداشتن مرزهاى بـين زن ومـرد وآزادى   ده مي ح پيشرفته نشانكشورهاى به اصطال
ايـدز، انتشـارفرزندان    :جنسى پيامدهاى زشتى مانند افزايش بيماريهاى وحشـتناك چـون  
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 را در... وسقوط شخصـيت او و  نامشروع، افزايش طالق وفروپاشى خانواده ها، ابتذال زن
 .پى داشته است

ه است كه جامعهء بشـرى از ايـن بـى بنـد وبـارى      اسالم در پرتو رسالت خود خواست
ولجام گسيختگى جنسى كه جوامع ابتدائى وجوامع صنعتى امروز، درآن غوطه ور بوده و 
هستند، سالم ومصون بماند، وازطريق قواعـد وضـوابط واسـاس تشـريعى وقـانونگزارى      

 .دمربوط به حل و معالجهء مشكالت جنسى، اين امور را به صورت اصولى حل نماي
به مجـازات  آن را  اسالم نيامده است كه از يك طرف زنا را حرام قراردهد، ومرتكبان

رجم ياحد تهديد نمايد، واز طرف ديگر زنـان را آزاد بگـذارد، تـاخود را برهنـه سـازند،      
زينت، جمال واندام هاى فريبنده وفتنه انگيز خود را بـه نمـايش بگذارنـد، ودر خيابانهـا،     

راكزتعليمى وتحصيلى بدون قيـد وشـرط بـامردان آميختـه ومخـتلط      كوچه ها، شركتها، م
 .شوند

 از ريشه حل نمايد، وتمام راه هـاى  بلكه اسالم خواسته است كه اين مشكل جنسى را
 د، مسدود نمايد؛ زيرا جلو عوامل و اسباب گرفته نشـود، بـه مجـرد   گرد مي كه منجربه آن

د، ماننـد ميكروبهـاى   كنـ  مي عودتپيش آمدن فرصت وشرايط مناسب اين مشكل از نوع 
تازمانيكـه ميكـروب هـاى     كه بيمار باخورن داروهاى مسكن معالجـه نميشـود   بيمارى زا

 .بيمارتشخيص وخنثي نگردد
تحريم اختالط زنان بامردان، ودستور لزوم حجاب برزنـان در برابـر بيگانگـان، وهـم     

 .حسوب ميباشدچنان حرمت چشم چرانى از عمده ترين راه حل اين مشكل جنسى م
بر اهميت اين برنامهء اسالمي، و نقش آن در جلو گيـري   بنابر تأكيدات قرآن وحديث

 اين موضوع افزايش بيماريهاى وحشتناك خواستم كه از مفاسد اخالقي و نجات جامعه از
 از نظريـات  صـرفنظر  –علمي در روشني آيات وروايـات صـحيح    يك تحقيق ويژه را در

بحث قرار دهم؛ تا حقيقت وجوانب موضـوع بـراي پژوهشـگران    مورد  -افراد و اشخاص
 .بوده باشدها  آن حق بين روشن گرديده ومشعل راه



 

 293 يحجاب شرع

 :مفهوم حجاب

آنچـه كـه در ميـان دو     :بـه معنـى  "حجب الشـيء "مصدر فعل"حاء"حجاب به كسر 
پنهان شـدن بكـار    در قرآنكريم نيز اين كلمه به معنى پرده، مانع، حايل و. چيزحايل شود

  :ه است مانندرفت

 ML 441F1

، 46:اعــراف :وآيــه هــاىM L  :ســوره ص 32وهــم چنــان درآيــهء
 .به همان معناى فوق آمده است 51:وشورى 5:، فصلت53:، احزاب17:مريم

 : مفهوم شرعى حجاب

از  پوشش مخصوصي است كه زنها توسط آن بدن خود را عبارت از :حجاب شرعى 
 .ند، ميپوشانندگرد نمي رعى محرم محسوبمردانيكه از نظرش

 :حد حجاب شرعى

از آيات واحاديث متعددى كه در مورد حجاب وارد و ثابـت شـده، كيفيـت حجـاب     
شرعى، وچه مقدارى از بدن بايد پوشانده شود؟ وحجاب در برابرچه كسانى الزم اسـت؟  

 .دشو مي واستثناءات آن چيست؟ به خوبى دانسته
در الفاظ قرآن در پرتوي روايات صحيح تفسيرى، و بررسـى   وهم چنان با اندك دقت

دقيق وعميق حديث ها وروايات اسالمى، و اقوال علماى تفسير وحديث وفقهـاى اسـالم   
د كـه  باشـ  مـي  تمام بدن زن با شـمول صـورت آن نيـز    درمييابيم كه حجاب شرعى شامل

 .پوشاندن آن در برابر بيگانگان الزم وضرورى است
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  :نىآيات قرآ -الف
در مورد حجاب چهار آيات وارد شده كه سه آيات آن ناظر به وجوب حجاب زنـان   

د، وآيـهء چهـارم   گـرد  مـي  در برابربيگانگان است كه هريك آن به عنوان آيت حجاب ياد
 .اشاره به موردى دارد كه از قانون حجاب مستثنى است

 M

L. 442F1

روسـرى هـاى خـود را برخـود      :به همسران ودخترانت وزنـان مسـلمان بگوكـه    !يامبراى ب" 

فروافگنند اين كار براى اينكه شناخته شوند، ومـورد اذيـت قـرار نگيرنـد، بهتراسـت، اهللا همـواره       

 ."آمرزنده و مهربان است

به حجـاب مكلـف   ها  آن اهللا متعال در اين آيه زنان مسلمان را بخاطر حمايت وعفت 
 .ده فرمان داده كه هنگام بيرون رفتن بدن هاى خود را با جلباب بپوشانندنمو

اين آيه فقط در بارهء پوشش چهره نازل ": ميگويد"حجاب"عالمه مودودى در كتاب 
. كه جمع جلباب است عبارت از لباس فراخ ياچـادر يـا نقـاب ميباشـد    "جالبيب"شده، و

 . به معنى انداختن آن"يدنين"و
دكه روى و بدنشـان را باچادرهـا بپوشـانند،    شو مي للفظى آيه چنينپس معنى تحت ا 

 443F2 ."وبه اين ترتيب فقط براى رفع ضرورت بيرون آيند
 وهم چنان از روايت هاي صحيح كه در تفسـيراين آيـه نقـل و ثابـت شـده، دانسـته       
 د كه اين آيه در بارهء پوشش چهرهء زن نـازل شـده اسـت، وزنـان عصـر مبـارك      شو مي

ميپوشـاندند، وروى  ...بعد از نزول اين آيه چهره هـاى خـود را باچـادر، نقـاب و     پيامبر
 .برهنه بيرون نمى رفتند
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M  :اآليه لمانزلت هذه": قالت -زوج النبي  -عن أم سلمة -1

L.444F1
 445F2."خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكنية، وعليهن أكسية سود 
هنگاميكه آيهء حجـاب نـازل    :روايت شده كه گفت مسران پيامبره از ام سلمه بك تن از" 

شد، زنان انصار بيرون آمدند، و چنان روى خود را باقسمت اضافى جامه هاى شان پوشانده بودنـد  

 ."كه گويا زاغ سياه برسرشان نشته است

اگرحجاب شرعى شامل صورت نمى بود، ام سلمه زنان انصار را بدين گونـه وصـف   
 .نميكرد

 M..L  :عن على بن أبی طلحة عن ابن عباس قوله -٢ 
أمراهللا نساء المؤمنين إذاخرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن :قال

 446F٣."بالجالبيب، ويبدين عيناواحدة
اهللا  :در تفسيرآيهء فوق از ابن عباس با سند حسن نقل كرده كه او فرمـود  علي بن ابي طلحه" 

براى رفع ضرورتى از خانه هاى شان بيرون ميروند، بايد چهـره  ها  آن زنان مسلمان دستور داد كه به

 ."هاى خود را باچادرهاى بزرگ خود بپوشانند، وتنهايك چشم خود را آشكار نمايند

 M..L  :سألت عبيدة عن قوله :عن ابن سبرين قال -٣ 
 447F4."برز ثوبه عن أحدى عينهفقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه،وأ :قال

ابن سيرين در مورد تفسيراين آيه وكيفيت حجاب از عبيده پرسيد، عبيده بـراي وي حجـاب   " 

از چادر خود بيرون  را پوشاند، وتنها يك چشم خود را راعمال چنين نشان داد كه تمام سر و چهره

 ."نمود
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و بيانگركيفيـت  از يـك سـ   448F1 -كه همه از لحاظ سند صحيح يا حسن است -اين آثار 
حجاب اسالمى، وواقعيت حال زنان مسلمان در عصر نبوت بعد از نزول اين آيه بـوده، و  

د كـه پـس از   دهـ  مي از سوى ديگر معناى حقيقى ومصداق واقعى آيهء حجاب را توضيح
اين تفسير ديگر هيچ جاى شك و ترديد نمى مانـد كـه حجـاب شـرعى شـامل صـورت       

 .وچهرهء زن نيز است

 :اب از ديدگاه مفسرانآيهء جلب

 :امام ابن جرير رئيس مفسرين در تفسير اين آيه ميگويد -1 
يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونسـاء المـؤمنين    :يقول تعالى ذكره لنبيه محمد "

اليتشبهن باإلماء في لباسهن، اذاهـن خـرجن مـن بيـوتهن لحـاجتهن فكشـفن شـعورهن        
 449F2."....بيبهنووجوهن، ولكن ليدنين عليهن من جال

بايد زنان آزاد مانند كنيران نباشند، و هنگام بر آمدن از خانـه  ": جملهء اخير ابن جرير
 ."...موي وچهره هاي خود را بپوشانند

اين عبارت باكمال صراحت مير ساند كه حجاب شرعى شامل پوشاندن روى زن نيـز  
 .است
از اين آيه  دن چهره راابوبكرجصاص مفسر وفقيه حنفى در احكام القرآن پوشان -2 

في هذه اآلية داللة أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها على ": دفرماي مياستخراج نموده 
450F. "األجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عندالخروج لئاليطمع أهل الريب فيهن

٣ 
ـ    دشو مي از اين آيه استفاده"  ان كه زن جوان مكلف به پوشاندن چهرهء خـود در برابـر بيگانگ

 ."..است
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الكيا هراسى فقيه ومفسر شافعى كلمهء جلباب راتشريح نموده واز آن بر وجـوب   -3 
 :پوشاندن چهرهء زن استدالل كرده مى گويد

 451F١."الجلباب هوالرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤسهن، ولم يوجب ذلك على اإلماء" 
پوشاندن چهره وسـران شـان   است، خداوند زنان را به  جلباب عبارت ازچادر و رو پوش زن" 

 ."دستور داد
اين آيه را دليـل بـر   ....وهم چنان عالمه زمخشرى، امام بغوى، امام قرطبىامام نسفى و

 452F2.اند وجوب سترچهرهء زن قرارداده
 :ودر اين موردعالمه مودودى ميگويد 
د كه از عصر پربركت اصحاب كرام تـاقرن  شو مي از تمام اقوال مذكور چنين فهميده" 
تم هجرى تمام علما مفهوم اين آيه را به يك چيزحمل كرده اند، وآن مفهـومي اسـت   هش

برگزيديم، وبعداز آن اگر به احاديث نبـوى واخبـار مراجعـه    آن را  كه ما از روى كلمات،
از چـادر   گيريم كه زنان بعد از نزول اين آيه در زمان خود محمـد  كنيم چنين نتيجه مي

 453F3."...آمدند ردند، وروى برهنه بيرون نمىيانقاب ياپرده استفاده ميك

 M

L.454F

و عـورت  ) وچشم چرانـي نكننـد  (از نامحرمان فرو گيرند  را چشمان خود! بگو به زنان مؤمنه"

 ."هاي خويش را مصون دارند، وزينت خويش را نمايان نسازند
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حرام قرارداده، و )نامحرم(يگانگان اهللا متعال در اين آيه ظاهركردن زينت را براى ب 

 .دشو مي يك استثناى براى آن قايل MLباآوردن 
 منظور از زينت ظاهر در اين آيه چيست؟ 

ابـراهيم نخعـى وحسـن بصـرى مـراد       ،طبق روايت صحيح از عبداهللا بن مسـعود  
د چـادر،  پوشاند، مانن لباسى است كه زن توسط آن زينت باطنى اش را مي"زينت ظاهر"از

 455F1.شود كه بدون ارادهء شخصى ظاهرمي...نقاب و
 واين تفسير هم با ظاهر لفظ وهم باحكمت حجاب سازگار است؛ زيـرا صـورت زن   

 .در بر نمى گيردآن را  اين استثنا اصل زينت ومصدر جمال وفتنه است، وهيچ گاه

ى زن د كه اهللا بـرا ده مي نيز نشان ML :اين جمله وهم چنان دقت در 
ظاهرساختن زينتي را اجازه داده است كه بدون قصد واراده اش نمايان شود، ومصداق آن 

د، نه زينت طبيعى وخلقـي زن؛  شو مي همان لباس ظاهرى است كه زينت كسبى محسوب
اگر هدف از اين جمله آشكار نمودن برخى از اعضاى زن بـا قصـد واراده ميبـود،     چراكه

 . LأظهرنM": بايد چنين تعبيرميشد
وزبـان عربـى بـه     در قرآنكـريم "زينت"عالوه برگذشته، ريشهء اصلى اين كلمه 

زينت هاى كسبى كه خارج از حقيقت يك چيز بوده باشد، از قبيل لبـاس، زيـورات   

  :د، نه چيزهاى طبيعى وخلقى، به آيه هاى زيردقت نمائيدگرد مى وغيره اطالق

  ML. 456F2 
 .ينت در اين آيه لباس استمنظور از ز

 ML.457F1 
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 .دراين آيه برخى از نباتات به عنوان زينت زمين تعبيرگرديده كه جز از زمين نيست 

 ML.458F2

 .ستاره ها زينت آسمان است، ولى بخشي از آسمان شمرده نميشود 

 :ايراد
ميخـوريم كـه او منظـور از    در اين مورد به روايتي از مفسر قرآن عبداهللا بن عبـاس بر 

صورت وهردودست زن را گرفته، وايـن دو   ML در اين جملهزينت ظاهر 
 459F3.از حكم حجاب مستثنى نموده است عضو را

 :تبيين موضوع 

 :در تفسير اين جمله دو گونه روايت نقل است باز عبداهللا بن عباس  

 .ويا شبيه اين لفظ. "كفينإال الوجه وال": بطور اجمال ومطلق باچنين لفظى -الف 
بايد مطابق روايات تفصيلى عبداهللا بن عباس كـه قـبال    مفهوم اين روايات اجمالى را 

 .احزاب گذشت، ودرفقرهء بعدى نيزخواهدآمد، بايدتفسيرنمود 59 در تفسيرآيهء
افزون بر آن تمام طرق رواياتيكه به عبداهللا بن عباس منسوب شده، ودر آن صـورت   

 460F4.از حكم حجاب مستثنا نموده، از نظر سندضعيف، وقابل استدالل نيست اوهردو كف ر
نه تنهاروايت عبداهللا بن عباس در اين موضوع، بلكـه تمـام روايـات واحاديثيكـه بـه      

 461F5.از حكم حجاب مستثنا نموده، ضعيف است صورت صريح صورت وهردوكف زن را
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 :روايت تفصيلي -ب
يهء فوق از ابن عباس با الفاظ ذيـل نقـل كـرده    امام ابن جرير باسند حسن در تفسير آ

 :است

الوجه، وكحل العينين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن :الزينة الظاهرة" 

 462F١."دخل من الناس عليها
چهره، سرمهء چشم، خينهء دستها، وانگشترى است كه اين چيزهـا را   :زينت ظاهر عبارت از" 

 ."تواند رخانه مجازاست، نمايان كرده ميبراى مردانيكه ورودآنها د

 د كه او نمايش صورت وهردوشو مي از اين تفصيل وتشريح عبداهللا بن عباس دانسته 
 .د، نه به بيگانگاندان مى براى محارمش مجاز كف زن را

زن است؛ چون از نظـر شـرعى جـز از     محارم"لمن دخل من الناس عليها"از  منظور 
إيـاكم  ": د به زن بيگانـه را نـدارد، بـدليل حـديث صـحيح     محارم زن هيچ يكى حق ورو

 ."به زنان بيگانه خود دارى نمائيد ورود از"463F2."والدخول على النساء
 نيـز تأييـد   -كه قبال گذشت -"جلباب"وهم چنان روايت عبداهللا بن عباس در تفسير 
 .از حكم حجاب مستثنا نمى داند اين دو عضو را د كه او هيچ گاهكن مي

ل فوق به اين نتيجه ميرسيم كه مصداق زينت ظـاهر را در آيـهء مـورد بحـث     از تفصي
از حكم حجاب مستثنا ساختن نه با الفاظ اين  را صورت و دستهاى زن قرار داده، وآن دو

ميسـازد، ونـه از لحـاظ    "زينت"آيه سازگار است، ونه باحكمت حجاب ونه با ريشهء لفظ
 .روايت به كدام سندى استوار است

عكس آيهء فوق طبق تفسير جمهور مفسرين دليل صـريح بـر پوشـاندن تمـام     بلكه بر
 .اعضاى بدن زن باشمول چهره ودستهاى آن ميباشد

3-  ML.464F1 
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 ."چيزى از وسايل منزل را خواستيد، پس از پس پرده از ايشان بخواهيدها  آن هنگاميكه از"

، ولى اين حكم وساير احكاميكـه از  وارد شده پيامبر گرچه اين آيه در مورد خانهء 
د، به خانهء نبوت وازواج مطهرات اختصاص ندارد؛ زيـرا در آداب  شو مي اين آيه استفاده

 .اجتماعى همه مردم مساوى اند
 پس حكم خواستن چيزى از پشت پرده، وترك اختالط بازنان، شـامل زنـان پيـامبر   

 :وهمه زنان مسلمان است به داليل ذيل

M :اين آيه چنين بيان نموده است وند علت حجاب را درزيراخدا -الف

L  
 ."بهتر استها  آن اين كار براى پاكى دلهاى شما ودلهاى"

عام است، وعموم علـت دليـل شـموليت     -پاك نگه داشتن قلبها -علت مذكور در آيه
 .حكم ميباشد

امهـات  "يثيـت كـه ح   از سوى ديگر هرگاه اختالط ونظر كردن به زنان پيامبر -ب 
را دارند، جوازنداشته باشد، اختالط با ديگر زنان مسـلمان بطريـق اولـى حـرام     "المؤمنين

 .است
دليل ديگر عموميت اين حكم موارد استثنا از حكم حجاب است، واين استثنا  -ج

 .ML  :همهء زنان مسلمان را در بردارد

 4-  M

L.465F2 
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به  بنهند زنان از كار افتاده كه توقع ازدواج راندارد، گناهي برآنها نيست كه لباس هاى خود را"

بهتر است، واهللا شـنوا  ها  آن شرط اينكه در برابر مردم خود آرائى نكنند، واگر خود را ببوشانند براى

 ."و دانا است

يك نوع استثنا وتخفيـف  اين چهارمين آيه ايست كه در مورد حجاب واردشده، ولى  
 .دكن مي از حكم حجاب براى زنان سالخورده بازگو را

در اين آيه زناني اند كه به اثر پيرى از تولد، حيض وهمسر بازمانـده،  "قواعد"مراد از 
 .رغبت ندارندها  آن ندارند، ومردها هم به وطمع همسر را

قرار گيرد، در حكم اين وجود داشته، ومورد شهوت  واما كسيكه اثرى از جمال در او 
 .آيه داخل نميشوند

چادرهاى بـزرگ اسـت   "جلباب" ML  :منظور از لباس در جملهء
سورهء احـزاب بـه پوشـيدن آن     59كه تمام اعضاى بدن را ميپوشاند، وزنان جوان در آيهء

مكلف گرديده اند، ولى زنان پيركه به خود آرائى وخودنمائى ميل ندارند، وغزايز جنسـى  
 .بگذارند ن از بين رفته، ميتوانند جلباب راآنا

 :حجاب شرعى در روايات اسالمى -ب

در رابطه با اين موضوع حديث هاى بى شمار نقل وبه ثبوت رسيده است كه مجموع  
با شمول چهره ودسـت هـاى آن اسـت، وايـن      آن ناظر به پوشاندن تمام اعضاى بدن زن
 :دردگ مي نصوص به گونهء زير به سه دسته تقسيم

 .اندگرد مى الزم احاديثيكه پوشاندن صورت و ساير اعضاى بدن زن را -الف
بـه تمـام زنـان مسـلمان     ها  آن وبه تأسى از رواياتيكه حجاب را به زنان پيامبر -ب 

 .فرض قرارداده است
 از نامحرم تأكيد نموده، وچشـم چرانـى را حـرام    داليليكه فرو بستن چشم ها را -ج 
 .ب الزم آنستاند كه حجاگرد مي



 

 303 يحجاب شرع

 :احاديث صحيح وحسن در مورد حد حجاب -الف
ايـن   از ذيال به گوشـهء  احاديث متعددى نقل وبه ثبوت رسيده است كه در اين مورد 

 :دشو مي روايات اشاره

المـرأة ": فرمود نقل كرده كه  امام ترمذى باسند صحيح از عبداهللا بن مسعود -1 
 466F1."عورة، فإذاخرجت استشرفهاالشيطان

 ."تمام بدن زن عورت است، هنگاميكه ازخانه بيرون شود، شيطان به وى چشم ميدوزد"

ازخانه، وهمچنان پوشاندن  -بدون ضرورت -اين حديث دليل برحرمت خروج زنان  
 .اندگرد مى واجب راها  آن تمام اندام زن باشمول چهره ودستهاى

467Fا مام احمد، ابوداود، نسائى وترمذى باسند صحيح-2 

عبداهللا بن عمر روايت  از 2
فقالت أم . من جّرثوبه خيالء لم ينظراهللا إليه يوم القيامة": ارشاد فرمود نموده اند كه پيامبر 

فيرخينه  :إذا تنكشف أقدامهن؟ قال :فقالت .يرخين شبرا :فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال :سلمة

  468F3."اليزدن عليه ذراعا
ــه دراز  " ــود رامتكبران ــاس خ ــيكه لب ــد   شخص ــه او نظرنميكن ــت ب ــد، اهللا روزقيام  ام. بپوش

از حد مقـرر  ها  آن زيرامعموال لباس(پس زنها لباس هاى خود را چه خواهند كرد؟  :گفتلسلمه

 ).براى مردها دراز است
 نمايـان ها  آن در آن صورت پاهاى :ام سلمه گفت.زنها يك وجب دراز بپوشند :فرمود پيامبر 

 ."دراز بپوشند، وبرآن افزوده نشود يك ذراعپس  :فرمود د؟ پيامبرشو مي

                                                 
 .فته استگصحيح ن را آ الباني در صحيح سنن ترمذي سند 476ص  2سنن ترمذي ج 1
 صحيح سنن ترمذي 2
 4، سنن ترمذي ج21:6ص  8، تفسير نسائي ج454ص   2، سنن ابو داود ج55و  5ص  2مسند احمدج  3

 223ص
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از اين حديث نه تنها پوشـاندن صـورت زن وكـف هـاى دسـت آن، بلكـه وجـوب         
د، ودرحاليكه موضوع جمال، واحتمال فتنه در پـاى زن  شو مي پوشاندن پاهاى زن استفاده

 .نسبت به صورت ودستهاى آن كمتر مطرح است

469Fامام ابوداود وابن ماجه با سندصحيح -1

 از ام سلمه روايت نمـوده انـد كـه     1
 :فرمود
470F.."إذاكان إلحداكن مكاتب، وكان عنده مايؤدي فلتحتجب منه"

2 
بـرده اى داريـد كـه بـا پرداخـت پـول خواسـتار آزادى        ) زنـان (درصورتيكه يكى ازشـما " 

 ."داشته باشد، بايد خود را در برابرآن بپوشاندآن را  خودميباشد،وتوانائى پرداخت

گاه اسالم براى زن مسلمان بخاطرضرورت مجاز است كه در برابر بردهء چون از ديد 
به پرداخـت پـول    خدمتگار خود حجاب را بطوركامل رعايت نكند، ولى هرگاه برده قادر

را از  د؛ بناء بر زن الزم است كـه خـود  گرد مي مكاتبه شد، ديگر او آزاد و بيگانه محسوب
 .آن بپوشاند

آن  در همچو مقـام  از حكم حجاب مستثنا ميبود، پيامبراگر كدام عضوى از بدن زن 
 .بيان ميفرمودرا 

 :روايات در موردحجاب همسران پيامبر  -ب 

مادران مؤمنان، وبهترين الگو و سرمشق براى زنان امت اسالمى  پيامبر گرامى  زنان 
 :را باهم ميخوانيم اند، واينك ذيال چند مثالى ازحجاب زنان پيامبر 

روايت نموده اند، چنين آمده لداستان افك كه امام بخارى ومسلم از عايشه در -1 
 :رواية وفي(وكان يرانى قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى، فخّمرت...." :است

 471F٣."وجهي عنه بجلبابى) فسترت
                                                 

 .امام ترمذي اين حديث را حسن صحيح گفته است 1
 842ص  2، سنن ابن ماجه ج21ص  4سنن ابو داود ج 2
 2122ص 4،  صحيح مسلم ج112ص  8صحيح البخاري ج 3
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ند، نزول آيهء حجاب مرا ميديد، وهنگاميكه مرا شناخت، استرجاع خوا صفوان بن معطل قبل از"

 ."از آن پوشاندم گفتن او بيدارشدم، پس روى خود را ومن به استرجاع
در مــورد اينكــه حجــاب "فخّمــرت وجهــي عنــه"و"وكــان يرانــي قبــل الحجــاب": جمــالت 

 .عبارت از پوشاندن صورت زن است، صراحت دارد

كُنْت ": نقل كرده اندچنين امام احمد، ابوداود وترمذى باسند صحيح از ام سلمه -1

فَأَقْبلَ ابنُ أُم مكْتُومٍ وذَلك بعد أَنْ أُمرْنَا بِالْحجابِ فَقَالَ  َمْيُمونَةُ وعنْده  د رسولِ اللَّهعنْ
 النَّبِى »نْها متَجِبرِفُنَا فَقَالَ النَّ. »احعالَ يرُنَا وصبى الَ يمأَع سأَلَي ولَ اللَّهسا رفَقُلْنَا ي بِى 

»هرَانصا تُبتُما أَلَسانِ أَنْتُماويمأَفَع« .
 نشسته بوديم كه ابن ام مكتوم اجازهء ورود خواست، پيامبر من وحفصه در محضر پيامبر"

ابن ام مكتوم كور ": حفصه وام سلمه گفتند. "از وى خود را نهان داريد، وحجاب بپوشيد": گفت

 "نميبينيد؟ مگرشما نيزكوريد، واو را": فرمود پيامبر. "ميشناسداست، نه ميبيند، ونه مارا 

اين حديث دليل صريح بر وجوب پوشاندن صورت زن، وهم چنان برحرمت نگاه به  
 472F1.بيگانگان است

 :چنين نقل كرده اندلامام احمد، ابوداود از عايشه -3 
ا بنـا سـدلت   محرمـات، فـإذا حـاذو    كان الركبان يمرون بنا ونحن مـع رسـول اهللا  " 

  473F2."إحداناجلبابها من رأسهاعلى وجهها، فإذاجاوزونا كشفناه
در حالت احرام بوديم كه كاروان از نزد ما ميگذشتند، هرگاه كـاروان   ما با پيامبر " 

 از سرخود به چهرهء خود پايين به مانزديك مى شدند، يكى از ماچادرهاى بزرگ خود را
 ."ازچهرهء خود برميگرفتيم را) چادر(شتند، نقابمي انداخت، وهنگاميكه از ما ميگذ 

طبق اين حديث براى زن مجاز نيست حتى درحالت احـرام بـراى بيگانگـان نمـايش     
 . صورت كند

                                                 
  102ص 5، سنن ترمذي ج 462ص 2، سنن ابو داود ج 296ص 6مسند احمد ج  1
 568ص 1، سنن ابو داود ج  :21ص6مسند احمد ج  2
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 :فرو بستن چشم ها در برابر بيگانگان -ج

اهللا تعالي در مورد فروبستن چشم ها هريك از مردان وزنان مؤمن را جدا گانـه مـورد   
 :دفرماي مي خطاب قرار داده

 ML.474F1 
فرو گيرند، وعورت هاي خويش را مصـون   چشمان خود را :براي مردان مؤمن بگو! اي پيامبر"

 ."دارند،اين برايشان پاكيزه تر است

 M.....L.475F2 
فرو گيرند، وعورت هـاي خـويش را مصـون دارنـد،      را چشمان خود:براي زنان مؤمنه بگو" 

 ."نسازند نت خويش را نمايانوزي

قرارداده ونخستين ومهمترين سـبب   آيهء فوق شهوت رانى را باتمام مقدماتش ممنوع 
 فتنه؛

كه زنا باشد صراحتا ذكـر نمـوده حـرام    آن را  نگاه به نا محرم، وآخرين نتيجهء :يعنى

ـ  :قرارداده است ومقدمات ديگر مانند ره گوش نمودن به سخنان يكديگر، لمس كردن وغي
 .دشو مي احاديث با صراحت دانسته ضمنا حرام ميباشد كه حرمت آن از

از محرمـات   اهللا متعال با نزول اين آيه به بندگان مؤمن دستور داد تانگاه هاى شـان را 
بازدارند، وجز به مباحات نگاه نكنند، اگر احيانا نگاه شخصى بدون قصد واراده به جـاى  

 :اين موضوع را چنين بيان داشته است وروايات صحيح. دبر گردانآن را  حرام افتاد، فورا

 :امام مسلم از جرير بن عبداهللا روايت نموده است كه او ميگويد -1

 476F3."عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري  سألت رسول اهللا"

                                                 
 30:سوره نور 1

 31:سوره نور2 
 1699ص  2صحيح مسلم ج 3
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 ."پرسيدم، به من دستور داد كه نظرهاى خود را برگردانم نظر ناگهانى از پيامبر در بارهء" 

يث فوق حرمت مطلق نظر به زنان نامحرم و يا عكس آن، وهم چنـان حرمـت   از حد
 .دشو مي استفاده -چه باشهوت ويا بدون شهوت -چشم چرانى 

 :دكن مى چنين نقلپيامبر از امام مسلم از ابوهريره روايت نموده كه او -2
ر، واألذنان فالعينان زناهم النظ :كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك المحالة"

زناهما االستماع، واللسان زناه الكالم، واليدان زناهماالبطش، والرجل زناهاالخطا، والقلب يهوى 
 477F1."ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه

 :زنا مقرر شده است، واين بهره را به صورتي دريافت خواهد كرد از درحق هر انسان بهرهء"
نيدن سخن هاى تحريك آميزاست، وزناى زبان زناى چشم نگاه به نامحرم است،وزناى گوش ش

نامحرم اسـت، وزنـاى پاحركـت     گفتار سخن هاى شهوت آميز است، وزناى دست، دست دادن به

 ."يا تأييد ويارد مينمايدآن را  د، وشرمگاهكن مي نفس خواهش وتقاضا .بسوى كار حرام است

478Fبا سند حسن در سنن ترمذى ابوداود ودارمى روايت از على بن ابى طالب -٣ 

آمده است كه ٢
 479F٣."النظرة؛ فإن لك األولى، وليست لك اآلخرة ال تتبع النظرة" :به اوگفت پيامبر
 ."...نظرپيهم مكن، وتنها نظرنخست از تومعاف است، ونگاه دوم برايت مجاز نيست"

480Fدر روايت مسند احمد و ترمذى كه با سند حسن و صحيح -4 

ثابت شده ميخـوانيم   4
يعنـى   481F5."كـل عـين زانيـة": نظر بطور مطلق چنين ارشاد فرموده است ر موردد كه پيامبر

 .دشو مي هرنوع نگاه به بيگانه و نامحرم زنا محسوب

                                                 
 21:46ص  4صحيح مسلم ج 1
 صحيح سنن نرمذي 2
 386ص  2ارمي  ج، سنن د212ص  2، سنن ابو داود ج101ص  5سنن ترمذي  ج 3
 صحيح سنن نرمذي 4
  406ص  4،  مسند احمد ج 106ص  5سنن ترمذي ج   5



 هاي جمعه خطبه  308

مجازاست، وآن هم بـه  ) نگاه تصادفى وبدون قصد( نخستين نگاه طبق حديث على
. علت غيراختيارى بودنش معاف است، و اگر قصدا باشد نخستين نگاه هم معـاف نيسـت  

 .وتكرار نظرحرام ودليل به شهوانى بودن آن ميباشد
چـه باشـهوت    -همانگونه كه حديث دوم وچهارم نگاه به زنان نامحرم رامطلقـا  

 .حرام، وزناى چشم تعبيرنمود -وياغيرآن

 :فوايد فرو بستن چشم

 ".ذلك أزكى لهم وأطهر": دفرماي مي پروردگار متعال به حكمت اين حكم اشاره نموده

 حفاظـت نظـر موجـب پـاكى وصـفاى قلـب       :يعنـى  ."برايشان پاكيزه تراست اين كار"

 ."في بصيرته، و في قلبه من حفظ بصره أورثه اهللا نورا": د، چنانكه گفته شدهگرد مى
 .دفرماي ميهرگاه نگاهش راحفاظت نمايد، اهللا در بصيرت وقلبش، نورى عطا 

رم فوايد بـى شـمارى دارد از   فرو بستن چشم از نگاه به نامح :دفرماي مى /ابن قيم  

 :جمله
 .امتثال د ستور اهللا كه انتهاى سعادت است -1 
 .دباش مى مانع از رسيدن اثر تيرهاى مسموم ابليس -2 
 .دساز مى قلب را تقويت نموده خوشحال -3 
 .اندگرد مي قلب انسان را با اهللا مأنوس -4 
 .دآي مى در قلب نور الهى پديد -5 
 .دگرد مى براى انسان حاصلفراست صادقه  -6 
 .دساز مى راه نفوذ شيطان را مسدود -7 
نگـاه بـد،   .ميان قلب وچشم منفذى است كه انفعال يكى برديگرى اثرمـى گـذارد   -8 

يكى از امراض مهلك وبسيار خطرناك است وفرو بستن نگاه، بهترين نسخهء شـفا بـراى   
د كـه  گـرد  مى فتنه وفساد مسدودد، وباعمل نمودن برآن باب باش مى تمام امراض روحانى

 .دباش مى بستن راههاى فتنه وفساد در اسالم داراى اهميت زيادى
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 :شرايط حجاب اسالمى
باتوجه به داليل ونصوصيكه در مورد حجاب ولباس زن وارد شـده، رعايـت شـروط    

 :آتى در حجاب شرعى الزم است
د حجـاب شـرعى   بپوشاند، واين موضـوع درحـ  آن را  حجاب زن بايد تمام بدن -1 

 .توضيح گرديد
لباس زنان به گونه اى چسپ بدن نباشد كه برجستگهاى بدن را نشان دهد؛ زيـرا   -2 

هدف ازحجاب ستر و پوشاندن بدن و زينت زن است طوريكه نه عورت را مجسم سازد، 
 :چنين آمده است در حديث صحيح مسلم اين مسأله. ونه مفاتن جسم از آن ظاهر گردد

قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء   :هل النار لم أرهماصنفان من أ"
كاسيات عاريات مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اليدخلن الجنة واليجدن ريحها، وإن 

 482F1."ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام
ـ   :دو دسته از اهل دوزخ اند كه من ايشان را نديـده ام "  ي انـد كـه بـاخود    دسـتهءاول مردان

 .ند كه شباهت به دم گاودارد، وتوسط آن مردمان را ميزنندكن مي شالقهاى را حمل

زنانى اند كه در ظاهر لباس در تن دارند، ولى درحقيقت برهنه اند، زنان منحـرف   :دستهء دوم 

د، نشـو  مـي  ومنحرف كننده كه سرهاى شان مانند كوهان شتراست، اين دسته از زنان نه وارد بهشت

 ."ميرسدها  آن ونه بوى خوش جنت به مشام

 مي پوشند كه بـدن  لباسى را زنان :در اين حديث اينستكه"كاسيات عاريات"منظور از
د ولي بدن وى از زيـرآن ظاهرميشـود،   كن مي را ستر نميكند، مانند زنيكه لباس برتنها  آن

د، ويالباسيكه تمـام  هد مي د كه حجم وبرجستگى بدن را نشانكن مي ويالباس تنگ را برتن
واين موضوع در حديث اسامه بن زيد با وضاحت بيشترچنين . نپوشاندآن را  اعضاى بدن
 :آمده است

                                                 
  1606ص 2صحيح مسلم ج 1
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مالك لم  :قبطية كثيفة مماأهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقالكساني رسول اهللا "
فإني أخاف أن تصف حجم  مرها فلتجعل تحتها غاللة؛ :فقال. کسوتها امرأتی  :قلت تلبس القبطية؟

 483F١."عظامها
ــامبر"  ــرايم داد    پي ــود، ب ــوده ب ــدا نم ــرايش اه ــى ب ــهء كلب ــه دحي ــپى را ك ــاس چس  .لب

 .ومن او را به زن خود پوشاندم

. به زن خود پوشـاندم آن را  :گفتم نپوشيده اى؟ چرا آن لباس را :از من پرسيد وفرمود پيامبر

آن  آن لباس، زيرلباسى بپوشد؛ تا برجستگى هاي بدنبه زنت دستور بده كه زير  :فرمودپس پيامبر

 ."نمايان نسازدرا 

درذات خود زينت نباشد، وبارنگ هاى جذاب كه از دور جلب ) حجاب(لباس -3 

 ...)( :نظر مينمايد، آراسته نباشد
كه در زير لباس عادى ياچادرى  بنابراين آشكار كردن لباس هاى زينتى مخصوصي را 

ند، مجازنيست؛ چراكه قرآن از ظاهرساختن زينتهاچه سرشتى وخلقـى بـوده باشـد،    ميپوش
. وچه غيرآن، نهى كرده است

لباس زن مسلمان شبيه لباس مردان نباشد، واز پوشيدن هرنوع لباس كه ويژهء  -4
شباهت زن بامرد در لباس اينست كه او لباسي را بپوشد كه از  .مردان است اجتناب نمايد

چنين پيامبر .يت وصفت بر اساس عرف وعادت جامعه، مخصوص مرد باشدلحاظ نوع
لعن اهللا المخنثين من الرجال، والمترجالت من " :شباهت را تقبيح نموده فرموده است

 484F٢."النساء
 ."لعنت ونفرين اهللا باد به مردانيكه خود را شبيه زنان، وزنانيكه خود را شبيه مردان ميسازند"

                                                 
 .با ستد حسن 205ص  5مسند احمد ج  1
 28ص  10صحيح البخاري ج  2
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برآمدن زن بالباس  د، نباشد؛ زيراگرد مي ث تحريك مردانلباس معطركه باع -5 
إن امرأة إذا استعطرت ": است نوعى از زنا تعبيرنموده اين عمل راعطرآگين حرام، وپيامبر

 485F1."فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية
برسـد، آن زن زنـا   هـا   آن زنى عطرزده ازنزد مـردان ميگـذرد، تـابوى خـوش آن در مشـام     " 

 ."دگرد مي وبكارمحس

إذاشهدت إحداكن " :ودرحديث ديگر كه امام مسلم روايت نموده، چنين ميخوانيم 
 486F2."المسجد فالتمسن طيبا

 ."استفاده نمايد...)عطرو(اگر يكى از شمازنان در مسجد حاضرگردد، نبايد از بوى خوش" 

لقا نهـى  از شباهت كافران مط لباس زن مسلمان شبيه لباس زنان كافر نباشد؛ زيرا -6 
 كسيكه با گروه شباهت پيداكرد، ازجملهءآنها محسوب" 487F٣."مـن تشـبه بقـوم فهـومنهم": آمده است

 ."دشو مي

 :فرق ستروحجاب
نيز شامل است، ليكن حجاب ويژهء  سترعورت مخصوص زنان نيست ومردان را -1 

 .زنان است ومتعلق به مردان نيست
شود، بـه اسـتثناى وجـه وكفـين      تمام بدن زن عورت است ودر هرحال بايد پوشيده 

زير ناف تازير زانـو ميباشـد    از عورت مرد وحد) چهره، هر دو دست وهر دو پا(وقدمين 
 .كه پوشيدن آن نيز فرض است

دارد در حـد   پس در سترعورت مرد وزن حكم شان يكى است، تنها فرقى كه وجود 
در نوعيت اين دومسئله  سترميباشد، اما حجاب ويژهء زنان است وبراى مردان نيست؛ زيرا

 .همان تفاوت وجود دارد كه درميان مرد وزن موجود است
                                                 

 .با سند صحيح 152ص  8، تفسير نسايي ج2ذ41ص  4، مسند احمد ج 106ص  5سنن ترمذي ج  1
   228ص  1صحيح مسلم ج  2
 .با سند صحيح 78ص  4سنن ابو داود  ج 3
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ستر فى نفسه الزم است و برديدن يانديدن شخصى موقوف نيست؛ زيراپوشاندن  -2 
 اعضاى

مخصوص تقاضاى فطرت واخالق انسانيت ميباشد، برمرد و زن الزم است كه عورت 
 .بپوشاند...برادر، خواهر، پسر، دختر و پدر، مادر، :خويش را از محارم شان مانند

اگرهيچ محرم ويا نامحرمى آنجا موجود نباشد، ومرد يازن تنهاباشد، بازهم ظاهرنمودن 
 .عورت بدون ضرورت مكروه است

برابر بينندهء نامحرم مطرح اسـت،   برخالف حجاب كه فى نفسه الزم نيست، بلكه در 
ي خــود راميپوشــاند، در حاليكــه  ودر آن وقــت زن چهــره، هــر دو دســت وهــر دو پــا

ظاهرنمودن آن در پيش محارم يا به تنهائى و يادرحالت نمـازهيچ گونـه قباحـت شـرعى     
 .و نه از فساد اخالقى، فحشا وبى عفتى بشمار ميرود ندارد، و نه مفسد نماز بوده

 

*** 

 



 
 

 

 حرمت غيبت و امر به حفظ و نگهداشت زبان) 34(

 رابر برادر ديني كه باعث آزردگي خاطر او گرديـده، غيبت عبارت از گفتن چيزي در ب

اعم از اينكه بـا صـراحت باشـد يـا      -وبر اثر او آن شخص تحقير ويا مجرم شناخته شود
بطريق رمز وكنايه و اعم از اينكه تنقيص او در ارتباط بـه ا مـور دينـي باشـد يـا دنيـايي،       

 .-مربوط به اخالق باشد يا به قيافهء شخص
بندگان خدا بيان شود،  گروهي به منظور خير خواهي، و يا دفع ضرر اگر عيب كسي يا

و يا دفع فسادي، در حكم غيبت نمي باشد، وهمچنان گواهي عليه ظالم به نزد حاكم، ويا 
شكايت از چال وفريب و حيله بازي تاجران و يا صنعتگران فريب كار براي آگاهي مـردم  

حديث از راويان نيز از همين قبيـل بـوده ودر    تا به دام او نيفتند، وجرح و تعديل علماي
 .نيست حكم غيبت داخل

 :حقيقت غيبت را با كلمات مختصر و پر محتوا چنين بيان فرموده است پيامبر 
َأفرأْيَت إن كان  :ِقيل »ِذكُرَك َأَخاَك بما يْكَرهُ « :قال. اللَّه ورُسولُُه َأْعَلم :قَاُلوا »أََتْدُروَن ما الِغيبُة؟« 

 488F1.»إْن كاَن ِفيِه ما تُقوُل فـََقِد اْغَتْبته، وإْن َلْم يُكن ِفيِه ما تـَُقوُل فـََقْد بهتَّهُ « :أِخي ما َأُقول؟ قَال في
10Tرسول اهللا  :روايت است كه از ابو هريره "  10T آيا مي دانيد كه غيبـت، چيسـت؟   ": فرمود

چه كه از آن خوشش نمي آيد، يـاد  برادرت را به آن :فرمود. اهللا تعالي و رسولش داناتر است :گفتند

اگر آنچه مي گـوئي   :چطور است هر گاه در برادرم آنچه مي گويم، باشد؟ فرمود :گفت. آور شوي

 ."در وي باشد، غيبتش كرده اي، و اگر نباشد، بوي بهتان بسته اي

د، واين هم واضح شو مي از اين حديث فرق و تفاوت غيبت و تهمت به خوبي روشن
 . تهمت از غيبت بيشتر است گرديد كه جرم

                                                 
 روايت مسلم 1
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 از اينكه غيبت باعث تحقير و بي آبرويي شخص بوده، واز نظر روحي موجـب اذيـت  
د، و در دلها تخم كينه و فساد را ميكاشد كه بسا اوقات نتايج خطرنـاكي را در پـي   گرد مي

دارد؛ لذا غيبت، سخت ترين گناه قرار داده شده اسـت، و بـه منظـور جـايگزين سـاختن      
ي هـا  حديث آن، قرآنكريم غيبت را به خوردن گوشت برادر خود تشبيه داده، و درزشتي 

 :بيشماري زشتي هاي غيبت به شيوه هاي مختلف بيان گرديده است

  M/ 0 321 4 5 76 8 9 : <; = ?> 
A@ CBL.489F1 
اش را  و بعضى از شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده" 

 ."پذير مهربان است از خدا بترسيد كه خدا توبه] پس. [از آن كراهت داريد بخورد؟

  قـُْلُت للنبي  :قَاَلتلعْن عاِئشة حْسُبك ِمْن صِفيَّة كذا وَكَذا قَال بْعُض الرُّواة: 
 :ساناً فقالوحَكْيُت له إن :قَاَلت »لَقْد قـُْلِت َكِلمًة لو ُمزجّت بماِء البْحر لَمَزجْته،« :تْعني َقِصيرة، فقال

  .490F٢»ما أِحبُّ أني حَكْيُت إْنساناً وإنَّ لي كذا وََكَذا«

كـه از صـفيه اينقـدر و     :گفـتم  براي پيـامبر   :روايت است كه گفتلاز عائشه "

همانا كلمـهء   :فرمود پيامبر . يعني كوتاه است :بعضي از راويان گفته اند. اينقدر كافيست

يعني آب دريـا را از نفسـش بـد    ! (آن مخلوط شود گفتي كه اگر به آب دريا خلطش كني با

  .دساز مي بوي و متعفن و بد مزه

دوست ندارم كه حركت « :فرمود. از شخصي تمثيل نمودم و براي او :گفت لعائشه 

 ."»و فعل انساني را تمثيل كنم و برايم اينقدر و اينقدر باشد

  َعْن أَنٍس قَاَل رُسوُل اللَِّه  :قال: » َِج بي مرْرُت بَِقْوٍم لُهْم أْظَفاٌر ِمن ُنحاٍس لمَّا ُعر
هؤالِء الَِّذيَن يَْأُكُلوَن ُلُحوم  :مْن هؤالِء يَا ِجْبرِيل؟ قَال :َيخِمُشوَن بَها وُجوَهُهُم َوُصُدورَُهم، فـَُقْلت

 491F١.»النَّاس، ويـََقُعون في أْعراِضهم

                                                 
 12 :سوره حجرات 1
 .روايت ابو داود، و ترمذى با سند صحيح 2
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برده شدم، از كنـار   چون به معراج": فرمود رسول اهللا  :روايت است كه از انس "

. .گروهي گذشتم كه ناخنهايي مسين داشتند و بدان رويها و سينه هاي شانرا مـي خراشـيدند  

اينان كساني اند كه گوشتهاي مردم را مـي خورنـد و    :فرمود اي جبرئيل اينها كيانند؟ :گفتم

 ."ريزند آبروي شان را مي

در اين حديث كه . ندويگ مي مس است، و آتش داغ را نيز نحاس"نحاس"معناي اصلي
با ناخنهاي مسين كـه بـا آتـش     :ذكري از ناخنهاي مسين شده است، منظور از آن اينسكه
  .خراشند جهنم داغ شده، و به آن چهره ها و سينه هاي خود را مي

عزت و ناموس يك شخص مسلمان از اهميت ويژه اي برخوردار بوده، و دين اسـالم  
كي از اصول پنج گانه ايكه اسالم وساير اديان آسماني بـر  د، و ينماي مي نسبت بدان تأكيد

آن تأكيد دارد، و بدان هدف آمده است، حمايت از عزت، ناموس و آبروي شخص است، 
به آبروي برادر مسلمان خود بازي بكند، پيامبر  پس نبايد يك مسلمان با غيبت و يا تهمت

 اهميت عزت و ناموس مسلمان را چنين بيان داشته است:  
  عْن أبي بْكرَة  أنَّ رُسول اللَّه إنَّ « :قال في ُخْطبِتِه يْوم النَّحر ِبمنًى في حجَِّة الوَداع

ِدماءَُكم، وأْمواَلكم وأْعراَضُكم حراٌم َعَلْيُكم َكُحْرمة يوِمُكم هذا، في شهرُِكْم هذا، في بَلدُِكم هذا، أال 
 492F2.»َهْل بلَّْغت

10Tرسول اهللا  :روايت است كه از ابو بكره "  10T   حجـةدر خطبهء روز عيد خويش در منـي در 

همانا خونهاي شما و مالهاي شما و آبروي تان بر شما حرام است، مانند حرمت ايـن   :الوداع فرمود

 ."رساندم؟آيا آنچه را كه به تبليغ آن مأمور شده بودم، . روز شما در اين ماه و در اين شهر شما

  عن أبي ُهرْيرة  اللَّه أنَّ رُسول َدُمُه وِعْرُضهُ  :ُكلُّ الُمسِلِم َعلى الُمْسِلِم حَرام« :قَال
 493F٣.»َوَمالُهُ 

                                                                                                                              
 .روايت ابو داود با سند صحيح 1
 متفق عليه 2
 روايت مسلم 3
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10Tرسول اهللا  :روايت است كه از ابو هريره "  10T همهء چيز مسلمان بر مسلمان حـرام   :فرمود

 .".است، خونش، آبرويش و مالش

را بـه حفـظ    براي جلو گيري از غيبت وسخن هاي باطل وبيهوده مسلمانان پيامبر  
لسان ترغيب داده، و در برابر آن پاداش عظيمي را وعده داده، و بي احتياطي و بي اعتنايي 

  :دفرماي مي را در گفتار باعث هالكت قرار داده و از آن به شدت بر حذر داشته

  عْن أبي ُهريَرة قال رُسوُل اللَِّه  :قَال: » ْه، وَشرَّ َما بـَْيَن َمْن َوقَاُه اللَّه َشرَّ َما بْيَن َلْحيي
 .494F١»رِْجَلْيِه َدَخَل الجنَّةَ 

 

10Tرسول اهللا  :روايت است كه از ابو هريره "  10T آنكه را خداوند از شـر ميـان ريـش     :فرمود

 ."دشو مي حفظ نمود، به بهشت داخل) شرمگاه(پايش و دو ) زبان(

  َِّعْن أبي َعْبِد الرَّحمِن ِبالل بِن الحارِث الُمزني  ُوَل اللَّه أنَّ َرس إنَّ الرَُّجَل لَيَتَكلَُّم « :قال
ُلَغ َما بَلَغْت يْكُتُب اللَّه اللَّه بَها ِرْضَوانَُه إل ى يـَْوِم باْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضواِن اللَِّه َتعالى ما َكاَن َيُظنُّ أْن تـَبـْ

ُلَغ ما بَلَغْت يْكُتُب اللَّه َلُه بَها يْلَقاه، َوإنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم بالَكِلمِة ِمْن َسَخِط اللَّه َما كَ  اَن يُظنُّ أن تـَبـْ
P495F.»َسَخطَُه إلى يـَْوِم يْلَقاهُ 

٢ 
10Tرسول اهللا  :روايت است كه از ابو عبد الرحمن بالل بن حارث مزني "  10T همانا مرد :فرمود 

ه، برسد، از رضاي خداوند را بر زبان مي آورد، در حاليكه گمان نمي كند كه به آنچه رسيداي  كلمه

و همانـا مـرد   . خداوند به سبب آن برايش رضاي خود را تا روزي كه با وي روبرو شود، مي نويسد

كلمهء از قهر خدا را بر زبان ميراند، در حاليكه گمان نمي كند كه بدانچه رسيده، برسد و بـه سـبب   

 ".آن خداوند بر وي قهر و غضبش را تا روزي كه وي را مالقي شود، مي نويسد

  ْقَاَل َرُسوُل اللَِّه  :َسْهِل بِن سْعٍد قَال َعن: » َمْن َيْضَمْن لي ما بْيَن َلْحيَـْيِه َوَما بْيَن رِْجَلْيِه
 496F٣.»أْضمْن لُه الَجنَّة

                                                 
 روايت تِّرمذي با سند حسن 1
 .است فتهگحسن صحيح آن را  روايت مالك و ترمذي، و امام ترمذى سند 2
 متفق عليه 3
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10Tرسول اهللا  :روايت است كه از سهل بن سعد "  10T آنكه ميان ريش و ميان دو پايش  :فرمود

 .را برايم ضمانت كند، من بهشت) فرج(
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داخل شدن در اسالم وپذيرفتن دين اسالم را  زمانيكه خداوند متعال براي انسان توفيق
نصيب كند پس شكي نيست كه اين انسان در راه رسيدن به سعادت وفالح وكسب 
رضامندي پروردگارش، گام بس بزرگي را برداشته ويك مرحلة سخت ودشواري را 

نموده است، طوريكه خداوند متعال در مورد كسانيكه به دين اسالم راهياب  سپري

 M? @ A CB D  :نگرديده ودنبال دين وآيين ديگري رفتند، فرموده است

E F G H I J K L.P497F1 
جويـد هرگـز از وى پذيرفتـه نشـود و وى در آخـرت از      ] ديگـر [و هر كه جز اسالم دينـى  "

 ."زيانكاران است

شدن در اسالم يك مرحلة دشوار ديگري نيز وجود دارد كه بخاطر اما بعد از داخل 
كامل شدن ايمان ورسيدن به سعادت وكاميابي نهايي بايد آن مرحله را نيز سپري نمود، 
وآن مرحلة سخت ودشوار همان مرحلة شك وتردد است كه خداوند متعال در هنگام 

 ~ |{M  :وده استفرم معرفي مؤمنان صادق وراستين از آن مرحله نام برده،
 ® »¬ ª © ¨ § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ ے

°¯ L.P498F2 
شك نياورده و با مـال و  ] ديگر[اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و  در حقيقت مؤمنان كسانى"

 ."اند اينانند كه راستكردارند جانشان در راه خدا جهاد كرده
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آن شـك   پس هر انسانيكه در مورد كامل بودن وحقانيت دين اسالم واساسات عمـدة 
وتردد داشته باشد، بر اساس آيت فوق منافق به شمار رفته ونميتوان آن را مسلمان كامـل  

 .ناميد
د رو مـي  با توجه به اينكه نفاق ومنافقت يكي از نواقض عمدة ايمان وتوحيد به شـمار 

 اما بازهم مسلمانان در مورد خطر منافقين بر جامعة اسالمي وانجام وخيم نفاق كمتر توجه

M  ند، در حاليكه خداوند متعال تنها در آغاز سورة بقره سـيزده آيـت را كـه از   ماين مي

.. L در مورد پديدة نفاق ومعرفـي منـافقين نـازل فرمـوده      د،شو مي شروع
است؛ لذا باتوجه به اهميت موضوع مناسب ديده شد تا نكات چندي را در مورد تعريـف  

تناد به آيات قرآني واحاديث نبوي ارائـه گـردد، تـا    نفاق ومعرفي چهره هاي منافقين با اس
 . باشد كه مسلمانان از نفاق وخصلت هاي بد منافقين پرهيز وخود داري نمايند

  :تعريف لغوي واصطالحي نفاق

 :در مورد تعريف لغوي نفاق دو احتمال و نظر وجود دارد
گرفتـه شـده   "فقـاء نا"از كلمـة "ومنافقـةنافق، ينافق، نفاقا "است"نافق"نفاق مصدر - 1

P499Fاست كه يكي از سوراخهاي النة يربوع 

1
P  ،است، كه اگر در يكي از سوراخها دنبالش كننـد

 .كند از سوراخ ديگر فرار مي
احتمال دوم اين است كه نفاق از نفق گرفته شده، ونفق عبارت از غـار كـوچكي    – 2

P500Fند شو مي است كه حيوانات در ان پنهان

2
P . 

 :نفاق در اصطالح

اصطالح شرع اين است كه فردي در ظاهر مسلمان شود اما در بـاطن غيـر از   نفاق در 
 .اسالم به دين ديگري باور داشته باشد

                                                 
 .يربوع حيواني است شبيه موش  1
 ).5/98(از ابن اثير  النهاية  2
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ومناسبت در مابين معناي لغوي نفاق نظر به احتمال اول ومعنـاي شـرعي نفـاق ايـن      
د طوريكـه  شو مي د واز طرف ديگر خارجشو مي است كه منافق از طرفي وارد دين اسالم

 §¨M  :متعال اين معني را در قرآن كريم ذكر نموده، فرمـوده اسـت  خداوند 

© ª L.P501F1
P"يعني خارج شدگان از دين اسالم. "به راستي منافقين همان فاسقانند. 

 :انواع نفاق
 :نفاق بر دو نوع است

 .نفاق اعتقادي، ويا نفاق اكبر :نوع اول
 .نفاق عملي، ويا نفاق اصغر :نوع دوم

ه مرتكب آن اسالم را بظاهر قبول كرده اما در باطن برخالف نفاق اعتقادي آن است ك
آن را كه كفر وشرك، يهوديت، نصرانيت ويا دين وآيين ديگري را در خود پنهـان نمـوده   

 .است

 :حكم نفاق اعتقادي
د وكسي كه به اين كن مي نفاق اعتقادي انسان را در دنيا بطور كلي از دايرة اسالم بيرون

وقبل از مرگ توبه نكند، در آخرت در پايين ترين در جات جهنم  نوع نفاق مبتال باشد

M  :قرار دارد، چنانچه خداوند متعال فرموده است

L.P502F2
P" آرى منافقان در فروترين درجات دوزخند و هرگز براى آنان ياورى نخواهى

 ."يافت
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 :اعمال كفري منافقين
مختلف ودروغ گفتن سعي مي ورزند تا مردم  گرچند منافقين با نيرنگ ها، حيله هاي

ومسلمانان از نفاق ومنافقت ايشان آگاه نشوند، اما خداوند متعال در آيـات وسـوره هـاي    
متعدد بابيان نمودن اعمال كفري منافقين چهره هاي ايشان را بر مال ساخته است، طوريكه 

تن از عملكردهاي منافقين بخاطر اين ناميده شده است كه با پرده برداش فاضـحةسورة توبه 
را افشا ورسوا نموده است كه از آن جملـه ميتـوان از چنـد عمـل     ها  آن چهره هاي واقعي

 :كفري ايشان نام برد
به بازي وشوخي گرفتن خدا، پيامبر، قرآن، دين ومسلمانان، مسخره واستهزا كردن - 1

 MS UT V W X  :به آنان، طوريكه خداوند متعال فرموده است

ZY [ \ ^] _  ̀a b c d fe hg L.P503F1 
كرديم بگو آيـا خـدا و    و اگر از ايشان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مى"

ايـد اگـر از    كرديد عذر نياوريد شما بعد از ايمانتان كـافر شـده   آيات او و پيامبرش را ريشخند مى

 ."آنان تبهكار بودند را عذاب خواهيم كرد چرا كه] ديگر[گروهى از شما درگذريم گروهى 

 ML.P504F2  :ونيز فرموده است
سب ودشنام دادن، ويا تكذيب نمودن خداوند وپيامبر، چنانچه خداوند متعال  – 2

 ML.505F3  :فرموده است
  ."گيرند صدقات بر تو خرده مى] تقسيم[و برخى از آنان در "

م، ويا انتقاد نمودن بر احكام ودساتير اعراض نمودن وروي گردانيدن از دين اسال – 3
آن، ومتنفر ساختن مردم از اسالم بوسيلة تبليغات منفـي ونادرسـت، ويـا فيصـله نكـردن      
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چنانچه خداوند متعال در اين مورد عمل منافقين را حكايت نمـوده،  . مطابق قوانين اسالم
  :فرموده است

 M@ B A C D E GF H I J K L 

NML.P506F1 
بياييـد منافقـان   ] او[گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر و چون به ايشان "

 ."تابند بينى كه از تو سخت روى برمى را مى

برتر دانستن قوانين كفار بر احكام وقوانين شريعت اسالمي، وتالش نمودن  – 4
را  بخاطر تطبيق وحاكميت قوانين كفري ووضعي، طوريكه خداوند متعال عملكرد منافقين

*  ( ) ' & % $ # " !M  :در اين مورد ذكر نموده، فرموده است

+ , - . / 0 1 4 32 5 6 7 8 9 : ; 

=< > L.507F2 
آنچـه پـيش از تـو    ] به[پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و  اى كسانى را كه مى آيا نديده"

ا به سوى طاغوت ببرنـد بـا   خواهند داورى ميان خود ر مى] با اين همه[اند  نازل گرديده ايمان آورده

خواهـد آنـان را بـه گمراهـى دورى      شيطان مى] لى[اند كه بدان كفر ورزند و آنكه قطعا فرمان يافته

 . "دراندازد

تاييد نمودن وباور داشتن به افكار ومبادي كفري وغير دينـي، ويـا تاييـد نمـودن      – 5
لزم، ويا دعوت نمودن به سيكوالريزم، نيشن :مذاهب الحادي ودعوت دادن بطرف آن، مانند

پيوند ايمان وعقيـده را  ها  آن احياي ملي گرايي وگرايش هاي قومي، سمتي وغيره كه همة
كه خداوند متعال تمام مسلمانان را از هر قوم ونژادي كه باشند با يكديگر بـرادر خوانـده   

 .دنماي مي است از بين برده، بجاي آن پيوند هاي عصر جاهليت را احيا
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وهمكاري نمودن با كفار بر عليه مسـلمانان؛ زيـرا منـافقين در حقيقـت از     كمك  – 6
با كفار بر عليه مسـلمانان سـخن   ها  آن ند، پس همكاري نمودنرو مي جملة كفار به شمار

تعجب آور نميباشد، طوريكه خداوند متعال از اين عمل منافقين مسلمانان را آگاه نمـوده  
 :فرموده است

  M! " # $ % & ' ( *) ,+ .- / 0 1 2 
43 5 6 7 8 : 9 ; < = > ? @ A CB D E 

F HG I J K L M N PO Q R S T U V W  XL.P508F1 
بعضـى از آنـان   ] كـه [مگيريد ] خود[ايد يهود و نصارى را دوستان  اى كسانى كه ايمان آورده"

گروه  را به دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خداها  آن دوستان بعضى ديگرند و هر كس از شما

با آنان شـتاب  ] دوستى[بينى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است در  مى نمايد، ستمگران را راه نمى

] منظـور [خدا از جانب خود فتح  ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد اميد است گويند مى ورزند مى مى

 ."اند پشيمان گردند تهاز آنچه در دل خود نهفته داش] در نتيجه آنان[يا امر ديگرى را پيش آورد تا 

شاد ومسرور شدن هنگام شكست خوردن مسلمانان در جبهة از جبهات جنگ  – 7
وغالب شدن كفار بر مسلمانان، طوريكه خداوند متعال از اين عمل منافقين ياد آور شده، 

M  :فرموده است

L.P509F2 
آنان شما را دوسـت ندارنـد و   ] حال آنكه[هان شما كسانى هستيد كه آنان را دوست داريد و "

گويند ايمان آورديم و چـون   ايمان داريد و چون با شما برخورد كنند مى] ى خدا[شما به همه كتابها

ند بگو به خشم خـود بميريـد   گز خلوت كنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مى] با هم[
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كند و اگـر بـه    اگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مى، ها داناست كه خداوند به راز درون سينه

شوند و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد نيرنگشان هيچ زيـانى بـه    شما گزندى رسد بدان شاد مى

ر به شما خوشى رسـد آنـان را بـدحال    كنند احاطه دارد اگ رساند يقينا خداوند به آنچه مى شما نمى

شوند و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد نيرنگشان  كند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مى مى

 ."كنند احاطه دارد  رساند يقينا خداوند به آنچه مى هيچ زيانى به شما نمى

ها  آن است كهدر پرتوي آية مباركة فوق نمونة از عملكرد منافقين در عصر حاضر اين 
در مورد مشكالت ومصايب مسلمانان كوچكترين توجهي ننموده ودر هنگام بروز مشكلي 
بر مسلمانان در نقطة از نقاط جهان كه مسلمانان در آن منطقه به كمـك وهمكـاري سـاير    
مسلمانان نياز داشته باشند، اين منافقين نه تنها هيچ نوع كمك نميكننـد بلكـه بـا احيـاي     

عرب نيستند، ويا از قوم وقبيلة ما نيستند، مانع كمك ديگـران  ها  آن ليت كهشعارهاي جاه
 .ندشو مي نيز

دشنام دادن ويا استعمال نمودن سخنان پـوچ وهـرزه در برابـر علمـا، مصـلحين       – 8
 .دنماي مي با دين ودعوت برحق الهي نشأتها  آن وساير مؤمنين كه از دشمني

يز عملكرد منافقين را حكايـت نمـوده، فرمـوده    طوريكه خداوند متعال در اين مورد ن
  :است

 M

L.P510F1 
گويند آيـا   چون به آنان گفته شود همان گونه كه مردم ايمان آوردند شما هم ايمان بياوريد مى"

ولـى  خرداننـد   اند ايمان بياوريم هشدار كه آنـان همـان كـم    همان گونه كه كم خردان ايمان آورده

 ."دانند نمى

M :ونيز فرموده است

L.P511F1 
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دهند  مى] مستحب نيز[از روى ميل صدقات ] افزون بر صدقه واجب[كسانى كه بر مؤمنانى كه "

عيبجـويى  [يابنـد   جز به انـدازه توانشـان نمـى   ] در انفاق[از كسانى كه ] همچنين[گيرند و  عيب مى

گيرد و بـراى ايشـان    خدا آنان را به ريشخند مى] بدانند كه[گيرند  ان را به ريشخند مىو آن] كنند مى

 ."عذابى پر درد خواهد بود

بينـيم كـه برخـي از منـافقين در رسـانه هـاي صـوتي         طبق فرمودة الهي امروز هم مي
وتصويري علماء ومصلحين را به باد انتقاد گرفته، سخنان هرزه وكلمات نا شايسـتة را در  

 .استعمال مي نمايندها  آن مورد
مدح وستايش نمودن پيروان اديان ومذاهب كفري، ويا ستايش نمودن مفكرين  – 9

كه با اساسات دين اسالم توافق ها  آن ودانشمندان ايشان، ويا پخش نمودن آرا وافكار

M  :وهمخواني ندارد، طوريكه خداوند متعال در اين مورد فرموده است

L.P512F2 
نـه از  هـا   آن انـد  اى كسانى را كه قومى را كه مورد خشم خدايند به دوسـتى گرفتـه   آيا نديده"

 ."دانند مى] هم[كنند و خودشان  شمايند و نه از ايشان و به دروغ سوگند ياد مى

 طبق فرمودة خداوند امروز هم مي بينيم كه يكتعداد منافقين از برخي افـراد بـي ديـن   
وملحد مانند ابو العالء معري، فرويد وغيره به عنوان دانشـمند مـدح وسـتايش بـه عمـل      

 .آورند مي

 :نفاق عملي ويا نفاق اصغر :نوع دوم
نفاق عملي ويا نفاق اصغر آن است كه شخصي يكي از اعمال منافقين را انجام دهـد،  

فات منـافقين  در حاليكه ايمان در قلبش وجود دارد، وموجوديت عملـي وياصـفتي از صـ   
باموجوديت ايمان تضاد ندارد؛ زيرا امكان اين وجود دارد كه در شخصي خصلتهاي خيـر  
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وشر وياخصلتهاي ايمان وكفر ونفاق جمع شوند، وچنين شخص به اندازة خير وشري كه 
 .در او وجود دارد مستحق ثواب ومجازات است

 :حكم نفاق عملي
رة اسالم خارج نمي كند، اما سبب ويا وسيله نفاق عملي ويا نفاق اصغر انسان را از داي

اي است براي خروج از دين اسالم، وكسيكه اين نوع نفاق را دارد ايمان ونفـاق همزمـان   
در قلبش وجود دارد، واگر اين نفاق اصغر ادامه يابد به سبب آن در زمرة منافقان خـالص  

 . دگير مي قرار

 :عاليم ونشانه هاي نفاق عملي
تقادي عاليم ونشانه هاي مشخصي داشت كه زير عنوان اعمال كفري طوريكه نفاق اع

 .منافقين بيان گرديد، همچنان نفاق عملي و نفاق اصغر عاليم ونشانه هاي دارد
از جملة عاليم ونشانه هاي نفاق عملي همان چهار چيز است كه در يك حديث بيان 

ِفيِه َكاَن ُمناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن كاَنْت ِفيِه  َأْربٌَع َمْن كنَّ " :فرمودند گرديده است، چنانچه پيامبر 
ُهنَّ كاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النِّفاِق َحّتى يََدَعَها ِإذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوِإذا َحدََّث َكَذَب، َوِإذا عاَهَد  :َخْصَلٌة ِمنـْ

P513F١"َغَدَر، َوِإذا َخاَصَم َفَجرَ 
P. 

خالص است، ودر هر كسي خصلتي از آن خصـلتها  چهار صفتند كه در هر كسي باشد منافق "

باشد خصلتي از نفاق در او است تا وقتيكه آن خصلت ها را از خود دور كند، وقتي بـه او امـانتي   

مي شكند، وقتي آن را  د، وقتي پيمان دهدگوي مي داده شود خيانت مي كند، وقتي سخن گويد دروغ

 ."داردجدال كند از حق روي مي گرداند وگرايش به حق ن

پس بر اساس اين حديث در هر كس اين خصلتهاي چهارگانه جمـع شـوند در واقـع    
شرارت در او جمع شده است وهركس يكي از اين خصلتها را داشـته باشـد خصـلتي از    

 . نفاق را دارد
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يكي ديگر از نشانه هاي نفاق عملي، تنبلي وكسالت در اداي نماز جماعت در مسـجد  
 .است

 :بيم وترس از نفاق
 نفاق شر محض بوده وخطر بسيار جدي را به دنبال دارد؛ لذا اصـحاب رسـول اهللا   

 .اند داشتههمواره از وقوع دران بيم 
را ديدم كه همگي بـيم داشـتند    سي نفر از اصحاب پيامبر  :دگوي مي ابن ابي مليكه

  .كه مبادا به مرض نفاق مبتال نشوند
 :فاق اكبراوصاف ومشخصات منافقين اعتقادي ويا اهل ن

خداوند متعال اهل نفاق اكبر ويا اعتقادي را به تمام صفات شر وصف كرده است كـه  
  :عبارت اند ازها  آن عمده ترين

  كفر وعدم ايمان، يعني منافق در ظاهر به خدا، مالئكه، كتابهاي او، پيامبران وروز
يمان ندارد بلكه د، اما در باطن نه تنها به موارد مذكور اكن مي آخرت ادعاي ايمان را

 ML.P514F1 د كن مي تكذيب هم
] راسـتين [ايم ولى گروندگان  گويند ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و برخى از مردم مى"

 ."نيستند

 ُيَخاِدُعوَن اَهللا َوالَِّذيَن آَمُنوا"مكر وحيله با خدا وفريب دادن مسلمان" 
 ."بازند با خدا و مؤمنان نيرنگ مى"

  مشـاركت  هـا   آن قلبا با دشمنان اسالم همكاري كردن ودر دشمني با اسالم بـا

 . كردن

 ML.P515F2 
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 329 نيزشت منافق يها نفاق و خصلت ةديپد

 ."گويند در حقيقت ما با شماييم چون با شيطانهاى خود خلوت كنند مى"

 

*** 

 





 
 

 

 گرايي در دين افراط مذمت غلو و) 36(

است كه همزمان با  يه وقديمافراط گرائي در دين يك مشكل بسيار عمد قضيه غلو و
، در اثر اسباب وعوامل متعدد سياسي وغيـر سياسـي   ومذاهب به ميان آمدن اديان ظهور و

 . به عنوان يك پديدة منفي بروز نموده است يدر جامعه انسان
تا تعداد زيادي از انسانها در طول تـاريخ بشـريت    گرديده استبروز اين پديده سبب 

 ،منحـرف شـوند   قيدوي، عملي، وغيره از راه راست نه تنهـا در ساحات مختلف فكري، ع
 .وديگران نيز گرديده استها  آن هالكت وتباهي خود سببدر نهايت بلكه 
با توجه به اهميت موضوع مخصوصا در عصر حاضر ميخواهم نكات ومطالب چندي  

 .را پيرامون مذمت غلو وافراط گرايي در دين ارائه نمايم

 :گرايي تاريخچهء غلو وافراط

د كه برخورد مـردم در برابـر   گرد مي با مطالعة تاريخ دعوت پيامبران اين حقيقت برمال
پيامبران ودعوت ايشان هميشه متفاوت بوده، ومردم يكي از اين سه حالت را اختيار نموده 

 :بودند
 .گرايش صادقانه به دين برحق وپيروي نمودن از آن در تمام ابعاد زندگي -1
 . اعراض از دين ودعوت برحقتفريط ويا  -2
 .افراط گرايي وتجاوز نمودن از حدود تعيين كردة خداوند -3

در امت هاي قبلي وجود داشت بطور مثـال   تمام حاالت متذكرة فوق قبل از اين امت
از امت هاي مشهور گذشته بني اسرائيل راه افـراط وغلـو را در پـيش گرفتـه بودنـد كـه       

 :شان را مخاطب قرار داده، فرمودخداوند متعال بطور مستقيم اي

 M
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L.516F1  
درست مگوييد مسيح عيسى ] سخن[اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و در باره خدا جز "

وست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحـى از جانـب اوسـت    بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه ا

گانه است باز ايستيد كه براى شـما بهتـر    سه] خدا[پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد 

خدا فقط معبودى يگانه است منزه از آن است كه براى او فرزندى باشـد آنچـه در آسـمانها و     است

 ."و خداوند بس كارساز استآنچه در زمين است از آن اوست 

M  :ودر جاي ديگري فرموده است

L.517F2 
گويى نكنيد و از پى هوسهاى گروهى كه پيش از  بگو اى اهل كتاب در دين خود بناحق گزافه"

 ."ف شدند نرويداز راه راست منحر] خود[را گمراه كردند و ] از مردم[اين گمراه گشتند و بسيارى 

را ابن  ÷عيسي ها  آن غلو وافراطي را كه نصاري مرتكب آن شده بودند اين بود كه
مخاطب اول اين دو در اين شكي نيست كه وستند، اند مي ، إله وربيعني پسر خدا اهللا

 از باز گو نمودن آن در قرآن اهللا تعالي اما منظور. بودند يعني نصاراآيت همان مردمان 
بوده  ط گرايياز مرض مهلك وكشندهء غلو وافرا محمدي برحذر داشتن امت اكريم همان

الوداع با استفاده از نشان دادن اندازه  حجةدر رويداد تاريخي   ، چنانچه پيامبراست

إياکم والغلو فی الدين؛ فإنما ": د، فرمودشو مي جمرات را زدهها  آن سنگهاي كه توسط
P518F3"نأهلک من کان قبلکم الغلو فی الدي

P.  
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 333 نيدر د ييگرا مذمت غلو و افراط

زيرا يگانه چيزيكه سبب هالكـت   ؛غلو وتشدد در دين حذر كنيد شما از افراط گرايي، يعني "

  ."در دين بود گرايي مردمان قبلي گرديد همانا غلو وافراط

امتش را از آن برحذر داشته بـود بـا هـردو نـوع عمـده       اما بدبختانه چيزيكه پيامبر
 رونمـا گرديـد،  است در اين امت نه تنهـا   واساسي آن كه عبارت از غلو عقيدوي وعملي

از ابوسـعيد   :چنانچه امام بخاري .كاشته شددر حيات خود پيامبر را آن بلكه تخم وبذر
مـردي بنـام   . تقسيم مي كرد مال غنيمت را د كه روزي پيامبر كن مي روايت خدري 

 :اد قرار داد وگفتعبد اهللا بن ذي الخويصره تميمي آمد و نحوة تقسيم پيامبر را مورد انتق
به لهجه وشيوة بسـيار   پيامبر .يعني اي پيامبر عدالت را مراعات كن. اعدل يا رسول اهللا

 ."من يعدل إذا لم أعدل؟! ويحک ": نرم فرمودند
 . هالك شوي اگر من عدالت نكنم پس چه كسي عدالت خواهد كرد؟ يعني "

  .ن لی فأضرب عنقهيا رسول اهللا ائذ :برآشفته شد وگفت عمر بن الخطاب 
 ."اجازت دهيد تا سر اين شخص را از بدنش جدا كنم"

 دعه فإن له أصحابا يحقر أحدکم صالته مع صالته": ندادند و فرمودند اجازه اما پيامبر
 "وصيامه مع صيامه

وروزه هـا   آن اين آدم پيرواني خواهد داشت كه يكي از شما نمازش را در برابر نمـاز . بگذار"

 . "داند مي بسيار كم وناچيزها  آن برابر روزهاش را در 

إن من ضئضئی هذا قوما ": فرمودند  كه پيامبر ودر يك روايت ديگر آمده است
P519F1"يقرءون القرآن اليجاوز حناجرهم، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان

P. 
وحنجـره هـاي    ند كه قرآن را ميخوانند اما قـرآن از گلـو  شو مي از نسل اين مرد گروهي پيدا"

اهل اسالم يعني مسـلمانان را مـي   . ايشان تجاوز نميكند يعني به مطالب واحكام قرآن عمل نميكنند

  ."كشند وبه مردمان مشرك وبت پرست هيچ گونه تعرضي نميكنند

توسـط   اين بود نخستين تخم غلو اعتقادي كه در اين امت، ودر زمان حيات پيامبر
س در اثر واقعه المناك واسف انگيـز شـهادت خليفـه    سپ. عناصر فرصت طلب كاشته شد
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زمينـه   احزاب متعدد سياسـي بـروز نمـود ودر اثـر آن     سوم مسلمانان عثمان بن عفان 
وقوع حادثه تحكـيم دو گـروه    همزمان باو. وقوع جنگ هاي جمل وصفين هموار گرديد

، وجـود كـرد  در تاريخ مسلمانان عرض ) روافض وخوارج (بسيار غالي وافراطي بنامهاي 
در تـاريخ   )...مرجئـه، قدريـه، ومعتزلـه   ( نام هاي ه وبه تعقيب ايشان گروه هاي ديگري ب

بازار  كه باگذشت زمان وفاصله گرفتن مردم از تعاليم واالي اسالم ندمسلمانان بروز نمود
روز به روز گرم  در ساحات مختلف فكري واعتقادي، علمي وعملي و غلو وافراط گرايي

 . ه با گذشت هر روز نمونه هاي تازه آن را ميتوان مشاهده كردتر گرديد ك
د ودر حيـات خـود   رو مـي  عالوه بر غلو اعتقادي كه خطرناكترين انواع غلو به شـمار 

 ميتـوان سـراغ كـرد،    نمونه غلو عملي را نيز در عهد پيـامبر بروز نموده است،  پيامبر
آمـده از عمـل ايشـان      ه پيـامبر چنانچه در روايات آمده است كه روزي سه نفر به خان

 خـواب  با خود تعهد كرد كه از طـرف شـب  ها  آن استفسار نمودند ودر نتيجة آن يكي از
وسـومي تعهـد كـرد تـا بخـاطر      . وديگرش تعهد نمود تـا هميشـه روزه بگيـرد    .دشو نمي

از اين جريان آگاه شد سـخت بـه    زمانيكه پيامبر. سركوب نمودن نفسش ازدواج نكند
اعمال مبني بر غلو وافراط گري ايشان را دران خطابه ه خطبه اي را ايراد نمود وخشم آمد

 .محكوم نمود

 :تعريف غلو در لغت واصطالح

 ومبالغـه را افـاده   با تمام مشتقات آن معنـاي از حـد گذشـتن، گزافكـاري    ) غُلو(واژة 
بهاء گران شود ونرخهـا  زمانيكه )  َغال السعُر، يغلو غَـالءً (  :دشو مي بطور مثال گفته. دكن مي

زمانيكه انسان از حد خودش تجاوز كنـد، وپـايش را   )  غال الرجُل فی األمر غلـواً . ( باال رود
520F. فراتر نهد

1 
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 335 نيدر د ييگرا مذمت غلو و افراط

 . 521F1"المبالغة فی الشيئ، والتشديد فيه بتجاوز الحد :الغلو": دگوي مي حافظ ابن حجر
 . "نمودن از حد اصلي آنغلو عبارت است از مبالغه وتشدد نمودن در مورد يك چيز وتجاوز "

 :غلو در اصطالح شريعت

مجاوزة الحد فی کل شيئ،  :الغلو هو": علما غلو را در اصطالح چنين تعريف نموده اند
أو مدحه، أو قبوله، أو رفضه، أو فعله أو  بأن يزاد في حمده، أو ذمه، أو حبه، أو بغضه، أو عيبه

 P522F2."ترکه، بغير حق أو دليل مأثور
ـ  ح شريعت عبارت است از زيادت وافراط ورزيدن در يك امـر غلو در اصطال" كـه در   ةبگون

 عداوت وبد ديدنكسي يا در  خوب ديدنتعريف وستايش كسي، يا در مذمت كسي، يا در محبت و

شرعي آن به ناحق،  ومعيار از حد ،چيزي، يا در فعل وترك چيزي مسترد نمودنكسي، يا در قبول و

 . "تجاوز صورت گيردبدون كدام دليل ومجوز معتبر 

الغلو ": دگوي مي امام قرطبي با ارائه نمودن مثالي معناي اصطالحي غلو را توضيح داده
P523F3."کما أفرطت اليهود والنصاری في عيسی  ،في الدين اإلفراط فيه

P  
غلو در دين عبارت است از افراط گرايي در دين وتجاوز نمودن از حد درآن، طوريكه يهـود  "

غلـو يهـود در مـورد    . شـدند  گرايـي يسي پسر مريم مرتكب چنين غلو وافراط ونصاري در مورد ع

اين بود كه او پسر رشيد وپاكي نبوده است، وغلو نصاري اين بـود كـه عيسـي را إلـه      ÷عيسي 

 . "وخداي خود مي پنداشتند

 :معيار ها و ضوابط شناخت غلو
طي د كه گرد مي وماز آنچه در تعريف غلو گفته شد ضابطه ومعيار شناخت آن نيز معل

  :نكات ذيل بيان مي گردد

                                                 
 ).13/278فتح الباري (  1
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تجاوز در عبادات طوريكه چيزهاي را كه واجب ويا مستحب نباشد بـدون دليـل    - 1
وهمچـو تجاوزهـا را در يـك آيـت     . ويا مجوز شرعي واجب ويا مستحب پنداشته شـود 

 :تفرموده اسـ چنانچه خداوند متعال در مورد بني اسرائيل . كريمه طغيان گفته شده است

 ML.524F1 
خشم مـن دامنگيـر   ) چرا اگر گردنكشي شود( ؛تجاوز نكنيد) حدود ومقررات خدا(در  يعني "

 . "دگرد مي تان

بيـان داشـته اسـت    معيار ديگر شناخت غلو طوريكه حافظ ابن حجـر عسـقالني    - 2
عمل كردن به عزيمت در محل رخصت، مانند كسـيكه در هنگـام ضـرر     :عبارت است از

نيدن آب از رخصت تيمم استفاده نكرده خودرا با استعمال نمودن آب به ضرر مواجه رسا
 .مي كند

را حرام ومكروه ويا مثل ها  آن معيار غلو در طيبات ويا اشياي حالل اين است كه - 3
  .حرام ومكروه قرار داده شود مانند ترك نكاح وغيره

 :ويا راه وسط حقمعيار شناسايي 

 را نيز دانسته اعتدال ووسطي ضوابط آن معيار وميزان حق وراه از تعريف غلو وبعض
چنانچه عمر بن  ،وتفريط نباشد هيچگونه افراط عقيده ويا عمل وآن اينكه در آن ،دشو مي

وقد قصر ": در جواب نامة كه در ارتباط تقدير از وي سوال شده بود، فرمود :عبد العزيز
P525F2"وإنهم بين ذلک لعلی هدی مستقيم قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم اقوام فغلوا

P.  
عدة از مردم در مورد اصحاب كرام با مرتكب شدن كوتاهي جفا وستم نمودند، وعدة ديگري "

در   با بلند نگريستن ويا بلند بردن مقام ايشان مرتكب غلو وافراط شدند، اما محققا اصحاب پيامبر

 ."وپايدار باقيماندنداستوار بر يك راه راست  ،مابين اين هردو قرار داشته
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 337 نيدر د ييگرا مذمت غلو و افراط

ــان  ــي حســن بصــريهمچن ــ م بــين الغــالی  :ســننکم واهللا الــذی الإلــه االهــو بينهمــا": دگوي
P526F1."والجافی

P  
جفا  يعني در مابين افراط گرايي، ،طريق وروش شما سوگند به خدا در مابين اين هردو يعني "

 ."قرار داردواز حد گذري 

ما أمر اهللا بأمر إال ": دگوي مي ساخته همچنان امام ابن قيم عاليم راه وسط را مشخص
ودين اهللا وسط بين الجافی عنه . وإما إلی إفراط وغلو. إما إلی تفريط وإضاعة :وللشيطان فيه نزعتان

والوسط بين طرفين ذميمين، فکما أن  والغالی فيه، کالوادی بين جبلين، والهدی بين ضاللتين
P527F2"له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد الجافی عن األمر مضيع له، فالغالی فيه مضيع

P. 
 مگر شيطان دونـوع كشـش وجاذبـه را در آن ايجـاد     است خداوند به هيچ كاري امر نفرموده"

ودين خداوند مانند وادي كه . وديگري كشش افراط وغلو. د يكي كشش تفريط وضايع نمودنكن مي

ونيز دين خداونـد راه  . افراط وتفريط قرار دارد در مابين دو كوه قرار دارد در مابين هردو راه يعني

راستي است كه در مابين دو راه ضاللت قرار دارد، ونيز دين خداوند راه وسط وميانة اي است كـه  

كننده در مورد يك امـر  وتقصير پس طوريكه مرد ستم . در مابين دو طريقه وروش مذموم قرار دارد

افراط گر ضـايع كننـدة آن    شخص ، هم چناندرو مي ماربه شدر حقيقت ضايع ونابود كننده آن امر 

اولي در اثر تقصير وكوتـاهي اش، ودومـي در اثـر تجـاوزش از حـد معـين       . درو مي امر به شمار

 ."ومشخص
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 گرايي افراط ارده در مذمت غلو و نصوص و) 37(

در درس گذشته پيرامون تاريخچة غلو وبرخي معيار هاي شناخت آن صحبت به عمل 
در مذمت غلو را مـورد بحـث وبررسـي     هاكنون در درس امروزي برخي آيات واردآمد، 
 .هيمد مي قرار

 :آيات وروايات وارده در مذمت غلو وافراط گرايي: الف

را از غلو وافراط گرايي منع نمـوده، فرمـوده   ) يهود ونصارا( خداوند متعال اهل كتاب
 :است

 M

L.528F1 
ودر بـارة  ) ودر بارة عيسي راه افراط وتفريط نپوئيـد  ( اي اهل كتاب در دين خود غلو كنيد "

واو را به اوصاف ناشايستي همچون حلول واتحاد واتخاذ همسـر وانتخـاب   ( خدا جز حق مگوييد 

واو يكي از پيغمبران اسـت، وپسـر   ( گمان عيسي پسر مريم، فرستاده خدا است بي ) فرزند نستاييد 

است كه خـدا  ) كن  :يعني پديدة فرمان( واو كلمة خدا ) خدا نيست آن گونه كه شما مي پنداريد 

) كه(واو داراي روحي است ) وبدين وسيله عيسي را در شكم مريم پروراند ( آن را به مريم رساند 

والوهيـت را  (پس به خدا وپيغمبرانش ايمـان بياوريـد   ) كالبدش دميده شده است به(از سوي خدا 

سـه تـا   ) خـدا (ومگوييد كه ) يك از انبياء را در الوهيت انباز خدا نسازيد  خاص خدا بدانيد وهيچ

دسـت برداريـد   ) از اين سخن پوچ. بلكه خدا يكتا است وجز اهللا خداي ديگري وجود ندارد(است 

چگونه بـه  (خدا يكي بيش نيست كه اهللا است وحاشا كه فرزندي داشته باشد . ستكه به سود شما ا
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وحال آنكه از آن اوست آنچه در آسمانها وآنچـه در زمـين   ) انباز وزن وفرزند نيازي خواهد داشت

  ."باشد) مخلوقات خود(خدا مدبر وكار ساز ) كه تنها(وكافي است. است

M  :وهمچنان فرموده است

L.529F1 
بناحق در دين خود راه افراط وتفريط مپوييد واز اهواء واميـال گروهـي   ! اي اهل كتاب  :بگو"

وبسياري را گمراه كرده اند واز راه راست منحرف گشته انـد پيـروي    اند شده كه پيش از اين گمراه

 . "منماييد

خداونـد اهـل كتـاب را از غلـو وافـراط       :دگوي مي حافظ ابن كثير در تفسير اين آيت
گرايي باز داشته است، واين افراط وغلو در نصاري به كثرت وجود دارد طوريكـه ايشـان   
عيسي را از آن مقاميكه خداوند برايش داده بود كه نبوت وپيامبرياست باال برده به درجـه  

 .الوهيت وخدايي رسانيدند
بلكه در مورد  دبو ÷در مورد شخص عيسي  ايشان نه تنها گراييواين غلوا وافراط  

ايشان عمل زشت را مرتكب شدند طوريكه  همچوهم  ÷حواريون وپيروان عيسي 
در تمام گفتار ها  آن را معصوم وبي آاليش تصور نموده از ÷حواريون وپيروان عيسي 

راست باشد يا دروغ، هدايت باشد يا ضاللت، پيروي نمودند  ،شان حق باشد يا باطل

̈ M  :فرموده است، ازاين عمل زشت ايشان حكايت نموده متعال نچه خداوندچنا

ª© « ¬ ® ¯ L.530F2 
 ."يهوديان ونصاري عالوه از خدا علماي ديني وپارسايان خودرا هم به خدايي پذيرفته اند"

گرچنـد اهـل    :مخاطب اين دو آيت در ابتدا طوريكه عالمه ابن عاشور فرموده اسـت 
پند وموعظه دادن  در قرآن هماناآن  نمودن، اما منظور از حكايت بود )يهود ونصارا(كتاب 
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 341 ييگرا ارده در مذمت غلو و افراطنصوص و 

وساير اسباب وعوامليكه وافراط گرايي از غلو  مانند امت هاي گذشتهبه اين امت است تا 
 P 531F1.د، خود داري نمايندگرد مي موجب برافروختن خشم وغضب الهي

بصـراحت نهـي    د از غلو وافـراط گرايـي  شو مي در اين دو آيت مباركه طوريكه ديده
  .كرده شده است

مورد نكوهش  بطور ضمني يي راادر آيات متعدد ديگر غلو وافراط گر ،اين ه برعالو
غلو كنندگان را كافر  هدر دو آيت سورة مائدچنانچه خداوند متعال . قرار داده شده است

 M6 7 8 9 ;: =< > @? A B  :خوانده، فرموده است

C D FE G IH KJ L M N O P RQ S UT V 

W X Y [Z \ ] ^ _ ` a cb d fe ji hg 

k l m n o qp tsr uL.532F2 
و خدا همـان مسـيح   ) خدا در عيسي حلول كرده است(ند گوي مي بي گمان كساني كافرند كه"

خـداي يگانـه اي را   ! اي بنـي اسـرائيل    :)در صورتي كه خود عيسي گفته اسـت (پسر مريم است 

بي گمان هركس انبازي براي خدا قرار دهـد خـدا    .است بپرستيد كه پروردگار من وپروردگار شما

بـي   ،وستمگاران يار وياوري ندارند .بهشت را بر او حرام كرده است وجايگاه او آتش دوزخ است

كـه معبـودي جـز    ) در صـورتي (خداوند يكي از سه خدا است  :ندگوي مي گمان كساني كافرند كه

واز (نـد دسـت نكشـند    گوي مـي  واگـر از آنچـه   )وخدا يكي بيش نيست( معبود يگانه وجود ندارد 

عذاب درد ) كه براين اعتقاد باطل ماندگار مي مانند(به كافران آنان ) معتقدات باطل خود بر نگردند 

  ."ناكي خواهد رسيد
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 Mk l nm o p rq s ut  :فرموده استونيز 

v w zyx { | } ~ ¡ے ¤£¢ ¥ 
¦L.533F1 

گفتند مسيح پسـر خداسـت ايـن سـخنى اسـت      و يهود گفتند عز ير پسر خداست و نصارى "

اند شباهت دارد خدا آنان را  آورند و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده كه به زبان مى] باطل[

 . "شوند بازگردانده مى] از حق[بكشد چگونه 

است  سورة كهفآخرين آيت در مورد نكوهش غلو وافراط گرايي اين آيت كريمه 
ن پيامبر وامتش را از دنبال وتعقيب نمودن راه ورسم افراد عناصر درآكه خداوند متعال 

 ' & % $ # " !M فرموده است  غالي وافراطي منع نموده،

)( +* , - . / 0 1 432 5 6 7 8 9 : ; 
< = ?> @ L.534F2 
نند خوا مي باكساني باش كه صبحگاهان وشامگاهان خداي خود را مي پرستند وبه فرياد يعني "

) به سوي ثروتمندان وقدرتمندان مسـتكبر (ذات اورا مي طلبند، وچشمانت از ايشان  رضاي) وتنها(

بـه خـاطر دنيـا دوسـتي وآرزو     (واز كسي فرمان مبر كـه   براي جستن زينت حيات دنيوي برنگردد

وپيوسته (دل اورا از ياد خود غافل ساخته ايم، واو به دنبال آرزوي خود روان گشته است ) پرستي 

 . "وكار بارش همه افراط وتفريط بوده است) را ترك گفته استفرمان يزدان 

 :احاديث وارده در مذمت غلو وافراط گرايي :ب

امـت   احاديث وروايات متعددي وجود دارد كه پيـامبر  در سنت واحاديث پيامبر
دنبال نمودن راه عناصر غالي وافراطـي منـع   هم چنان و افراط گراييوپيروانش را از غلو و

 .ستفرموده ا
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صبحگاه روز  كه پيامبر  امام احمد ونسائي با سند صحيح روايت نموده اند – 1
 ""هُلمَّ التقط لی الحصی": بن عباس را به چيدن سنگريزه ها امر كرده فرمودعبداهللا مزدلفه 

  از امر پيامبرمن به تاسي  :دگوي مي ابن عباس. "ي را بردارسنگريزه ها از زمين برايم يعني
بعد  پيامبر .وبرداشتم چيدماز زمين زه دانه هاي كه توسط انگشتان انداخته ميشد به اندا

نعم بأمثال هؤالء، وإياکم والغلو ": فرمودماند، از اينكه آن سنگريزه ها را بركف دست خود 
P535F1"فی الدين، فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو في الدين

P . 

كه غلـو  ( ز برداشتن وزدن با سنگريزه هاي بزرگتر امثال همين سنگيريزه ها را برداريد وا! بلي"

زيرا يكي از اسباب هالكت امت هاي كـه   ؛از غلو وافراط گرايي خود داري نمائيد) درو مي به شمار

 . "قبل از شما بودند، همين غلو وافراط گرايي بوده است
تمـام   عام بـوده شـامل   اين حكم وفرموده پيامبر  :دگوي مي تيميـةشيخ اإلسالم ابن  

 .انواع غلو وافراط را چه در عقايد باشد يا اعمال، همه را در برميگيرد
ــعود   – 2 ــن مس ــد اهللا ب ــامبر   از عب ــه پي ــت ك ــت اس ــد رواي هلــک ": فرمودن

واين جملـه دعائيـه را   . وافراط گرايان گيرهالك شوند عناصر سخت  يعنـی" .قالهـا ثالثـا"المتنطعـون

 ."سه بار تكرار نمودند پيامبر
هلک المتنطعون، أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود فی أقوالهم  :دگوي مي م نووياما

 P536F2.وأفعالهم
منظور از متنطعين كساني اند كه بگونه رفتار سختگيرانه را اختيار نموده در گفتـار وكـردار از   "

 . "ندكن مي حدود مقرره تجاوز

التشددوا علی أنفسکم ": دفرمودن روايت است كه پيامبر از انس بن مالك  – 3
فإن قوما شددوا فشدد اهللا عليهم، فتلک بقاياهم فی الصوامع والديارات  ؛فيشدد اهللا عليکم

P537F

1
P.  
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شما برخويش سختي وتشدد نكنيد تا خداوند برشما سختي نكند زيرا يكتعداد مردم  يعني "

بقاياي ايشان در ديار وصوامع برخويش سختي ورزيدند خداوند هم بر ايشان سختي نمود كه هنوز 

  ."ML  وجود دارد سپس اين جزء آيت شريف را تالوت كردند
آخر الشهر  واصل النبی ": دگوي مي در يك روايت خود انس بن مالك  – 4

لو ُمّد بی الشهر لواصلت وصاال يدع المتعمقون  :فقال وواصل أناس من الناس، فبلغ النبی 
  .538F2"مثلکم، إنی أظل يطعمنی ربی ويسقينیتعمقهم، إنی لست 

وجمعي از مـردم   تا آخر ماه روزة خود را ادامه دادند يعني صوم وصال گرفتند پيامر يعني "

هرگاه  :زمانيكه موضوع به سمع پيامبر رسيد، فرمود. هم به تاسي از ايشان در روزه شان ادامه دادند

هم كه از حد تجاوز كنندگان به تـرك  د مي طوري ادامهاگر ماه برايم تمديد گردد من هم ورزه ام را 

 . "هدد مي مرا پروردگارم پيوسته آب ونان .بدانيد كه من مثل شما نيستم. تجاوز مجبور خواهند شد

د من از عمر بن الخطاب در حاليكه باالي منبر خطبه ايراد گوي مي ابن عباس – 5
التطرونی کما أطرت ": دم كه فرمودندشني من از رسول اهللا  :ميكرد شنيدم كه مي گفت

P539F3"عبد اهللا ورسوله :فقولوا النصاری عيسی بن مريم، فإنما أنا عبده
P. 

شما در مورد من از حد تجاوز نكنيد طوريكه نصاري در مورد عيسي پسر مريم از حـد   يعني "

 ."چون من بنده خدايم پس مرا بنده ورسول خدا بگوئيد ؛تجاوز نمودند

 :گرايي از ديدگاه علماي سلفغلو وافراط  :ج

علماي سلف بشمول صحابه وتابعين وتبع تابعين وپيروان ايشان در مذمت ونكـوهش  
غلو گفته هاي دارند كه چند نمونة آن را ميتوان زير عنوان غلو از ديدگاه علمـاي سـلف   

 .ذكر كرد

                                                                                                                              
با « ) 3694حديث ( :، كتاب األدب ، باب في الحسد ، مسند أبويعلي) 4904 :رقم 210 -5/209سنن ابي داود (  1
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 در سنن ابوداود روايت شده است كه روزي خليفه دوم اسالم عمر بن الخطاب – 1
  در ارتباط يكي از انواع غلو عملي واجتماعي كه همانا غلو وافراط در گرفتن مهر

أال التغالوا بُصُدق النساء، فإنها لوکانت مکُرمة فی الدنيا، أو ": فرمود ،است صحبت نموده
امرأة من نسائه وال ُأصدقت امرأة  ما أصدق رسول اهللا . تقوی عند اهللا، لکان أوالکم بها النبی

P540F1"بناته أکثر من ثنتی عشرة أو قية من
P. 

: از غلو در مورد خودش اخطار داده فرموده است ونيز علي بن أبي طالب  –2

P541F2"محب مفرط يقّرظنی بما ليس فّی، ومبغض يحمله شنآنی علی أن يبهتنی :يهلک فّي رجالن"
P . 

ر گيرد طوريكـه  يكي مرديكه در محبت با من از افراط كا. دگرد مي در مورد من دو نفر هالك"

شخصيكه در بدبيني وعداوت با من افراط  :دوم .صفاتي را به من نسبت كند كه در من وجود ندارد

  ."ورزد طوريكه بدبيني اش اورا به افترا وبهتان وادار سازد

در مورد غلو وافراط بني اسرائيل وموقف ايشان در ارتباط  عبد اهللا بن عباس -3
لو أخذوا أدنی بقرة الکتفوا بها، ": دگوي مي را ذبح نمايندكه گاوي  ÷اين خواست موسي 

P542F3"ولکنهم شددوا فُشّدد عليهم
P. 

 پست ترين وپائين ترين گاو را ذبح ميكردند كفايت ميكـرد امـا زمانيكـه   ها  آن از اگر يعني " 

 ."از تشدد كار گرفتند بر ايشان هم تشدد صورت گرفتها  آن

ودين اهللا فی األرض والسماء ": دگوي مي خود اويةعقيدة طحامام أبوجعفر طحاوي در -4
واحد وهو دين اإلسالم، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر وبين 

P543F4"األمن واليأس
P. 

دين خدا در آسمان وزمين يكي است كه همانا دين اسـالم اسـت، واو درمـابين غلـو      يعني "

 . "، وتشبيه وتعطيل، وجبر وقدر، وامن وياس قرار داردوتقصير يعني افراط وتفريط

                                                 
 ).1927(با سند صحيح  ارواء الغليل) 2106سنن ابوداود    1
 ).984(با سند جسن ظالل الجنه ) 1/160مسند احمد   2
 ).1/110تفسير ابن كثير(    3
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مردي از من سـوال كـرد    :دگوي مي :بنام ابن عقيل ودانشمند برجستة ديگري عالم –5
  هل صح لی الغسل أم ال؟ فماتری فی ذلک؟. أنغمس فی الماء مرارا کثيرة وأشک :وگفت

هم شك دارم كه غسلم م اما بازبر مي يعني من در آب بار بار خودم را در آب فرو
ياشيخ  :فقلت له :دگوي مي ابن عقيل. صحيح شد يا خير؟ پس راي شما در مورد چيست؟

. يعني من برايش گفتم برو نماز از تو ساقط شده است .ةاذهب، فقد سقطت عنك الصال
 ألن النبی  :يعني چگونه نماز از من ساقط شده است؟ من برايش گفتم وکيف؟ :او گفت

يعني  .12Tالمجنون حتی يفيق، والنائم حتی يستيقظ والصبی حتی يبلغ :لقلم عن ثالثةرفع ا :قال
تكليف ومسئوليت از سه شخص برداشته شده است يكي انسان ديوانه  :12Tفرمودند پيامبر

شخص بخواب رفته تا اينكه از خوابش  :ودوم.وفاقد هوش وعقل تا اينكه هشيار گردد
وشكي نيست كسيكه بار بار در . نكه به حد برسدوسوم طفل خورد سال تا اي بيدار شود

P544Fد وباز هم در ترشدنش شك داشته باشد واقعا ديوانه است بر مي آب خودرا فرو

1
P. 

من کيد الشيطان العجيب أنه يشاّم النفس، حتی يعلم أّی  :دگوي مي شيخ االسالم ابن قيم –6
واإلحجام والمهانة؟ وقد اقتطع أکثر  قوة اإلقدام والشجاعة، أم قوة االنکفاف :القوتين تغلب عليها

والقليل منهم جدا  الناس إال أقل القليل فی هذين الواديين، وادی التقصير، ووادی المجاوزة والتعدی
  .وهو الوسط الثابت علی الصراط الذی کان عليه رسول اهللا 

يكي از مكرهاي عجيب وغريب شيطان اين است كه او در نفس هر انسان ميول "

د تا ببيند كه كدام يكي از اين دونيرو در نفس آن قوي تـر  كن مي ت اورا مطالعهورغبا

ودوم  وبيشتر است وآن دو نيرو عبارت اند از نيرو ويـا غريـزة شـجاعت وپيشـرفت    

وشيطان بـا اسـتفاده از ايـن    . نيروي عقب نشيني ويك نوع هراس وترس از پيشروي

ـ  دان ساخته است يكيمطالعه وبررسي اش اكثر مردم را وارد اين دومي تقصـير   اندمي
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وافراد بسيار كمـي وجـود دارد كـه    . تجاوز وافراط گرايي اندمي وكوتاهي، وديگري

 ."برآن راه راست ومستقيمي كه پيامبر آن را برگزيده بود روان باشند
 

*** 

 





 
 

 

 اقسام غلو انواع و) 38(

احاديث واقـوال  در خطبة قبلي پيرامون مذمت غلو وافراط گرايي برخي آيات قرآني، 
علماي سلف پيشكش كرده شد، اكنون در درس امروزي به توفيق وياري خداوند متعـال  

تا معلوم گردد كه غلـو انـواع مختلفـي     ؛يمگير مي برخي از انواع واقسام غلو را به معرفي
داشته، وبا تاسف تمام انواع آن در جامعة امروزي مسلمانان وجود داشته كه در واقع يكي 

 ..درو مي ب انحراف توده هاي مختلف مردم بشماراز اسبا
احاديث واقوال وارده در مورد مذمت غلـو وممانعـت از   قرآني، باتوجه به آيات 

غلو كلـي   يكي :را ميتوان در ابتدا به دوقسم عمده تقسيم كرد ط گراييآن، غلو وافرا

 .غلو جزئي ويا عمليوديگر  ويا اعتقادي

  :غلو كلي ويا اعتقادي -1

است كه به كليات شريعت  ط گراييور از غلو كلي واعتقادي همان غلو وافرامنظ

، ÷غلو وافراط يهـود در مـورد عزيـر     :ويا مسايل اعتقادي تعلق داشته باشد، مانند

 .كه اورا اله وخداي خود مي پنداشتند إوغلو نصاري در مورد عيسي پسر مريم 
ها  آن اين بود كه ÷ي عامل عمده غلو وافراط گرايي نصاري در مورد عيس 

بامشاهده نمودن معجزات خارقه كه از او ظاهر گرديده بود مقام بندگي وعبوديت عيسي 
را با مقام الوهيت خلط نمودند، وهمين معجزات وامور خارق العاده سبب مبتالشدن  ÷

امتش را از همچو  واز همينجا است كه پيامبر . ايشان به غلو وافراط گرايي گرديد
التطرونی کما أطرت النصاری عيسی بن مريم؛ فإنما أنا عبد ": ات برحذر داشته فرمودنداشتباه

P545F1"فقولوا عبد اهللا ورسوله
P . 
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مـا شـاء اهللا ": آمـد وگفـت   هم چنان در روايات آمده است كـه مـردي نـزد پيـامبر     
ين در برابر ا 12T، يعني آنچه را كه اهللا وشما خواسته باشيد همان خواهد شد پيامبر "وشـئت

 :12Tفرمودند به لهجة بسيار تندگفتة وي عكس العمل شديد نشان داده 
 .546F1"أجعلتنی هللا ندا؟ قل ما شاء اهللا وحده"
 ."تو مرا با اين گفته ات به خداوند ميخواهي شريك وانباز بسازي؟ بگو ما شاء اهللا وحده"

عقيـده وبـاور   غلو كلي ويا اعتقادي عبارت اسـت از  بر اساس اين نصوص پس 

وسـاير  ائمه وپيشوايان ديـن  مالئك وفرشتگان، به الوهيت وخدايي پيغمبران،  ننمود

 مخلـوق يـا در آفـرينش    ،در معبوديـت  ونـد ايشان بـا خدا  ريك ساختنش ويا افراد،

عقيـده  مانند قدرت، علم وحكمت، يا  وندصفات خداصفتي از واعطاي روزي، يا در 

 . تبه اينكه خداوند در آن افراد حلول كرده اس داشتن

مامان وپيشـوايان  مانند غلو در محبت ا ،در وال وبرا وافراط نمودن غلو هم چنانو

 عبد اهللا بن سبأ در حق علي بن ابي طالـب   ، طوريكهوادعاي عصمت ايشان دين

 .547F2"يعنی أنت اإلله أنت أنت": ه بودگفت

 .يعني در واقع اله ومعبود برحق تو هستي

عليشاه كه در مدح علـي بـن ابـي طالـب     مونس  وافراط شخصي بنام ومانند غلو

  :گفته بود
 منشأ كن فكان عليست علي مبدأ انس وجان عليست علي

 : در مورد علي بن ابي طالباألسرار  ةصاحب زبد مانند اين گفتةو
 مظهر كل عجايب اوست اوفرد مطلق ذات واجب اوست او

  :المعتز لدين اهللا دابن هاني در مورمانند اين گفتة و
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 ت ال ما شاءت األقـدارفاحكم فأنت الواحد القهــارما شئ
 :گفته است بوصيري كه در مدح پيامبر مانند اين گفتة و

 .ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها
 :ومانند اين گفتهء ديگر آن

548Fيا أكرم الخلق مالي من ألوذ بهسواك عند حلول الحادث العمم

1.  
من أهل  ...إن المسلمين  :دگوي مي كه) هـ1350(ا ادعاي نبهاني ومانند اين سخن وي

أنه يعلم الغيب، ويعطی ويمنع،  وهم جمهور األمة المحمدية يعتقدون فيه  –السنة والجماعة 
ويقضی حوائج المسلمين، ويفرج کربات المکروبين، وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء، 

P549Fکاره من أقبح المنکرات وإن فهذا من أصح االعتقادات

٢
P. 

12T12دگوي مي نبهانيT:12T     مسلمانانيكه منسوب به اهل سنت والجماعت اند كـه اكثريـت امـت
د، اند مي به اين باور اند كه او غيب را12T 12T هند، همه در مورد محمدد مي محمديه را تشكيل

 د، حوائج وخواسته هاي مسلمانان را مرفوع ميسـازد، كن مي هد واز كسي منعد مي به كسي
به فرياد افراد بال ديده ورنج كشـيده ميرسـد، در مـورد كسـيكه خـودش خواسـته باشـد        

ـ  مي د، ودر جنت كسي را كه خواسته باشد داخلكن مي شفاعت ايـن همـه از جملـة    . دكن
د، وانكار ورزيدن از اين عقيده از بـدترين  رو مي صحيح ترين وسالم ترين عقايد به شمار

  .درو مي منكرات بشمار
كه  :12Tاين گفتة صاحب كتاب األمن والعلي لناعتي المصطفي در مورد محمدومانند 
وصلی ربنا وسلم علی دافع البالء والوباء والقحط والمرض واأللم سيدنا وموالنا ": 12Tگفته است

P550F3"ومالکنا ومأوانا محمد مالک األرض ورقاب األمم
P . 
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12T12صلوات ودرود باد بر آن دفع كنندة بال، وبا، قحط، مرض ودردT:12T يد وسردار ما، مولي س
 .كه مالك زمين ومالك گردن تمام امتها است12T 12T ومالك ما، پناه گاه ما محمد

يعطی من شاء ما شاء  المعاملة کلها بيد رسول اهللا ": دگوي مي ودر جاي ديگري كتابش
ة ألن الدنيا واآلخرة من جوده وعلم اللوح والقلم من علومه، فإن کنتم تريدون خيري الدنيا واآلخر 

P551F1"فأتوا إلی بابه ثم اطلبوا ما شئتم
P. 

12T در اختيار سول خداوند اسـت، بـه كسـي چيـزي را خواسـته باشـد      يعني تمام معامله 
هد زيرا دنيا وآخر از بحر جود وسخاي او است، علم لوح وقلـم برخـي از علـوم او    د مي

نچـه  است، اگر شما مردم خير دنيا وآخرت را ميجوئيد پس بطرف دروازه اش بشتابيد وآ
 .را خواسته باشيد از او بخواهيد

يا محمد کلهم يطلبون رضای وأنا أطلب  :قال اهللا تعالی": دگوي مي ودر جاي ديگري
 ؛حکمک جار علی الشمس والقمر ؛رضاک، وجعلت ملکی کله من العرش إلی الفرش فداء لک

P552F2"اليطلع الشمس حتی تسلم علی ابنک الجيالنی غوث الثقلين وغيث الکونين
P . 

12T12داوند به پيامبرش گفته اسـت خT:12T  همـة مـردم رضـايت وخوشـنودي مـرا      ! اي محمـد
ميجويند ومن تنها رضايت وخوشنودي ترا ميجويم، ملك وپادشاهي من از عـرش تـا بـه    
فرش فداي تو باد، حكم وفيصلة تو بر آفتاب ومهتاب يكسان جاري ونافذ است، آفتاب تا 

يالني كه فرياد رس انسانها وجنهـا وبـاران   زماني طلوع نميكند كه به بسرت عبد القادر ج
 . رحمت هردو كون است، سالم نكند

12T  ،غلو كلي ويا اعتقادي را كه نمونه هاي متعدد آن ذكر شد غلو الحاد نيز ميتوان گفـت
چنانچه صاحب فرهنگ دهخدا عالوه بر باورها وگفته هاي قبلي، مباحـث تأليـه، تجلـي،    
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باورها وسـخن  . .ناسخ، فرشته پرستي، اقانيم ثالثةحلول، ت) وحدت الوجود(ظهور، اتحاد 
12TP553Fرا از جملة غلو الحاد معرفي نموده استها  آن مشابه

1
P12T. 

از  ودوري گزيـدن غلو در برائت وبيزاري، همانا غلـو در برائـت   ز نمونه هاي ويكي ا
مانند گذشته ها در جامعـة امـروزي نيـز اينگونـه      جامعه ومردم عاصي وگنهگار است كه

، ودر نتيجـه قتـل   ومعصيت را تكفيـر گناه مرتكب  ا شده كه بر اساس آن عدةمفكوره پيد
  .نداند مي وكشتن وي را جايز ومشروع

 اما شكي در اين نيست كه غلو اعتقادي ويا كلي نسبت به غلو جزئي خطر بيشتر دارد
 ةفرقـ  برخي فرق وگروه ها از جماعت اهـل سـنت وجماعـت ويـا    وسبب فاصله گرفتن 

 .لو كلي واعتقادي بوده استناجيه همين غ

 :برخي از مشخصات بارز اهل غلو كلي ويا اعتقادي
12Tكه شخصي نحوه اي تقسيم مال غنيمت را كه  مده استدر حديث ابوسعيد خدري آ
صورت گرفته بود مورد انتقاد واعتراض شديد وغير عادالنه قرار داد،  12T ط پيامبرتوس

مع گروه هاي افراطي را كه از نسل دو وصف بسيار جا در عكس العمل وي 12T پيامبر
: 12Tمعرفي نموده، فرمودند ندگير مي پيدا شده واز فكر وي الهامهمان شخص انتقاد كننده 

إن من ضئضئی هذا قوما يقرءون القرآن اليجاوز حناجرهم، يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل "
 .P554F٢P"األوثان
هـا   آن نند اما قرآن از حنجره وگلـوي واخ مي از نسل اين مرد مردماني خواهند آمد كه قرآن را"

پائين نمي رود، مسلمانان را به قتل ميرسانند اما به مردمان بت پرست وكفار هيچ نوع اذيت وآسيبي 

 ."نمي رسانند

                                                 
 ).11/16788( دهخدا   مةلغت نا  1

  )..  6931،  6930( :برقم 1454 :، صصحيح بخاري   2
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بـراي گروهـان     پس آن دو وصف ويا دو مشخصة بسيار بارزي را كـه پيـامبر  

 :افراطي بيان نموده، عبارت اند از

 .قرآن نش در موردنداشتن فهم ودا - 1

 .تكفير ويا حكم نمودن به تكفير ديگران – 2
12T اين است كه خوارج و  نداشتن دانش در مورد قرآنمنظور از عدم فهم قرآن ويا

مردمان افراطي باوصف اينكه قرآن را بسيار خوب وزيبا ميخوانند اما معناي آن را درك 
هند، چنانچه عبد اهللا بن د مي تطبيق نميكنند، طوريكه آيات متعلق به كفار را به مسلمانان

إنهم انطلقوا إلی آيات نزلت فی الکفار فجعلوها علی ": 12Tدگوي مي در مورد خوارج كعمر 
P555F1"المؤمنين

P . 
 ."ندساز مي آنها آيات وارده در مورد كفار را بر مسلمانان منطبق"

وبعضي ايشان در پهلوي تكفير ديگران كه وصـف ويـا مشخصـة دوم ايشـان اسـت،      
ـ  مي چنانچه ابوقالبه. نداند مي يختاندن خون شخص ويا گروه تكفير شده را حاللر : دگوي

P556F2"ما ابتدع رجل بدعة إال استحل السيف"
P. 

 . "داند مي هيچ مردي بدعتي را ايجاد نميكند مگر بيرون كردن شمشير را بر عليه ديگران حالل"

دع يجمعون بين الجهل والظلم، طريقة اهل الب": دگوي مي هم چنان شيخ اإلسالم ابن تيميه
P557F3"فيبتدعون بدعة مخالفة للکتاب والسنة وإجماع السنة ويکفرون من خالفهم فی بدعهم

P.  
عادت مردمان بدعت پيشه خلط ويكجا نمودن جهل با ظلم اسـت طوريكـه ايشـان بـرخالف     "

 كفيـر ت ،ند سپس كساني را كه از بدعتشان مخالفت كنـد شو مي كتاب وسنت يك بدعت را مرتكب

 ."ندكن مي

                                                 
  ).بخاري در كتاب استتابة المرتدين بطور تعليق روايت كرده است(   1
 ).1/44سنن دارمي (    2
 ).2/256الرد علي البكري (   3
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 :غلو جزئي ويا عملي -2

منظور از غلو جزئي و عملي همان غلو و افراط گرايي است كه به جزئيات عملي 

شريعت ويا يكي از مسايل آن ارتباط داشته باشد، برابر است كـه آن مسـئله جزئـي    

 قولي وزباني باشد و

 . امثال آنعملي، مانند سپري نمودن تمام شب در عبادت وفعلي ويا 

اما اگر اين غلو جزئي ويا عملي از عقيده وبرداشت فاسد نشأت كند به غلو كلي 

د مانند فاصله گرفتن از مساجد مسلمين به بـاور اينكـه ايـن    گرد مي واعتقادي تبديل

 . درو مي مساجد در رديف مسجد ضرار به شمار

  :نمونه هاي از غلو جزئي ويا عملي
دين رحمت وشفقت، وپيامبر آن هم پيكر مجسم با توجه به اينكه دين مبين اسالم 

رحمت بوده است؛ لذا در زندگي خود هميشه تالش ورزيـده تـا از هرگونـه عقيـده     

سيماي تابناك ودرخشان آن را  ،جلوگيري نموده گرايي وعمل مبني بر غلو ويا افراط

 . كه همانا اعتدال وميانه روي است حفظ كند

ـ  مي روايت  چنانچه انس بن مالك  د كـه روزي سـه نفـر بـه خانـه ازواج      كن

در داخل خانه استفسار نمودند ايشان بعـد از اخـذ     مطهرات آمده از اعمال پيامبر

ما هـيچ   :دانسته، گفتند وبي ارزش را نسبتا كم خويشبرخي معلومات ابتدائي اعمال 

خشـيده  ب  تمام گناهان سابقه والحقه پيامبر زيرا ؛رسيده نميتوانيم  وقت به پيامبر

در نتيجه اين تصور يكي از ايشان تعهـد كـرد كـه شـب تـاروز      چنانچه . شده است

وسومي تعهـد   دگير مي درنماز وعبادت مصروف باشد، ودومي گفت كه هميشه روزه

بخانـه تشـريف آورد    زمانيكه پيامبر . كرد كه از زنان فاصله گرفته ازدواج نميكند

من نسبت بـه شـما    :فرمودرا ايراد نموده  خطابه ايبال فاصله ، واز موضوع آگاه شد
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م گير مي دارم اما با وصف آن گاهي روزه متقي وپرهيزگار تر واز خداوند ترس بيشتر

بازنان در پهلوي همه م، وشو مي م، شب نماز ميخوانم وخواب همكن مي وگاهي افطار

ن من پس كسيكه از سنت وروش من روي گرداند از اتباع وپيروا ،مكن مي ازدواج هم

P558Fبه شمار نميرود 

١
P. 

ايـن عمـل برخـي از     در حـديث فـوق   مي گردد پيامبر  پس طوريكه مالحظه

سنت وروش دائمي خود  وآن را خالف ،تلقي نموده وافراط را غلو ويارانش اصحاب

  .قرار دادند
بـه خانـه تشـريف آوردنـد ودر      ودر يك حديث ديگر آمده است كه روزي پيامبر 

عائشة در پاسـخ سـوال آن جنـاب    . نشسته بود سوال كردند له مورد زنيكه نزد عائش
يعني اين زني هست كـه در كثـرت صـالة ونمـاز شـهرت      . "فالنة تـذرر مـن صـالتا": گفت

P559F2"مه عليکم بما تطيقون فواهللا اليمل اهللا حتی تملوا": فرمودند پيامبر . خاصي دارد
P. 

را انجام دهيـد كـه قـدرت    همان اعمالي  .كنيد متوجه باشيد وبسيار احتياط يعني

د يعني اعطاي اجر شو نمي قسم به خدا كه خداوند هرگز مانده !اريدوتوانايي اش را د

. وپاداشت را قطع نميكند تا اينكه شما در اثر ماندگي آن عمل را ترك وقطـع نكنيـد  

وكان أحب الدين إليه مـا داوم عليـه    :فرموددر ادامة حديث قبلي  لسپس عائشه 

همـان عملـي بـود كـه      ،از اعمال نيك محبوب ترين آن نزد پيـامبر   يعني. صاحبه

  .ودائم آن را انجام دهد هحبش بر آن مواظب بوده وبطور هميشاص

منطوق ومدلول حديث مقتضي اين است كـه   :دگوي مي حافظ ابن حجر عسقالني

ت وعبادتي را انجام دهد كـه توانـايي اش را داشـته باشـد و     اانسان بايد همان طاع

                                                 
 .).5063 :ة حديث، شمار 1100 :ص( صحيح البخاري    1
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 د كه انجام دادن عمليكه از طاقت وتوانايي انسـان كن مي مفهوم آن تقاضاي اين امر را

 .ممنوع ونا جايز استخارج باشد، 
ومانند دوحديث قبلي يك حديث ديگر از عبد اهللا بن عباس روايت شده است كه 

دنش دند كه مرد ايستادة را ديدند واز علت ايستاد مانفرمو مي خطبه ايراد 12Tروزي پيامبر 
جويا شدند، در جواب گفته شد كه او ابو اسرائيل نام دارد وبرخود نذر گردانيده است تا 
در آفتاب گرم وسوزان هميشه ايستاده شده واز سايه استفاده نكند، وهمچنان سكوت 

مروه فليتکلم وليستظل، ": فرمودند 12Tپيامبر . را برخود نذر گردانيده است ة دائميوروز
 ."هوليقعد، وليتم صوم

اورا امر كنيد تا با مردم سخن بگويد ودر زمين بنشيند واز سـايه هـم اسـتفاده     يعني "
P560F1."نمايد، ودر پهلوي اينها روزه اش را نيز تمام كند

P  
عمليكه هر د شو مي از اين حديث برداشت :دگوي مي حافظ ابن حجر در اينجا هم

ت آن عمـل از قـرآن   مشروعي، وگردد –ولو در آينده  -موجب اذيت وتكليف انسان 

وبدون كفش، نشستن در آفتاب پاي برهنه راه رفتن با  :مانند ،وسنت ثابت نشده باشد

كـدام   وامثال آن پس آن عمل طاعت شمار نگرديده وچنـين نـذر هـم    گرم وسوزان

P561Fاعتبار شرعي ندارد، يعني منعقد نميگردد 

٢
P.  

ر سنن ابـوداود وسـنن   چنانچه د. ويكي از موارد غلو جزئي و عملي غلو در دعا است
پسرش را شنيد كـه   ابن ماجه باسند صحيح روايت شده است كه روزي عبد اهللا بن مغفل

 ."اللهم إنی أسألک القصر األبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها": در هنگام دعا مي گفت
 ."مكن مي من از تو قصر سفيدي را كه در طرف راست جنت باشد سوال! خدايا "

                                                 
 .6704 :ة حديث، شمار 1408 :صحيح البخاري ، ص  1
 .)11/590فتح الباري (  2
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فـإنی  ؛وتعـوذ بـه مـن النـار أی بنـی سـل اهللا اجلنـة": ين دعاي پسـرش گفـت  پدرش با شنيدن ا

P562F1"إنه سيکون فی هذه األمة قوم يعتدون فی الطهور والدعاء": يقول مسعت رسول اهللا 
P . 

 زيرا من از پيامبر  ؛تو از خداوند بهشت را سوال كن واز دوزخ پناه بجوي! اي پسرم يعني "
 . "ندكن مي ند كه در وضوء ودعا افراطشو مي كساني پيدا در امت من :شنيدم كه فرمودند

12Tديگر از موارد غلو جزئي و عملي غلو وافراط در اعطاي القاب ويا نامها است .
) خري الربية( :12Tرا به لقب ويا نام چنانچه در صحيح مسلم آمده است كه شخصي پيامبر

  (563Fبراهيم ذلك إ( :برايش گفت پيامبر . يعني بهترين انسانها صدا كرد

يعني  ،٢
 ودر ادامه روايت در شعب اإليمان بيهقي آمده است كه .است ÷بهترين انسانها ابراهيم

ال ": وكان اليحب المبالغة في الثناء عليه في وجهه تواضعا لربه عز وجل وكان يقول :دگوي مي
 .564F3"ولهعبد اهللا ورس :تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا

 بر اساس تواضع وفروتنـي افـراط ومبالغـه در تعريـف را خـوش نداشـته همـوار        پيامبر "

شما در مورد من طوري افراط ننمائيد كه نصارا در مورد عيسي پسر مريم افـراط نمـوده    :دفرمو مي

 ."زيرا من بندة بيش نيستم، پس به لقب بندة اهللا ورسول وي صدا كنيد ؛بودند

ونه غلو يعني غلو در القاب ونامها مخصوصا در متاخرين بسيار به اما با تاسف اينگ
بحر البحور، عديم النظير ": چنانچه در مورد يكي از علماء گفته اند .كثرت رواج يافته است

 بقية السلف، حجة الخلف، أمة وحده، جمع ميزات الذهبی وابن حجر وابن دقيق العيد
 . "...والبحتری

                                                 
 . ، وصححه األلباني 96 :ة حديثشمار 35 :سنن ابو داود ، ص(  1
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  :جزئي و عملي غلو ةعاليم ومشخصات عمد
ورواياتي كه دين را بسيار سـاده وآسـان معرفـي نمـوده واز      نصوص توجه بهبا 

است ميتوان برخي عاليـم ومشخصـات    منع كرده وافراط غلو هرگونه از طرف ديگر

 .غلو جزئي ويا عملي را بيان داشت

تفسير تشدد گرايانه نصوص قرآن وحديث مانند نذر گردانيدن بعض اعمـال   – 1

 .شاقه

ملزم قرار دادن خود ويا ديگران به عمليكه خداوند آن عمل را بطور عبـادت   – 2

 .ويا ثواب واجب والزم قرار نداده است

وبرخـي   حرام قراردادن اشياي خوب وپاك، مانند حـرام قـرار دادن گوشـت   – 3

 .خوردنيهاي ديگر طوريكه نمونة آن در گذشته بيان شد

ان بخاطر بقـاي خـود هـيچ وقـت از آن     ترك نمودن اشياي ضروري كه انس – 4

 .مستغني شده نميتواند مانند خوردن، نوشيدن، خوابيدن، ازدواج وغيره

غلو در مدح فرد ويا افراد طوريكه آن فرد ويا افـراد را بـه مرتبـه عصـمت      – 5

رسانده وآن را مصدر حق ويا معيار شناخت حق عقيده وبـاور كنـد طوريكـه قـرآن     

 .وسنت مصدر حق است

هم چنين غلو در مذمت فرد ويا افراد طوريكه يك فـرد مسـلمان يـا افـراد      - 6 

 .مسلمان را بي دين ويا از دين خارج تصور كند

 

*** 

 





 
 

 

 پيامدهاي آن انواع غلو در عصر حاضر با برخي اضرار و) 39(

در گذشته نمونه هاي متعدد غلو وافراط گرايي عقيدوي وعملي را بيان كرده شد، 

ضر بسبب بروز فتنه هـاي مختلـف وفاصـله گـرفتن مـردم از علـوم       اما در عصر حا

ومعارف ديني وشرعي، مخصوصا در اثر ناديده گرفتن فهم علماي سـلف در تفسـير   

نصوص، نمونه هاي ديگر غلو وافراط گرايي را كه بيشتر در مابين جوانان وافراد كـم  

 رد ذيـل تشـكيل  را مـوا هـا   آن سن وجود دارد ميتوان مشاهده نمود كه عمده تـرين 

 :هندد مي

، طوريكه عدة از مردم نصوصي را كـه بـه پيـروي از    )جماعت(غلو در مفهوم  -

جماعت وقرار داشتن در پهلوي آن حكم مي كند، به جماعت وگروه مخصوص خود 

 .هندد مي شان ارتباط

 .غلو وافراط در تعصب ورزيدن به جماعت وبا يك گروه مشخص -

 .ا مصدر ومعيار حق قرار دادنجماعت ويا تنظيم مخصوص ر -

 .غلو در مورد رهبر جماعت مخصوص -

 .حكم كردن به تكفير شخص ويا فردي در اثر ارتكاب گناه ومعصيت -

 .دكن مي تكفير نمودن بالقيد وشرط حاكميكه به غير ما أنزل اهللا حكم -

 آن عده افرادي كه از حكم حاكم بغير مـا أنـزل اهللا   تكفير نمودن بالقيد وشرط -

 .پيروي ومتابعت نمايند

 .تكفيرنمودن بالقيد وشرط كسيكه از جماعت خارج گردد -

تكفير نمودن كسيكه در جامعه امروزي مسلمانان زندگي كند وراه هجرت را در  -

 .پيش نگيرد
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تكفير نمودن بالقيد وشرط يك فرد معين بدون در نظر داشت ضوابط واعتبارات  -

 .شرعي

از تكفير شخصيكه ايشان به تكفير آن حكم نموده اند، ابا  تكفير نمودن كسانيكه -

 .وامتناع ورزد

طوريكه به ناحق وبدون كدام موجب ومجوز شرعي به تكفير فرد ويا افراد معيني  

اقدام ميورزند، هم چنان كساني را كه در اين حكم با ايشان هم نوا نباشند تكفير مـي  

 .نمايند

 .قبل از دقت وشناسايي آنهاشك وترديد در اسالم مسلمانان  -

 .حكم نمودن به جاهليت ويا جاهلي بودن جامعه امروزي مسلمانان -

صادر نمودن حكم دار الكفر ودار الحرب در مورد كشورهاي امروزي مسلمانان  -

 .وباآلخره حالل دانستن جان ومال ايشان

 .غلو در مذمت تقليد ومقلدين وحكم به تكفير ايشان -

ويا الزم وحتمي قرار دادن اجتهاد براي تمام مردم، بخاطر رسيدن وادار ساختن  -

 .ودست يابي به احكام شرعي

 .حرام قرار دادن طيبات ويا اشياي پاك وحالل -

 .اختيار نمودن روش هاي تشدد گرانه برمردم -

 .اعالن خروج وبغاوت بر حاكم وزمامدار مسلمان -

 .خروج وبغاوت بر عليه حاكم ظالم وجابر -

 .حرام قراردن تعليم وآموزش ودعوت بطرف امي گرايي ويا بيسوادي -

حرام دانستن اقامه نماز در غير مساجد چهار گانه به ادعاي اينكه تاسـيس ايـن    -

 .مساجد به اساس تقوي واخالص نبوده است
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 توقف در اداي نماز جمعه به دليل اينكه امت در حالت ضعف ونـاتواني بسـر   -

 .دبر مي

 P565F١.ن از جوامع اسالمي امروزيفاصله گرفت

مخصوصا قشر  –اين بود نمونه هاي از غلو در عصر امروزي كه يك تعداد مردم 

 .كه آگاهانه ويا نا آگاهانه به آن مبتال هستند -جوان 

 :آثار منفي و اضرار غلو

غلو وافراط گرايي در دين اعم از اينكه كلي باشد يا جزئي، عقيدوي باشد يـا عملـي،   
اسالم منافات دارد، آثار و اضـرار متعـدد دنيـوي     مبين نكه با تعاليم واالي دينبراساس اي

چند اضرار عمده آن را در بخشها وجوانـب   خطبهء امروزواخروي را در قبال دارد كه در 
 .ارمد مي ارائه بطور نمونه ومثال مختلف فكري، عقيدوي، عملي واجتماعي،

 :آثار عقيدوي غلو وافراط گرايي -الف

 :لت وگمراهيضال
بزرگترين آثار عقيدوي غلو وافراط گرايي همانا ضاللت وگمراهي، ودور شدن از راه 

هدايت را در  راست است؛ زيرا خداوند متعال در آيات متعدد وهم چنان پيامبر 
: اطاعت وپيروي نمودن قرآن وحكمت كه همانا سنت است منحصر نموده، فرموده است

تبع هدای فال يضل واليشقی ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة  فإما يأتينکم مني هدی فمن"
 . 566F2"ضنکا ونحشره يوم القامة أعمی

خواهد داشت و روز رستاخيز ] و سختى[و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ "
 ."كنيم او را نابينا محشور مى

                                                 
  ).39 -37/ 1الغلو في الدين  مشکلة(    1
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P567F1"ما کتاب اهللا وسنة نبيهترکت فيکم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم به": فرمودند پيامبر 
P.  

12T " چيز را گذاشته ام تا زمانيكه به آن دو چيز چنگ بزنيد گمراهمن در ميان شما بعد از خودم دو 
12T نخواهيد شد" . 

شكي نيست كسيكه از ارشادات الهي روي گرداند خداوند دل وضميرش را منحـرف  
لهي منحرف شدند فرمـوده  ميسازد، چنانچه خداوند متعال در مورد افراديكه از ارشادات ا

 ."برگشتند خدا دلهايشان را برگردانيد] از حق[پس چون ".ML568F2  :است

أَما « :12Tخوانده، فرمودندگمراهي هم عمل كردن خالف سنت را ضاللت و 12Tوپيامبر 
األُمورِ محدثَاتُها وكُلُّ بِدعةٍ  بعد فَإِنَّ خَيرَ الْحديث كتَاب اللَّه وخَيرُ الْهدى هدى محمد وشَرُّ

 .569F3 »ضَالَلَةٌ
12T "12 طريقة محمدبهترين سخن كتاب اهللا، وبهترين روش، روش وT 12T   بدترين امور چيزهاي اسـت كـه

 .تازه در دين ايجاد كرده شود، وهر بدعت ضاللت وگمراهي است

 :تفرق واختالف
وحـدت فكـري ووحـدت    يكي از مقاصد عمدهء شريعت واهداف بـزرگ آن همانـا    

صف مسلمانان است؛ لذا در نصوص متعدد به لزوم جماعت تاكيد، واز تفرق وپراگندگي 
 :تحذير به عمل آمده است، طوريكه خداوند متعال فرموده است

  MA B C D E GFL.570F4  
 ."و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد"

                                                 
 .با شواهد آن حسن گفته است :)1/66( الباني در تحقيق مشكوه  شيخ  )2/899موطأ امام مالك (  1
 . 5 :سوره صف  2
 ).867 :، شماره 335 :ص( صحيح مسلم   3
 103:سوره آل عمران  4
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 ~ { | } Mwv x y z  :ودر آية ديگر فرموده است

و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه داليل آشكار " L.571F1 ¥ ¤ £ ے¡¢
برايشان آمد پراكنده شدند و با هم اختالف پيدا كردند و براى آنان عذابى سهمگين 

 ."است

M  :ونيز فرموده است

L.572F2  
كه شـما را از راه وى  ] ى ديگر[ها اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راه] بدانيد[و"

 ."سازد پيروى مكنيد پراكنده مى

در اين آيات طوريكه مي بينيم خداوند متعال به التزام صـراط مسـتقيم كـه همانـا راه     
وخط جماعت مسلمين است تاكيد نموده از تفرق واختالف، ورفـتن بـه راه هـاي ديگـر     

منـع نمـوده    ،وش هاي اهل بدعتوساير ر ياننصران ان،يهودي ان،مجوسي مانند راه وروش
 . است

لم يکن اهللا ليجمع أمتی أو قال ": 12Tفرمودندوپراگندگي بيم داده، هم از تفرق  12Tوپيامبر 
P573F3"محمد علی ضاللة ويد اهللا مع الجماعة ومن شذ شذ فی النار أمة

P . 
د كـه  اهللا تعالي هيچگاه امتم را يكسره بر ضاللت وگمراهي گرد نمي آورد وبخاطر داشته باشي"

كمك اهللا هميشه شامل حال جماعت ويا گروه مسلمان بوده وكسيكه از جماعت مسـلمانان فاصـله   

 ."گرفته تنها راه برود، تنها در آتش جهنم مي سوزد

افترقت اليهود علی إحدی أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصاری علی ": ونيز، فرمودند
P574F4"وسبعين فرقةثنتين وسبعين فرقة، وتفترق امتی علی ثالث 

P.  
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يهوديان به هفتاد ويك ويا هفتاد ودو گروه، ونصارا به هفتاد ودو گروه تقسيم شـدند، وامـت   "

 . من با تاسف به هفتاد وسه گروه تقسيم خواهد شد

 بـه شـمار   وفيصـله شـده   تفرق وپراگنده گي يك امـر مقـدر  در اين شكي نيست كه  
هـا   آن كه مهمتـرين  وعوامل تفرق اسبابمكلف هستيم تا از مابصفت مسلمان د اما رو مي

جلوگيري نمائيم تـا از نتيجـهء شـوم آن كـه      د،باش مي همانا عدم اطاعت از اهللا وپيامبر او
 .نجات يابيم ،همان عذاب الهي است

 :وادعاي استدراك بر آنناقص دانستن شريعت، 
ـ   د يكي از خصوصيت هاي شريعت اسالمي كامل وتام بودن آن است طوريكه خداون

 :متعال فرموده است

 MTSRQP O N M L K VU L.575F1. 
بـه  [خود را بر شما تمام گردانيـدم و اسـالم را بـراى شـما      امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت"
 ."آيينى برگزيدم] عنوان

12Tكسـيكه مرتكـب غلـو    هـد ولـي   د مـي  ة مباركة فوق كامل بودن دين اسالم را نشانآي
تقيم دين اسالم را ناقص تصور نموده، به دنبال تكميل آن د بطور غير مسگرد مي وانحراف
 .مي افتد

 :آثار فكري غلو وافراط گرايي

 :تناقض ودوگانگي
يكي از نشانه ها وخصوصيات اهل حق همانا ثبات واستقامت بر حق وعدم تناقض 
ودوگانگي بوده است، واين بدان خاطر است كه مصدر فكر وانديشه ايشان كه قرآن 

از تناقض ودوگانگي به دور بوده ومي باشد، چنانچه خداوند متعال در مورد وسنت است 

                                                 
 3:سوره مايده  1
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 MK L NM PO RQ  :عدم موجوديت تناقض در قرآن كريم، فرموده است

TS VU W XL. 576F1  
 . "يافتند انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن اختالف بسيارى مى قرآن نمى] معانى[آيا در "

دت فكر ونظر را ما عمال در اين مي بينيم كه اهل حق با وصف نشانه اين وحعالمه و
اماكن وتفاوت ازمنه همه بر يك منهج، وپيروان يك راه بودند، چنانچه اگـر مـا    بودن دور

. تمام كتابهاي متقدمين ومتاخرين را مطالعه كنيم همه بر يك عقيده وروش تاكيد مي كنند
تغيير  نيز نظر ومفكوره شان ،يير زمان وشرايطبرعكس اهل بدعت را مي بينيم كه با تغاما 

 .مي يابد

 :تشويه ويا بدنام ساختن چهره اسالم
د كه يكي از مثال كن مي دين اسالم ديني است كه مصالح ومفاسد را يكسان مراعات

M  :خداوند متعال مي فرمايد. هاي بارز آن قانون سد ذرايع است

L.577F٢ 
بـه نـادانى خـدا را دشـنام     ] و[خوانند دشنام مدهيد كـه آنـان از روى دشـمنى     را كه جز خدا مىو آنهايى " 

  ."خواهند داد

شكي نيست كه مردم اعمال كساني را كه به اسالم منسوب هستند مستقيما به اسـالم   
هند، پس هرگاه يك فرد ويا گروهي بر خود ويا ديگران تشدد وسختي نمايـد  د مي نسبت

راط گرانه او را مردم به اسالم نسبت مي دهند كه در نتيجه سبب بدنام شـدن  اين عمل اف
 . اسالم مي گردد

  :چنانچه يكي از دسايس يهود بخاطر منحرف ساختن مردم همين كار بود
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 M

L.578F1  
ياوريـد و در پايـان   و جماعتى از اهل كتاب گفتند در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد ايمـان ب "

 ."برگردند] از اسالم[انكار كنيد شايد آنان ] روز[

  :متنفر ساختن مردم از دين
دين مقدس اسالم همانا يسر وسماحت، سهل وآسان گير  يكي از امتيازات وويژگيهاي

هم برداشتن احكام شاقه وطاقت  بودن او است، ويكي از حكمت هاي آمدن پيامبر 
همين اساس توده زيادي به اسالم گرويدند؛ لذا خداوند متعال به فرسا بوده است، وبه 

M0 1 2 3 4 5 876L 579F2  :دگوي مي پيامبرش
 . 

 ."شدند و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى"

12T ودر احاديث هم قصه وداستان امامت معاذ بن جبل     12مشـهور اسـت كـه پيـامبرT 
580F3"أفتان أنت يا معاذ": فرمودند

12T ."آيا تو فتنه گر هستي؟! ذ اي معا" 

د گرد مي پس شكي نيست كه روش هاي افراط گرانه سبب متنفر ساختن مردم از دين
  .درو مي كه اين خود ضربة بزرگي به اسالم به شمار

 :ناپديد شدن وسطيت وميانه روي
يكي يكي از آثار شوم غلو وافراط گرايي همانا ناپديد شدن وسطيت واعتدال است كه 

 . درو مي از خصوصيت هاي ديگر اسالم به شمار
در سـاحات فكـري    اين بود نمونه هـاي چنـدي از آثـار منفـي غلـو وافـراط گرايـي       

در  غيـر از جوانـب فكـري وعقيـدوي     شكي نيست كه غلو وافـراط گرايـي  وعقيدوي، و
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آثـار  دارد اما نظر به قلت وقت به را آثار شوم وبدي  نيز جوانب اجتماعي، سلوكي وغيره
بازهم برخي آثار واضرار آن را بطور كلي ميتوان در آخـر   م وليكن مي ذكر شده فوق اكتفا

 :بر شمرد
 :فشردة كلي آثار وپيامد هاي منفي غلو وافراط گرايي

 .غلو وافراط گرايي شر محض است )1

 .غلو وافراط گرايي با روح اسالم تضاد دارد )2

 . دگرد مي غلو سبب دوري از خداوند )3

 .دگرد مي نقطاع وعدم تداوم به عملغلو سبب ا )4

 .درو مي غلو دليل ضعف عقل وناتواني بينش انسان بحساب )5

 .غلو يكي از راه هاي تسلط شيطان بر انسان است )6

 .غلو دليل جهل وقلت فهم انسان است )7

 .دگرد مي غلو سبب مبتالشدن انسان به وسواس )8

 581F1 .دگرد مي غلو سبب تنگي سينه وحزن دوام دار )9

 

*** 
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 )محبت مال و مقام( تقبيح حرص )40(

از  اسالم با رعايت حد وسط واعتدال در بين نياز هاي روحي وخواسته هاي جسـمي  
 .هدد مي ساير اديان و مكتب هاي فلسفي جهان متمايز بوده، وبرتري خود را نشان

نميخواهد كه نفس خود را از نعمتهاي مادي و لذايذ  اسالم هيچگاه از پيروان خود 
روم سازند، بلكه تا زمانيكه استفاده از نعمتهاي مادي از طريق مشروع و در جسمي مح

حد اعتدال باشد، هيچگونه مخالفتي با آن ندارد، بلكه قرآن محروم ساختن نفس را از 

 Ma b edc f g h i j k  :نعمتهاي حالل اعتدا ناميده است

ml pon q r L 582F1 
شما حالل كرده حرام مشماريد و از ] استفاده[اى اى را كه خدا بر چيزهاى پاكيزه! اى مؤمنان"

 ."دارد حد مگذريد كه خدا از حدگذرندگان را دوست نمى

ارد كه در حد وسط حق جسـم و روح رعايـت شـود، وبـه     د مي اسالم با اينكه اعالم 
جنبهء مادي ومعنوي زندگي هر دو توجه گردد، ولي هر گز اين دو جنبه را در يك سطح 

، بلكه جنبهء معنوي و توجه بـه امـور آخـرت از ديـدگاه اسـالم اصـل و       قرار نداده است
هدف، وجنبهء مادي و امور دنياوي مايهء امتحـان و آزمـايش و بهـرهء زود گـذر و زوال     
پذير، و وسيله اي براي رسيدن به سعادت آخرت معرفي گرديده است؛ بنابرين نبايد دنيـا  

 اهللا متعـال در ايـن مــورد  . ورزيـد  را اسـاس وهـدف قـرار داده در امـور آخـرت غفلـت      
 :دفرماي مي

 ML.583F2 
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يند و خداست كه نزد او پاداشـى  ]براى شما[آزمايشى ] وسيله[اموال شما و فرزندانتان صرفا " 

 ."بزرگ است

: فرمـود 10T 10Tامام ترمذي با سند صحيح از كعب بن عياض روايت كرده كه پيامبر اسالم

 ."أمتي المالإن لكل أمة فتنة، وفتنة "
 . "جهت آزمايش او وجود دارد، و آزمايش امت من در مال است براي هر امت فتنه اي" 

حديث فوق ميرساند كه مردم به مال وثروت چنان ارزش قايل خواهند شد كه همـين  
 .مال سبب آزمايش اين امت خواهد بود

ت كه فـزون  مبارزه براي دستيابي به ثروت در عصر حاضر به پيمانه اي رسيده اس

طلبي و ثروت اندوزي از بزرگترين فتنه و مشكالت اين عصر گشته، و مردم بخـاطر  

ند، گير مي رسيدن به مال و ثروت، ايمان، عقيده و تمام ارزش هاي اخالقي را نا ديده

 .اين حديث است اين همه مصداق واقعي

 :خطر محبت مال ومقام در دين

10Tبن مالك انصاري از رسـول اهللا   امام ترمذي با سند صحيح از طريق كعب  10T  روايـت 
 :دكن مي

 . "ما ذئبان جائعان أرسال في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه"
 

هرگاه دو گرگ گرسنه كه در يك رمهء گوسفند رها شوند آنقدر فساد نمي كنند كـه حـرص   "

 ."شخص بر مال و شرف به دينش ضرر رسانده و فاسدش مي كند

نظور اينكه محبت مال ومقام، حرص و تالش در راه آن چنان به دين انسان و ارتباط م
د كه ضرر دو گرگ گرسنه كه در يك رمـهء گوسـفند   شو مي وي باپروردگارش مضر تمام

 .رها شوند، نسبت به آن كمتر است
سـبب  آن را  از مال وثروت نسبت به امت خود نگراني نموده، و محبت  پيامبر 

  :فرموده است ت خود قرار دادههالكت ام
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نـَْيا َكَما ُبِسَطْت عَ " َلى فـََواللَِّه َال اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن تـُْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ
ُهمْ  َلُكْم فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها َوتـُْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكتـْ  584F١."َمْن َكاَن قـَبـْ

بخدا سوگند، من از فقر شما نمي ترسم، بلكه از آن بيم دارم كه دروازه هاي دنيا به روي شما "

 باز شود همانطور كه بر پيشينيان باز شد، و شما بر سر متاع دنيا با يكديگر، رقابت كنيد آنگونه كـه 

 ."كرد با يكديگر رقابت كردند، و دنيا شما را هالك كند همانطور كه آنان را هالكها  آن

 :حرص وتالش در راه رسيدن به قدرت از نظر اسالم

حرص و تالش در راه آن را به هرعنوانى كه باشـد،  ) منصب(اسالم طلب امارت 

كسانيكه خواستار قدرت انـد،   -بلكه همهء -حرام وممنوع قرار داده است؛ زيرا بيشتر

ن به حكومـت  وبخاطر بدست آوردن آن تالش ميورزند، افراد جاه طلب بوده، ورسيد

ومنصب را بخاطر استعال و برترى باالى ديگران ميخواهند كه نتيجهء حتمى بقـدرت  

 .دباش مى رسيدن اين گونه اشخاص فساد وانحطاط جامعه



يا عبد الرحمن بن سمرة، ال تسأل اإلمارة؛ "قال النبي  :د الرحمن بن سمرة قالعن عب -۱

P585F٢"فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسأله أعنت عليها
P . 

امـارت وحكومـت را   ! اى عبدالرحمن بن سـمره ": براى عبدالرحمن بن سمره گفت پيامبر 

خواست وعالقمندى به تـو داده شـود، مسـؤوليت انجـام آن بـه      درخواست مكن؛ چون از روى در

د، وخداوند در اين كار با تو كمكى نخواهد كرد، اگر بدون درخواسـت تـو،   شو مي عهدهء توسپرده

 ."دباش مى كمك وياري خداوند با تو د، در انجام آنشو مي برايت داده

يا مي، فقال أحد الرجلينأنا ورجالن من بني ع دخلت على النبي :عن أبي موسى قال -۲

 .رنا على بعض ما والك اهللا عز وجلرسول اهللا، أمِّ 
                                                 

 متفق عليه 1
 متفق عليه 2
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إنا واهللا ال نوّلي على هذا العمل أحدًا سأله، وال أحدًا حرص "فقال. مثل ذلك وقال اآلخر

P586F1."عليه
P  

هـا   آن رفتيم، پـس يكـى از   من با دوتن از پسران كاكايم نزد پيامبر  :ابو موسى اشعرى گفت

وديگرى نيـز  . اى رسول خدا، مرا بر برخى از كارهائيكه خداوند به تو سپرده است، مقرر كن :گفت

 .مانند وى سخن گفت

بـوده باشـد،   ) منصب ومقام(سوگند به خداوند، شخصيكه خواستار اين كار": فرمود پيامبر 

 ."ويا برآن حريص باشد نمى گمارم

ن على اإلمارة، وستكون ندامة يوم إنكم ستحرصو ": قال عن أبى هريرة عن النبي  -۳
P587F."القيامة، فنعم المرضعته وبئست الفاطمة

2

حـرص خواهيـد نمـود،    ) مقـام ومنصـب  (بدست آوردن امـارت  شما براي :فرمود پيامبر "

پس اين مقام ومنصب خوب شـير  . درحاليكه امارت موجب ندامت وپشيمانى در آخرت خواهد بود

 ."مى باشد)درحالت بعد از مرگ( ز شير وبد جدا كننده ا) در دنيا(دهنده 

 :دشو مي از احاديث فوق مسايل زير استفاده

اين داليل وامثال آن طلب امارت وخواستار زعامت را با كمـال صـراحت    -الف

 .دكن مي حرام وتأكيد

دليل  نهى صريح پيامبر  سمرةدرحديث عبدالرحمن بن "ال تسأل اإلمارة": جملهء 

علـت ايـن نهـى را عـدم      پيامبر  است بخصوص اينكه بر حرمت قطعى اين عمل

توفيق الهى نصيب اشخاص طالب  :موفقيت چنين اشخاص دركار قرار داده فرمود كه

 .دگرد مي قدرت نبوده، واز يارى ومعونت پروردگار محروم

                                                 
 روايت مسلم 1
 روايت بخارى 2
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ـ  مي نيز نشان عالوه بر ارشادات نبوى، عمل مبارك پيامبر  -ب د كـه طلـب   ده

طالبان قـدرت را محـروم    ته اى در اسالم نيست، وپيامبرقدرت ومنصب كار شايس

."...العمل أحداً سأله واهللا ال نولي على هذا"ساخته فرمود

الزم است كه با افراد قدرت خواه،  براى امت اسالمى با تأسى از پيامبر  -ج

افراديكه ميخواهند با حرص وتالش به قدرت برسند، هيچ همكارى نكرده، وآنها را از 

MÁ ÃÂ Ä Å Æ ÈÇ L.P588F1  .رسيدن بقدرت محروم گردانند

 -پيامبريكه از وحى سخن ميگويد، نه از هوا وهـوس  - طبق فرمودهء پيامبر  -د

شخص طالب امارت وزعامت ناموفق وناكام است، گرچند زمام دار گردد؛ زيرا يارى 

د به شد؛ چون او به اساس طلب، حرص وتالش خوبا نمى وتوفيق الهى شامل حال او

 .اين مقام رسيده است؛ بنابرآن او از كمك غيبى، ومدد الهى محروم ميباشد

به اسالمگرايانى كه ميخواهند از طريـق انتخابـات زعامـت وقـدرت را بدسـت       

اگرهدف شما اسالم، حكومت اسالمى، واجراى احكام اسالمى  دشو مي بياورند، گفته

لطـف   د؛ زيرا به شهادت پيـامبر است، هيچ گاه به اين شيوه به هدف نخواهيد رسي

شـيوهء غيـر   ويارى خداوند با شما نيست، واين شيوهء رسـيدن بقـدرت را پيـامبر   

."ال تسأل اإلمارة": مشروع خوانده است

د كـه  شو مي از روايت هاى متعددى كه در اين مورد نقل وثابت شده، دانسته -هـ

 .خواه نيستعلت ممنوع بودن قدرت خواهى تنها ضعف شخصيت شخص قدرت 

 :حرص ثروت اندوزي

 :فرمود10T 10T نقل است كه پيامبر در حديثي از ابن عباس  

                                                 
 21 :احزابسوره  1
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تَـَغى ثَالِثًا، َوال َيْمُأل َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التـَُّراُب، َويـَتُ « وُب َلْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواِديَاِن ِمْن َماٍل، البـْ

589F. »اللَُّه َعَلى َمْن تَابَ 

1 
و فقـط  . درهء پر از مال و ثروت داشته باشد، به دنبال سومي خواهد رفـت اگر فرزند آدم دو "

 ."خاك است كه شكم او را پر مي كند، و هر كس توبه كند، خداوند توبه اش را مي پذيرد

محبت مال وثروت براي عموم انسان ها امري  :د كهشو مي از اين حديث استفاده

پول داشته باشند، هنوز هم قانع مال و  ي پر ازر خانه هااگفطري وطبيعي است، 

ند، وفقط قبر است كه تمام اين هوس ها را باش مي نبوده، و در فكر جمع آوري بيشتر

از رسول  ابوهريره  :هد، واين حرص باافزايش عمر انسان افزايش مييابدد مي خاتمه

َنتَـْينِ  َشابّا ِفي ال يزَالُ قَلْب الْكَبِيرِ« :روايت نموده است كه فرمود اهللا  ِفي ُحبِّ  :اثـْ

َيا، َوُطوِل اَألَملِ  نـْ  590F2.»الدُّ

 . "دوستي دنيا و آرزوي طو الني :دل انسانهاي كهنسال در دو چيز، همچنان جوان مي ماند"

بندگان خاص خود را مورد عنايت خاص قرار داده، آرامش قلبـي   متعالالبته خداوند 
ـ    كن مي وغناي نفس برايشان عطا  ا كمـال سـكون و اطمينـان سـپري    د كـه زنـدگي آنـان ب

 :دگرد مي
من كانت اآلخرة همه، جعل اهللا غناه في قلبه، ": قال رسول اهللا  :عن أنس بن مالك قال

وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل اهللا فقره بين عيينه، وفرق 
591F3 ."عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إال ما قدر له

 اگر كسيكه نيت او طلب آخرت باشد، خداونـد  :فرمود  كه پيامبرروايت است  ز انس ا"

ـ  مـي  هد، و حال پريشان او را درستد مي قرار) سكون و آرامش( در قلب او استغنا متعال  د، و كن

آثـار فقـر و    خداونـد متعـالو اگر كسيكه نيت او دنيا باشـد،  . دنيا خود بخود حقيرانه براي او مي آيد

                                                 
 متفق عليه 1
 متفق عليه 2
 روايت ترمذي و احمد با سند صحيح 3
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اند، و از دنيا فقط همان سهمي گرد مي د، و حالتش را مضطربكن مي يشاني را بر چهرهء او نمايانپر

 ."با فكر و تالش سهم او افزايش نمي يابد. (براي او خواهد رسيد كه برايش مقدر گشته است
 
 

*** 

 
 





 
 

 

 و برخي احكام آن وجوب توبه، شروط) 41(

بازگشت ورجوع صـادقانه بطـرف اهللا   توبه نمودن از تمام گناهان خورد وبزرگ،  

د رو مـي  جل وجالله، عالوه بر اينكه يكي از اوامر حتمي وقطعي اهللا تعـالي بحسـاب  

همچنان از جملة بهترين وخوبترين اعمال نيز به شما رفته، سبب فالح وكاميابي انسان 

 .دگرد مي توبه كننده در دنيا وآخرت

 :مفهوم توبه

 .دشو مي ا گفتهتوبه در لغت بازگشت ورجوع ر 

توبه عبارت است از ترك كردن گنـاه بـه علـت قباحـت      :ودر اصطالح شريعت

وزشتي آن، اظهار ندامت وپشيماني بر افراط وتقصيري كه در گذشته صورت گرفتـه  

است، تصميم وعزم برعدم عودت بطرف گنـاه، وتالفـي نمـودن آن بـا انجـام دادن      

P592Fطاعات واعمال نيك

1
P. 

  :حكم توبه 

توبه ورجوع نمودن از هرنوع گناه واجب  :دگوي مي ي به نقل از علماامام نوو
د، سپس برخي آيات قرآني را بطور دليل ذكر نموده است كه از آن باش مي وضروري

M  :جمله اين آيت كريمه است كه خداوند متعال در آن فرموده است

L.P593F2 
 ."به كنيد اميد كه رستگار شويدبه درگاه خدا تو] از مرد و زن[اى مؤمنان همگى "

                                                 
 .75 :مفردات راغب ص  1
 31:سوره نور  2
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در اين آية كريمه خداوند متعال تمام مسلمانان را به توبه وبازگشت از گناهان امر 

 . فرموده است كه بر فرضيت آن داللت دارد

 L .P594F1¡ ے ~ | { }M  :ونيز فرموده است
 ."واينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه كنيد"

رد گناهان سابقه از خداوند مغفرت وآمرزش طلـب كنيـد ودر مـورد    يعني در مو

  .گناهان آينده نيز بطرف وي رجوع نمائيد

 ML.P595F2  :ونيز فرموده است
 ."اى راستين كنيد ايد به درگاه خدا توبه اى كسانى كه ايمان آورده"

  :اضرار گناه ومعصيت
د كه گناه ومعصيت اضرار بسيار باش مي يتوبه نمودن از گناهان بخاطري واجب وحتم

خـود  ) الداء والدواء(در كتاب  :خطرناك وتباه كننده را در قبال دارد، طوريكه امام ابن قيم
 :قرار ذيل اندها  آن اضرار گناه را بر شمرده است كه برخي

 محروميت از علم ومعرفت 

 محروميت از طاعات وعبادات 

  احساس وحشت، تنگي وتنهايي در دل 

   برخورد ومواجه شدن با مشكالت 

   احساس ضعف وسستي در بدن 

  نابودي خير وبركت 

   از دست دادن توفيق وياري پرودگار 

                                                 
 3:سوره هود  1
  8:سوره تحريم  2
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   احساس تنگي وتنهايي در سينه 

   عادت گرفتن با گناهان 

   پستي وبي مايگي گنهگار نزد خداوند 

   پستي وفرومايگي گنهگار نزد مردم 

  بر گنهگار  لعنت گفتن حيوانات وچهارپايان 

  ذلت وپستي 

   افتيدن مهر بر دل ومستحق شدن لعنت الهي 

   عدم اجابت دعاء 

   منتشر شدن فساد در خشكي وبحر 

   از بين رفتن غيرت ومردانگي 

   از بين رفتن شرم وحيا 

   فناء ويا زوال نعمات الهي 

   نازل شدن عذاب الهي 

   چيره شدن ترس ورعب در قلب گنهگار 

  م شيطان افتيدن در دا 

   خاتمة بد 

  مواجه شدن با عذاب اخروي . 

*** 
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 :فضايل توبه

توبه وبازگشت از گناهان صغيره وكبيره طوريكـه يـك امـر ووجيبـة الهـي بـر        

د كه از آن جملـه  باش مي د، همچنان داراي فضيلت متعدد نيزرو مي مسلمانان به شمار

 .برخي از فضايل آن را ميتوان بر شمرد

M  :ل توبه كنندگان را دوست دارد، طوريكه فرموده استخداوند متعا -1

L .P596F1
P  

 ."ندكن مي وتوابون كساني اند بكثرت توبه. دارد كاران و پاكيزگان را دوست مى خداوند توبه"

د، طوريكـه خداونـد متعـال فرمـوده     گـرد  مي توبه سبب فالح وكاميابي توبه كننده -2
 :است

  ML.P597F2 
 . "به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد] از مرد و زن[ؤمنان همگى اى م"

ومؤمنين صالح است، طوريكه اهللا تعالي توبة موسي  توبه از صفات پيامبران -3

M  :را ذكر نموده، فرموده است ÷

L.598F3 
ن را در هم كوبيد وموسي بيهوش گرديده هنگاميكه پروردگارش در برابر كوه جلوه گر شد آ" 

م ومـن  گـرد  مي تو منزهي من به سوي تو بر! پروردگارا :به زمين افتاد، وقتي كه به هوش آمد گفت

  ."نخستين مؤمنان هستم
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M  :ودر مورد مؤمنين فرموده است

L.P599F١ 
ت كه توبه كننده، پرسـتنده، سپاسـگزار   از جملة اوصاف اين مؤمنان وساير مسلمانان اين اس" 

ـ  مـي  گردنده، نماز گزار، دستور دهنده به كار نيك باز دارنده از كار بد وحافظ قوانين خـدا  ند، باش

 ."ومژده بده به اين مؤمنان

 :توبهمراتب 

 :دگرد مي توبه مراتب مختلفي دارد كه ذيال بيان

ترين ومؤكد ترين انواع توبه وبازگشت نمودن از كفر بطرف ايمان كه بزرگ – 1

M  :د، طوريكه خداوند متعال فرموده استرو مي توبه به شمار

L.P600F2
P  

 ."شود اند بگو اگر بازايستند آنچه گذشته است برايشان آمرزيده مى به كسانى كه كفر ورزيده" 

 .توبه وبازگشت از كبائر – 2
 .توبه وبازگشت از گناهان صغائر – 3

 :شرايط توبه

در مؤثريـت  هـا   آن توبه طوريكه مراتب دارد شرايط نيز دارد كـه تحقـق يـافتن   

 :د، وآن شرايط عبارت اند ازباش مي وقبوليت توبه مهم وضروري
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يعني منظور وهدف توبه كننده از توبـه اش  . اخالص وكسب رضاي اهللا متعال -1

نه كـدام هـدف   تنها كسب رضامندي اهللا متعال، نايل شدن به عفو وگذشت او باشد، 

 .ترس وبيم از حاكم ويا مردم، ريا وخود نمايي وغيره :ديگر، مانند

زيرا تنها احساس ندامت است كه انسان را به توبـه   ؛ندامت وپشيماني از گناه -2

 .هدد مي وادار ساخته واورا در توبه اش صادق نشان

مل گناه اگر خود داري نمودن ويا باز ايستاد شدن از گناه، طوريكه فعل ويا ع -3

عبارت از ترك فرض ويا واجبي از واجبات ديني باشد پس مفهوم خود داري نمودن 

 .از آن گناه اين است كه به فعل آن فرض ويا واجب فورا اقدام نمايد

بطور مثال شخصيكه در گذشته با وصف معتقد بودن به فرضيت زكات وصاحب  

يجاب مي نمايد تا زكات مـالش  نصاب بودن، زكات مالش را نميداد، پس شرط باال ا

 .را تاديه نمايد

 ويا اگر انسان در نيكي واحسان بـه پـدر ومـادرش در گذشـته خـود را مقصـر      

 .ست پس بايد تقصير را ترك نموده به خدمت واحسان ايشان بشتابداند مي

سـت  اند مي ويا اگر انسان در صله رحمي با اقارب وخويشاوندانش خودرا مقصر 

 .ايجاب مي نمايد تا با ايشان صله رحمي نمايد پس شرط سوم توبه

 واگر معصيت ويا عمل گناه عبارت از فعل حرام باشد پس شـرط فـوق ايجـاب    

 .د تا توبه كننده فورا از آن عمل خود داري نمايدنماي مي

بطور مثال شخصيكه در گذشته سود مي خورد ويا شراب مي نوشيد ويا يك عمل 

د تـا توبـه كننـده آن    نماي مي اد پس شرط فوق ايجابد يم ناشايستة اخالقي را انجام

 .عمل را ترك نمايد

ويا شخصيكه در گذشته دروغ مي گفت ودر مال مردم ويا بيت المال خيانت مي  

كرد پس شرط فوق ايجاب مي نمايد تا هرچه زود از دروغ وخيانـت پرهيـز نمايـد،    
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ورده باشد پـس بايـد آن   واگر توسط دروغ ويافريب وتزوير مال وثروتي را بدست آ

 .اموال را به صاحبانش مسترد نمايد

اما بر خالف شرط فوق شخصيكه ادعاي توبه را نمايد ولي از فعل حرام اجتنـاب  

ننمايد ويابه انجام دادن عمل فرض ويا واجب اقدام ننمايد پس توبة آن مدار اعتبـار  

 .نمي باشد

 .عزم قاطع در آينده بر عدم عودت بطرف گناه -4

 :توبه بايد در زمان معين آن باشد، وزمان مشخص توبه دو زمان است -5
زمان خاص براي هر انسان كه عبارت از فرارسيدن اجل انسـان اسـت، يعنـي     –الف 

  :توبه بايد قبل از فرارسيدن مرگ باشد، طوريكه خداوند متعال فرموده است

 M

L.601F1 
گويـد اكنـون توبـه     كنند تا وقتى كه مر گ يكى از ايشان دررسد مـى  ىتوبه كسانى كه گناه م"

 ."كردم پذيرفته نيست

M  :ونيز فرموده است

L.602F2 
سـودى نـداد   هـا   آن هنگامى كه عذاب ما را مشـاهده كردنـد ديگـر ايمانشـان بـراى     ] لى[و"

در باره بندگانش چنـين جـارى شـده و آنجاسـت كـه نابـاوران زيـان        ] ازديرب[خداست كه از  نت

سـودى نـداد   هـا   آن هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردنـد ديگـر ايمانشـان بـراى    ] لى[و.اند كرده

در باره بندگانش چنـين جـارى شـده و آنجاسـت كـه نابـاوران زيـان        ] ديرباز[خداست كه از  نت

 ."اند كرده
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م انسانها كه همانا طلوع آفتاب از طرف مغرب است، چنانچه زمان عام براي تما – 2
َقِطُع التـَّْوبَُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن ": فرمودند پيامبر  َقِطَع التـَّْوبَُة َوَال تـَنـْ َقِطُع اْلِهْجَرُة َحتَّى تـَنـْ الَ تـَنـْ
P603F1"َمْغرِِبَها

P. 
وتوبه به پايان نمي رسد تا اينكه آفتاب هجرت به پايان نمي رسد تا اينكه توبه به پايان رسد، "

 ."از طرف مغرب برايد

د چنانچه گرد مي زمانيكه آفتاب از طرف غروب طلوع نمايد، پس دروازة توبه مسدود

 = > ; : M0 1 2 3 4 5 6 7 98  :خداوند متعال فرموده است

> @ ? CBA L.P604F2
P  

كه قبال ايمان نياورده يا خيرى در آيد كسى ] پديد[هاى پروردگارت  اى از نشانه روزى كه پاره"

 ."بخشد ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى

 

*** 
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يزى را با او شريك مگردانيد، و به پدر و مادر احسان كنيـد و در بـارهء   وخدا را بپرستيد و چ"

مانـده و   خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشـين و در راه  

 ."دارد كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى] نيكى كنيد[بردگان خود 

اعم از حق خداوند، وحقـوق بنـدگان و آداب    -الميآيهء فوق يك سلسله حقوق اس 
معاشرت را بيان داشته است كه شامل توحيد ويكتا پرستي، احسان ونيكو كاري بـا تمـام   

 .دباش مي گروه هاي كه مستحق وسزاوار احسان هستند،
 اگر مردم اين آيه را سر مشق زندگي خود قرار بدهنـد، بـه سـعادت دو جهـان نايـل     

ـ  مي عهء كه تنها خدا را پرستشند، آري جامشو مي د، و بـا احتـرام و نيكـي بـا پـدر و      كن
هـد،  د مـي  د، خويشاوندان خود را مورد مهر ومحبت واحسـان قـرار  نماي مي مادرش رفتار

، ياور وسرپرستي ندارند، ونيازمند كمـك مـادي   اند داده يتيماني را كه پدرشان را از دست
هـد،  د مـي  سان ونيكو كاري خود قـرار ومعنوي وتربيت اخالقي هستند، تحت پوشش اح

وآنان را نميگذارد تادر اثر نياز مادي ويانبودن تربيت واخالق درست دچار انحراف شوند، 
 وهمچنان همسايه هاي نزديك ودور، همدمان ورفيقان سفر وحضر را مـورد توجـه قـرار   

مـال و اوالد و  د، مسافر دور افتاده از نماي مي هد، ونسبت به آنان كمال نيكي واحساند مي
خانه را فراموش نميكند، وميداند كه نيازمند كمك هستند، طبقهء ضعيف، خدمت گزاران 
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ند از نظر او دور نميباشند ومشـمول عنايـت او   باش مي وكنيزان كه محرومترين قشر جامعه
 .هستند

است كه سرشار از خير و بركـت، تعـاون وهمكـاري،     اي جامعهچنين جامعه،  مسلماً 
بت، صداقت، امانت وفدا كاري وهمان جامعهء است كـه دانشـمندان و فالسـفه    مهر ومح

بنام مدينهء فاضله سالها در عالم خيال بدنبال آن بودنـد، ولـي اسـالم در نخسـتين دوران     
 .بوجود آورد تحقق بخشيد، ومدينهء فاضله را در مدينهء منورهآن را  حكومتش

 :حق پروردگار متعال -1

هـد  د مي دم را به عبادت وبندگي پروردگار وترك شرك دعوتآيهء كريمه نخست مر
10Tكه طبق تعبير پيامبر  10T  دباشـ  مـي  در حديث متفق عليه حق مخصوص خالق بر بنـدگان :

  ."حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا"
ار حق خداوند بر بندگان اينكه او را به يگانگي عبادت بكنند، وهـيچ چيـز را شـريك او قـر    " 

 ."ندهند

واين دعوت سر خط دعوت قرآني و ريشهء اصلي تمام برنامه هـاي اسـالمي اسـت؛     
زيرا دعوت به توحيد ويكتا پرستي روح را پاك، نيت را خالص، اراده را قـوي و تصـميم   

 . را براي انجام هر برنامهء مفيد محكم ميسازد

 :نيكي با پدر ومادر -2

را به تعقيب عبادت خداوند آورده، بعـد  ) مادرپدر و( نيكي و احسان به والدين سپس
 :از عبادت اهللا متعال خدمت والـدين را از مهمتـرين فـرايض و نيكيهـا قـرار داده اسـت      

ML"و به پدر و مادر احسان كنيد". 
بـا   24-23:چگونگي اين احسان، خدمت ونيكي فرزند با پدر ومادر در سـورهء اسـرا  

 :تفصيل بيشتر چنين آمده است



 

 389 سورة نساء 36گانه در آية  حقوق ده

 M

L.606F1 
احسان كنيد، اگـر يكـى از   ] خود[پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر "

اف مگو و به آنان پرخاش مكـن  ] حتى[ها  آن آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به

پروردگارا آن دو  :و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو.سخنى شايسته بگوىها  آن و با

 ."را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند

آيهء فوق چگونگي احسان ونيكي فرزند نسبت به پدر ومـادر را بيـان نمـوده اسـت،     
ني در اواخـر عمـر   به سن پيري ميرسند، ضعف و ناتوا بخصوص در هنگاميكه پدر ومادر

بر آنان غلبه مي يابد، ونياز بيشتري به خدمت، ادب واحترام اوالدشان دارند، خداونـد بـه   
هد كه هميشه امور ذيل را در حق والدين شان انجام دهند كـه ايـن   د مي مسلمانان دستور

 :درو مي بشمارها  آن امور مصداق حسن معامله و رفتار نيك با
د نبايد كوچكترين بي ادبي كن مي و مادرش مشاهده در مقابل آنچه كه از پدر -1

 .از خود نشان دهد) فاُ(مانند گفتن كلمهء

نبايد بر سر ايشان داد بزند وچيزي بگويد كه باعث نا راحتي پدر و مـادرش   -2

 .شود

 .با كمال ادب واحترام والفاظ شيرين با آنان سخن گويد -3

 .ا ايشان بر خورد نمايدبا كمال تواضع، احترام وفروتني توأم با مهرباني ب -4

بايد براي پدر ومادرش در پيشگاه خدا طلب آمرزش كند، حق واحسان آنان  -5

 . را نسبت به خود فراموش ننمايد
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 :نيكي با خويشاوندان -3

  .Mp q L  :هد كه با همه خويشاوندان نيكـي كـرده شـود   د مي سپس دستور 
 ."معاملهء نيك داشته باشيد و در بارهء خويشاوندان"

10Tقرآنكــريم وحــديث پيــامبر   10T صــلهء "گــاهي بــه عنــوان :بــا تعبيــر هــاي مختلــف
 به موضوع پيونـد وحقـوق خويشـاوندي تأكيـد    "احسان به اقارب"وگاهي به عنوان"رحم

 . دنماي مي
توصـيه  هـا   آن در قرآن كريم در هر آيه كه نسبت به خدمت والدين و رفتار نيـك بـا   

و اداي حقوق خويشاوندان نيز تأكيد  به حسن رفتار نسبت Mp q L شده با بيان 
 .وتوصيه گرديده است

ي بيشماري اهميت صلهء رحم وحسن رفتار با آنها، وعواقـب  ها حديث وهمچنان در 
 :زشت قطع پيوند خويشاوندي بيان گرديده است

 زوج النبي لعن عائشة:10عن النبيT10T الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن ": قال
 607F1."قطعها قطعته

پيونـد قرابـت   ("رحـم "واژهء": همسر پيامبر از پيامبر روايت كرده اسـت كـه فرمـود   عايشه  

از  –يكي از اسـماي پروردگـار    -"رحمن"اشتقاق از ريشه اي گرفته شده است كه) وخويشاوندي

آن اشتقاق يافته است؛ بنابرين هر كس او را وصل كند، پيوند او با اهللا پاك بر قرار بوده، و هـر كـه   

 ."دگرد مي وندي را قطع نمود، پيوند او با خدا قطعپيوند خويشا

 :)افراد مستضعف و نيازمند جامعه( حقوق يتيمان و مستمندان -5 و 4

اعـم از   –قرآن كريم عالوه بر حقوق خويشاوندان، بر حقوق تمام طبقات مستضعف 

ــتمندان   ــر مس ــان وديگ ــت    -يتيم ــوده اس ــرده فرم ــد ك   .Mr s L  :تأكي
 ."ندان نيكي و احسان نماييدوبا يتيمان و مستم" 
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زيرا در يك جامعهء سالم كه عدالت در آن بر قرار است افـراد معلـول واز كـار    

بر خالف ها  آن نيز وجود خواهند داشت كه فراموش كردنها  آن افتاده، يتيمان ومانند

بـه شـدت تأكيـد نمـوده     ها  آن تمام اصول انساني است؛ لذا اسالم به نيكي و تعاون

 :يك حديث صحيح در مورد يتيمان توصيهء نبوي چنين آمده استاست، در 

َوَأَشاَر بِالسَّبَّابَِة  »َأنَا وََكاِفُل اْلَيِتيِم ِفي اْلَجنَِّة َهَكَذا« :َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َقالَ  َعْن َسْهٍل 

نَـُهَما َشْيًئا  608F1.َواْلُوْسَطى َوفـَرََّج بـَيـْ

فاصـله  هـا   آن رهء دو انگشت سبابه و ميانه كه قدري ميانبا اشا رسول اهللا  :سهل مي گويد"

 .»"من و سرپرست يتيم در بهشت، اينگونه خواهيم بود« :انداخته بود، فرمود

 :دفرماي ميودر بارهء خدمت وكمك به نيازمندان، بيماران و افراد مستمند  

اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، ال َيْظِلُمُه، َوال « :َقالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  :بَعْن َعْبِداللَِّه ْبِن ُعَمَر "

ُه َعْنُه  ُيْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّه ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة، فـَرََّج اللَّ 
 609F٢.»َستَـَرُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ُكْربًَة ِمْن ُكُربَاِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما

. مسلمان، برادر مسلمان اسـت « :فرمود روايت است كه رسول اهللا باز عبداهللا بن عمر "

هركس، در صدد برآورده ساختن نياز . نمي نمايد) ظالم(او را تسليم  د وكن نمي بدينجهت به او ظلم

هر كس، مشكل برادر مسلمانش . او بر مي آيدبرادر مسلمانش باشد، خداوند در صدد رفع نيازهاي 

و هر كس كـه  . را برطرف سازد، خداوند مشكلي از مشكالت روز قيامت او را بر طرف خواهد كرد

 ."هاي او را در روز قيامت، خواهد پوشاند عيب برادر مسلمانش را بپوشاند، خداوند عيب

 :حقوق همسايگان دور و نزديك -7 و 6

  :دفرماي مي ق همسايگان تأكيد ورزيدهآيهء مباركه به حقو 

 Mut v w x L "و با همسايهء دور و نزديك نيكي كنيد". 

                                                 
 روايت بخارى 1
 روايت بخارى 2
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منظور از همسايهء نزديك كسيكه عالوه بر همسـايگي جنبـهء خويشـاوندي نيـز     

 .داشته باشد، وبعضي از مفسران دوري و نزديكي همسايه را از لحاظ مكان دانسته اند

 :همسايه سه قسم است
كه يك حق دارد، وآن همسايهء غير مسـلمان اسـت كـه تنهـاحق      همسايهء -1

 .همسايه بودن را دارد

همسايهء كه دو حق دارد، و آن همسايهء مسلمان است كه حق مسلمان بودن  -2

 .و حق همسايه بودن را دارد

همسايه اي كـه سـه حـق دارد، وآن همسـايهء مسـلمان اسـت كـه پيونـد          -3

حق قرابت، حق اسالم وحق همسايه بـودن   خويشاوندي نيز دارد، پس چنين همسايه

.دباش مي را دارا

از توضيحات فوق دانسته شد كه همسايهء غير مسمان نيز از حقـوقي برخـوردار    

.است

در ضمن وصاياي جبريـل   حق جوار در اسالم به قدري اهميت دارد كه پيامبر 

َورِّثُهُ َما زَاَل ُيوِصيِني ِجْبرِيُل بِاْلجَ ": چنين ارشاد فرموده است 610F. »اِر َحتَّى ظَنَـْنُت َأنَُّه َسيـُ

1 
جبرئيل آنقدر مرا در مورد همسايه سفارش نمود كه خيال كردم او را شريك ارث، قـرار مـي   "

 ."دهد

مْن يا رسوَل  :ِقيل »واللَِّه ال يـُْؤِمن، واللَِّه ال يـُْؤِمن،« :": دفرماي مي و در حديث ديگر 

 611F2.»جارُُه بـََوائَِقُه، ال يْأمنُ  :الَّذي« :اللَّه؟ قال
گفتـه  .. بخدا مؤمن شمرده نمي شود بخدا مؤمن شمرده نمي شود بخدا مؤمن شمرده نمي شود"

 .".كسي كه همسايه اش از شر او در امان نمي باشد :شد چه كسي يا رسول اهللا؟ فرمود

                                                 
 متفق عليه 1
 متفق عليه 2



 

 393 سورة نساء 36گانه در آية  حقوق ده

 :حق دوست و رفيق – 8

د، تأكيـد نمـوده   ورفاقـت دار  سپس قرآنكريم به حقوق كسانيكه با انسان دوستي

 ."با دوست وهمدم خود نيكي كنيد"والصاحبِ بِالجنبِ  :فرمود

مفهوم عام وشامل دارد هركسيكه بـا انسـان نـوع    ) y  z (اين تعبير 

نشست و برخاست داشته باشد اعم از اينكه دوست دايمي باشد يـا دوسـت مؤقـت    

 .دگير مي را در برمانند رفيق سفر، همكار، مراجع، شاگرد، مشاور وخدمتگزار 

اين در حقيقت يك دستور جامع وكلي است براي حسن معاشرت نسبت به تمام  

 .كسانيكه با انسان ارتباط دارند

 :نيكي با مسافران -9

سفارش شـده   M{ | L  با لفظها  آن گروه ديگري كه در اين آيه در بارهء 

د، با اينكه ممكن در شهر نكن مي مسافراني هستند كه در سفر و بالد غربت احتياج پيدا

 .خود افراد متمكني باشند

قرآنكريم در آيات متعددي در مورد احسان ونيكي با مسافران تأكيد نموده وآنها  

 .را مستحق كمك وصدقات خوانده است

 :نيكي با بردگان و خدمتگزاران -10

ران آخرين توصيهء اين آيهء مباركه راجع به احسان و نيكي با بردگان و خدمتگزا

 ~ {M   :نـد رو مـي  طبقهء مظلوم ومستضعف جامعـه بشـمار  ها  آن است؛ چون

 .Lے¡
 ."با بردگان نيكي كنيد"

د؛ چون گرد مي در حقيقت آيه با حق اهللا پاك آغاز يافته، و با حقوق بردگان پايان 

 .اين حقوق همه با يكديگر پيوند نا گسستني دارند
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راد اقوام مغلوب را غـالم وكنيـز خـود    اسالم زماني ظهور كرد كه ملتهاى فاتح اف

قرار ميدادند، وآنها را چون حيوانات استخدام مينمودند، و به كار هاى دشوار وطاقت 

 .قائل نبودندها  آن فرسا مكلف ميساختند، وهيچ حقي درجامعه براى

اسالم از يك سو زمينهء تدريجى آزادى برد گـان را فـراهم سـاخته، واز سـوى     

بـه حقـوق    است كه با آنان رفتار نيك صـورت بگيـرد، پيـامبر    ديگرتأكيد نموده 

 :اساسى ورفتار برادرانه باآنان اشاره نموده فرموده است

يَا أَبَا َذرٍّ، َأَعيـَّْرتَُه بِأُمِِّه؟ « :ِإنِّي َسابـَْبُت رَُجًال فـََعيـَّْرتُُه بُِأمِِّه، فـََقاَل ِلَي النَِّبيُّ  :قَالَ  َعْن أَِبْي َذرٍّ 

 يَِدِه، نََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم، َجَعَلُهُم اللَُّه َتْحَت أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحتَ إِ 
ْلِبْسُه ِممَّا يـَْلَبُس، َوال ُتَكلُِّفوُهْم َما يـَْغِلبُـُهْم، فَِإْن َكلَّْفُتُمو  ْلُيْطِعْمُه ِممَّا يَْأُكُل، َوْليـُ 612F. »ُهْم فََأِعيُنوُهمْ فـَ

1 
، )بخاطر اينكه مـادرش كنيـزي بـود   (روزي با غالمم درگير شدم و او را  :ميگويد ابوذر غفاري

 :فرمود رسول اهللا  .تحقير نمودم
معلوم است كه هنوز عـادات جاهليـت   ! اين غالم را بخاطر مادرش تحقير نمودي؟! اي ابوذر" 

 . در شما وجود دارد

. خداوند آنان را در اختيار شما قـرار داده اسـت  . ن شما، برادران شما هستندغالمان و زيردستا 

ـ  مي هر كسي كه غالم ياخدمتگزاري دارد، بايد از همان غذا و لباسي كه خودش استفاده د بـه او  كن

و . نيز بدهد و عالوه بر اين، به آنان دستور ندهيد كاري را كه از توانشان خارج است، انجام دهنـد 

 ."دستوري صادر كرديد، باآنان همكاري كنيد اگر چنين

 

*** 

 

                                                 
 متفق عليه 1



 
 

 

 حكمت و فلسفة ازدواج  )43(

  :فلسفة مشروعيت ازدواج

، ويا جفتگرايي يكي از سنت هاي الهـي بـوده كـه در فطـرت     "ازدواج وزوجيـت"اصل 
وسرشت هر مخلوق وموجود زنده، اعم از حيوانات ونباتات بـه وديعـت گذاشـته شـده     

زنده جانها در اين است كـه خداونـد متعـال انسـان را      نسانها از سايرالبته تفاوت ا. است
مانند ساير حيوانات در بهره گيري از يك ديگر آزاد ومطلق العنان نگذاشـته، بلكـه نظـام    
 وقانوني را كه مطابق كرامت انساني بوده، وسبب حفظ شرف وحيثيت هريكي از مرد وزن

كه اساس آن را رضامندي طرفين، ايجـاب  "عينكاح، ويا ازدواج شر": د به عنوانگرد مي
 . معرفي نموده است هد،د مي وقبول وپرداخت مهر تشكيل

د كه برخي از پيروان اديـان باطـل، افكـار وفرهنگهـاي غلـط      شو مي اما با تاسف ديده
را ناديده گرفته بـا داليـل غيـر موجـه از ازدواج      ونادرست بشري اين سنت فطري والهي

ورزند، وبه باور سطحي وغيـر شـرعي وغيـر منطقـي ايشـان زن يـك        امتناع ورزيده ومي
مخلوق ناپاك وموجود شيطاني بوده كه راه نجات از گرفتار شدن به دام آن را تنها ميتوان 

  .در گوشه گيري ورهبانيت، ويا فرار از ازدواج ومسئووليت هاي آن ميتوان سراغ كرد
فتگرايـي راه تفـريط را در پـيش    برخالف نظر قبلي برخي ديگر در مـورد ازدواج وج 

ند كه زن تنها بخاطر اشـباع غريـزة جنسـي مـرد آفريـده شـده       نماي مي گرفته چنين تصور
 .دباش مي تنها ترتيب وتنظيم امور منزل وهدف از ازدواج

اما دين مقدس اسالم از يك طرف بر روي فرهنگ رهبانيت وگوشه گيري وترك 
وهمسر داري را يكي از آيات ونشانه هاي ازدواج خط قرمز كشيده، زوجيت وهمسري 
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يكي از قدرت وحكمت خداوندي قرار داده، واز طرف ديگر با معرفي نمودن حقوق هر

ML P613F1 اش  زن وشوهر توسط اين فرموده
P  

] بـر عهـده مـردان   [كه بر عهده زنان است به طور شايسته به نفع آنان ] وظايفى[و مانند همان "

 ."است

ن وشوهر را تحكيم بيشتر بخشيده، بـاور دومـي را هـم محكـوم نمـوده      روابط بين ز 
 .است

چنانچه خداوند متعال در مورد اينكه زوجيت يكي از نشانه هاي قدرت الهي، ودر 
 :د، ارشاد فرموده استباش مي عين زمان زمينة خوبي براي پيداشدن مودت ومهرباني

M

L P614F2
P  

كي از نشانه هاي وجود، قدرت وحكمت خداوند آن است كه از جنس خودتان همسراني را ي"

براي شما قرار داد تا در كنار او آرامش يابيد، ودر بين شما دوستي ودلسـوزي قـرار داد، ودر ايـن    

 . "هاي براي كسانيكه بينديشند وجود دارد نشانه
اف عمـدة خلقـت انسـانها بـه     در اين شكي نيست تعمير وآبادي زمين كه يكي از اهد

يابد كه در مابين انسانهاي ساكن  د به صورت درست وصحيح زماني تحقق ميرو مي شمار
در روي زمين روحية مودت ومهرباني، ترحم ودلسوزي، صداقت وصميميت وجود داشته 

د يگانه زمينة بسيار خوب براي تحقق دوسـتي  شو مي وطوريكه از آيت فوق دانسته. باشد
د، كـه  باشـ  مـي  رحم ودلسوزي در مابين انسانها همانا ازدواج وزوجيت مشـروع ومودت ت

بوسيلة آن اين مودت ودوستي به ساير انسانهاي كه در نتيجة اين ازدواج مشروع بـه دنيـا   
  .نمايد سرايت مي آيند، مي

                                                 
 .228 :سوره بقره  1

 .21 :سوره روم   2



 

 397 ازدواج ةحكمت و فلسف

رهبانيت وترك ازدواج را بگونة انحراف  وبنا بر همين اساس پيامبر گرامي اسالم 
روش خودش قرار داده، در مورد يكي از آن سه نفري كه تصميم عدم ازدواج از سنت و

َأَما واِهللا إنِّي ألْخَشاُكْم ِهللا، َوأَتْـَقاُكْم َلُه، َلِكنِّي أُصوُم َوأُْفِطُر، ": را گرفته بودند، فرموده است
P615F1"َلْيَس ِمنِّيوُأَصلِّي َوَأْرُقُد، َوأَتـََزوَُّج النِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَـ 

P . 
سوگند به خدا من نسبت به شما با وصف اينكه خدا ترس تر ومتقي تر هستم اما روز هـاي را  "

بم، خـوا  مـي  نم وگـاهي خوا مي م وروز هاي را روزه نميگيرم، گاهي از طرف شب نمازگير مي روزه

گـردد از مـن،    م وبدانيد كسيكه از راه ورسم مـن منحـرف  كن مي ودر پهلوي اين اعمال ازدواج هم

 ."يعني از امت من بشمار نميرود

 :مشروعيت ازدواج داليل

طوريكه هريكي از آيت وحديث فوق مشروعيت ازدواج را در اسـالم بـه اثبـات مـي     
را هـا   آن رساند هم چنان داليل ديگري در ايـن زمينـه وجـود دارد كـه ميتـوان برخـي از      

 . خدمت شنوندگان عزيز تقديم كرد
ل مسلمانان را به به ازدواج درآودن مردان وزنان شايسته وصالح امر خداوند متعا – 1

M  :نموده فرموده است

L P616F2
P. 

بـا تهيـة   { خـويش را  } ازدواج{ مردان وزنان مجرد خود را وغالمان وكنيزان شايستة  يعني "

به وتنگدستي ايشان ننيگريد ونگران آيندة و{ به ازدواج يك ديگر در آوريد } نفقه وپرداخت مهريه 

وازدواج شان براي حفـظ عفـت ودوري از گنـاه    { اگر فقيروتنگدست باشند } ايشان نباشيد چراكه

بي گمـان خداونـد داري   . خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا وبي نياز مي گرداند} انجام گيرد

 . "است} ازنيات همگان{آگاه } بوده و{نعمت فراخ 

                                                 
 ). 5063(شماره حديث 1100  :صحيح البخاري ص  1
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نصاب ويا تعدا زناني را كه يك انسان  در آيت ديگر در ضمن امر به ازدواج، – 2

 MT U V W X  :ميتواند باايشان ازدواج كند مشخص نموده، فرموده است

[ZY \ ] ^ _ ` a cb d e hgf i j k ml n o 
p qL P617F1

P. 
راي شـما حـالل   اگر ترسيديد كه در بارة يتيمان نتوانيد دادگري كنيد پس با زنان ديگري كه ب"

اند ودوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد اگر هم مي ترسيد كـه نتوانيـد ميـان زنـان     

دادگري وعدالت را مراعات نمائيد پس به يك زن اكتفا كنيد، يا با كنيزان خود ازدواج نمائيـد ايـن   

 . "د كه كمتر دچار كج روي وستم شويدشو مي سبب

ديث صحيح مشخصات عمدة زني را كه يك مرد عاقل ودور در يك ح پيامبر  – 3
: انديش آن را بايد به صفت همسر خوب وشايسته انتخاب نمايد، ذكر نموده فرموده است

P618F2"تـََزوَُّجوا الَوُلوَد الَوُدوَد فَِإّنّ◌ی ُمَکاثـٌّر ِبُکم األَُممَ "
P. 

سيار دوسـت دارنـدة شـوهران    شما با زنانيكه از فاميل ولود يعني بسيار زاينده، وودود يعني ب"

زيرا من در روز قيامت به بسيار بودن تعداد امتم بر ديگـر امتهـا افتخـار مـي      ؛باشند ازدواج نمائيد

 ."كنم

در يك حديث ديگر قشر جوانان را كه توانايي ازدواج را در  هم چنان پيامبر  – 4
اِب َمِن اسَتطَاَع ِمنُکم الَباَءَة ا َمعَشَر الشَّبَ ي": خود ميبينند، مخاطب قرار داده فرموده است

P619F3"فَِإنَُّه َأَغضُّ لِلَبَصر َو َأحَصُن للَفرجِ  ؛َفلَيتَـَزوَّج
P. 

ازدواج را داشته باشـد پـس بايـد     -جسمي ومالي  –از شما كسي توانايي ! اي گروه جوانان"

وشرمگاه از زيرا ازدواج سبب محفوظ ماندن چشم از نظر حرام، ومصئون ماندن فرج  ؛ازدواج نمايد

  ."فعل وعمل حرام مي گردد

                                                 
 .3 :سوره نساء  1
شمارة حديث  234:سنن ابوداود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ص) حسن صحيح(  2

 )2050.( 
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در حديث ديگر زن نيك وپارسا را بهترين متاع ويا وسيلة بهره گيري  پيامبر  – 5
نيا الَمرَأُة الصَّاِلحةُ ": خوب دنيا معرفي نموده، فرموده است نَيا َمَتاٌع، َوَخيُر َمَتا ِع الدَّ P620F١"الدَّ

P.  
 ."ت وبهترين متاع آن، زن پاك وپرهيزگار استهمة مظاهر دنيا ماية تمتع وبهره مندي اس"

 :هاي مشروعيت ازدواجو حكمت برخي از فوائد

طوريكه ساير اوامر ومقررات شرعي خالي از فوايد وحكمت نبوده ونيست، هم چنان 
كه برخي از داليل مشروعيت آن قبال ذكر گرديـد، داراي فوائـد وحكمـت     ازدواج شرعي

آن را ميتـوان در اينجـا بطـور     وايد وحكمت هاي عمدةهاي متعددي است كه برخي از ف
  .فشرده بر شمرد

او است، وامـر   ازدواج يكي از زمينه هاي تعميل اوامر وارشادات خدا وپيامبر  – 1
 .خدا وپيامبر در اين مورد در هنگام ارائة داليل مشروعيت ازدواج بيان گرديد

ن است كه از سنت پيامبرشان يكي از ماموريت ها ومكلفيت هاي مسلمانان اي – 2
اطاعت وپيروي نمايند، وازدواج يكي از زمينه هاي عملي پيروي نمودن از سنت پيامبر 

 وناگفته نماند كه ازدواج نه تنها يكي از موكد ترين سنت هاي پيامبر آخري . است
ده طوريكه خداوند متعال فرمو. دباش مي بوده بلكه سنت پذيرفته شده تمام پيامبران نيز

MLP621F2  :است
P. 

 ."ما پيش از تو پيغمبراني را روانه كرده ايم، وزنان وفرزنداني بديشان داده ايم"

ازدواج وسيلة خوب ومصون براي سركوبي وعيار نمـودن غريـزة جنسـي بـوده،      – 3
 .دگرد مي وهم چنان سبب محفوظ ماندن چشم از نظر حرام

ل شدن پاكي وعفت بشمار رفته، و زمينـة شـيوع   ازدواج وسيلة خوبي براي حاص –4
 .دساز مي فحاشي را در جامعه كم وضعيف

                                                 
 ).1467( شماره حديث  585 :صة الصاحلة املرأصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا   1
 .38 :سوره رعد  2
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در  د كه ماية افتخـار پيـامبر  رو مي ازدواج يگانه راه مشروع تكثير نسل به شمار –5
 .دگرد مي روز قيات

ازدواج طوريكه وسيلة خوب ومصوني براي برآورده سـاختن غريـزة جنسـي بـه      –6
اثر آن انسان ميتواند خودرا از امراض مهلك وكشنده نجات دهد، هم  د كه دررو مي شمار

 . دگرد مي سبب كسب اجر وثواب چنان جماع وهمبستري از طريق ازدواج حالل
 . "َوِفى ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ ": در يك حديث فرمودند چنانچه پيامبر 

 . "اجر وثوابي نهفته استدر جماع نمودن وهمبستري يكي از شما با همسرش صدقه يعني "
  :سوال نموده گفتند اين حديث ماية تعجب اصحاب گرديد لذا از پيامبر 

أَرَأَيـُْتْم َلْو َوَضَعَها ِفى َحَراٍم َأَكاَن ": يَا َرُسوَل اللَِّه أَيَْأِتى َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌر؟ قَالَ "
 P622F1 .ِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفى اْلَحَالِل َكاَن َلُه َأْجرٌ َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر َفَكذَ 

د پس چطور ميتوانـد مايـة   ساز مي يكي از ما توسط جماع وهمبستري شهوت خودرا بر آورده"

اگـر يـك انسـان     :شما به من بگوئيد :در پاسخ به اين سوال فرمودند اجر وثواب گردد؟ پيامبر 

د؟ پس هـم چنـان بـرعكس، بـر     شو نمي زد آيا مرتكب گناهشهوت خودرا از راه حرام بر آورده سا

 ."دگرد مي آورده ساختن شهوت از راه حالل باعث كسب اجر وثواب

آن  ميل وعالقه داشتن به ازدواج، در حقيقت ميل به آن چيزي است كه پيامبر  –7
ن ُحبَِّب إلیَّ م": فرمودند حديث آمده است كه پيامبر  زيرا در يك ؛را دوست داشت

 P623F2."ة عيني في الصالةو جعلت قر  الُدْنَ◌يا النَِّساُء والطِّيبُ 
تنها دوچيز نزدم بيشتر محبوبيت دارد، ويا با دوچيز عالقه بيشتر دارم يك عطـر   از دنياي شما"

  ."وبوي خوش، وديگري زن

در قدم اول پـدر ومـادر در    د كهگرد مي ازدواج زمينة پيدا شدن اوالد نيك وصالح –8
بهـره منـد گرديـده، ودر قـدم دوم     ها  آن بعد از مرگ از دعاي صالح يش، ونيززندگي خو

 .ندگرد مي اسالمي همين اوالد نيك وصالح مدافعين خوب سرزمينهاي
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ازدواج برعالوه اينكه زمينه بسيار خوبي است براي ايجاد روابط نيك فاميلي، هـم   –9
د كـه توسـط آن   رو مي شمارچنان در پهلوي آن يك زمينة حفاظت وپاسداري از نسب به 

 . دگرد مي در مابين تمام خويشاوندان روحيه تعاون وهمكاري برقرار
 خانوادنگي خوب كـه اسـاس جامعـة خـوب را تشـكيل      ازدواج در ايجاد نظام – 10

د، رنـج وزحمـت مـي كشـد،     كن مي كار هد رول ونقش بسيار عمدة دارد؛ زيرا شوهرد مي
تهيه مي كند، وزن در خانه تربيه وپرورش سالم  ه رامصارف وهزينة خانه واعضاي خانواد

اوالد را به دوش گرفته، امور خانه را تنظيم مي كند كه با اين همكـاري متقابـل، وتقسـيم    
 .نمودن مسئوليت وضع جامعه بهبود چشمگير مي يابد

ازدواج زمينة اشباع وباروري غريزة پدري ومادري را كه در سرشـت هـر مـرد     – 11
د، وشكي نيست كه اين غريزه در اثر پيدا شدن اطفـال رشـد   ساز مي ارد مهياوزن وجود د
 .بيشتر مي يابد

باآلخره ازدواج يكي از عمده ترين اسباب حصـول سـكون وآرامـش، رحمـت      – 12
 . دگرد مي ومودت در مابين زن وشوهر

اين بود برخي از فوائد وحكمت هاي ازدواج كه در پرتوي آيات واحاديث، ومقاصـد  
 .ومي دين مقدس اسالم بيان گرديدعم

 

*** 
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پيوند شرافتمندانة زوجيت، ويا رابطة حالل ومشروع زنا شـوهري كـه توسـط نكـاح     
كـه همانـا    شرعي به وجود مي آيد زماني ميتواند ادامه يابد، نتيجـه وفوايـد نهفتـه در آن   

والد صالح، ايجـاد وتاسـيس يـك خـانواده     سكون وآرامش خاطر، به وجود آمدن ذريه وا
هـد،  د مي كه اساس عمده ونخستين يك جامعة خوب وسعادتمند را تشكيل صالح وسالم

اين همه، وساير فوائد ديگر آن زماني ميتواند بدست آيد كه زن وشوهر حقـوق مشـترك   
وانفرادي يك ديگر را به صورت درسـت درك نمـوده، و آن را در زنـدگي عملـي شـان      

 . ات وتطبيق نمايندمراع
دين مقدس اسالم از آنجائيكه يك ديـن جـامع وفراگيـر، وجـواب گـوي تمـام نيـاز        
منديهاي بشر است مانند ساير مسايل وضـروريات دينـي، سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي      
وغيره حقوق ومكلفيت هاي زن وشوهر را در برابـر يكـديگر كـه برخـي از موضـوعات      

ساخته وهر يكي از ايشان را بر اداي حقـوق يكـديگر    د مشخصرو مي اجتماعي به شمار
نموده است، ودر اين شكي نيست كه با مراعات نمودن آن حقوق ووجايـب مـرد    مكلف

وزن وســاير اعضــاي فاميــل ميتواننــد در يــك فضــاي آرام، بــدور از هرگونــه اخــتالف  
  .وكشمكش، زندگي آرام وپرسكون داشته باشند

مسلمانان با وصف داشتن نظام ودستور مشخص وجامع اما با تاسف بايد گفت كه ما 
كه قرآن كريم است ما نند ساير موارد در اين زمينـه هـم از احكـام وفـرامين ديـن خـود       
آگاهي درست نداريم، واگر اندكي آگاهي داشته باشيم بازهم عمل نمي كنيم؛ وبـه همـين   

ختلـف مواجـه   اساس در تمام شئون زندگي خود بـا مشـكالت وپـرابلم هـاي متعـدد وم     
 .هستيم

حقوق مشترك بين زن ومرد را در پرتوي آيات واحاديث  اينك در قدم نخست پارة از
شريف خدمت خوانندگان محترم تقديم مي نمايم، تا باشد كه مـردان وزنـان مـا حقـوق     
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ومسئوليت هاي مهم زنا شوهري را درك نموده، بـا عمـل كـردن بـر آن زنـدگي خـوب       
 .وسعادتمندي داشته باشند

 :حقوق مشترك زن وشوهر بر يكديگر -1

بامطالعه وبررسي آيات قرآني ودقت در سورت هاي مكي ومـدني آن ايـن حقيقـت     
د كه مهمترين مسائلي را اين سورت ها بعد از مسايل اعتقادي وخداشناسي گرد مي واضح

مطرح نموده است همانا مسايل روابط اجتماعي، آداب معاشـرت وهمزيسـتي اسـت كـه     
 . در رشد وتقويه عقيدة سالم نقش بسيار عمده ومؤثري داردها  آن نمودن مراعات

واين موضوعات طوريكه در سورت هاي مكي مورد بحث قرار گرفته، هـم چنـان در   
، توبه، نور، طالق وغيره به صـورت  هسورت هاي مدني مخصوصا سوره هاي نساء، مائد

كه يك بخش آن را روابـط بـين    بسيار گسترده وهمه جانبه مودر بحث قرار گرفته است،
 .هدد مي زن وشوهر تشكيل

طوريكه در مقدمه گفته شد رابطة كه بعد از ازدواج در مابين زن وشوهر به وجود مي 
د كه هريكي از مرد وزن حقوق مشـترك بـين هـردو،    كن مي آيد زماني تداوم وتقويت پيدا

اينـد، لـذا قبـل از معرفـي     ونيز حقوق انفرادي هريك را بر ديگر دانسته وبـه آن عمـل نم  
نمودن حقوق انفرادي زن ومرد بهتر است تا حقوق مشترك ايشان را معرفـي نمـاييم كـه    

  :امور ذيل اندها  آن عمده ترين

 .حق استمتاع وبهره گيري – 1
شكي نيست كه نكاح ويا ازدواج شرعي بزرگترين ودر عين حال قـوي تـرين وسـيلة    

بي ونا محرم است كه توسط آن اهداف بسيار عمـده  ارتباط مشروع بين يك زن ومرد اجن
واساسي از قبيل پيدايش اوالد، كثرت وتداوم نسـل بشـري، عفـت وپـاكي نفـس وغيـره       

د، وبه اساس همين ارتباط قوي ومحكم خداوند متعال هريكي از زن ومـرد  شو مي حاصل
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ML.P624F1  :است را براي يك ديگر لباس قرار داده فرموده
P"  آنـان

 ."باس شمايند وشما لباس آنانيدل
پس باتوجه به اهداف ازدواج، ونيز با توجه به نياز منـديهاي بشـري وغريـزة جنسـي     
موجود در مرد وزن، هر يك از زن وشوهر در صـورت عـدم موجوديـت موانـع شـرعي      
وصحي حق بهره گيري وتمتع را ازديگري بـه هركيفيتـي كـه خواسـته باشـند بـه شـكل        

واين حق استمتاع وبهـره گيـري   . ندباش مي دارا... معانقه ومفاخذه و نبوسيدن، لمس نمود
طوريكه گفته شد در صورتي است كه موانع شرعي وصحي وجود نداشته باشد كه عمده 

 .دومورد استها  آن ترين
 :جماع كردن با زن از راه عقب :الف

ضعيف بـه آن   جماع كردن با زن از راه عقب ويا راه ديگر كه بعض افراد داراي ايمان
ند، عمل بس زشتي است كه شريعت آن را به شدت تقبيح نموده، وفاعـل  گرد مي متوسل

 . آن را ملعون خوانده است
P625F٢"َملُعوٌن َمن أَتى امرأة فی ُدبُرِها": در يك حديث شريف فرمودند چنانچه پيامبر 

P.  
 ."دشو مي ملعون است، ويا ملعون باد كسيكه بازن وهمسر خود از راه عقب نزديك"

كفر خوانده شـده  ) البته در صورت حالل دانستن ( ودر يك روايت ديگر اين فعل را 
P626Fاست

3
P. 

 واين عمل عالوه بر اينكه از ديدگاه شريعت يك عمل زشت وگنـاه كبيـره بـه شـمار    
د، همچنان از نگاه عقلي وطبي نيز زشت بوده، وبـراي جـانبين ضـررهاي جسـمي،     رو مي

به بار مي آورد، از اين جهت نبايد مرد به اين كـار اقـدام ورزد،   روحي ورواني فراواني را 
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وهر گاه مردي پيدا شود كه در اثر تحريك شيطان وداشتن فطرت پست، وضـعف ايمـان   
تقاضاي چنين عملي را از زن وهمسرش نمايد، زن نبايد به هـيچ صـورت وتحـت هـيچ     

 . چنين اجازة را بدهدشرايطي تسليم اين تقاضاي غيرمشروع شوهرش گرديده، وبرايش 
 .جماع نمودن با زن در ايام حيض ويا عادت ماهواري زن -ب

M  :خداوند متعال مي فرمايد

L.P627F1 
بگو زيان وضـرر اسـت   . مي پرسند) آميزش با زنان به هنگام حيض ( از تو اي پيامبر در بارة "

زنـان  ) همبسـتري بـا   (پس در حالت قاعدگي از ) رماني بيماري هاي به دنبال دارد وعالوه از ناف(

ند هنگامي كه پاك شـوند، از  شو مي كناره گيري نما ييد، وبا ايشان نزديكي نكنيد تا آن گاه كه پاك

با آنـا ن  ) وراه طبيعي زنا شويي ووسيلة حفظ نسل است ( مكاني كه خدا به شما فرمان داده است 

 . "ي كنيد، بي گمان خداوند توبه كاران وپاكان را دوست مي داردنزديك

باتوجه به اين آيه كريمه براي مرد مسلمان جواز ندارد كه درايام حـيض ويـا عـادت    
تا وقتيكه در اثر قطع شدن جريان خـون وغسـل    -ماهواري وحالت قاعدگي با همسرش 

 .پاك نشود، جماع وهمبستري نمايد -نمودن بعد از آن 

 :احترام خويشاوندي – 2
دومين حق مشترك بين زن وشوهر، احترام نمودن بـه قرابـت وروابـط خويشـاوندي     

ند بـه چشـم   باشـ  مـي  است به اين معني كه زن، اوالد شوهر خودرا كه از همسر ديگـرش 
ديده، وهـيچ گـاه    اوالد خود وپدر وپدر كالن شوهر خودرا به چشم پدر وپدر كالن خود

 .در دلش خطور ننمايدها  آن موضوع شهوت نسبت به
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واز همينجا است كه شريعت اسالمي نكاح زن را با فرزندان وپدران شـوهرش بطـور   
 .هميشه حرام گردانيده است

بايد مادر ومادر كالن همسر خودرا بـه چشـم مـادر خـود،      هم چنان برعكس، شوهر
دختران خـود   ند به چشمباش مي ودختران ونواده هاي همسر خودرا كه از شوهر قبلي اش

وروي همـين  . براي هميشه از دل خود خارج كنـد ها  آن ديده، وخيال شهوت را در مورد
منظور شريعت اسالمي نكاح با مادر زن را بـه مجـرد عقـد ازدواج بـا دختـرش، ونكـاح       
دخترش را بعد از جماع ويا مقدمات جماع بازن، به طور هميش ممنوع وحـرام گردانيـده   

 .است

  :دن از يك ديگرحق ميراث بر – 3
يكي از حقوق مشترك بين زن وشوهر حق ارث ويا ميراث بردن از يك ديگـر اسـت   
طوريكه بعد از صورت گرفتن عقد ازدواج هريكي از زن وشوهر اگر وفات كند ديگـري  

  .دبر مي از وي مطابق سهم ونصيب مقرره اش ميراث

 :حق معاشرت نيك – 4
 رين حقوق مشترك بين زن وشوهر به شـمار منظور از معاشرت نيك كه يكي از مهمت

د اين است كه هريك از زن وشوهر يك ديگر را احترام نموده، وبه گونة بسيار نيك رو مي
وخوب طوري رفتار نمايند كه در گفتار وكردار شان موجب ناراحتي يـك ديگـر نشـده،    

ركت ويا كرامت وحرمت انساني شان محفوظ بماند، وهردو تالش نمايند تا از هرگونه ح
واين يك حقيقـت  . برخوردي كه موجب توهين وبي حرمتي يك ديگر شود پرهيز نمايند

مسلم است كه همين روش وتعامل نيك سبب محبـت، واسـتمرار زنـدگي زنـا شـوهري      
 .دساز مي گرديده، محيط وفضاي خانواده را به نمونة از بهشت مبدل

 ي، بي اعتمادي، سـوء تفـاهم  برعكس اگر زندگي زن وشوهر بر اساس بدبيني، بد زبان
وخشونت وعدم گذشت باشد، اين كار نه تنها آنكه سبب تيرگي روابط در ميان دو طرف 
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وبدبختي زن وشوهر مي گردد، بلكه محيط خانواده را براي خود وفرزندان شـان نيـز بـه    
 .دساز مي نمونة از جهنم مبدل

 ML.628F1  خداوند متعال در اين آيه مباركه
 ."مكلف نموده است تا باهمسران شان معاشرت نيك نمايندمردان را "

My  zL P629F2  :ودر سوره نساء فرموده است
P . 

 ."احسان ونيكي كنيد با همدم وهم نشين"

 :تعاون وهمكاري با يك ديگر – 5
شكي نيست كه تعاون وهمكاري وهم آهنگي در مابين زن وشوهر يكي از عوامل 

د، گرد مي ميان ايشان نه تداوم وتقويه ارتباطموفقيت زن وشوهر به حساب رفته، زمي
وبخاطر اهيمت همين تعاون وهمكاري در صالح وبهبود جامعه خداوند متعال تمام 

M¿ À Á ÃÂ Ä ÆÅ  Ç  :مسلمانان را به آن امر نموده، فرموده است

ÉÈ L.P630F3 
 ."شما در نيكي وتقوي با يك ديگر همكاري نمائيد نه در گناه وتجاوز"

نسبت به سايرين بر مرد وزن الزم وضـروري اسـت تـا     از اين آيه كريمهلذا به تاسي 
بخاطر تداوم وموفقيت حيات يك ديگر در تمام امور مخصوصـا تربيـت وپـرورش اوالد    

 .هميشه با يك ديگر همكار باشند متعاون بوده
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 .تزيين وآراسته نمودن براي همديگر -6
وآراسـته نمايـد هـم چنـان زن بـر       طوريكه مرد عالقه دارد تا زن خودرا برايش مزين

 بچنانچه در اين مورد از ابن عباس. شوهرش حق دارد تا خودرا آراسته ومزين سازد
ألن اهللا  ؛كما أحب أن تتزين لـي  ةإني ألحب أن أتزين للمرأ": روايت است كه گفته است

 ML.631F1  :تعالي يقول
مايم طوريكه دوست دارم كه همسـرم  من دوست دارم كه خودرا براي زن وهمسرم آراسته ن" 

همـان حقـوقي را بـر     زنان :زيرا خداوند متعال فرموده است ؛خودش را برايم مزين وآراسته بسازد

 ."شوهران خويش دارند كه شوهرانشان بر ايشان دارند

در اين شكي نيست كه ميل ورغبت مرد به طرف زن وزن به طرف مرد يك امر فطري 
د، وبـا  شـو  مـي  ل ورغبت با موجوديت بعض اسباب وعوامل زيادوطبيعي است اما اين مي

د، پس بر زن الزم اسـت تـا بخـاطر جلـب     شو مي ناديده گرفتن آن اسباب كم ويا ضعيف
 . بيشتر ميل ورغبت شوهرش اسباب ازدياد محبتش را نزد شوهرش تقويه ببخشد

 :حقوق شوهر بر زن

هـا   آن نـد وبـراي هريكـي از   همان طوريكه زن ومرد بر يك ديگر حقوق مشـترك دار 
جهت استمرار حيات وزندگي زنا شوهري شان مراعـات نمـودن آن حقـوق امـر حتمـي      
والزمي است، همچنان هر شوهر بر همسرش حقوق خاصي نيز دارد كه زن بعد از تحقق 
عقد وپيوند ازدواج مسئوليت دارد تا از حقوق شوهرش خودرا آگـاه نمـوده، ودر جهـت    

 .اداي آن بكوشد

M  :انچه خداوند متعال در ارتباط حقوق زن وشوهر بر يك ديگر مي فرمايدچن

L.P632F2 
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امـا مـردان   . همان حقوقي را بر شوهران خويش دارند كه شوهرانشان بـر ايشـان دارنـد    زنان"

 ."برزنان يك نوع امتيازي دارند

P633F1."أة أن تسجد لزوجهالو کنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت المر ": فرمودند وپيامبر 
P  

اگر من كسي را امر مي كردم كه براي كس ديگري سجده كند زنها را امر مي كردم تـا بـراي   "

 ."شوهران شان سجده نمايند

اكنون با توجه به آيت وحديث فوق بر زنها الزم است تا حقوق شـوهران خـودرا بـه    
 :عبارت اند ازها  آن طور كامل مراعات نمايند كه مهمترين

 :پذيرفتن قوامت وسرپرستي شوهر – 1

 * )( ' & % $ # " !M  :خداوند متعال فرموده است

+ , - /. L.P 634F2 
مردان بر زنان قيم وسرپرستند وآن بدين خاطر كه خداوند برخي را بر برخي ديگر برتري داده "

 ."ندكن مي ومردان از مال ودارايي خود خرچ

  :هراطاعت وفرمانبرداري مشروع از اوامر شو –2
مفهوم اطاعت زن از شوهر اين است كه اگر شوهر از همسرش چيزي بخواهـد پـس   
زن تاجاي امكان در صورتيكه گناه ومعصيت نباشد خـواهش وخواسـتة شـوهرش را بـر     

 .آورده ساخته، واز وي اطاعت نمايد
إذا صلت المرأة خمسها ": فرمودند  روايت مي كند كه پيامبر  هچنانچه ابوهرير

P635F3"هرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءتوصامت ش
P. 
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زمانيكه زن نمازهاي پنج وقتة خودرا بخواند، وروزه ماه رمضان را هم بگيرد وشرمگاه وشرف "

د كه از هريكي از دروازه هاي جنت شو مي خودرا حفظ كند واز شوهرش اطاعت نمايد برايش گفته

 . "خواسته باشي داخل شو

 داشت كه اطاعت زن از شوهرش در صورتي بااليش واجب وضروري در نظر بايداما 
د كه امر شوهر در امور معصيت ويا خالف شريعت نباشد، مثال شوهر اگر از زن باش مي

تقاضا نمايد كه بدون حجاب از خانه بيرون شود، ويا نماز را نخواند وامثال اين در اين 
الطاعة لمخلوق فی " :فرمودند زيرا پيامبر  ؛اردصورتها اطاعت از شوهر شرعا جواز ند

P636F1."معصية الخالق
P "از مخلوق در معصيت ونافرماني خالق اطاعت جواز ندارد" . 

 :، ويا عدم خروج از خانه بدون اجازه شوهرقرار گرفتن زن در خانه –3
يكي از حقوق شوهر بر باالي همسرش اين است كه در خانة شوهر قرار داشته، بدون 

 :طوريكه خداوند متعال در اين مورد فرموده است. زه وي از خانه بيرون نشوداجا
ML.P637F2 

در خانه هاي خود بمانيد وهمچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشـويد وخـود نمـائي    "

 .")اندام ووسائل زينت خودرا در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد ( نكنيد 

 :براي شوهر آرايش وزينت زن -4
يكي از اسباب وعوامل مؤثر ازدياد ميل ورغبت مرد به طرف زن پاك وآراسـته بـودن   

پس برزن هشيار و با احساس الزم اسـت تـا در پهلـوي رويـه     . سيماي ظاهري زن است
 ومعاشره نيك

وتنظيف  و با داشتن سيماي نيك باطني با استعمال نمودن ابزار زينت وآرايش مشروع 
 .ن سروصورتش سيماي ظاهري اش را مزين وخوب جلوه دهدوپاك نگهداشت
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 :داشتن همين صفت را يكي از عاليم خوبي زن برشمرده فرمودند چنانچه پيامبر 
P638F1" ..التی تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أَمر .."

P . 
زن صالح ونيك زني است كه همزمان با افتيدن نظر شوهرش بروي دلش شـاد شـود واز امـر    "

 ."اعت كندوفرمان وي اط

 :اجابت ولبيك گفتن به خواستة شوهرش به غرض هم خوابي –5
باتوجه به اينكه يكي از حقوق مشترك زن ومرد بريك ديگـر اسـتمتاع وبهـره گيـري     
جنسي است؛ لذا شوهر از زنش اگر بخواهد كه باوي هم بستر شود پس در صورتيكه زن 

قاضـاي شـوهرش را بـه رضـا     عذر مشروع ومعقولي نداشته باشد، بايد ايـن خواسـت وت  
يكي از حقوق مسلم شوهر قرار داده فرموده  ورغبت كامل بپذيرد، واين عمل را پيامبر 

  :است
سَها َواَلَِّذي نـَْفس ُمَحمَّد بَِيِدِه َال تـَُؤدِّي اْلَمْرَأة َحقَّ رَبـَّها َحتَّى تـَُؤدِّي َحقَّ َزْوجَها َوَلْو َسأََلَها نـَفْ "

P639F٢"َلْم َتْمَنعهُ  َوِهَي َعَلى قـََتب
P. 

در دست بالكيف او ست هيچ زنـي حـق پروردگـارش را ادا     قسم به ذاتيكه جان محمد "

كرده نميتواند تا اينكه حق شوهرش ادا نمايد، وهر گاه شوهرش از وي در مـورد نفسـش خـواهش    

بايد از وآن زن بر باالي شتر سوار هم باشد پس  –يعني تقاضاي هم بستري را نمايد  –وتقاضا كند 

 . "اين خواست شوهرش امتناع نورزد

 "َوِإْن َكاَنْت َعَلى التـَّنُّورِ "ودر روايت ترمذي آمده است كه
گرچند زن بر باالي تندور مصروف نان پختن هم باشد بايد به اين خواست شـوهرش جـواب   "

 . "مثبت دهد
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گفتن ودر يك حديث ديگر امتناع نمودن زن را از اين عمل سبب ويا موجب لعنت 
ِإَذا َدَعا الرَُّجُل امَرأََتُه إلی ِفَراِشِه فَأَبت َأن َتجیَء َلَعَنتَها ": مالئكه برآن زن قرار داده فرموده است

P640F١"المالَِئَکُة حّتی ُتصِبحَ 
P. 

زمانيكه مرد زن وهمسرش را به خوابگاه خود بخواهد وزن از رفـتن بـه خوابگـاه شـوهرش     "

 ."صبح بروي لعنت مي فرستندامتناع ورزد، پس مالئك تا دميدن 

اما طوريكه بعضي علماء تصريح نمودنـد وجـوب اطاعـت زن از شـوهرش بـر ايـن       
خاستة وي زماني است كه اجابت وپذيرفتن زن سبب باز ماندن وي از انجام عمل فـرض  
ويا متضرر شدن وي نگردد؛ زيرا مكلف نمودن زن بر اجابت در اين دوحالت از معاشـرة  

P641F2 ه شمار نميرودنيك ويا معروف ب
P . 

 :بدون اجازه شوهر براي كسي اجازه ورود در خانه را ندهد –6
يكي از حقوق شوهر بر همسرش اين است كه بدون اجازه وموافقـه شـوهرش بـراي    
هيچ كس چه مرد باشد يا زن مخصوصا در صـورت غيـاب ونبـودن شـوهر اجـازه ورود      

رمت خانه وحرمت شوهر را زير وداخل شدن به خانة شوهرش را ندهد؛ زيرا اين عمل ح
 .دبر مي سوال

َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن ..": در ضمن بر شمردن حقوق شوهر بر زن فرمودند چنانچه پيامبر 
P642F3"َال يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَهُ 

P . 
در  از جملة حقوق شما شوهران برزنان اين است كه زنان براي كسانيكه ورود ايشان را شـما " 

 ."خانه تان بد مي پنداريد اجازه ورود وآمدن را ندهند

باتوجه به حديث فوق هرگاه زن با احساس درك كند كه شوهرش از آمـدن شـخص   
د پس بايد بخـاطر احتـرام گذاشـتن بـه شـوهر وحفـظ       شو مي ناراحتاش  خانه معيني به

                                                 
 .5193 :شمارة حديث 1128 :صحيح البخاري، كتاب النكاح،  باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ص  1
 .57 :اتحاف الخالن بحقوق الزوجين في اإلسالم از دكتور فيحان مطيري ص  2
 .1218 :برقم 484 :النبي صحجة صحيح مسلم، كتاب الحج، باب   3
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حاظ اخالقي سمعت ودوري از اتهام وگمان بد به چنين اشخاص، مخصوصا كسانيكه از ل
اجازه داخل شدن  -گر چند از جملة خويشاوندانش هم باشند  -اشخاص مطلوب نباشند 

 . در خانه را ندهد
پدر، مادر، برادر، خـواهر وامثـال اينهـا بـه طـور       :ولي محارم وخويشاوندان زن مانند

متعارف جهت زيارت وديدن وي بيايند، زن حـق دارد تـا بـراي همچـو خويشـاوندانش      
اخل شدن به خانه را داده، ومطابق عـرف پسـنديده از ايشـان پـذيرايي واسـتقبال      اجازة د

 .نمايد
واين ممانعت طوريكه از حديث معلوم مي گردد در صورتي است كه شـوهر راضـي   

 .نباشد، اما اگر شوهر راضي باشد پس ممانعتي در اين زمينه وجود ندارد

 :همراهي با شوهر –7
ريك زندگي اند، وزندگي خوب ومرفه زماني تحقق مسلم است كه زن ومرد هر دو ش

مييابد كه هردو با هم يكجا بوده ودر غم وشادي در پهلوي يك ديگر باشند از اين جهت 
اگر مرد روي احتياجات ومشكالت زندگي از جايي به جاي ديگـر نقـل مكـان كنـد، واز     

نداشته باشـد  همسرش تقاضاي رفتن وهمراهي را نمايد، پس در صورتي كه مانعي وجود 
بايد همسرش از وي اطاعت نموده وبا وي همراهي كند؛ زيرا اطاعـت از امـر شـوهر بـر     
 عالوه اينكه واجب بوده همراهي با شوهر زمينه الفت ومحبـت را كـه مقصـد اول ازدواج   

 .دساز مي د مساعدباش مي

  :بدون موافقه واجازة شوهر بايد روزة نفلي نگيرد –8
ت بوده ويكي از اسباب نزديك شدن بنده به خداوند است، شكي نيست كه روزه عباد
 –ادايي باشد ويـا قضـايي    -د مانند روزة ماه رمضان باش مي واين روزه يا فرض وواجب

 .د، ويا نفليشو مي ويا روزة نذر گردانيده شده، ويا روزة كه بطور كفاره گرفته
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وهر ارتباط ندارد، چـون  در مورد روزه هاي واجبي ادا شدن روزه به اجازه وموافقه ش
شخص مكلف مرد باشد يـا زن در صـورت نگـرفتن روزه واجبـي ويـا فرضـي گنهگـار        

د، امـا در مـورد روزة نفلـي زن نميتوانـد در وقـت حاضـر بـودن        رو مي وعاصي به شمار
  .شوهرش بدون اجازة وي روزه بگيرد

وزوجها  –أن تصوماليحل للمرأة ": است كه فرمودند  پيامبر ودليل اين امر اين حديث
P643F1"إال بإذنه –شاهد 

P. 
 ."بگيرد) نفلي ( هيچ زني حالل نيست كه در حضور شوهرش بدون اجازه وي روزه  براي"

در حديث فوق گرچند روزه عام ذكر شده است اما در روايات ديگر رمضـان مسـتثنا   
 .شده است

دارد تـا در هـر   بر عالوة اين دليل نقلي دليل عقلي هم وجود دارد وآن اينكه مرد حق 
وقت وهر حالتي كه خواسته باشد از همسرش بهره مند گردد مگر در اوقات ويا حـاالتي  
كه شريعت ممانعت نموده مانند ماه هاي رمضان، ويا حاالت حـيض ونفـاس، ومراعـات    

د، اما گرفتن روزه نفلي سنت ويا مستحب اسـت،  باش مي نمودن اين حق مرد بر زن فرض
 .دباش مي ت كه فرض بر سنت مقدموطبيعي ويا منطقي اس

اين از يكطرف، و از طرف ديگر مرد گاهي ميل دارد تا با همسرش همبستر شود پس 
د رو مي اگر همسرش بخاطر داشتن روزه نفلي از همنوايي با شوهرش امتناع ورزد احتمال

پس نظـر   .كه روابط ايشان تيره گرديده زمينه بدبيني ويا برخالفي در ميان ايشان پيدا شود
به اين دو دليل عقلي بر عالوة حـديث شـريف بـراي زن جوازنـدارد كـه بـدون موافقـه        

 .شوهرش روزه نفلي بگيرد

                                                 
 .5195 :شمارة حديث 1128 :صزوجها  صوم املرأة بإذنصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب  1
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 :از مال شوهرش بدون اجازة وي مصرف نكند –9
زن بر عالوه اينكه اين مكلفيت را دارد تا از ناموس وشرف خود وشوهرش حفاظـت  

لـذا   ؛مال ودارايي شوهرش حفاظـت نمايـد   نمايد هم چنان اين مكلفيت را نيز دارد تا از
 .نبايد زن بدون اجازة شوهرش از مالش مصرف كند

التنفق امرأة يئا من بيت زوجها ": است كه فرمودند ودليل اين امر اين حديث پيامبر 
P644F١"إال بإذن زوجها

P. 
 ."زن نبايد از خانه ويا ثروت شوهرش بدون اجازره وي مصرف كند"

  :خدمت نمايدشوهر واوالدش را  –10
آنچه كه تمام علما وفقها برآن اتفاق نظر دارند اين است كه بخاطر تداوم نظام فـاميلي  
وگسترش وتقويه محبت ودوستي بين زن ومرد، مستحب است تا زن شوهرش را خدمت 
نمايد؛ زيرا اين عمل از جملة معاشرة نيك شمار گرديده، وعدم خدمت زن احتماال سبب 

د، وبهمـين سـبب در روايـات آمـده     گرد مي تداوم زندگي خانوادگيبروز اختالف وعدم 
تقسيم نموده بودنـد،   مكارهاي خانه را در مابين حضرت علي وفاطمه  است كه پيامبر

اد تا جائيكه دستش در اثر آسيا د مي كارهاي داخلي خانه را انجام مودر نتيجه آن فاطمه 
P645Fآبله نموده بود

2
P . 

ـ  مـي  موهمسر زبير بن العوام  كر صديق وهم چنان اسماء دختر ابوب د كـه او  گوي
اد تـا جائيكـه اسـپ    د مي تمام خدمت هاي خانة زبير را اعم از خمير نمودن وغيره انجام

P646Fاد وبرايش علف تهيه مي كردد مي شوهرش را هم آب

3
P. 

                                                 
 .3565 :شمارة حديث 395 :سنن ابو داود، ابواب اإلجارة، باب في تضمين العور ص) صحيح(  1
 .5361 :شمارة حديث 1163 :في بيت زوجها ص املرأة اب عملصحيح البخاري، كتاب النفقات، ب  2
 .5224  :شمارة حديث1133 :ص الغريةصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب   3
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اما اگر عرف وعادت طوري باشد كه زن قبـل از ازدواج در خانـه پـدر ومـادرش بـه      
پس در اين صورت نظر فقها وائمة چهارگانه ايـن اسـت كـه خـدمت      خدمت مي پرازد،

P647F1درو مي نمودن زن در خانه شوهرش از جملة واجبات زن به حساب
P. 

 :از اموال شوهر حفاظت نمايد – 11
هركس در خانة خود كم وبيش مالي دارد، واين اموال وامكانات زندگي عموما در نزد 

از حقوق شوهر بر زنش اين است كه از اين اموال  زن بوده ودر اختيار وي قرار دارد، پس
اسراف وتبذير ننمايد، وچنين احساس كند كه اين ها  آن سرپرستي نموده ودر استفاده از

َأالَ ": فرمودند پيامبر . مسئووليت داردها  آن اموال در نزدش امانت بوده ودر حفاظت از
ُهمْ  ...ِتِه ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ  P648F2"َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَى َمْسُئوَلٌة َعنـْ

P. 
هركدام تان مانند چوپان هستيد واز رعيت خود مسئوليت داريد وزن سرپرستي خانة شوهر را "

 ."به عهده داشته واز اشياي زير دست خود مسئول است

 :مايدعفت وشرف خودش را حفظ ن –12
زن در پهلوي حفاظت از مال واوالد شوهر عفت وشرف خودش را نيز حفظ نمايد 

 :چنانچه خداوند متعال زنان صالح ونيك را با اين اوصاف ياد نموده فرموده است

M10 2 3 4 5 76 L.P649F٣
P  

( بـوده  ) اوامر خدا ومطيـع دسـتور شـوهران خـود     ( كه فرمانبردار  زنان صالح آناني هستند"

را نگـاه مـي   ) زناشـويي  ( واسرار ) را از زنا بدور، واموال شوهران را از تبذير محفوظ وخويشتن 

 ."دارند

                                                 
 .7/569، والمغني از ابن قدامه 5/181المبسوط از سرخسي   1
 ..1829 :شمارة حديث 763 :اإلمام العادل ص فضلة، باب اإلمارة صحيح مسلم، كتاب  2
 34:وره نساءس  3
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يعني زنان صالح آناني اند كه در وقـت عـدم    :دگوي مي امام طبري در تفسير اين آيت
حضور شوهران شان از شرف وحيثيت ونيز اموال ودارايي شوهران حفاظـت وپاسـداري   

 P 650F1.مي نمايند

 :ر تشكر وعدم ناسپاسياظها – 13
 .زن بايد با شوهرش معاشرة نيك داشته فضل واحسان شوهرش را ناديده نگيرد

 P651F2."َال يـَْنظُُر اللَُّه ِإَلى اْمَرَأٍة الَ َتْشُكُر ِلَزْوِجَها َوِهَى َال َتْستَـْغِنى َعْنهُ ": فرمودند چنانچه پيامبر 
شوهرش تشـكري وامتنـان نميكنـد در    خداوند بطرف آن زن به نظر رحمت نمي نگرد كه از "

 ."حاليكه از وي بي نياز ومستغني شده نميتواند

اما بايد دانست كه منظور از تشكري تنها تشكري زباني ويا ظاهري نبوده بلكه منظور  
از آن داشتن رضايت خاطر از نحوة زندگي با شـوهر، واظهـار نمـودن خوشـي ومسـرت      

 .حتي استوپرهيز نمودن از هرگونه شكايت ونارا

 :منت نه نهادن بر شوهر – 14
مصرف نمايد، بايد  اگر زن از مال شخصي اش به نفع شوهر ويا اوالدش چيزي را 

 زيرا منت نمودن ثواب احسان وصدقه را از بين. مال مصرف كرده اش را منت نه نهد

M  :د چنانچه خداوند متعال از اين عمل نهي كرده، فرموده استبر مي

L.P652F3 
 ."بامنت وآزار پوچ وتباه نسازيد اي كسانيكه ايمان آورده ايد بذل وبخششهاي خودرا"

                                                 
 .)8/295(تفسير طبري   1
 ).5/354( سنن النسائي الكبري   2
 264:سوره بقره  3
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  :وادار نكردن شوهر به مصارف گزاف –15
زن بايد شوهرش را به مصارف زياد وگزاف مجبور ننموده به مصارف كم ويـا انـدك   

 . كه مطابق توان واستعداد شوهرش باشد راضي شود

M  :فرموده است چنانچه خداوند متعال

L.P653F1 
آنانيكه دارا هستند از دارايي خود خرچ كنند، وآنان كه تنگدست هستند از چيـزي كـه خـدا    "

خداوند هيچ كسي را جز بدان اندازه كه بـدو داده اسـت   . بديشان داده است خرچ كنند خرچ كنند

 ."ز سختي ونا خوشي گشايش وخوشي پيش مي آوردمكلف نمي سازد خدا بعد ا

 :عدم مطالبه نمودن طالق – 16
زن بايد به ادامه دادن زندگي زنا شوهري عالقه ورغبت داشته بدون مجوز شرعي  

: اين عمل را مذمت نموده فرمودند چنانچه پيامبر . وقانوني مطالبه اخذ طالق را ننمايد

َها رَاِئَحُة اْلَجنَِّة أَيَُّما اْمَرَأٍة َسأََلْت َزوْ " P654F2"َجَها الطََّالَق ِفي َغْيِر َما بَْأٍس َفَحَراٌم َعَليـْ
P. 

هر زني كه از شوهرش بدون عذر ويا دليل مطالبه طالق را نمايـد پـس از خوشـبويي جنـت     "

 ."دگرد مي بروي حرام

  :سپري نمودن عدت وفات – 17
 .ر عدت سپري نمايديعني در صورت وفات شوهرش چهار ماه وده روز را بطو

                                                 
 7:سوره طالق 1
الحديث ضعيف لكن له . 2054 :شمارة حديث 222 :ص رراهية اخللع للمرأةسنن ابن ماجه، كتاب الطالق في باب  2

 .شاهد من حديث ثوبان ، روايت ابو داود وترمذي
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 :حقوق زن بر مرد

 :رويه ومعاشرت نيك – 1
بر شوهر الزم است تا با اخالق نيك وجبين باز وكشاده با همسر خـود رويـه خـوب    
وشايسته داشته، ودر هنگام بروز جريانات ويا حوادث فاميلي مرد بايـد از گذشـت وبـرد    

ه وصـد فيصـد راضـي هـم     وباري كار بگيرد، تا جائيكه اگر از همسرش دل خوش نداشت
نباشد بازهم از تحمل وگذشت كار گرفته حسن معاشرت را كه توصية خداونـدي اسـت   

 .كامال مراعات نمايد

M  :خداوند متعال فرموده است

L.P655F1 
معاشرت ورفتار كنيد واگر از آنان بـه نحـوي   ) در گفتار وكردار ( با زنان خود بطور شايسته "

زيرا كه چه بسا از چيزي بـدتان بيايـد   ) شتاب نكنيد وزود تصميم جدايي نگيريد ( داشتيد كراهت 

 ."وخداوند در ان خير وخوبي فراواني قرار بدهد

خداونـد متعـال در ايـن آيـت مـردان را       :دگوي مي حافظ ابن كثير در تفسير اين آيت
 خورد نيك نمايند طوريكهمامور نموده تا بازنان وهمسران شان گفتار وكردار نيك ونيز بر

خوش دارند كه زنان وهمسرانشان با ايشان گفتـار وكـردار وبرخـورد نيـك داشـته      ها  آن

 ML.P656F2  :فرموده است باشند؛ زيرا خداوند در آيت ديگر
 ."همان حقوقي را بر شوهران خويش دارند كه شوهرانشان بر ايشان دارند زنان"

رُُكمْ ": فرمودند وپيامبر  رُُكْم َألْهِلى َخيـْ رُُكْم َألْهِلِه َوأَنَا َخيـْ P657F٣"َخيـْ
P.  
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بهترين شما كساني اند كه با همسران شان تعامل بهتري داشته باشند ومـن در ارتبـاط فـاميلم    "

 ."بهترين شما هستم

برخـي از   با همسـرانش  سپس حافظ ابن كثير با ذكر نمودن اخالق ومعاشرة پيامبر 
هميشـه در برابـر همسـرانش     پيامبر  :دگوي مي كرده شيوه هاي حسن معاشرت را ذكر

روية نيك وچهرة خندان داشت طوريكه با ايشان شوخي مينمود، وروية بسيار نرم ميكرد، 
ودر مصرف نمودن برآنها از وسعت ودست باز كار ميگرفت، وبا ايشان خنـده ميكـرد تـا    

سـابقه فراخوانـد   را بـه م  لعايشـه   چنانچـه روزي  .جائيكه گاهي مسابقه هم ميكـرد 
 ."تعالی أسابقک": وگفت
 ."بيا تا در دويدن ويا دوش با يك ديگر مسابقه كنيم"

بخـاطر   لچنانچه هردوي ايشان با يك ديگر مسـابقه نمودنـد ودر ابتـداء عائشـه     
 ولي زمانيكه بـار ديگـر بـه مسـابقه پرداختنـد      خورد والغر بودنش از پيامبر سبقت نمود،

مسابقه را بردند، وخنده فرموده  دنش عقب ماند وپيامبر در نتيجه چاق ش لعائشه 
P658Fيعني اين در برابر آن مسابقه قبلي است ."هذه بتلک": گفتند

1
P. 

هميشه از طرف شـب در   زنان وهمسران پيامبر  :دكن مي ونيز حافظ ابن كثير عالوه
 خانه همسري كه نوبت شب سپري نمودن با پيامبر را داشت جمع مي شـدند وگـاهي بـا   

P659Fهم يكجا نان شب را صرف مينمودند، سپس بطرف خانه هايشان روان ميشدند

2
P . 

ومفسر معروف ديگر امام قرطبي در تفسير آيت فوق برخي از شـيوه هـاي معاشـرت    
از جملة معاشره نيك با همسر اين است كـه شـوهر بايـد     :دگوي مي نيك را معرفي نموده

ش را ترش نگيرد، ودر حـين گفتـار از   نفقه ومصارف وي را بپردازد، وبدون موجب جبين
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نرمي كار بگيرد واز بدزباني وبرخورد زشت وخشن پرهيز نمايد، وميل ورغبتش را به زن 
P660Fديگر نشان ندهد

1
P. 

 :حفاظت از حيثيت وشرافت زن -2
زن از يك طرف جذاب ومورد طمع وكشش همگان است، واز طرف ديگـر ضـعيف   

نا براين بر شوهرش الزم است تا ازوي بـا تمـام   بوده وقدرت دفاع از خودرا كمتر دارد؛ ب
 .د دفاع نمايدساز مي قدرت وامكانات خود از آنچه كه جان، مال، حيثيت اورا مخدوش

P661F٢"ثالثة ال يدخلون الجنة العاق بوالديه و الديوث و رجلة النساء": فرمودند پيامبر 
P. 

 ر، ديوث، وزنـي كـه خـودرا   آزاردهنده پدر وماد :سه گروه اند كه به جنت داخل نمي شوند"

 . "دساز مي شبيه مردها

ديوث را چنين معرفي كردند كه از ارتباط نامشروع مـردم   ودر حديث ديگر پيامبر 
 .با زنش باكي نداشته باشد

 :همبستري با همسر، ويا برآورده ساختن غريزة جنسي زن -3
طبيعت وسرشت طوريكه مرد به جماع وهمبستري تمايل دارد، هم چنان زن به اساس 

بشري خود وبه خاطر حاصل شدن عفت وپاكي نفـس بـه جمـاع وهمبسـتري ضـرورت      
داشته، ميل دارد تا گاه وبيگاهي با شوهرش همبستر گردد، واز همينجا است كه شـريعت  
اسالم برزن وشوهر الزم گردانيده است تا در وقت تمايل هريك از جانبين، بقـدر امكـان   

 .ه سازدخواهش جانب ديگر را برآورد
لذا جمهور علما بر اين نظر اند كه مرد در هرباري كه عادت ماهانـة زن برطـرف مـي    
گردد، بايد حد اقل يكبار باوي همبستر گردد، ودليل شان اين قول خداوند است كـه مـي   

 :فرمايد
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  ML.P662F1 
به آن امـر كـرده    بعد از اينكه زنها از عادت ماهانگي پاك شدند به طوري كه خداوند شما را"

 ."آميزش نمائيدها  آن است با

وپيامبر گرامي اسالم عثمان بن مظعون را زمانيكه خواست تمام اوقات زنـدگي اش را  
P663F٢"وإن ألهلک عليک حقا": براي عبادت وقف نمايد، توصيه نموده فرمودند

P. 
 ."اهل وفاميلت بر تو حق دارد"

 :آموختن مسايل دين – 4
شوهرش اين است كه مرد در تعليم وتربيه همسرش عطـف   يكي از حقوق زن باالي

توجه نموده مسايل واحكام ديني اش را برايش بيـاموزد وبـه طاعـات وعبـادات تشـويق      
 . نمايد
د كه خداوند متعال تمام مردان را شو مي واين مكلفيت مرد را از اين آيه كريمه دانسته 

M  :مخاطب قرار داده فرموده است

L.P664F3 
خود وخانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كـه افروزينـة آن انسـانها    ! اي مؤمنان"

 ."وسنگها است

رحم اهللا رجال قام من الليل فصلی وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح ": فرمودند وپيامبر
أبی فنضحت فی وجهها الماء، ورحم اهللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلی، فإن 

P665F4"فی وجهه الماء
P. 
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خداوند بر آن مردي رحم نمايد كه از طرف شب جهت اداي نماز برخيزد وهمسرش را هم از "

خواب بيدار كند تا همرايش نماز بخواند واگر از برخاستن امتناع ورزد در رويش آب پـاش دهـد،   

ند وشوهرش را بيـدار  وهم چنان خداوند آن زني را رحم كند كه از طرف شب برخيزد ونماز ادا ك

 ."كند ودر صورت امتناع ورزيدن آن به رويش آب پاش دهد

اغماض وچشم پوشـي از بعضـي اشـتباهات زن در صـورتيكه سـبب اخـالل در        -5
 .شريعت نگردد

َال يـَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة ِإْن َكرَِه ": است كه فرمودند دليل بر اين حق اين حديث پيامبر  
َها ُخُلقً  َها آَخرَ ِمنـْ P666F١"ا، َرِضَي ِمنـْ

P. 
هيچ مرد مؤمن ومسلمان يك زن مسلمان را بطور كلي ومطلق بد ومبغوض نه بيند زيـرا اگـر   "

چنان اتفاق بيفتد كه يك خصلت اورا بد ونا پسند بداند خصلت خوب ديگري حتما دارد كـه از ان  

 . "خوش وراضي خواهد شد

وعضو ديگر وي كـه باعـث    وروي امتناع از زدن در اعضاي حساس زن مانند سر -6
 .بد نمايي وي گردد
َوَال َتْضِرِب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح ": مردان را از اين عمل منع نموده فرمودند چنانچه پيامبر 

P667F٢"َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِفى اْلبَـْيتِ 
P. 

بـي مـورد    بر روي زن نزنيد ونگوئيد كه خداوند ترا بد وقبيح بگرداند، ويا اورا بالت وكـوب "

 ."قبيح وبدشكل نشان ندهيد

P668F٣"ال َيْجِلْد أحدُكم امرأته َجْلَد العبد، ثم لعله يجامُعها": ونيز فرمودند 
P . 

يكي از شما همسرش را مانند غالم وبرده اش لت نكنـد كـه بـاز در آخـر روز بـاوي نيـاز       "

 ."مجامعت را پيدا مي كند
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گاه به زدن زنان اقدام ننمودند كه يك شوهر الگو ونمونه بودند هيچ  وپيامبر  
َضَرَب َخاِدًما َلُه َقطُّ َوَال اْمَرَأًة َلُه َقطُّ  َما رَأَْيُت َرُسول اللَِّه ": مي فرمايد لچنانچه عائشه 

P669F١"َوَال َضَرَب بَِيِدِه َشْيًئا َقطُّ ِإالَّ َأْن ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل اللَّهِ 
P.  

ه خادم، ويا زني را زده باشد ونه بخاطر زدن چيـزي بـه   را نديدم ك من هيچگاه رسول اهللا "

 ."دست متوسل شده باشد مگر در هنگام جهاد در راه خدا

  :تذكر الزم
خداوند متعال در سوره نساء زدن زن را تنها در هنگام نشوز وامتناع نمودن وي از 

ص ومراحل خا اطاعت شوهرش، وآن هم بخاطر تاديب وتنبيه با در نظر داشت ضوابط

 ; M8 :9  :جائز قرار داده است، طوريكه فرموده است

< = @? > A B C D E IHGF KJ 
LL.P670F2 

اگـر مـؤثر   ( زناني را كه از سركشي وسرپيچي ايشان بيم داريد، پند واندرزشان دهيـد   يعني "

وبـا ايشـان سـخن    ( از همبستري با آنان خود داري كنيد وبستر خويش را جـدا كنيـد   ) واقع نشد 

) تنيبه كنيد وكتك مناسبي (آنان را ) اگر بازهم مؤثر واقع نشد وراهي جز شدت عمل نبود نگوئيد و

بـي گمـان   ) وبدانيد كـه  ( بزنيد پس اگر از شما اطاعت كردند راه ديگري براي تنبيه ايشان نجوئيد 

 . "خداوند بلند مرتبه وبزرگ است

ابط و مراحـل ذكـر   د در اين آيت براي زدن زن سه نوع ضـو گرد مي طوريكه مالحظه
 :شده است

   زدن بايد بعد از عدم كارا ومؤثر بودن پند ووعظ وجدايي بستر خواب بـوده

 .باشد

                                                 
 .2328  :شمارة حديث 951 :لآلثام ص صحيح مسلم، كتاب الفضايل، باب مباعدته    1
 34:نساءسوره   2



 هاي جمعه خطبه  426

  ضرب ويا زدن بايد مبرح نبوده باشد، يعني بر نفس وروحيه زن تاثير كند اما

 .با عث جراحت ويا شكستن اعضاء واندام ظاهري وي نگردد

 روي شوهرش گردن نهاد، پس از اگر زن از نشوز دست كشيد وبه اطاعت وپي

 .ضرب وزدن زن امتناع ورزد

 :عدم ترك خانه – 7
اگر شوهر بخاطر تاديب وتنبيه دادن همسرش براي مدتي اگـر خواسـته باشـد از وي    
فاصله بگيرد، بايد اين فاصله در حدود خانه منحصر بوده وهيچ گاه از خانه بيرون نشـود  

P671F١"َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِفى اْلبَـْيتِ ": فرمودنددر ادامة حديث قبلي  چنانچه پيامبر 
P. 

 ."از زن فاصله نگير وجدا مشو مگر در داخل خانه"

بلي اگر در برآمدن شوهر از خانه به شكل احتجاج كدام مصلحت شرعي وجود داشته 
يك ماه را بيرون از خانه به عنوان ايال سپري نمودند، پس در آن  باشد، طوريكه پيامبر 

 . تواند از خانه به غرض تحقق همان مصلحت بيرون رودصورت مي

 :اجازه دادن همسر بخاطر رفتن به مسجد ويا زيارت خويشاوندان – 8
اگر زن از شوهرش بخاطر اشتراك نمودن در نماز هاي جمعه وجماعت، ويـا بخـاطر   
زيارت وديدار خويشاوندانش اجازت طلب نمايد، پس بايد مرد ويـا شـوهر در صـورت    

 .وجوديت موانع شرعي، ويا عدم موجوديت خطر فتنه اجازه بدهدعدم م

*** 
 
إذا استأذنت المرأة أحدکم إلی ": فرمودند چنانجه در حديث آمده است كه پيامبر 

P672F١"المسجد فال يمنعها
P . 
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زمانيكه زن از يكي از شما در رفتن به مسجد اجـازت بخواهـد پـس بايـد مـانع رفـتن وي       "

 ."نگردد

به زنان توصيه شده تا در وقت رفتن به مسجد از اسـتعمال نمـودن   ودر حديث ديگر 
إذا شـهدت إحـداکن المسـجد فـال تمـس ": خوشبويي پرهيـز نماينـد چنانچـه فرمـوده اسـت     

P673F٢"طيبا
P. 
 ."يكي از شما زنان زمانيكه خواسته باشد مسجد برود بايد خوشبوئي استعمال نكند"

 .عدم افشاء نمودن راز واسرار، وعيبهاي زن – 9
وهم چنـان زن  . شوهر بايد راز واسرار همسرش را حفظ نموده وبه ديگران افشا نكند

مانند ديگران بشر است حتما عيب ونقصي مي داشته باشد، پس يك شـوهر خـوب بايـد    
 .اسرار وعيوب همسرش را حفظ نموده به ديگران افشا نكند

 :شوهر بايد در مورد همسرش گمان نيك داشته باشد – 11
  :داوند متعال از داشتن گمان بد در برابر يك ديگر منع نموده فرموده استچنانچه خ

 ML .P674F3 
( چرا هنگاميكه اين تهمت را شنيديد، مردان وزنان مومن نسبت به خـود گمـان نيـك بـودن     "

  ."را نينديشيدند) پاكي وپاكدامني

 # " !M  :ه استونيز عموم مسلمانان را از اين عادت منفي منع نموده فرمود
$ &% ' ) ( * ,+L.P675F4 
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 ."از بسياري از گمانها بپرهيزيد كه برخي از گمانها گناه است! اي كسانيكه ايمان آورده ايد "

وبدون اطالع قبلي اسـت لـذا    يكي از عاليم بدگماني آمدن در خانه بصورت ناگهاني
 P676F١."فاليطرق أهله ليالإذا طال أحدکم الغيبة ": از اين عمل منع نموده فرمودند پيامبر 
زمانيكه يكي از شما از خانه مدت دراز تري غايب شده باشد پس بايد ناگهان از طـرف وارد  "

 ."خانه نشود

ودر عين حال برزن هم الزم است تا تمـام تـدابير مناسـب را روي دسـت گرفتـه بـا       
 . فراهم نسازد ارتكاب مخالفات ومحاذير شرعي اسباب بدگماني شوهرش را

 

*** 
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 سنت و وسائل تحقق آن از ديدگاه قرآن و اهميت امن) 45(

وحيـاتي كـه هـر فـرد بـراي شـخص خـود، فاميـل          يكي از ضروريات بسيار عمـده 
وخويشاوندان خود، جامعه ومحيط خود، وباآلخره براي دنيا وآخرت خود ميخواهد همانا 

فردي وشخصي ند نه تنها يك ضرورت اند مي امن وسالمتي است، واين امن طوريكه همه
د، طوريكـه هـيچ   رو مـي  د بلكه يك ضرورت مبرم اجتماعي نيز به شـمار شو مي محسوب

پروگرام اجتماعي نه در سطح ملي ونه در سطح بين المللي بدون موجوديت فضـاي امـن   
وسازگار موفق وپيروز شده نميتواند؛ واز همينجا است كه در كشور هاي مختلـف جهـان   

مانة ملي وبين المللي، وبا مصارف بسيار هنگفـت وگـزاف   بخاطر تحقق وحصول آن به پي
د، اما با تاسف همة كنفرانس ها كـدام  گرد مي ساالنه كانفرانسها وسمينارهاي متعددي داير

د تا مفهوم امـن را  نماي مي دست آورد ونتيجة مشخصي نداشته است؛ لذا ضرورت ايجاب
 .ي قرار دهيمبا اسباب ووسايل آن در پرتوى قرآن وسنت مورد ارزياب

 :معنا ومفهوم امن

آرامش وسكون خاطر، عدم موجوديـت هيچگونـه بـيم وتـرس،      :امن عبارت است از
تشويش وپريشاني، محفوظ ومصون بـودن مـال وجـان، شـرف ونـاموس، عقـل وخـرد،        
وباآلخره مصونيت تمام داشته هاي مادي ومعنوي انسان در دنيا، ونايل شـدن بـر بهشـت    

 .برين در آخرت
نظر به تفسير فوق يك نعمت بسيار بزرگ وعظيم الهي است طوريكه خداوند وامن 

متعال در قرآن كريم كفار ومشركين قريش را كه در شهر بسيار با امن وامان مكه زندگي 
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M  :ميكردند مخاطب قرار داده، فرموده است

L.677F1 
كه را حرم پر امن وامان ساخته ايم در حالي كـه  مگر قريش نمي بينند كه ما سرزمين ايشان م"

ند، آيا به بتهاي باطل ايمـان دارنـد ونعمـت خـداداد امنيـت مكـه       شو مي دور وبر آنان مردم ربوده

  ."ند؟كن مي را ناديده گرفته ناسپاسي ورسالت محمد 

 :أهميت امن

براي  ÷براي دانستن اهميت امن وسالمتي همين بس است كه ابراهيم  -1
شندگان مكه قبل از همه چيز حتي بعثت رسول وپيامبر كه يكي از ضرورت هاي مبرم با

فراهم شدن وسايل رزق وروزي واسباب كسب ومعيشت، از بارگاه  آن وقت بود، وقبل از
د كه سرزمين مكه را يك سرزمين وخطة پر امن وامان گرداند طوريكه كن مي خداوند دعا

 :ورتهاي بقره وابراهيم حكايت نموده مي فرمايدرا در س ÷خداوند دعاهاي ابراهيم 
ML.  

را شهر پر امن واماني ) سرزمين ( اين ! خداي من :آن گاه كه ابراهيم گفت) وبه ياد آوريد ( " 

دعـاي خليـل خـود ابـراهيم را      »ومن دخله كان آمنـا ": وخداوند با نازل فرمودن اين آيت. گردان

نيت نه تنها انسانها بلكه تمام حيوانات وپرندگان بلكه علف وگيان آنجا را نيـز  اجابتوفرمود، واين ام

 ."شامل گرديد

د هم چنان ايـن  گرد مي طوريكه اهميت امن واضح و روشن ÷از اين دعاي ابراهيم 
اين نعمت را بايـد فقـط از    د كه امن يك نعمت الهي است، وانسانگرد مي حقيقت واضح

 .خداوند بخواهد
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من « :ميتوان درك كرد كه فرمودند اهميت امن را از اين حديث پيامبر  نهمچنا -2
أصبح منکم آمنا فی سربه، معافی فی جسده، عنده قوت يومه وليلته فکأنما حيزت له الدنيا 

 678F1.»بحذافيرها
كسيكه با احساس امن وآرامش كامل شب را روز كند، و از نعمت صحت وتندرستي هم بـر  "

وخوراك يك شبانه روزش را هم داشته باشد پـس گويـا اينكـه تمـام دنيـا را      خوردار باشد، ونان 

 ."برايش جمع كرده شده است

د اين اسـت كـه تمـام    كن مي نكتة مهم ديگري كه بر اهميت امن وسالمتي داللت - 3
تكاليف شرعي از قبيل نماز، حـج وسـاير عبـادات، ونيـز تمـام كـار وفعاليـت اقتصـادي         

تجارت، عمارت وآبادي زمين كه يكي از وظايف عمدة انسان  وبازسازي، رشد وانكشاف
است بدون موجوديت امن صورت نميگيرد، واز همينجا است كه خداوند مشركين قريش 

 M) * + ,L.679F2  :دفرماي مي را مخاطب قرار داده
اكنون بعد از روشن شدن اهميت امن وسايل تحقق آن را از ديـدگاه قـرآن وحـديث     

 .هيمد مي رارنبوي مورد بررسي ق

 :وسايل تحقق امن
بزرگترين وسيلة تحقق امن همانا ايمان است كه خود ماخوذ وگرفته شده از كلمه  - 1

 M[ \ _^] ` ba cL.680F3  :امن است، خداوند مي فرمايد
 ايمان آورند وكار شايسته كنند نه ترسي دارند ونـه غمگـين  ) به دعوت پيامبران ( كساني كه "

 ."ندشو مي

 M! " # $ &% ' ( * ) +L.681F1 :مايدونيز مي فر

                                                 
 ).2346( :برقم 386 :، صسنن الترمذي ) حسن( 1
 3:سوره قريش 2
 48 :سوره انعام 3
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كساني كه ايمان آورده باشند وايمان خود را با شرك نياميخته باشند امن وامان ايشان را سـزا  "

 ."هستند) راه حق وحقيقت ( است، وآنان را يافتگان 

د كه ايمان وامن هـردو بـا يـك ديگـر     گرد مي پس از اين دوآيت قرآني بخوبي واضح
محكم داشته بلكه مالزم يك ديگر اند طوريكـه سـالمتي واسـالم     ارتباط وپيوست بسيار

 .مالزم يك ديگر اند
دليل ديگر براين حقيقت كه اولين سبب تحقق امن وسالمتي همانا ايمان واسالم است 

 :مسلمان ومومن واقعي را معرفي نمـوده فرمودنـد   اين حديث شريف است كه پيامبر 
 682F2.»ويده، والمؤمن من أمنه الناس علی دمائهم واموالهمالمسلم من سلم المسلمون من لسانه «

مسلمان كامل وواقعي كسي است كه سـاير مسـلمانان از تكليـف واذيـت زبـان ودسـت آن       "

در ارتباط جان ومال خويش بـروي اطمينـان    سالمت مانند، ومومن كامل وواقعي كسي است مردم

 ."وباور داشته باشند

يمان را نيز از اين دعاي پيامبر گرامي اسالم ميتـوان  اين تالزم موجود در مابين امن وا
اللهم أهله علينـا بـاألمن واإليمـان « :درك كرد كه همزمان با حلول هر ماه نو قمري ميفرمودند

 683F3.»والسالمة واإلسالم ربی وربک اهللا
وسيله دوم تحقق امن وسالمتي همانا انجام دادن طاعات وعبادات خداوند، وبجـا   -2

، وپرهيز نمودن از منهيات است، طوريكه خداوند متعال براي كسانيكه ايمـان  آوردن اوامر
 داشته واعمال نيك وشايسته را انجام دهند در پهلـوي ديگـر وعـده هـا وعـدة امـن داده      

 :دفرماي مي

                                                                                                                              
 82 :سوره انعام  1
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  M< = ?> BA@ C D FE HG I 
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\[L.684F1 
اند وعده داده است كـه حتمـا    كارهاى شايسته كردهخدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و "

قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پـيش از آنـان بودنـد    ] خود[آنان را در اين سرزمين جانشين 

قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را ] خود[جانشين 

ت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هر كـس پـس از آن   مرا عباد] تا[به ايمنى مبدل گرداند 

 ."به كفر گرايد آنانند كه نافرمانند

د خداونـد بـراي كسـانيكه ايمـان داشـته      گـرد  مـي  در اين آية كريمه طوريكه مالحظه
واعمال نيك را انجام دهند سه چيز را وعده فرموده كه وعدة سوم آن همانـا تحقـق امـن    

 .تن هر نوع خوف و هراس استوسالمتي، واز بين رف
در  ÷وسيله سوم تحقق امن وسالمتي دعا والتجا است طوريكه ازدعاي ابراهيم  -3

همزمان با مشاهده نمودن مـاه   ونيز مي بينيم كه پيامبر . اين ارتباط قبال تذكر بعمل آمد
 .»ربي وربك اهللا واإلسالم والسالمةاللهم اهله علينا باألمن واألمان « :نو اين دعا را ميخوانند

! خـدايا ".»اللهـم اسـتر عورتنـا وامـن روعاتنـا« :اين دعا بـود  ونيز از جمله دعاهاي پيامبر 

 ."عيب هاي ما مستور واز خطرات مصئون دار
سبب چهارم امن وسالمتي حفظ وحدت وهمبستگي مسلمانان، واطاعت وپيروي  - 4

لت امكان پزير نيسـت، ودولـت   نمودن از اولياي اموراست؛ زيرا امن بدون موجوديت دو
بدون سمع واطاعت تحقق نمي يابد چون زمانيكه سمع واطاعت موجود نباشد وحق ولي 

 .دگرد مي امر پايمال شود بي نظمي ونا امني حكمفرما
مفاهيم اخوت اسالمي است كه از  سبب پنجم متحقق شدن امن وسالمتي تعميم - 5

 چنانچه پيامبر . ت وآزار مردم مسلمان استلوازم عمدة آن دوري گزيدن از هر نوع اذي

                                                 
 55 :سوره نور  1
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ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال « :مسلمانان را در اين مورد توصيه نموده فرمودند
تدابروا، وال يبع بعضکم علی بيع بعض، وکونوا عباد اهللا إخوانا، المسلم أخوا المسلم، ال يظلمه، 

بحسب امرئ من الشر أن  –ويشير إلی صدره ثالث مرات  –وال يخذله، وال يحقره، التقوی ههنا 
  685F1.»دمه وماله وعرضه :يحقر أخاه المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام

بايكديگر نه حسد كنيد، ونه بغض ودشمني كنيد، ونه قطع عالقه نمائيد، وبعضي از شما باالي "

شيد؛ چرا مسلمان برادر مسلمان است، بيع ومعاملة ديگر معامله نكند، وهمة شما با يك ديگر برادر با

ارد، ونه برادرش را در وقت مشـكالت تنهـا ميگـذارد، ونـه اورا     د مي لذا نه ظلم را بر برادرش روا

تقوي در اينجا است، بـراي يـك    :بطرف سينه شان اشاره نموده فرمودند د، وپيامبر كن مي تحقير

نظر تحقير نگرد، تمام مسلمان بر مسلمان بطرف برادر مسلمانش به  مسلمان همين بدي بس است كه

 ."ديگر حرام است، يعني خون ومال وناموس يك مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است

سبب ششم تحقق امن وسالمتي در جامعه بجا نمودن شكر نعمتهاي الهي است، و  -6
امن طوريكه در هنگام برشمردن اهميت آن صحبت شد يكـي از نعمتهـاي مهـم وبسـيار     

د، وشكر نعمت سبب افزايش آن وبرعكس ناشكري وناسپاسي نعمت رو مي ده بشمارارزن
د، طوريكه خداوند متعـال در مـورد انجـام وعاقبـت كفـران      گرد مي سبب از بين رفتن آن

 :وناشكري اهل مكه مي فرمايد

  M

L.686F2 
د كه در امـن  كن مي مردمان شهري را بازگو) ند داستانكن مي بر آنان كه كفران نعمت(خداوند "

امـا آنـان   . وامان بسر ميبردند واز هر طرف روزي شان به گونة فراوان به سوي شان سـرازير ميشـد  

كفران نعمت خدا كردند وخداوند بخاطر كاري كه انجام دادند بالي فراگيـر گرسـنگي وهـراس را    

 . "بديشان چشانيد

                                                 
 .روايت مسلم وترمذي 1
 112 :نحلسوره  2
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امن وسالمتي تطبيق حدود شرعي است كه در نتيجة تطبيـق آن  عامل هفتم تحقق  -7
افراد جنايت پيشه ودشمنان جان ومال انسان جرأت قتل وكشتن ويا دزدي وربـودن مـال   

ند تطبيق نمـودن حـدود يكـي از وظـايف عمـدة      اند مي ديگران را نميكند، وطوريكه همه
 .حكومت اسالمي است

امن ووسايل تحقق آن خدمت خواننـدگان   اين بود نكات چندي كه در ارتباط اهميت
م كـه مسـلمانان را از آسـيب    كن مي تقديم گرديد، ودر خاتمه از بارگاه خداوند متعال دعا

 .هرنوع فتنه حفظ نموده جامعة آنهارا از نعمت امن وامان برخوردار سازد
 

*** 

 





 
 

 

 قواعد عمدة آن در اسالم اهميت صحت و) 46(

ي بسيار بـزرگ وارزشـمند بـه    ها نعمتاز  شكي نيست كه صحت وسالمتي يكي

شمار رفته، ودر روند بهترشدن زندگي هرانسان نقش بس فوق العاده ومـؤثري دارد،  

تا جائيكه هيچ انسان در صورت برخوردار نبودن از نعمت صحت وسالمتي با وصف 

ميسر بودن تمام امكانات ووسايل بهتر زيست ومعيشت نميتواند از زندگي خود لذت 

 .ببرد

با توجه به اهميت صحت وسالمتي در بهبود زندگي وزارت هاي صحت، سازمان  

ها وارگانهاي صحي جهان همواره تالش مي ورزند تا در جلوگيري از امراض ورفـع  

مشكالت صحي وعوامل آن اقدامات قاطع ومؤثري را روي دست گيرند، اما با تاسف 

در جاي خود كما كـان بـاقي    باوصف همة فعاليتها بازهم مي بينيم كه مشكل صحي

بوده، وجامعه بشري در برابر آن به عنوان يكي از چلينچ هـا وبحـران هـاي الينحـل     

 . دكن مي برخورد

از آنجائيكه دين مقـدس اسـالم طوريكـه از نـامش پيـدا اسـت ديـن سـالمتي          

وتندرستي، طهارت ونظافت، آسايش وراحت بوده، ودر پهلوي توجه به حـل سـاير   

واجتماعي، مشكل صحي انسان هارا نيز با تاكيـد نمـودن بـر حفـظ      مشكالت فردي

وارائة پروگرام هاي وقايوي وبهداشتي  محيط زيست، وتشخيص نمودن وسايل عالج،

مؤثر در نظر گرفته است كه يك نمونه آن را ميتوان در اين جمله كوتاه ودر عين حال 

 687F1."اإليمانالطهور شطر ": كه فرمودند بسيار جامع وفراگير پيامبر

 .ميتوان در يافت نمود، "رعايت نظافت وطهارت يك بخش از ايمان است"
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هم چنان طب اسالمي در چوكات آيات متعدد قرآنكريم، واحاديث صحيح ومعتبر 

طبق شمارش واحصائيه اي يكي از دانشمندان به بيشتر از سيصد ها  آن نبوي كه تعداد

وروحـي،   مـريض را از ناحيـه جسـمي   ، عالج وتداوي انسان 688F1دگرد مي حديث بالغ

ظاهري ورواني در نظر گرفته است كه يك نمونهء بارز آن را ميتوان در ايـن فرمـودة   

  689F2."ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء": .سراغ نمود ديگر پيامبر 
خداوند هيج مرضي را نازل ننموده مگر اينكه براي عـالج وتـداوي آن وسـيله شـفاء را هـم      "

 "ستآفريده ا

 اهميت صحت را از ديدگاه اسالماكنون با توجه به حقايق ونكات فوق ميخواهم 

 .مورد ارزيابي قرار دهم

 :معني ومفهوم صحت ومرض - 1

 :دكن مي واژة صحت دو معني را افاده
واين همان حالت . صحتمندي وتندرستي كه برعكس و مقابل حالت مريضي است -1

ي بدن انساني كار ووظيفه خودرا بدون كـدام خلـل   طبيعي ونورمال انسان است كه اعضا
  .هندد مي وسكتگي انجام

دور شدن حالت مريضي، وبه عبارت ديگر شفا يابي از مرض مشخصي كـه عايـد    -2
  .حال انسان شده باشد

صحت عبارت است از تندرست وصحيح  :پس بطور فشرده ومختصر ميتوان گفت كه
 .مرض وبرخاستن از بيماري المزاج بودن، بي عيبي، شفا يافتن از

ناچـاقي،   درد، ناخوشـي، نـاالني   :ومرض كه مقابل صـحت اسـت عبـارت اسـت از    
وبـه تعبيـر جـامع تـر     . ناتندرستي، تغيير صحت، اضطراب مزاج، ناسازي، سقم وخستگي
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مرض عبـارت اسـت   ": طوريكه سيد شريف جرجاني در كتاب تعريفات خود گفته است
 . "ن را از اعتدال خاص خود خارج مي سازداز آنچه عارض بدن گرديده وآ

 :انواع و اقسام مرض - 2

جلد  عالمه ابن قيم جوزي يكي از علماء ودانشمندان مشهور قرن هشت هجري است
نام دارد به معرفي نمودن طب نبـوي  ] زاد المعاد [ چهارم كتاب مشهور ومعتبر خودرا كه 

ش، مـرض را بـه دوقسـم بـزرگ     وعالج امراض اختصاص داده، ودر آغاز بحث وتحقيق
 . تقسيم كرده است

همان شبهات ويا انديشه هـا وخيـاالت فاسـد    ها  آن امراض قلوب كه عمده ترين -1
ودور از واقعيت، ويا شهوات وخواهشاتي اند كه سبب فاصله گـرفتن انسـان از راه حـق    

 .دگرد مي وحقيقت، وگوش ندادن او به فرامين واوامر پروردگارش
گروه منافقين ها  آن ند متعال در مورد اينگونه بيماران كه در مقدمهچنانچه خداو

M  :وعناصر فرصت طلب واستفاده جو قرار دارند، فرموده است

L.690F1 
نيـز بـا يـاري دادن    ( است، وخداونـد  ) حسودي وكينه توزي با مومنان(در دلهايشان بيماري "

 ."مي بخشد بيماري ايشان را فزوني) وپيروز گرداندن حق 

  ML.691F2  :ودر آيت ديگر چنين فرموده است
خداوند مـثال از بيـان ايـن     :است وكافران بگويند) نفاق(يعني كسانيكه در دلهايشان بيماري "

 ."چه ميخواسته است؟) چنين عددي(

. ويك نمونهء ديگر اينگونه مرض همانا تسليم نشدن به حكم خدا وپيامبر است

M  :دفرماي مينچه خداوند متعال در اين مورد چنا
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L.692F1  
پيغمبر برابر چيزي كـه خـدا   ( ند تا شو مي هنگاميكه ايشان بسوي خدا وپيغمبرش فرا خوانده"

) ظاهر مي شود واز قضاوت او نفاقشان( در ميانشان داوري كند بعضي از آنان ) نازل فرموده است 

زيرا كه ميدانند حق به جانب ايشان نيسـت وپيغمبـر هـم داد گرانـه عمـل      ( رويگردان مي گردند 

چون ميدانند داوري به نفـع  ( ولي اگر حق داشته باشند ). دده مي د وحق را به صاحب حقفرماي مي

( است؟ يا ) كفر(لهاي ايشان بيماري آيا در د. با نهايت تسليم به سوي او مي آيند) آنان خواهد بود 

بلكه خودشان . شك وترديد دارند؟ يا ميترسند خدا وپيغمبرش بر آنان ستم كنند؟) در حقانيت قرآن

 ."ستمرگران اند

اين است مرض شكوك وشبهات وخياالت وتصورات فاسد كه بيشتر دامنگيـر افـراد   
  .نفاق زده ومصلحت طلب مي باشد

وشهوت پسندي كه نوع ديگر از امراض قلوب به حساب  اما مرض گرايش به شهوت
ميرود در اين آيه مباركه آمده است كه خداوند متعال زنان پيامبر را بخاطر دوري گزيدن 

M  :دفرماي مياز آن مخاطب قرار داده 

L.693F2  
نيسـتيد اگـر   ) عادي مردم (مثل هيچ يك از زنان ) در فضل وشرف ( اي همسران پيامبر شما "

وبـا ادا واطـواري بيـان    ( صدا را نرم ونازك نكنيد ) به گونه هوس انگيز(ميخواهيد پرهيزگار باشيد 

 ."كه بيمار دالن چشم طمع به شما ندوزند وبلكه بصورت شايسته وبرازنده سخن بگوئيد) ننمائيد 
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به صفت يكي از  رامراض بدني وظاهري كه از آن در قرآنكريم واحاديث پيامب -2
چنانچه خداوند . اسباب وعوامل رفع تكاليف شرعي وعملي تذكر به عمل آمده است

  ML.694F1  :دفرماي مي متعال
 . "يعني بر اشخاص صاحب عذر چون كور، لنگ، بيمار گناهي نيست"

ووضوء  وهم چنان از امراض ظاهري در هنگام اداي حج خانه كعبه، روزة ماه رمضان
 .تذكر رفته است كه همة موارد فوق بر عظمت وبزرگي قرآن كريم داللت دارد

اكنون بعد از تعريف مختصر صحت ومرض، وبيان انواع واقسام آن به اهميت صحت 
 .از ديدگاه اسالم مي پردازم

 :اهميت صحت از ديدگاه اسالم - 3

چوكات شرايع آسماني  خداوند متعال انسان را در بهترين شكل وصورت آفريده، ودر
به خاطر صحت وسالمتي ظاهري وباطني، روحي وروانـي او اصـول وقواعـدي را مقـرر     
كرده است كه تطبيق نمودن آن در صحنة عمل نه تنها ضامن صحت وسالمتي هر انسـان  

وسبب نجات يـافتن انسـان ازهرگونـه     بلكه تمام افراد، محيط زيست وجامعه بشري بوده
 . دگرد مي وخطرناك انحراف وامراض مزمن

نعمت  انسان را به اهميت وارزش برخوردار بودن از وازهمينجا است كه پيامبر
من أصبح منکم آمنا فی سربه، معافی فی ": صحت وسالمتي متوجه ساخته، فرموده است

 . 695F2"جسده، عنده قوت يومه فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
يزد كه در خانـه ويـا محـل سـكونتش احسـاس      كسيكه از خواب وخوابگاهش در حالي برخ"

آرامش را نمايد وهم چنين از ناحيه بدن سالم وتندرست بوده ودرعين حال قوت ويا خوراكه همان 

شب وروزش را هم داشته باشد مثل اين است كه دنيا را با تمام داشـته هـايش بـرايش داده شـده     

 ."است
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 :بد يوم القيامة من النعيم أن يقال لهأول ما يسأل عنه الع": ودريك حديث ديگر فرمودند
 . 696F1"ألم نصح لك جسمك، ونروك من الماء البارد

د همانا نعمت صحت اسـت  شو مي اولين نعمتيكه روز قيامت از هر انسان در مورد آن پرسيده"

د آيا ما برايت جسم سالم نـداده بـوديم؟ وآيـا تـرا از آب سـرد وزالل      شو مي طوريكه برايش گفته

 ."ده بوديم؟سيراب ننمو

اهميت صحت را در اسالم نيز از اينجا ميتوان درك كرد كـه صـحت ويـا تندرسـتي      
 يگانه وسيلة بهتر انجام دادن تمام تكـاليف شـرعي ودينـي اسـت؛ چـون انسـان مـريض       

د بصورت صحيح نماز بخواند، وهم چنين انسـان مـريض توانـائي گـرفتن روزه     توان نمي
 . ، وخدمت والدين يعني پدر ومادر را نداردرمضان، وادا نمودن حج خانه كعبه

د ازعهـدة تكـاليف شـرعي    توان نمي خالصه بايد گفت كه انسان مريض وفاقد صحت
 . واحسن بيرون آيد وديني به وجه نيك

د از عهدة هرگونه كـار وفعاليـت ديگـر    توان نمي بدون داشتن صحت وتندرستي انسان
ياري مستمندان وساير مظلومين وستم اعم از صنعت وتجارت، درس وتعليم، كمك ودست

ديدگان، وفراگرفتن ساير مهارت هاي فني وحرفوي برآمده نقش فعال ومـؤثر خـودرا در   
جامعه ايفا كند؛ چون تمام اين موارد فوق در پهلوي داشتن استعداد وقابليت هـاي ذهنـي   

  .وعلمي در قدم اول به صحت وتندرستي بدني نيز نياز مبرم دارد
مسـلمانان را بـه كسـب نيـرو وبدسـت آوردن قـوت        است كـه پيـامبر   واز همينجا

وتوانائي تاكيد وتوصيه نموده مسلمان قوي ونيرومند را بر مسلمان عاجز ونا توان برتـري  
 :داده فرمودند

 . 697F2"المؤمن القوی خير واحب الی اهللا من المؤمن الضعيف، وفي کل خير« 
  ."از مسلمان عاجز وضعيف خوبتر وبهتر استمسلمان قوي ونيرومند نزد خداوند متعال " 
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د كه بر هر مسلمان مكلف ومتعهـد در  گرد مي از اين حديث شريف اين حقيقت برمال
پهلوي داشتن قوت ديني وايماني داشتن قوت ونيروي جسماني كه به وسيلهء آن از عهدة 

  .هر گونه كار وفعاليت مفيد بر آمده بتواند هم حتمي وضروري است

العافية افضل ما انعم اهللا به علی « :غدادي در كتاب طب نبوي خود مينويسدموفق ب
االنسان بعد االسالم، وال يتمکن من حسن تصرفه، والقيام بطاعة ربه إال بوجودها، وال مثل لها، 

698F» فليشکرها واليکفرها

1 . 
ني فرموده عافيت وتندرستي بعد از نعمت اسالم بهترين نعمتي است كه خداوند بر انسان ارزا"

است، وتا زمانيكه نعمت صحت ميسر نباشد انسان نـه از عهـدة فعاليـت وتصـرف خـوب برآمـده       

واين نعمت يعني نعمـت صـحت مثـال ونمونـة     . ميتواند، ونه از عهده طاعت وعبادت پروردگارش

 . "پس بايد انسان شكر اين نعمت را بجا آرد. ندارد

بـي اعتنـائي نمـودن در مـورد نعمـت      مسلمانان را از  ودر يك حديث ديگر پيامبر
 الصـحةنعمتان مغبون فيهمـا كثيـر مـن النـاس     « :صحت وتندرستي اخطار داده مي فرمايد

 . 699F2 »والفراغ
اسـتفاده اعظمـي   هـا   آن از جمله نعمتهاي خدا داد دو نعمت طوري است كه بيشـتر مـردم از  "

همانا نعمت صحت وسـالمتي،  يكي از آن دو نعمت . ندگرد مي ننموده، متحمل غبن وخساره بزرگي

وديگري فراغت و داشتن وقت، ومساعد بودن فرصت براي انجـام كارهـا وبرنامـه هـاي ضـروري      

 ."است

اين حديث شريف را امام نووي در باب مجاهده كتاب مشـهور ومعـروف خـود كـه     
رياض الصالحين نام دارد آورده، ويكي از شارحين كتاب مذكور مفاهيم خيلي مهم ذيل را 

  :آن استنباط واستخراج نموده استاز 
هر انسـان مكلـف وعاقـل حيثيـت تـاجر را دارد كـه عمـده تـرين سـرمايه اش           – 1

پـس هرگـاه اگـر انسـان مكلـف از ايـن       . صحتمندي وداشتن وقت وفرصت خوب است
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اما برعكس زمانيكه انسان . سرمايه استفادة درست نمايد، ميتواند مفاد خوبي را بدست آرد
ية خدا داد استفاده نكند نادم وپشيمان گرديده، متحمل غبن وخساره جبران نا از اين سرما

 .دگرد مي پذيري
بايد از اين دو نعمت كه صحت وداشتن وقت وفرصت مناسب است در نزديـك   – 2

شدن به خداوند وانجام دادن اعمال نيك استفاده كرد؛ چـرا فراغـت مشـغوليت وصـحت     
 .مرض را به دنبال دارد

براي وقت كه همانـا حيـات وزنـدگي انسـان اسـت، ونيـز بـراي سـالمتي          اسالم -3
وتندرستي كه وسيله رسيدن به كمال ديني ودنيـوي اسـت، ارزش زيـادي را قايـل شـده      

 . است
مفهوم شكر نعمت همانـا اسـتخدام وبهـره گـرفتن از آن در انجـام دادن طاعـت        – 4

700Fوعبادت خداوند است 

1 . 
فيع نعمت صحت وتندرسـتي در ديـن مبـين اسـالم     نظر بر اهميت خاص وجايگاه ر 

 خداوند متعال از يكطرف به حفظ نفـس وجـان، وحفاظـت ونگهداشـت صـحت تاكيـد      
 :واز طرف ديگر انسان را از رويا روي با مهلكات و اشياي مهلك وكشنده، ماننـد . دكن مي

فتن گرسنگي، تشنگي، سردي وساير اسباب هالكت وتباهي منع نموده وبه خاطر نجات يا
د هرنـوع چـاره جـوي،    گرد مي از موارد متذكره فوق كه سبب هالكت وازبين رفتن انسان

 .دده مي وتدابيرمناسب را ولو با خوردن اشياي حرام هم صورت گيرد، جايز قرار
وهچنان بخاطر تضمين سالمتي دين وايمان، عقل وانديشه، جان وبدن خداوند متعـال  

د ونجس را كه سبب مرض ويا هالكت انسان گـردد بـر   استفاده از هرگونه اشيا ومواد پلي
مسلمان حرام قرار داده، وتنها همان اشيا ومواد پاك وتازه را كه سـبب صـحت وسـالمتي    

  .انسان باشد، حالل قرار داده است
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ونيز يكي از وسايل حفظ صحت كـه اسـالم بـر آن تاكيـد دارد انجـام دادن طاعـات       
ره كه انجام دادن اينها واقعا ضامن صحت وتندرسـتي  وعبادات است مانند نماز، روزه وغي

  .فرد وجامعه است
عالوه بر موارد فوق كه همـه بـر چگـونگي توجـه بـيش از حـد اسـالم بـر صـحت          

كه اسالم تداوي از امراض را نه تنهـا مشـروع قـرار داده،     وتندرستي داللت دارد مي بينيم
رفته در چوكات طب اسالمي  بلكه براي نجات از هرگونه مرض، واعاده صحت از دست

 . قرآن وعسل قرار دارد، تجويز نموده استها  آن دواهاي را كه در راس
د كه اسالم در پهلوي عنايت وتوجـه  گرد مي پس از تمام موارد فوق اين حقيقت برمال

خاصي كه به روح وروان انسان نموده است، جسم وبـدن انسـان را نيـز ناديـده نگرفتـه،      
و در چوكات تعاليم واالي قـرآن وسـنت، احكـام وشـرايع خاصـي را      وبراي سالمتي هرد

وضع كرده است كه در صورت تطبيق وعملي نمودن آن انسان ميتوانـد سـالمتي ظـاهري    
  .وباطني، روحي وبدني اش را حفظ كند

ونيز نا گفته نماند كه اسالم به سالمتي ظاهري بدن بدون داشتن سالمتي روح، تزكيـه  
از مهمترين اهداف بعثت پيامبران است كدام ارزشي را قايـل نشـده    وپاكي نفس كه يكي

است، واز اينجا ميتوان روش اعتدال ويا وسطيت وميانه رو بودن اسالم واحكام اسـالم را  
 .بصورت درست، درك كرد
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يات قرآني واحاديث صـحيح  درگذشته نكاتي را پيرامون اهميت صحت در روشني آ 
 ومعتبر ارائه نمودم، اكنون به ادامة موضوع قبلي ميخواهم اساسات وقواعد عمـدة صـحت  

 .وبهداشت را از ديدگاه اسالم مورد ارزيابي قرار دهم
خداوند متعال بنابر فضل وكرم بي پايان خود بخاطر بهداشت وحفظ صحت وسالمتي 

د، وهم چنـان  كن مي ومحيطيكه انسان در آن زندگي افراد جامعهء انساني، و سالمتي قلمرو
ظاهري وباطني كه در نتيجة عدم مراعـات   بخاطر درمان وتداوي امراض روحي وجسمي

د، نسخة جاوداني قرآنكريم را فرو فرستاده گرد مي نمودن قواعد بهداشتي به انسان عارض
مطـابق بـه دسـتور    را آن  است تااينكه بشريت وافراد جامعة انساني دواهاي تجويز كـرده 

وفرمان او بدون كم وكاست بكار برند؛ تا در پرتوي آن بتوانند سـالمت وتندرسـتي عقـل    
 . وجان، همچنان سعادت وخورسندي خودرا در دنيا وآخرت باز يابند

واز همينجا است كه خداوند متعال در قرآنكريم اين نسخه معصوم وجاوداني، وپيامبر 
ايات خود براي صحت وسـالمتي ابـدان، ونيـز بـه غـرض      گرامي اسالم در احاديث ورو

بسيار عمده ومهم را كه اساس علم طب را  سه قاعدةجلوگيري از هجوم هرگونه امراض 
  :هد، معرفي نموده است، وآن قواعد عبارت اند ازد مي تشكيل

 .حفاظت ونگهداري صحت وتندرستي -1

 ستة طب وقـايوي را تشـكيل  پرهيز نمودن از اشياي مضر وزيان آور كه اساس وه -2
 .دده مي

ومنظور از استعمال تمام ادويه جـات همـين دو   . استفراغ ويا ازالة مواد فاسد شده -3
 .قاعده نخستين است
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 :چنانچه عالمه ابن قيم جوزي غرض وهدف استعمال دواهـا را تـذكر داده، ميگويـد   
  :غرض وهدف از تمام انواع ادويه جات دو چيز است

  .هداشتوقايه وب :اول
 . حفظ صحت :دوم

وقايه وبهداشت هم بر دو قسم است، يكي وقايه از آنچه كـه موجـب جلـب مـرض     
ويااصابت انسان به مرض مي گردد، واينگونه وقايه را بايـد افراديكـه از نعمـت صـحت     

 .وسالمتي برخوردار اند، رعايت نمايند
براي افراد مريض است  واينگونه وقايه. دوم وقايه از آنچه كه سبب ازدياد مرض گردد

. تا مرض شان در حديكه هست توقف كند واز آن به عضو ديگر سـرايت وتجـاوز نكنـد   
مدار واساس صحت انسان مبني برسـه   :سپس به قواعد حفظ صحت اشاره كرده ميگويد

  :چيز است
  .حفظ قوت وتوانائي - 1
ز آن بـه عنـوان   پرهيز ووقايه از اشياي موذي ويا ايـذاء وتكليـف رسـاننده كـه ا     - 2

  .توان تعبير كرد ميكروب هم مي
 .ازاله واز بين بردن مواد فاسده - 3
د كه نظر هرداكتر وطبيـب بـر همـين    كن مي سپس در ادامه سخنان ارزشمندش عالوه 

701Fاصول فوق مبني واستوار است 

1 . 
 .پردازم اكنون به طور مختصر وفشرده به شرح قواعد فوق مي

 :حفظ صحت: قاعدة اول

 :مورد قاعدة حفظ صحت خداوند متعال در آية روزه فرموده است در

  ME HG F JI K ML N PO L.702F1  
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كسانيكه از شما بيمار ويا مسافر باشند اگر افطار كردند وروزه نگرفتند بـه انـدازه آن روزهـا    "

 ."دارند چند روز ديگري را روزه مي

فر به علت مرض وسفر كـه  در اين آيت مباركه خداوند متعال براي افراد مريض ومسا
خوردن ويـا افطـار   هردو در اثر انحالل غذا ضعف وناتواني را براي انسان بـارمي آورد،  

مريض ومسافر مباح قـرار داده   نمودن روزه را بخاطر حفظ صحت وتوانائي اشخاص

 .است
ودليل ديگر براي حفظ صحت اين آيه مباركه است كه خداوند متعـال در آن فرمـوده   

  :است

 ML 703F2. "بخوريد وبنوشيد واسراف نكنيد" . 
د خداوند متعال در اين آيه مباركه بنـدگان خـودرا امـر    گرد مي پس طوريكه مالحظه 

فرموده است تا در عوض غذاي منحل شده نان وغذا بخورند، وآب بنوشند ولـي متوجـه   
ـ   كن مي اين نكته باشند كه غذاي را كه مصرف ري برخـوردار  ند بايد از معيـار وكيفيـت بهت

بوده براي سود ومنفعت بدن ايشان تمام شود؛ زيرا در صرف غـذا هرگـاه معيـار ومقـدار     
وهـردوي آن يعنـي ابـا ورزيـدن از     . دگرد مي خاص را در نظر گرفته نشود اسراف شمار

خوردن ونوشيدن طوريكه يكعده مردم بخاطر بدست آوردن اهداف شخصي ويا سياسـي  
ميزنند، وهم چنين بـرعكس آن اسـراف وعـدم اعتـدال در     خود دست به اعتصاب غذائي 

 . دگرد مي خوردن ونوشيدن هردو مانع صحت شده، سبب بروز امراض متعدد
د تمـام قواعـد حفـظ صـحت در ايـن دو كلمـة الهـي        گـرد  مي پس طوريكه مالحظه

 . گنجانيده شده است

                                                                                                                              
 184 :بقرهسوره  1
 31 :اعرافسوره  2
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 : پرهيزنمودن از اشياي مضر: قاعدة دوم

باركه است كه خداوند متعال در مورد وضوء فرموده اساس قاعدهء دوم اين آية م

 M¨ ª© « ¬ ® ±°¯ ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º  :است

¼» ½ ¾ L.704F1 
اگرشما مريض يا مسافر بوديد ويا اينكه از قضاي حاجت ويا رفع حاجت برگشتيد، ويا اينكه "

ا خاك پـاك  با زنان وهمسران تان نزديك شديد ودر همه اين احوال آب مورد نياز را نيافتيد، پس ب

 ."تيمم كنيد

خداوند متعال در اين آيه مباركه براي مريض در صورتيكه استعمال آب به ضـرر وي  
تمام ميشده باشد، تيمم با خاك را مشروع قرار داده است، واين عمل دليل واضحي است 

 . مشروعيت پرهيز كردن از استعمال هرگونه اشياي مضر وزيان آوربر 
هم مثالها ونمونه هاي متعددي را در ارتباط پرهيز نمودن  ر در تعليمات واالي پيامب

وآن عبـارت  . از اشياي مضر مي بينيم كه از آن جمله ميتوان يك نمونـه اش را ذكـر كـرد   
 . كه در مورد شيوة برخورد با وبا هاي مهلك وكشنده است از توصيه جاوداني پيامبر 

 دكن مي عبد اهللا بن عامر روايت چنانچه امام بخاري در كتاب طب صحيح البخاري از
بصوب شام حركت كرد، زمانيكه در منطقه اي  ^كه خليفة مسلمين عمر بن الخطاب 

. يعني مرض وبا پيدا شده است) طاعون ( رسيد خبر شد كه در سرزمين شام ) سرغ( بنام 
دن آيا بعد از پيمو. در نتيجة رسيدن اين خبر او متحير شد كه چه كاري را انجام دهد؟

مسير طوالني دوباره به طرف مدينه برگردد، ويا اينكه به مسير خود ادامه داده داخل 
صحابي مشهوري بنام عبد الرحمن بن عوف با ارائه نمودن حديثي . سرزمين شام شود؟

در چنين مورد  من از پيامبر  :اين تردد وتحير عمر بن خطاب را رفع نموده، گفت
إذا سمعتم به بأرض فالتقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها « :حديثي را شنيدم كه فرمودند

  .»فالتخرجوا فرارا منه
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شما زمانيكه از بروز مرض وباء در يكي از سرزمين ها مطلع شديد پس از رفتن وورود به آن "

يد وباء بيايد از آن سرزمين بيرون كن مي كه شما زندگي سر زمين خود داري كنيد، واگر در سرزميني

 . "شويدن

بخاطر نقش مؤثر پرهيز در حفظ صحت انسان ايـن قـول از بعـض حكمـاي عـرب       
يعني معـده مركـز   . »ة رأس الـدواءالمعدة بيت الداء والحميـ« :بسيار مشهور است كه گفته بود

 .والنهء مرض، وپرهيز نمودن اساس تداوي وعالج است

 :استفراغ ويا ازالة مواد فاسد شده: قاعدة سوم

فوق اين آية مباركه است كه خداوند متعال در مورد جواز ومباح بودن  اساس قاعده
تراشيدن موي سر براي آن حاجي ويا زائر خانه خدا كه از ناحيه سر در تكليف واذيت 

  ML .705F1  :باشد، فرموده است
مـوي سـرش را بتراشـد،    اگر كسي از شما بيمار شد يا نا راحتي در سرداشت ومحتاج شد تا "

 . "بايد كه فديه بدهد از قبيل روزه يا صدقه ويا گوسفندي

د خداونـد متعـال در ايـن آيـت بـراي انسـان مـريض        گـرد  مي پس طوريكه مالحظه
هـد تـا   د مي وشخصيكه از ناحية سر وموي هاي خود تكليف ومشكلي داشته باشد، اجازه

خارش وتكليف شده است، موي سر بخاطر نجات يافتن از مواد مضريكه سبب پيداشدن 
 .خودرا بتراشد

 

*** 
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 تعريف مواد مخدر -الف

گرفته شده بمعناي ضـعف سسـتى،   "خَدر"از كلمهء عربي است كه ءزهمخَدر وا 

 706F1.نرمي و ناتواني، و به معناي سردي نيز آمده است

، تردد، تنبلي، بي غيرتي و بى همتى را حيراني كندي،  بصورت عموم معناي ترس، 

د كه همهء اين صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هرنشـه كننـدهء   گير مى دربر

 .چه جامد و چه مايع باشد، وجود داردگردي

  :تعريف اصطالحي 
  :در بارهء مواد مخدر تعريفات زيادى آمده كه بهترين اين تعريف ها اينست  

شده كه داراى عناصر تحريك كننده يا تسكين دهنـده كـه در    هر مواد خام يا ساخته"
دگرگوني در معتاد شدن وباعث ها  آن مصرفغير موارد طبى يا صنعتى بكار برده شود، و 

و . مثل حالت سرخوشـي و لـذت، خـواب آلـودگي و سسـتي     . سطح هوشياري مغز شود
عى ظـاهر گـردد،   چه از نگاه جسمى يا روحى ويـا اجتمـا   ضررهايش باالى فرد و جامعه

  707F2."دشو مى مواد مخدر گفته
در عصر حاضر وآنچه در آينده  را اين تعريف همه انواع و اقسام مواد مخدر موجوده 

 .دگير مى كشف شود در بر
 :فرق مواد مخدر با مسكرات
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 13-12حكم مخدرات در اسالم ص 2



 هاي جمعه خطبه  454

مسكرات مفهوم شاملتري نسبت به مواد مخدر دارد كه همه چيزهاي نشه آور را اعـم  
ربر ميگيرد، ولي مخدرات از ديدگاه فقها تنها به مسـكرات جامـده   از مايعات وجامدات د

 .دگرد مي اطالق... چون چرس، افيون نسوار، سگرت و

 :انواع مواد مخدر

  :مواد مخدر را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود

 :مواد مخدر طبيعى
 708F1.، نبات پان و تنباكو)كوكنار( كه از نباتات بدست مي آيد مثل چرس، افيون 

 :واد مخدر مصنوعىم
كه از مشتقات ترياك و خشخاش مي باشند و اثرات  مرفين، هيرويين و كديين :مانند 
نيز مانند ديگر مواد مخدر بسيار زياد مي باشد و برتمام اعضاي بدن اثـر سـوء   ها  آن سوء

دارد، و در بسياري موارد منجر به مرگ مي شود و در واقع يك مرگ تدريجي اسـت كـه   
ا و داراي خواص خيلي خوبي جلوه مي كند ولي بعد از مدت بسيار كمي قدرت ابتدا زيب

ومتأسفانه كه در بسياري از مـوارد بـه علـت     .تخريب و ويرانگري خود را نشان مي دهد
ضعف اراده و آلودگي، شخص معتاد قادر به ترك نمي باشد و در واقع مرگ او از همـان  

 .زمان آغاز مي شود

 :همواد مخدر اختراع شد
اين نوع مواد مخدر با دو نوع باالكه از نباتات و يا شيره آن بدست مي آيد، ارتبـاطى    

د، ولى تـأثير آن هماننـد مـواد    آي مى نداشته و از بعضى مواد كيمياوى تركيب شده بدست
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د مانند مواد خواب آور، ضد خـواب، تسـكين دهنـده و    باش مى مخدر طبيعى و مصنوعى
 .بيهوش كننده

كوكـائين،   ين اين مواد كه استعمال كننده را معتاد ميسـازد همانـا هيـروئين،   خطرناكتر 
709F. چرس ميباشد افيون،  مورفين،

1 
 

*** 
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 اضرار مواد مخدر

 :زيانهاي بهداشتي مواد مخدر -الف

  :)افيون(ترياك 
آيـد، و   مادهء مركبى است كه از تيغ زدن گرز نارس گيـاه خشـخاش بـه دسـت مـى      

 .دكردن و ياخوردن مي باشدمصرف آن به صورت دو
اختالل در دستگاه مركزي اعصاب و نـاتواني آن، ايجـاد كنـد ذهنـي،      :اثرات سوء آن

كودني، سرگيجه، تنگي نفس، برونشيت و آمادگي ابتال به بيماري سل كـه گـاه منجـر بـه     
و همچنين باعث بيماريهاي قلبي، كندي تپش قلب و خفگي قلب شـده و  . مرگ مي شود

بسياري نيز بر دستگاه گوارش دارد از جمله از كـار افتـادن كبـد كـه يكـي از      اثرات سوء 
 .اعضاي مهم اين دستگاه است

عالوه بر زيانهاي جسمي، آثار روحي وخيمي نيز دارد و هر چه مـدت اعتيـاد بيشـتر    
شود عواطف و احساسات كم تر مي شود و هوش و حافظه و صفتهاي پسنديده از انسان 

 .گرفته مي شود
ين ماده خطرناك و فريبنده اثرات به ظاهر جـذابي نيـز دارد كـه باعـث روي آوردن     ا 

از جمله اينكه پس از مصرف روح انسان در يك حالت  .برخي به اين ماده سمي مي شود
احساس مـي كنـد ايـده هـايش روشـن و تصـوراتش        .نشاط و كيف لطيفي فرو مي رود

يرات خارجي يـا محيطـي فاصـله مـي     تحريك شده و از همه مهم تر اينكه شخص از تأث
زيرا اعصابش آرام و اراده سست شـده و   .گيرد و گرايش شديدي به آرامش پيدا مي كند

در خيال فرو مي رود و خود را داراي روشـن بينـي زيـاد، قـدرت فهـم بـاال و قضـاوت        
 .هوشيارانه مي بيند
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ت، بـه تـدريج   اما اين تأثير ها زودگذر و موقت است و به موازات ظهور ايـن حـاال   
وابستگي و در واقع بندگي و بردگي آغاز مي شود و حالت ضعف و ضايعات فيزيكـي و  

 .رواني و اجتماعي افزايش مي يابد و باعث زوال شخص مي شود

 :حشيش، بنگ، ماري جوانا، چرس
ماده اي قهوه اي رنگ كه از گل و ساقه گياهي به نام شاهدانه هندي بـه دسـت مـي     
 .فندقي شكل دارد كه از برگ آن ماده سمي حشيش گرفته مي شوددانه هاي  .آيد

به صورت مخلوط با آب و يا مثل توتون در سرقليان يا چپق يا پيپ و يـا داخـل   

 .سيگار و يا جويدن و يا در دهان گذاشتن استفاده مي شود
زيانهاي بسياري بر مغز و اعصاب، دستگاه گوارش، جهاز هاضـمه، قلـب و دسـتگاه     

آثار سـوء ديگـري نيـز بـر روح و      .ون و همچنين مجاري تنفس و حواس داردگردش خ
بسـيار بـه طـول مـي     هـا   آن روان و توليد نسل و قواي جنسي دارد كه حتي ذكر مختصر

710F. انجامد

1  
  :به برخى از ضرر هاى اين مواد اشاره نموده مى فرمايند :شيخ اإلسالم ابن تيميه

يد، نـامردى،  نما مى را مست و بى هوشچرس شخص معتاد را نشه نموده وى " 

د حتى باالى مزاج تأثير نمـوده انسـان   ده مى زن صفتى وديوثى را در نفس معتاد جا 

بزرگ وقوى را چون اسفنج ضعيف و ناتوان گردانيـده در مقابـل پرخـور گرديـده،     

د، چنانكه سرنوشت اكثر افراد معتاد بـه ايـن مـواد بـه     شو مي وباعث ديوانگى انسان

  711F2.نگى پيوسته استديوا

                                                 
1 www.fa.wikipedia.org/wiki 
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 :)سگرت(تنباكو، نسوار وسيگار
هاي پهن اسـت كـه در اصـل بـه آمريكـاي شـمالي و        تنباكو يا توتون، گياهي با برگ

هاي خشك و بريده  به برگ. دشو مي كرد و امروزه در سراسر جهان كشت رشد مي وبيجن
مصرف اصلي اين گياه تدخين دود حاصل از سوزاندن . ندگوي مي اين گياه هم تنباكو ٴشده
اين كـار بـا پيچيـدن آن در كاغـذ يـا      . است نيكوتينهاي خشك آن است كه داراي  برگ

در ها  آن و يا ريختن 4Tسيگار برگ4Tيا  سيگارآن به صورت  ٴهاي برش نخورده پيچيدن برگ
P712F. دشو مي انجامها  آن )كشيدن(سر قليان و تدخين 

1
P  

 :هاي سگرت زيان
 هاي بسياري در دنيا انجـام شـده كـه برمضـر بـودن مصـرف سـيگار داللـت         پژوهش

بـه عنـوان   . نداند مي را از عوامل اصلي سرطان هاي زيادي نيز سيگار وپژوهش ....ندكن مي
 . مثال در مطالعا ت گسترده مشخص شده كه علت اصلي سرطان ريه سيگارت است

اين . دشو مي ها هست كه باعث گرفتگي يكي ديگر از زيانهاي سيگار سفت شدن رگ
  713F2.گرفتگي ممكن است منجر به سكتهء قلبي شود

پروا، آلوده كردن جوانـان بـه دخانيـات     و بى هاى قدرتمندان گستاخ يكى از سياست
 بينيم كه امروز قسمت عمده توتون سـيگار جهـان در آمريكـا توليـد     وسيگار است و مى

 .دشو مى
هـاى   رويـد و پـس از عبـور از لولـه     توتون سيگار در ايالت ويرجينيا و كارولينا مـى 

ـ  مى مخصوص و ديدن حرارت، خشك، و به صورت سيگار در سـر جهـان   د و بـه سرا آي
 . دشو مى صادر

                                                 
1 www.fa.wikipedia.org/wiki 
2 www.fa.wikipedia.org/wiki 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF
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هـاى   شك، استعمال سيگار براى بدن ضرر دارد و بسيار خطرناك است و انسـان  بى
 .ند و اين آرزوى استعمار استكن مى اى بزرگ را بيمار بيمار، جامعه

 :بارى كه در توتون وجود دارد به شرح زير است تركيبات زيان
 .رنگ و سمى مايع بى :اكرولين. 1
 هاى بـدن  ها به بافت گازى سمى كه مانع انتقال اكسيژن از شش :ربنمونواكسيد ك. 2

 .دشو مى
 .دگير مى از تركيبات سمى است كه در كشتن حشرات مورد استفاده قرار :نيكوتين. 3
 .رود مى تركيبات گازى ازت و هيدروژن كه در كودهاى شيميايى به كار :آمونياك. 4
 .دشو مى پوستتاول و خارش در سطح تماس با آن سبب ايجاد  :اسيد فورميك. 5
مايعى سمى و كشنده است كه به صورت گاز در اتاق گاز بـراى   :سيانيد هيدروژن. 6

 .رود اعدام به كار مى
 .دكن مى مقاومهاى تنفسى غير  هاى بدن را در قسمت بافت :اكسيدهاى نيتروس. 7
 .دكن مى به جدارهاى مخاطى لطمه وارد :فرمالئيد. 8
 .دشو مى ركيبى اسيدى و سمى كه در زغال سنگ يافتت :فنول. 9

هـاى   د و گلبـول شـو  مـى  باعث سوزش چشم و باال رفتن ضربان قلـب  :استالئيد. 10
 .دده مى سفيد و قرمز را كاهش

 .گازى سمى و خطرناك :سولفيد هيدروژن. 11
 P714F1.رود در مواد ضد عفونى كننده و دفع آفات نباتى به كار مى :پايريدين. 12

 :هاي نسوار زيان
 گرفتـه  تنبـاكو سبزرنگ است و از بـرگ   اعتيادآورناس يا نسوار نام يك مادهء گياهي 

 .دشو مي

                                                 
1 www.bashgah.net 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
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و سردرد و تهـوع وسـاير    4Tسرگيجه4Tدردفعات اول عوارض آن عبارت است ازاحساس 
جـاد  مديد از ناس شـامل از دسـت دادن تعامـل رفتـاري و حركتـي، اي      ءعوارض استفاده

، 4Tقلـب 4Tها، تغييرات محسوس در فشار خون، افزايش ضربان  حركات غير طبيعي در چشم

و  4Tلثـه 4Tهـاي   دندان قروچه، لرزش، اختالل در خواب، وابسـتگي روحـي و رواني،بيمـاري   

4T4سرطانT  4لثه، سرطانT4حنجرهT هاي كليوي است و روده بزرگ، نارسايي. P715F1 

 :زيان عقلي ورواني -ب 

ديـن، عقـل،    :نه تنها اسالم بلكه تمام اديان آسماني بخاطرحمايت از امـور پنجگانـه   
شرف وناموس، جان ومال آمده، وبه حفاظت آن تأكيد داشـته وخردمنـدان بـر آن اتفـاق     

 :دارند
بطور مشخص به سبب مواد مخدر آسيب پـذير اسـت عقـل    پنچ گانه هء امور از جمل

اى  بـه گونـه  . گذارد اى باقى مى انسان است؛ زيرا مواد مخدر مانند خمر در عقل آثار منفى
 . شود انسان دور را نزديك و نزديك را دور ببيند كه استعمال آن موجب مى

لطف نموده و انسان بوسـيله آن راه  اين نعمت بزرگ كه پروردگار متعال براى انسان  
خداونـد متعـال   . يدنما مى هاى خير و هدايت را درك نموده، و پروردگار خود را عبادت

 .در قرآن كريم عاقالن را در چند موضع تعريف و تمجيد نموده است

پيشوا و جانشين در روى زمين قرار داده همـه  آن را  همين عقل انسان بود كه خداوند
برايش مسخركرد، ولى بازهم قربانى جرعهء از شراب يا پارچـهء از چـرس   موجودات را 

پس افسوس به حال كسيكه عقـل خـود را قربـانى ايـن       !دشو مي ياافيون وغيره پليدى ها
، ايـن  مي دهـد تباه و برباد آن را  چنين لذت ها وخوشى هاى خيالى و كوتاه مدت نموده

ى در پـى دارد كـه انسـان را بـدتر از     لذت ومستى هاى خيالى، آفات و مصايب خطرنـاك 
د، پس چه فرقى ميان شخصيكه عقل خود را توسط شراب به بربادى مى ساز مى حيوانات

                                                 
1 www.fa.wikipedia.org/wiki 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AB%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
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همه ديانت هاى آسمانى گذشته  !د؟كن مى تباهآن را  كشاند وشخصيكه بوسيله مواد مخدر
آخـرين  دين اسـالم كـه    ، پس آيا ممكن است، اند داشتهتوجه خاص به اين امور پنجگانه 

ديانت ها در روى زمين است و همه خوبيهاى خاص وعـام را در بـر دارد راضـى بـه آن     
باشد تا فردى از افراد منسوب به آن ديوانه وار چيزى ر انداند و يا بطرف ديـوانگى روان  

 !باشد؟
 716F1.اجازه نخواهد دادها  آن براىهيچگاه ابداً اينطور نخواهد بود و اين پليدى ها را 

 :اي ديني مواد مخدرزيان ه -ج

M  :فرمايد مواد مخدر همانند شراب پليد و از عمل شيطان است خداوند متعال مى 

! " # $ &% ' ( *) + , - . / L 1 

32 4 5 6 7 8 9 <;: = ?> @ BA C 

EDL.717F2 

سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به وسيله تيرهـا   قمار،  شراب، ! اى مومنان"

بى گمان شيطان مى  كنيد تا باشدكه رستگار شويد،  دار شيطان، بنابراين از آن دورىپليد است از كر

خواهد تابه وسيله شراب و قمار دشمنى و نفرت را ميان شما ايجاد كند، وشـمارا از ذكـر خداونـد    

 "!؟.كنيد واز نماز بازدارد، پس آيا شما از اين اعمال ناشايسته اجتناب نمى

دارد، و هر چيزيكـه مـانع عبـادت     نماز و ذكر خداوند باز مى مواد مخدر انسان را از 
نيسـت مثـل چـرس، بنـگ، هيـروين، افيـون       هـا   آن شود مانند شراب است و فرقى ميان

پس زيان مواد مخدر باالتر از شراب است چون شيطان شخص معتاد بـه مـواد   .وغيره
وپـاكى قلـب    طهـارت،  مخدر را از نماز، ذكر خداوند، قرائت قرآن و همه عباداتيكـه بـه   

قـادر بـه چنـين     شخص معتاد به مواد مخدر،  د، شو مى واخالص ضرورت دارد مانع واقع

                                                 
 40-39حكم مخدرات در اسالم   1
 91-90:سوره مايده   2
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اعمال نيك شده نمتيواند، چون خودش فاقد عقـل وهـوش اسـت وفرقـى ميـان پـاكى و       
واينجاست كه حكمـت خداونـد متعـال در مبـاح      د، توان نمي خوبى وبدى را كرده پليدى، 

 .دگرد مي خوب، و حرام نمودن ناپاكى ها و پليدى ها ثابت وهويدانمودن اشياى پاك و 

 :زيان هاي اقتصادي -د

راه را براى تلف و بربـادى   -...اعم از افيون، چرس، هيروين، سگرت و –مواد مخدر 
وسيلهء قوام زندگى مردم تعبير نموده، تلـف،   مال را د، در حاليكه قرآنساز مى مال هموار

 :حرام قرار داده استا آن ر اسراف و تضييع

̈ © ¥ ¤M  :دفرماي مى خداوند متعال §¦ ª ¬ « L.718F1 

وسيله قوام زندگى شـما گردانيـده اسـت بـه بـى خـردان       آن را  و اموال خود را كه خداوند" 

 ."مدهيد

نمايـد از نـادان تـرين و بـى      پس شخصيكه خود را به مواد مخدر مبـتال و معتـاد مـى   
رسـاند   و مال خود را در راهى به مصرف مـى وى پول خردترين مردمان خواهد بود چون 

د و دراين راه بطور مسـتمر  شو مى كه ضرر و زيان آن بطور مستقيم به عقل و بدنش وارد
 .نمايد اوقت تهيدست و بينوا شدن مصرف مىت

مصرف كردن مال در چنين راه اسراف وتضييع مال به حساب ميرود كه از داليـل  

 :دشو مي ذيل حرمت آن دانسته

  ML.719F2 
روى  زيـاده ] لـى [اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشـاميد و "

 ."دارد مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى

  ML.720F1 

                                                 
 5:سوره نساء  1
 31:سوره اعراف 2
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 ."اسرافكاران برادران شيطانهايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است"

 .به هدر دادن مال، و مصرفيكه به تضييع و اتالف بيانجامد اف وتبذير عبارت ازاسر 

  بةَازيرةِ بنِ شُعغم   10روايت است كه پيامبرT10T ِإنَّ اللَُّه تعالى َحرََّم ": فرمود
، وِإَضاعة َعَلْيُكْم ُعُقوَق األُمَهات، ومْنعًا وهات، ووْأَد البَنات، وَكارََه لُكْم ِقيل وقال، وكثرة الَسؤال

 721F٢."المالِ 
خداوند بر شما حرام كرده است آزار پدر و مادر و منع آنچه را كه بر شـما واجـب اسـت و    "

طلب آنچه را كه از شما نيست و به گور كردن دختران را و نمي پسـندد بـراي شـما قيـل و قـال      

 ."و كثرت سئوال و ضايع كردن مال را) گفتگوي زياد(

يـا نمـى   همه روزه مقدارى از پول خود را مـى سـوزاند آ  اگر ما شخصى را ببينيم كه 
و آيا وى را ازين عمل ديوانه وارش باز نميداريم؟ پـس    ؟گوييم اين شخص ديوانه است

وي را ديوانه  توان نمي ! چطور به شخصى كه عقل و بدن خود را با مال خود مى سوزاند؟
 !ناميد؟

در خطر مرگ قـرار داده همـه   شخص معتاد بخاطر بدست آوردن مواد مخدر خود را 
دريغ نمـي  ... از دزدى، غارت، قتل وچاري د، و در صورت نا شو مى سختى ها را متحمل

 .ورزد
 

*** 
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 1340ص 3، مسلم ج848ص2بخاري ج 2



 
 

 

 حكم شرعي مواد مخدر

در گذشته توضيح گرديد كه مواد مخدر ونشه آور باهمه انواع و اقسـامش ضـررهاى   
ايـن  ارد؛ بنا براين ترديدى در جسمي، رواني، جانى، مالى، اجتماعى و اخالقى را در پى د

اعم از خوردن، نوشيدن،  -اين گونه مواد بهر شكلي وبهر صورتي باشد  مصرف نيست كه
بـا  ) شـراب (حرام است؛ زيرا اسالم چيز هائى را چـون خمـر   -بلعيدن، بوييدن ويا تزريق

 P722F1.نص صريح وقطعي حرام كرده كه فساد و زيان آن از فساد وزيان مواد مخدر كمتر است
گويـد   اگر نصى هم در اين زمينه نميبود، قانون دفع ضرر و سد ذرايع فساد به ما مـى  

استفاده از مواد مخدر حـرام اسـت؛ زيـرا ضـرر بهداشـتى، عقلـى، روحـى، تربيتـى،          :كه
شـيخ االسـالم امـام ابـن تيميـه      . اقتصادى و اجتماعى آن مانند خمر بلكه بيشتر از آنست

 :گويد مى

723F. "ليس فى الخمراسد ما من المف ان فيها"

 . "حشيش مفاسدى دارد كه در خمر نيست"2
الحشيشة اللقمـة ... يدخل فى الخمر": و از شاگرد ارشدش امام ابن قيم چنين نقل است

 ."الملعونة
 724F3."حشيش، لقمه ملعونه نيز، در حكم خمر است"

                                                 
 1723-1722ص 3جة السنفقه  1
 224ص  34مجموع فتاوى د 2
 463ص 4زاد ج 3
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 داليل حرمت مواد مخدر از قرآن و سنت

 :از قرآن كريم -الف

 M U V W X [ ZY :دفرماي مى الخداوند متع -1

\ ] ̂ _ ba` L725F1  
د ساز مى اند و براى شان چيزهاى پليد را حرامگرد مى ايشان چيزهاى پاك را حالل پيامبر " 

 ."دارد طوقى را كه برگردن شان است برمى وبارهاى سنگين شان، و

هــر چيــز پــاك و مفيــد در صــحت، بــدن و ديــن بــوده، ومــراد  "طيــب" منظــور از
 .چيز هاي ناپاك، پليدو آنچه كه زيان هاي جسمي وبهداشتي داشته باشد"بيثخ"از

پس اگر ما مواد مخدر را زير اين اصل قرار دهيم آيـا انسـان عاقـل وهوشـيار چنـين      
اين مواد مخدر مفيد و پاك و مباح اسـت ؟ گمـان نكـنم كـه شخصـى       :خواهد گفت كه

ى و حـرام بـودن مـواد مخـدر هسـتند      بگويد، بلكه همه مردمان عاقل متفق به پليد چنين
 .چون زيانهاى بى شماري در آن نهفته است كه به همه هويدا و آشكار است

2-  M! " # $ &% ' ( *) + , -  .

/ 0 1 32 4 5 6 7 8 9 <;: = ?> @ 

BA C EDL 726F2  
شراب، قمار، سنگ هاى نصب شده براى پرستش و بخت آزمائى به وسيله تيرهـا    !اى مومنان" 

بى گمان شيطان مى  كنيد تا باشد كه رستگار شويد،  است از كردار شيطان بنابراين از آن دورى پليد

خواهد تا به وسيله شراب و قمار دشمنى و نفرت را ميان شما ايجاد كند، و شما را از ذكر خداونـد  

 ."!يد؟كن نمي پس آيا شما ازين اعمال ناشايسته اجتناب و از نماز باز دارد، 

                                                 
 157:سوره اعراف 1
 91 :سوره مايده 2



 

 467 مواد مخدر حكم شرعي

زيان هاى گوناگون آن است، وايـن تحـريم بـدون     بيانگر حرمت شراب، و  آيهء فوق
از نظر شرعي هر چيز نشـه آور  "خمر"شك شامل همه انواع مواد مخدر است؛ زيرا واژهء

P727F1"کـل مسـکرحرام": د به دليـل حـديث  گير مي در بر -چه جامد ومايع -را
P  کـل ": وحـديث

 ."شراب است، و هر شراب حرام استهر چيز نشه كننده " 728F2."مسکر خمر، وکل مسکر حرام

  استعمال مقدار كمي چرس نزد اغلب علمـاء ": دفرماي مى :ابن تيميه شيخ االسالم امام
وفرقى بين اشياى نشه آور از لحـاظ اينكـه خـوردنى يـا      مانند باقى مواد نشه حرام است

  729F3."نوشيدنى جامد و يا مايع باشد وجود ندارد

ر چيزيكه نشه آور است خواه مايع باشد يا جامـد، در  ه": دفرماي مى :امام ابن قيم

نظر به احاديـث صـحيح و   ) چرس( ولقمهء نفرين شده  حكم شراب داخل است

 كه طعنى در سندش و اجمـالى در متـنش نيسـت شـراب محسـوب      مستند پيامبر

730F.."دگرد مي

4 

3-  MI J MLK N P O QL.731F5  
 ."است خويشتن را مكشيد حقا كه خداوند به شما مهربان"

4-  ML.732F6  
 ."خود را بدست خويش به تهلكه نيندازيد"

                                                 
 1587ص  3، صحيح مسلم ج355ص  15صحيح البخاري ج 1
 1587ص 3روايت مسلم ازابن عمر ج 2
 254صفحه  34مجموع فتاوي جلد  3
 660ص  5زاد المعاد ج 4
 29 :سوره مايده  5
 195 :سوره بقره 6
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بـاالى انسـان    اين دو آيت حفظ صحت بدن و عدم افگندن نفس را در هالكـت،  

و از لحاظ طبى ضررهاى ناشى از مواد مخدر منجر به ديـوانگى   .دده مي واجب قرار

 .مواد مخدر توضيح گرديد د كه در بخش اضرارگرد مي و حتي مرگ شخص معتاد

  :دليل حرمت مواد مخدر از سنت
8T*-  از عبداهللا بن عمر روايت است كه پيامبر   8فرمـوده اسـتT :" ،کـل مسـکر خمـر

 P733F1."وکل مسکر حرام
 ."هر چيز نشه كننده شراب است، و هر شراب حرام است"

8T*-  طبق روايت ابو موسي اشعري 8T :"کل مسکرحرام"P734F2
P.  

 ."رام استهر چيز نشه كننده ح"
735Fبا سند صحيحلامام ترمذي از عايشه  -*

3
8T    روايت نموده است كه پيـامبر خـدا 

  736F4."كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام": 8Tفرمود
هر چيز نشه كننده حرام است، آنچه مقدار زيادش نشه نمايد، پس مقـدار كـم آن نيـز حـرام     "

 ."است

8Tنشه آور ديگر را حرام قرار داده است، پيـامبر  احاديث فوق با صراحت شراب وهر 
صرفنظر از اينكه از چه چيـز سـاخته شـده     –8Tهر نشه آور را  باكلمات جامع وشامل خود

 .حرام قرارد -است
مواد مخدر نيز مانند ساير اشياى نشه آور داخل اين حكم بوده، بلكه اضر ار ومفاسد  

 .چيزهاي نشه آور استآن بيشتر از ساير 

                                                 
 1587ص 3روايت مسلم ازابن عمر ج 1
 1587ص  3، صحيح مسلم ج355ص  15صحيح البخاري ج 2
 365ص4رمذي ج صحيح سنن ت 3
  293ص 4سنن ترمذي ج 4
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ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر ": َوقـَْوُل النَِّبيِّ ": دفرماي مياإلسالم امام ابن تيميه در اين مورد شيخ 
َأْو َجاِمًدا َأْو  ؛َوَال فـَْرَق بـَْيَن َأْن َيُكوَن اْلُمْسِكُر َمْأُكوًال َأْو َمْشُروبًا. يـَتَـَناَوُل َما ُيْسِكرُ . "وَُكلُّ َخْمٍر َحَرامٌ 

 737F1."َمائًِعا
8T مودهء پيامبرفر عموم" 8T"شـامل تمـام انـواع    "هرنشه آور شراب، وهر نوع شراب حرام است

 ."باشد مسكرات اعم از مايع وجامد مي

 :فرمايد مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده مي :حافظ ابن حجر
على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في  "كل مسكر حرام": واستدل بمطلق قوله "

 738F2."رهاذلك الحشيشة وغي

اسـتنباط نمـوده انـد كـه      "8Tهرنشه آورحـرام اسـت  " 8T فرموده پيامبر علما از عموم"
هرآنچه نشه آور است، اگر چه آشاميدنى هم نباشد، حرام است، پس چرس و غيره دراين 

 .."دگرد مي حكم داخل

 نظر دانشمندان اسالمي در مورد مواد مخدر

ا قرن ششم هجرى كدام فتوائى روايـت  در باره مواد مخدر ت  از امامان مذاهب و علما
بعدها زمانيكه علما ايـن   اين مواد وجود نداشت، ها  آن نشده است؛ چون در عصر و زمان

 .مواد را شناختند در باره آن به طور مفصل صحبت نموده اند
  :حاال نظريات و فتاواى بعض از علماى پيشين ومعاصر را بطور نمونه ذكرمى نمائيم

ـ  مي :حنفىابن عابدين  * خـوردن بنـگ و چـرس حـرام اسـت؛ زيـرا هـر        ": دفرماي
 .739F3"برهم زند، جايز نيستآن را  آنچيزيكه به عقل خلل وارد نموده و

األدويـة  كـّل مـا يزيـل العقـل مـن غيـر األشـربة و ": نووى در شرح المهـذب نوشـته اسـت    *
 740F1."فحكمه حكم الخمر فى التحريم... هذه الحشيشةكالبنج و 

                                                 
  204ص  34مجموع فتاوي شيخ االسالم ج 1
 10/45 يفتح البار 1
 457/ 6حاشيه ابن عابدين   2
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حكمش مانند خمر، ... ها و ادويه كه عقل را زايل كند، مانند بنگ و حشيش دنىآنچه از نوشي" 

 ."حرام است

َفِهَي ِبَمْنزَِلِة  :اْلَمْلُعونَُة اْلُمْسِكَرةُ "اْلَحِشيَشةُ "َوَأمَّا": دفرماي مى :شيخ اإلسالم ابن تيميه -*
َها َحَراٌم بِاتـِّ  َبْل ُكلُّ َما يُزِيُل اْلَعْقَل فَِإنَُّه َيْحُرُم َأْكُلُه َوَلْو  ؛َفاِق اْلُعَلَماءِ َغْيرَِها ِمْن اْلُمْسِكَراِت َواْلُمْسِكُر ِمنـْ

َر اْلُمْسِكِر َيِجُب ِفيِه التـَّْعزِيرُ   :َلْم َيُكْن ُمْسِكًرا  741F2."َكاْلبَـْنِج فَِإنَّ اْلُمْسِكَر َيِجُب ِفيِه اْلَحدُّ َوَغيـْ
نشـه   چيـز هـر    اى نشه كننده بوده، و به اتفاق علمامانند ديگر اشي، اما چرس ملعون نشه آور" 

يد خـوردن ونوشـيدن آن حـرام    نما مى آور حرام است، بلكه هر آنچيزيكه عقل را زايل وبى اختيار

( پس هر نشه آور سـزاوار فرمـان الهـي    است، اگرچه درذاتش از نشه كننده ها هم نباشد مانند بنگ،

 ."دشو مى )سرزنش(ير وهرآنچيزيكه نشه آورنيست سبب تعز) شالق

فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو ": چنين نگاشته است :ابن قيم جوزي 
جامدا عصيرا أو مطبوخا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل 

ماكن فإن والحنطة واللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث األ
الصحيح الصريح الذي ال مطعن في سنده وال إجمال في متنه إذ  10T10Tهذا كله خمر بنص رسول اهللا 

 742F3."كل مسكر خمر": صح عنه قوله
شيره  پس در حرام بودن فروش شراب، فروش هر گونه نشه آور خواه آشاميدنى باشد يا جامد، "

شراب ساخته شـده از كشـمش، خرمـا،     چيزى باشد يا پخته شده، داخل است؛ فلهذا شيرهء انگور،

اين لقمه فسق و دگرگون كننده همه داخل ايـن  ) چرس(گندم ولقمه لعنت شده  جو، جوارى، عسل،

 ".حكم هستند

و كيف تبيح الشريعة االسالمية شيئًا من ": گويد شيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر مى*  
جماعات ماديا و صحيا و أدبيا؟ فتعاطي  هذه المخدرات التي يلمس ضررها البليغ باالمة أفرادا و

 743F4."هذه المخدرات على أى وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام
                                                                                                                              

 9ص 3المجموع ج 1
 34/204مجموع فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه  4
 660ص 5زاد المعاد ج  3
 ,٣٨٤، ص ٢سيد سابق، فقه السنة، ج  4
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رسد؛ اعم از  چگونه اسالم مواد مخدر را مباح كند در حالى كه ضررش به افراد و جامعه مى" 

خوردن، آشـاميدن و  (ن به هر شكلى آن كه ضرر، بهداشتى يا مادى يا تربيتى باشد پس استفاده از آ

 ."حرام است) بوئيدن

فتوا صادر نمودند كـه قاچـاقبران مـواد      علماى بزرگ عربستان سعودي به اتفاق آرا* 
جلو گيرى صورت ها  آن مخدر اعدام گردند، وترويج دهندگان آن سرزنش شود، تا از شر

744Fگيرد

1. 

 حكم زراعت مواد مخدر

ه قصد استخراج مواد مخدر براى مصـرف و  زراعت حشيش،تنباكو و خشخاش ب

 :تجارت روي هر انگيزه اي بوده باشد، حرام است به داليل ذيل

اين كار اعانه بر چون مصرف وتجارت آن حرام ومعصيت است، پس  -الف

  M¿ À Á ÃÂ Ä ÆÅ ÉÈ Ç L.745F2   :معصيت مي باشد
 ."م كمك ننمائيددر نيكو كارى و پرهيزگارى يكديگر را كمك كنيد، و در گناه وظل" 

اى، راضى شدن به گناه است، بديهي است كـه   كشت اين مواد بدينمنظور به گونه- ب
نهى از منكر، طبق حديث ابو سعيد خـدري بـر هـر     رضايت به گناه نيز گناه است؛ چون

 :مسلمانى بادست يا بازبان و يا باقلب واجب است
ه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان"

 . "اإليمان
بدست خويش تغيير دهد، اگر نتوانست بزبـان  آن را  هرگاه كسي از شما كار بدي را ديد بايد" 

منع كند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و ايـن ضـعيف تـرين مرحلـهء ايمـان      آن را  خود

 ."است

                                                 
 هـ١٤٠٥سال  ١٢/٨٧عدد  جمله البحوث االسالمية ٣
 2 :سوره مايده 2
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دانـد؛   دارد شراب بسازد حرام مىفروش انگور را به كسى كه قصد  پيامبر  -ج

لذا كشت خشخاش نيز به قصد استخراج مواد مخدر براى مصرف و تجـارت حـرام   

 . است

8Tروايت كرده است كه پيامبر خدا  746F1امام طبراني از بريده با سند حسن 8T فرمود: 

من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم "
."لنار على بصيرةا

747F

2 
كسيكه انگور را در وقت رسيدن وچيندن آن نگه دارد تا به يهودي يا نصراني ويا بـه كسـي   " 

 ."بفروشد كه قصد دارد از آن شراب بسازد، او خود را آگاهانه در آتش دوزخ انداخته است

 چاق مواد مخدرتجارت وقا

ء خمـر از لحـاظ   با داليل واضح سـاحتيم كـه واژه   در بخش تحريم مواد مخدر 

 شرعي شامل هر نوع مواد نشه آور است، وهر حكم و مجازاتيكـه بـر خمـر مترتـب    

 .د، مواد مخدر را نيز در بر ميگيردشو مي

حرام )شراب و آنچه در حكم آنست( در حديث هاي صحيح خريد و فروش خمر

رعي قرار داده شده است، واين حكم مواد مخدر را نيز در بر ميگيرد؛ چون از لحاظ ش

P748F3دباش مي لفظ خمر شامل آن نيز
P: 

8Tرسول اهللا  از حديث جابر  -1 8T:  
قاتل اهللا اليهود إن اهللا عز و جل لما ": ....ِإنَّ اللََّه َحرََّم بـَْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنزِيِر َواَألْصَنامِ "

 749F4."حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
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 1724ص  3فقه السنه ج 3
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 ...و بت ها را حرام نمـوده اسـت   -خوك-خنزير  فروش شراب الشه مردار، به تاكيد خداوند"

فروختنـد و از پـولش   آن را  خداوند يهود را هالك كند، كه چربى را بر ايشان حرام نمـود سـپس  

 ."استفاده نمودند

گاه اسالم حـرام  كه هر آنچيزيكه از ديد دشو مي اين حديث استفاده از بخش دوم

 .آن نيز حرام است استفاده ازبوده باشد، 
750Fحديث عبد اهللا بن عباس كه با سند صحيح - 2

نقل شده، نيز دليل بر حرمت  1
لعن اهللا اليهود حرمت عليهم ": 8T8Tقال رسول اهللا ": دباش مى تجارت و زراعت مواد مخدر

 751F2"الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان اهللا عز و جل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه
فروختنـد و از پـولش   آن را  يهود كه چربى را بر ايشان حرام نمود سـپس نفرين خدا باد بر"

 ."دده مى نيز حرام قرارآن را  پول استفاده نمودند به تأكيد هرگاه خداوند چيزى را حرام نمايد، 

 :اداي فريضهءحج وديگر عبادت با سود حاصله از مواد مخدر
ه ايـن مـواد، وپوليكـه از    در بخش حكم شرعي مواد مخدر با داليل واضح نموديم ك 

طريق زرع، تجارت وقاچاق آن بدست مي آيد، حرام و خبيث است، و طبق داليـل ذيـل   
، گيردانفاق آن در راه خدا مانند صدقه كردن، ويا اداي فريضهء حج مورد پذيرش قرار نمي

 پاداشي بـه انفـاق كننـده ميرسـد، ونـه فـرض از عهـده آن سـاقط        و نه از اين راه ثواب و
 :ددگر مي

أيـَُّها النَّاُس إنَّ اللَّه ": فرمود10T10Tپيامبر امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه  -1

  :طيٌِّب ال يْقبُل إالَّ طيِّبا، َوإنَّ اللَّه أَمر الُمؤِمِنيَن ِبَما أَمر بِِه الُمْرسِلين، فـََقال تـََعالى

                                                 
 392ص  1إسناده صحيح ج :تعليق شعيب األرنؤوط 1
 292ص  1مسند احمد ج 2
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 MLَوقَال َتعاَلى:  M

L  ِيَاربِّ  :ثُمَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفر أْشَعَث أْغبر يُمدُّ يَدْيِه إَلى السََّماء
 752F1."يَاَرب،َوَمْطَعُمُه َحرام، وَمْشَربُه حَرام، وَمْلبُسُه حرام، وُغِذَي بِاْلَحراِم، فَأَنَّى ُيْسَتجاُب ِلَذِلَك؟

 

خداوند تعالي پاكيزه است و ! اي مردم": فرمود رسول اهللا  :مرويست كه از ابو هريره 
 .بجز پاكيزه را نمي پذيرد و خداوند مؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخته است

اي مؤمنان بخوريد وبنوشيد از چيزهـاي پـاكيزه كـه بشـما روزي داده      :فرمودمتعال خداوند 
 .ايم

اكنده موي است و دستهايش را باز مردي را ياد نمود كه سفرشرا دراز نموده غبار آلوده و پر 
پروردگارم، پروردگارم، در حاليكه خوردني اش حرام و آشاميدني  :به آسمان بلند كرده مي گويد

اش حرام بوده و پوشيدني اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده است، پس چگونه دعاي همچـو  
 ."دشو مي شخصي پذيرفته

753Fروايت طبراني با سند حسن -2

إذا خرج الحاجُّ حاّجا بنفقٍة طيبٍة ": از رسول اهللا  2

ووضع رجَله فى الَغْرِز فنادى لبيك ناداه مناٍد من السماِء لبيك وسعديك زاُدك حالٌل وراحلُتك حالٌل 
وحجُّك مبروٌر غيُر مأزوٍر وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجَله فى الغرز فنادى لبيك ناداه َمَلٌك من 

  754F3.»ديك زاُدك حراٌم ونفقُتك حرام وحجُّك غيُر مبرورٍ السماِء ال لبيك وال سع
بقصد زيارت خانه خدا وانجام حج راه افتاد، و پا در ركاب نهـاده   هرگاه كسي با مال حرام" 

 . در خدمت تو حاضر و آماده ام! خدايا :دعاي ويژهء حج را خوانده گفت
ست، ومصـارف تـو از راه حـرام    توشهء تو حرام ا :فرشته اي از آسمان او را ندا در دهد كه 

  ."قبول نيست، وحج تو مردود است است؛ بناء اين بخدمت آمدن وسعادت خواستن تو

                                                 
 702ص  2روايت مسلم ج 1
 4لتحقيق وااليضاح ص ا 2
 )5228، رقم 5/251(روايت طبرانى در معجم االوسط  3
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حديث ابوهريره اين حقيقت را واضح نمود كه هر نـوع عبادتيكـه از مـال خبيـث و      
در حـديث دوم در   »وحجُّـك غيـُر مبـرورٍ « حرام باشد، مورد پذيرش قرار نميگيرد، و عبارت

 .فريضهء حج باپول حرام از عهدهء انسان ساقط نميشود، صراحت دارد :اينكه بارهء
 

*** 

 





 
 

 

 مسئووليت مسلمانان در حفظ محيط زيست) 49(

قبل از اينكه در مورد مسئووليت هاي فرد مسلمان در حفظ محيط زيسـت نكـاتي را    
م وپذيرفتـه  به چند حقيقت مسل تذكر دهيم، بهتر است تا در مقدمة آن بطور بسيار فشرده

 . شده اشاره كنيم
خداوند متعال بعد از خلقت وآفرينش انسان، دو وظيفة بسيار سنگين وبزرگ را  – 1

كه همانا خالفت وجانشيني در زمين، وآباد ساختن آن است بدوش وي گذاشته، سپس از 
يكطرف تمام اسباب ووسايل خالفت وتعمير زمين را برايش فراهم ساخت، واز طرف 

 M£ ¤ ¦¥ § ̈L.755F1  :اين فرمودة خودديگر با 
انسان را از هر گونه فسـاد وافسـاد كـه     ،"در زمين بعد از اصالح آن فساد وتباهي مكنيد"

 .د، ممانعت فرمودگرد مي سبب تخريب زمين واذيت باشندگان آن
خداوند متعال بعد از اينكه دو وظيفة فوق را بـدوش انسـان گذاشـت، در وضـع      – 2

م حكومت وحكومت داري وچگـونگي پـيش بـرد امـور زنـدگي اش      واختيار نمودن نظا
انسان را آزاد ومطلق العنان نگذاشته، بلكه دين اسـالم را بـه حيـث يگانـه نظـام زيسـت       

اسـت بـراي تمـام انسـانها      محمد ها  آن وزندگي، توسط جمعي از پيامبران كه آخرين
 .وجامعة بشريت معرفي نمود

، طوريكـه تعلـق وارتبـاط انسـان را بـا خـالق       )ج(نظام معرفـي كـردة خداونـد     – 3
وپروردگارش، ونيز با ساير افراد بشريت تنظيم نموده است، هم چنان تعلق وارتبـاط وي  
را با محيط وساير عناصر موجود در كون، اعم از زمـين وفضـا، نباتـات وجـنگالت، آب     

 .وساير موجودات خورد وبزرگ تنظيم نموده است...وگياه

                                                 
 56 :سوره اعراف  1



 هاي جمعه خطبه  478

ميتواند از سعادت ونيكبختي كامل در هر دوجهان برخـوردار گـردد    انسان زماني – 4
كه مسئووليت هاي خودرا در برابر پروردگارش، با انجام دادن طاعات وعبادات ودر برابر 
خودش، با انجام دادن كارهاي نيك، ودر برابر ساير همنوعانش با برخورد وتعامل خـوب  

 .اش با حفظ ونگهداري آن، انجام دهدودر برابر كون وطبيعت و محيط زيست وزندگي 
حقيقت ثابت وپذيرفته شدهء ديگر اين است كه نعمات الهي زمـاني تـدوام پيـدا     – 5

 هـا  نعمترا بشكل درست وبا استفادة مشروع ومعقول از آن ها  آن مي كند كه انسان شكر
 سـلب  بجا بياورد، در غير آن، نعمت ووسايل آسايش وزيست وزندگي، نه تنها از انسـان 

 .دشو مي د، بلكه برعكس به نقمت وعذاب تبديلگرد مي
اما جاي بسيار تاسف ويا حقيقت تلخ اين است كه ما مسلمانان افغانستان بـا وصـف   

مسئووليت هاي خودرا در برابر محيط زيست، وقلمرو زندگي خـود نـا    درك حقايق فوق
سـاختن آن، زنـدگي    ديده گرفته، گاهي با فساد وتخريب محيط زيست، وگاهي با آلـوده 

خود وزندگي نسلهاي بعدي را به خطرات گوناگون مواجه ساخته ايم، كه يكي از نمونـه  
 بـروز امـراض گونـاگون    د كه سببباش مي هاي آن همانا آلودگي هوا با انواع از ميكروبها

 .دگرد مي
با توجه به اينكه آلودگي محيط زيست در كشور ما افغانسـتان يكـي از معضـله هـاي     

د، ونيز با توجه به اينكه جامعهء افغـاني  گرد مي گ ودر عين حال حاد وخطرناك تلقيبزر
د؛ لذا بـا توجـه بـه نكـات فـوق ونيـز بـر اسـاس درك         باش مي يك جامعه ديني ومذهبي

مسئووليت ديني خود سعي مي نمايم تا با استناد به منـابع دينـي نكـات چنـدي پيرامـون      
 .تذكر دهممسئووليت مسلمان در حفظ محيط زيست 

مسئووليت فرد مسلمان در تعاون وهمكاري با مردم، دولت وساير جهات ذيـربط   - 1
 :بخاطر ايجاد محيط پاك وسالم

در اين شكي نيست كه نظافت وپاكي بدن، جامه ولبـاس، محـل خـواب واسـتراحت،     
سـاحة كـار، خالصـه پـاك ومرتـب بـودن محـيط         اطاق وصالون هاي صرف نان، دفتر و



 

 479 ستيز طيمسلمانان در حفظ مح تيمسئوول

گر يك وجيبه ويا مسئوليت فردي هر انسـان بـاذوق محسـوب گـردد امـا      كوچك خانه ا
نظافت وپاك بودن محيط بزرگتر كوچه، سرك، وباآلخره شهر ومحيط زيست يـك عمـل   

د كه بدون بذل مساعي مشترك وهمه جانبه تعاون وهمكـاري  باش مي صد فيصد اجتماعي
توان آرزوي يـك شـهر پـاك،    تمام باشندگان شهر ويا ناحيه وارگانهاي ذيربط دولتي، نمي

محيط سالم ومصون از كثافـات را داشـت، محيطيكـه در صـحت وسـالمتي روح وروان،      
 .جسم وبدن انسان تاثير خوب ومثبت داشته باشد

 حشـرات  بطور مثال موجوديت وتراكم كثافات در اماكن مختلف شهر كه سبب تجمع
د، يكـي از  گـرد  مـي  د جامعـه ومگسها وباآلخره سبب منتقل شدن ميكروبها به مردم وافـرا 

د، پس بخاطر رفع اين مشكل ونجات از رو مي پرابلم هاي عمدة محيط زيست ما به شمار
پيامدهاي منفي آن، اگر يك فرد ويا دو فرد تالش نمايند تا با پاك نمودن پيش روي خانة 
خود، ويا با استعمال ادوية كشنده در محيط كوچك خانه وخوابگاهشان خـود وخـانوادة   
خودرا از خطرات آن نجات دهند، هيچ گاه نجات داده نميتوانند تا اينكه تمام همسـايگان  

 .وساير باشندگان شهر يكجا باارگانهاي ذيربط، همكاري ننمايند
از همينجا است كه خداوند متعال بندگانش را در تمام كارهـاي خيـر ونيكـي كـه بـه      

 M¿ À Á  :انده، فرموده استد، به تعاون وهمكاري فرا خوگير مي اجتماع ارتباط

ÃÂ L.756F1 
 ."در كارهاي خير ونيكي با يكديگر همكاري نمائيد"

 .757F2»ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه« :فرمودند وپيامبر 
گردد تا اينكه دوست بدارد براي برادر مسـلمانش   هيچ يكي از شما مؤمن كامل محسوب نمي"

 ."دارد مي آنچه را كه براي خودش دوست

                                                 
 2 :سوره مايده 1
 .13 :برقم 7 :صحيح البخاري، ص 2
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هر فرد مسلمانيكه براي خـودش وسـاير    پس به تأسي از اين ارشاد وتوصية پيامبر 
براي ساير برادران  اعضاي فاميلش، محيط آرام، فضاي پاك وسالم را آرزو وخواهش دارد

مسلمانش نيز بايد عين خواهش وآرزو را داشته باشد، واين آرزو زمـاني ميتوانـد تحقـق    
هالي در تنظيف وپاك سازي شهر ومحيط خود سهم فعال گرفته يابد كه تمام باشندگان وا

د، در نفس وضـمير  گرد مي روحية تعاون وهمكاري را كه يكي از وجايب ديني محسوب
 .خود زنده نگهداشته وعمال در جامعة خويش آن را تعميم وگسترش بخشند

 :مسئووليت فرد مسلمان در سهم گيري فعاليت هاي حفظ محيط زيست - 2 
كه در مقدمه تذكر به عمل آمد حفاظت از محيط زيست يكي از مسئووليتهاي طوري

د، واين مسئووليت قبل از اينكه يك مسئووليت ملي ووطني رو مي عمدة هرانسان به شمار
د؛ زيرا رو مي باشد، يكي از عمده ترين مسئووليت هاي ديني هر فرد مسلمان نيز به شمار

را به نظافت وپاك  إبراهيم وپسرش اسماعيل خداوند متعال در قرآن كريم حضرت ا

M  :نگهداشتن بيت اهللا و خانة خدا امر نموده، فرموده است

L.758F1 
كه خانة ما را براي طـواف  ) بر عهدة ايشان گذاشتيم ( ما به ابراهيم واسماعيل سفارش كرديم "

 ."ه نگهداريدكنندگان واعتكاف كنندگان وركوع وسجده كنندگان پاك وپاكيز

اْلبُـَزاق ِفي اْلَمْسِجِد َخِطيَئٌة ": فرمودند ودر مورد پاك نگهداشتن مساجد ديگر پيامبر 
 759F2."وََكفَّارَتـَُها َدفْـنُـَها

د وكفارة آن همانـا دفـن نمـودن آن    گرد مي انداختن آب دهان در مسجد خطا وگناه محسوب"

 ."است

تن مساجد وارد شده، نصـوص  عالوه بر نصوص مخصوصي كه در مورد پاك نگهداش
وتوصيه هاي عمومي ديگري در مورد پاك نگهداشتن موارد واماكن ديگر غير از مسـاجد  

                                                 
 125 :سوره بقره 1
 .متفق عليه 2
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در يك حديث شريف طهارت وپاكي را به شكل عموم  نيز وجود دارد، چنانچه پيامبر 
ت بخشـي  ، يعني پاكي وطهار760F1 »الطُّهور شَطْرُ اإلِيمانِ« :بخشي از ايمان قرار داده، فرمودند

 .از ايمان است
شـاخه   ودر يك حديث ديگر دور كردن زباله وكثافات را از راه ها وسرك هاي عامـه 

 761F2."وأدناها إماطة األذی عن الطريق ...": اي از شاخه هاي ايمان قرار داده، فرموده است
 ."پائين ترين ويا خورد ترين شاخه هاي ايمان، دور نمودن اشياي اذيت رساننده از راه است"

ودر يك حديث ديگر استفاده از راه عمومي، سايه، كنار جويها را بخاطر رفـع قضـاي   
اْلبَـَراَز ِفى  :اتـَُّقوا اْلَمَالِعَن الثََّالثَ « :حاجت، يكي از اسباب لعنت الهي قرار داده، فرموده است

 762F٣ »اْلَمَوارِِد َوقَارَِعِة الطَّرِيِق َوالظِّلِّ 
بول وبراز ويا قضاي حاجـت   :زيكه سبب لعنت الهي مي گرددشما خود داري كنيد از سه چي"

 ."نمودن در راه هاي ورود به آب ويا آب خور، راه رفت وآمد مردم، واماكن سايه

پس با توجه به نصوص عمومي وخصوصي فوق، ونيز با توجه به تاكيدات اسالم 

هـا   در مورد اطاعت از اوليـاي امـور، هـر مسـلمان مكلفيـت دارد تـا در فعاليـت       

وپروگرامهاي حفظ محيط زيست كه از طرف دولت ومسئوولين شاروالي، همزمان بـا  

د، سهم فعال گرفته، وجيبة گرد مي ي مختلف اعالنها مناسبتفرارسيدن فصل بهار ويا 

 .وظيفة ايماني خودرا ايفا نمايد
د ودولـت از مـردم   گير مي ودر اينجا از جملة پروگرامهاي كه به محيط زيست ارتباط

  :د، دو پروگرام را بطور نمونه ميتوان تذكر دادنماي ميها  آن قاضاي اشتراك را درت
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 :سهم گيري در فصل غرس نهال و زرع نباتات وگلها :الف
باتوجه به منافع وفوايد متعدد مادي ومعنوي كه در غرس نهال وزرع نباتات وگياهان  

 . س نهال توصيه نموده استوجود دارد، دين مقدس اسالم همواره پيروان خودرا به غر
ِإْن قَاَمْت السَّاَعُة َوبَِيِد َأَحدُِكْم َفِسيَلٌة فَِإْن « :در يك حديث فرمودند چنانچه پيامبر

ْليَـْفَعلْ   .763F1 »اْسَتطَاَع َأْن َال يـَُقوَم َحتَّى يـَْغِرَسَها فـَ
د، پس اگـر  اگر قيامت برپا گردد ودر دست يكي از شما نهالي بخاطر غرس كردن موجود باش"

 ."فرصت شاندن و غرس نمودن آن نهال را در خود مي يابد، پس بايد آن نهال را غرس نمايد

ان سـمعت بالـدجال قـد « :ودر يك حديث ديگر فايدهء اين عمل را بيان نموده، فرمودند
 .764F2 »خرج وأنت على ودية تغرسها فال تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا

بيرون شدن دجال به گوشت رسيد وتو نهالي را به غرض غرس نمـودن در  اگر خبر آمدن ويا "

دستت داري پس در انداختن آن نهال عجله مكن زيرا آن نهال سبب امرار معيشت مردميكه بعـد از  

 ."دجال مي آيند، مي گردد

د كـه انسـان نبايـد از ادامـة كـار      گـرد  مـي  از اين دو حديث فوق اين حقيقت واضـح 
لحظة از لحظات زندگي اش، ولو لحظات بسيار ضيق ونا مسـاعد هـم   وفعاليتش در هيچ 

 .باشد مانند آمدن دجال وفرارسيدن قيامت وعالمات آن، دست بكشد

نيز همين حقيقت را درك نموده بودند، چنانچه عماره بن  اصحاب وياران پيامبر 
يمنعك أن  ما« :را شنيدم كه به پدرم توصيه نموده ميگفت من عمر :دگوي مي خزيمه 

أعزم عليك لتغرسها، فلقد  :أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال له عمر :تغرس أرضك؟ فقال له أبي
765F» رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي

3 

                                                 
 ).1/195(لمفرد صحيح األدب ا  1
 ).9( ة الصحيحةالسلسل 2
 ).9( لة الصحيحةالسلس 3



 

 483 ستيز طيمسلمانان در حفظ مح تيمسئوول

مـن   :اي خزيمه ترا از غرس نمودن نهال در زمينت چه چيز منع كرد؟ پدرم در جواب گفـت "

نه، حتما بايـد غـرس    :برايش گفت عمر. ي ميرميك پير مرد كالن سال هستم، وامروز ويا فردا م

 . "را ديدم كه يكجا با پدرم نهالش را غرس مي كرد من عمر :دگوي مي صحابي. كني

  :سهم گيري در حفاظت از باغها ودرختان :ب
دين مقدس اسالم طوريكه مسلمانان را به غرس نهال توصـيه نمـوده، هـم چنـان بـه      

س شده، باغها ودرختان مثمر وغير مثمر نيـز توصـيه   حفاظت ونگهداري از نهال هاي غر
نموده است چنانچه در احاديث وروايات آمده است كـه روزي از روزهـا شـتر بـراء بـن      

كه عادت خوردن از باغ هاي مردم را داشت در باغي داخل شـد، نهالهـا و بتـه     عازب
در  د، پيـامبر  رسانيده ش پيامبر  هاي موجود در باغ را پايمال كرد، موضوع به عرض

مورد چنين فيصـله نمودنـد كـه حفاظـت ونگهـداري زمـين ودرختـان از طـرف روز از         
د، واز طرف شب صاحبان اموال ومواشي مسئووليت دارنـد  باش مي مسئووليت صاحبان آن

 .تا اموال ومواشي خودرا نگاه كنند و ببندند تا به زمين وباغهاي مردم آسيب نرسانند
مبتني بـر عـرف وعـادت مـردم بـوده كـه        اين فيصلة پيامبر  :دگوي مي امام خطابي

مالكين باغها وزمين هـاي زراعتـي از طـرف روز نگهبانـاني را بخـاطر حفاظـت كشـت        
وزراعت و درختان خود توظيف وتعيين مينمودند، اما مردمان مالدار عادتا مـال ومواشـي   

شب دوباره به خانـه   خودرا بغرض چريدن از خانه هايشان بيرون ميكردند، ولي از طرف
كه مطابق عرف وعادت خود مردم  هايشان مي آوردند، پس بر اساس اين فيصلة پيامبر 
  .دگير مي بود، هر كس از اين اصل تخلف نمايد، مقصر قرار

 :اشتراك وسهم گيري در تنظيف ساحات عمومي، كوچه ها وسرك ها :ج
كم كثافات وپراگنده بودن آن در مسئوولين شاروالي وادارات نواحي، گاهي در اثر ترا 

نواحي مختلف شهر ومناطق مسكوني، روز مشخص ويا هفتة مشخصي را بخاطر تنظيـف  
وپاك سازي وجمع آوري كثافات تعيين نموده از مردم تقاضا مي نمايند تا در حشر قومي 
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و مردمي بخاطر تنظيف سرك ها وجاده ها اشتراك نمايند، پـس بـه تاسـي از ايـن اوامـر      
توصـيه نمـوده اسـت، تمـام مـردم      ها  آن ياي امور كه دين اسالم به اطاعت مشروط ازاول

وباشندگان آن شهر ويا ناحيه مسئووليت دارند تا بخاطر رفع مسئووليت ديني وملي خـود  
 .در پروگرام تنظيف وپاك سازي شهر وكوچة خود اشتراك نمايند

 

 :ها گاه تفريح ومسئووليت فرد مسلمان در حفاظت از مناطق سرسبز  – 3
دين مقدس اسـالم بخـاطر توسـعه وگسـترش دادن منـاطق سرسـبز كـه در صـحت         
وتندرستي انسان ونيز زيبايي محيط زندگي تـاثير فـوق العـاده دارد، وهـم چنـان بخـاطر       
حفاظت محيط زيست از آلودگي ها وهم چنان به غـرض حصـول فوايـد متعـدد مـادي      

هال توصيه نمـوده، واز طـرف ديگـر بخـاطر     ومعنوي پيروانش را از يك طرف به غرس ن
حفاظت ونگهداري آن مناطق ويا ساحات سبز كه جنگالت را نيـز در برميگيـرد از قطـع    

چنانچه عبد الرزاق صـنعاني  . نمودن بي مورد درختهاي مثمر وغير مثمر، منع نموده است
نهـى « :تدر مصنف خود از تابعي جليل القدر طاوس بن كيسان روايت نموده كه گفته اس

 .766F١ »عن عقر الشجر فإنه عصمة للدواب في الجدب النبي 
 مردم را از قطع نمودن درختان كه در سالهاي قحطي سبب زنـده مانـدن حيوانـات    پيامبر "

 ."د، منع نموده استگرد مي

در دولت اسالمي بزرگتـرين   وعين اين توصيه را خلفاي راشدين كه بعد از پيامبر  
ا بودند نيز مينمودند، طوريكه در روايات آمده است كه ايشان هنگـام  سلطة تنفيذي را دار

فرستادن دسته هاي مجاهدين بطرف سرزمين هاي مختلف، طوريكه به عـدم تعـرض بـه    
افراد مسن وكودكان خورد سال توصيه مينمودند، هم چنان ايشان را به عـدم تعـرض بـه    

چنانچه در روايات آمده است كه . درختان، مخصوصا به درختان مثمر نيز توصيه مينمودند
به يكي از فرماندهانش كه يزيد بن ابي سفيان  خليفة اول اسالم حضرت ابوبكر صديق 
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نام داشت در هنگام فرستادن به طرف شام در ضمن توصيه هايش از غرق نمودن واز بين 
تحرقوا وال تغرقوا نخال وال « :بردن باغات وحريق نمودن كشت وزراعت منع كرده، فرمود

767F. »شجرة مثمرةزرعا، وال تقطعوا 

1 
يعني درختان خرما را روي آب نكنيد، وكشت مردم را آتش نزنيد ودرختان ميوه دار  

 .ومثمر را قطع نكنيد
توصية ديگري را كه دين مقدس اسالم در مورد حفاظت مناطق سرسبز وتفريح گاه  

درختان است، چنانچه  ها به پيروانش نموده است ممانعت از قضاي حاجت در ساية
در يك حديث شريف قضاي حاجت را در اماكن متذكره يكي از اسباب لعنت  پيامبر 

الَِّذى يـََتَخلَّى ِفى طَرِيِق «قَاُلوا َوَما اللَّعَّانَاِن يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . »اتـَُّقوا اللَّعَّانـَْينِ «": قرار داده، فرمودند
 .768F2"»النَّاِس َأْو ِفى ِظلِِّهمْ 

بخاطر بايد داشت كه به اساس قياس كه يكي از داليل معتبر شرعي است ممانعـت از  
د، طوريكـه هـيچ فـرد    گـرد  مـي  قضاي حاجت در اماكن فوق ساير كثافات را نيـز شـامل  

مسلمان نبايد كثافات ومواد فاضله را در تفريح گاه ها ويا مناطق سرسـبز ويـا زيـر سـايه     
 .د، بياندازدرو مي مومي مردم به شمارهاي درختان كه يكي از مصالح ع

سـبب آلـوده شـدن     مسلمان در عدم عرضه نمودن اجناسيكه مسئووليت تاجر – 4
 :دگرد مي محيط زيست

 در اين شكي نيست كه بيع وتجارت در اسـالم يـك فعاليـت مهـم اجتمـاعي بشـمار      
س وسـپ  كسب، وبدست آوردن رزق حالل از راه مشروع د كه هدف اولي آن همانارو مي

د؛ لذا دين مقدس اسالم همواره پيـروان خـود،   باش مي رفع نياز مندي جامعه وافراد جامعه
مخصوصا افراد تاجر را به صدق وراستي، تـرحم وعطوفـت توصـيه نمـوده، از تجـارت      

 . منع نموده است دگرد مي نمودن در اشيائيكه سبب متضررشدن جامعه وافراد جامعه
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مكه مسلمانان را از خريـد وفـروش اشـياي حـرام      در روز دوم فتح چنانچه پيامبر 
د، حيوانـات خـود مـرده، خـوگ     گيـر  مـي  مانند شراب كه ساير مواد مخدر را هم در بـر 

وگوشت آن وساير اشياي حرام كه مفاسد واضرار متعدد مادي ومعنـوي را در قبـال دارد،   
769F. »َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنزِيِر َواَألْصَنامِ  ِإنَّ اَهللا َوَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع اْلَخْمرِ « :منع نموده فرمود

1 . 
 خداوند وپيامبر وي خريد وفروش شراب حيوان خود مرده، خوگ وبتان را حرام وممنوع قرار"

 ."اند داده

تنها كسب پول ويا باال بردن سطح در  با توجه به اينكه هدف از تجارت در اسالم 

وتجارت پيشه، وهم چنان متصديان فابريكـه   آمد وازدياد عوايد نبوده، لذا افراد تاجر

ها مسئووليت دارند تا به افراد جامعه وهموطنان خود خيرخواه بوده، از عرضه نمودن 

 اجناسيكه سبب آلوده شدن محيط زيست ومصاب شدن مردم بـه امـراض گونـاگون   

 .د، خود داري نمايندگرد مي

 يا آلوده شدن محيط زيسـت سبب بروز امراض وها  آن اجناسيكه عرضه و وارد نمودن
د عبارت اند از تيل هاي بي كيفيت، دوا هاي بي كيفيت و تاريخ تير شـده وسـاير   گرد مي

 .هدد مي مواديكه دولت خريد وفروش ويا عرضه وتوريد آن را ممنوع اعالن قرار
 :مسئووليت والدين وساير مربيان در ارتباط حفاظت از محيط زيست – 5

 از محيط زيست مسئووليت ديني وملـي هـر فـرد مسـلمان    با توجه به اينكه حفاظت 
 د، باش مي

و مسئووليت هر انسان بر اساس جايگـاه اجتمـاعي اش بـا مسـئووليت انسـان ديگـر       
پـدر  (تفاوت دارد، لذا رؤساي فاميل، زعماي ديني واجتمـاعي مسـلمانان ماننـد والـدين     

مدارس ديني، ائمة مسـاجد،  ، معلمين مكاتب وپرورشگاه ها، استادان پوهنتون ها و)ومادر
خطبا وعلماي ديني وهم چنان افراديكه از طرف اولياي امور به عنوان مسئوول ويا مـدير  

، همه اينها مسئووليت دارند تا اند شده يكي از ادارات خصوصي ويا دولتي تعيين وتوظيف
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در نظافت وپاكسازي محيط زيست خويش سعي وتالش نموده، قوانين ومقررات متعلـق  
محيط زيست را در ساحة كار وفعاليت خود ونيز در خانـه وبيـرون از خانـه، مراعـات      به

 .ونافذ نمايند

 :مسئوليت والدين :الف
والدين كساني اند كه طفل در آغوش ايشان تربيه وپرورش مي يابد، پس بر والـدين   

 محيط وفضاي سالم وآرام، غذايالزم است تا براي تربيه وپرورش سالم اطفال خـويش  

پاك وحالل، مسكن وجاي رهايش خوب ومناسب را تهيـه نمـوده، بعـد از رسـيدن     

 . اطفال به سن تمييز در تربيه وپرورش ديني واخالقي ايشان تالش نمايند
با توجه به اهميت نظام وقايه، ونقش آن در حفظ محيط زيست، ونيز با توجه به  

م افراد خانواده مخصوصا والدين نقش والدين در تطبيق نظام وقايه، دين مقدس اسالم تما
را توصيه نموده است تا در هنگام خوابيدن چراغ ووسايل ناري را خاموش سازند، ودر 
هنگام احساس ضرورت به نوشيدن آب از دهان مشك وكوزه ويا جك آب ننوشند، 
وظرف هاي آب را از طرف شب ويا روز بپوشانند تا از گرد وخاك، ويا داخل شدن 

چنانجه . د، محفوظ بماندگرد مي كه سبب انتقال وسرايت ميكروب حشرات ومگسها
. »...َغطُّوا اِإلنَاَء َوَأوُْكوا السَِّقاَء َوَأْغِلُقوا اْلَباَب َوَأْطِفُئوا السَِّراجَ « :در اين زمينه فرمودند پيامبر 

770F

1  
  ."يدظرفها را بپوشانيد، دهان مشك ها ودروازه ها را ببنديد، چراغها را خاموش كن"

 روايت نموده لودر مورد ممانعت نوشيدن آب از دهان ظرف ها وكوزه ها عائشه 
771F. »أن يشرب من في السقاء ألن ذلك ينتنه نهى النبي « :دگوي مي

2  
 ."از نوشيدن آب از دهان مشك ها به علت اينكه آب را بدبو ميسازد، منع فرمودند پيامبر "

                                                 
 .).2012( 835 :، صصحيح مسلم  1
 .)۳۹۰(ة الصحيحة السلس  2
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 :مسئوليت معلمين واستادان :ب
ه به اهميت علم ودانش، ونقش بارز ومؤثر مكاتب، مدارس وپوهنتونها، وسـاير  با توج

مراكز علمي خصوصي ويا دولتي درآگهي وبيـداري جوانـان، معلمـين مكاتـب، اسـتادان      
مدارس وپوهنتونها مسئووليت دارند تا شاگردان ومحصلين خود را در زمينـة حفاظـت از   

، مخصوصا در فراگيري علم ودانش كه محيط زيست ونقش آن در بهبودي اوضاع زندگي
 .آلودگي محيط زيست ضربة بسيار سنگيني را بر آن وارد مي كند، آموزش دهند

 :مسئووليت رؤساي دوائر :ج
با توجه به اينكه طبقة حاكم و رؤساي دوائر ومؤسسات در جامعـه نقـش تنفيـذي را    

ند؛ لـذا  كن مي يشان اطاعتاز اوامر وگفته هاها  آن دارند، ومردم مخصوصا افراد زير دست
تمام رؤساي دوائر وادارات در پهلوي مسئووليت هاي ديني خود كه در بخـش اول از آن  
تذكر بعمل آمد، اين مسئووليت را نيز دارند تا قوانين ولوايح معقول ودر عين حـال قابـل   
تطبيق را بخاطر حفاظت محيط زيست وضع نموده، مـردم و افـراد رعيـت را بـه عملـي      

 .ن آن نه تنها امر نمايند، بلكه افراد مقصر وبي اعتنا را مجازات مناسب نمايندنمود

 :مسئووليت ائمة مساجد، خطبا، وعلماي ديني :د
 اي جامعهشكي نيست كه تمام علماي ديني مخصوصا ائمة مساجد، خطبا وواعظين در 

ز مقـام  همچو جامعة افغانستان كه يك جامعة ديني ومذهبي اسـت نقـش ويـژة داشـته، ا    
را حرفها وگفته ها  آن وجايگاه خاصي بر خوردار هستند، ومردم همواره حرفها وگفته هاي

ند، لذا بر ايشان الزم است تـا بـا اسـتناد بـه نصـوص معتبـر دينـي،        كن مي هاي دين تلقي
كه علما وارثين ايشان اند، بخشي از خطابه ها  وتوصيه هاي نيك وحيات بخش پيامبر 

ايام جمعه ويا عيدها به موضوع محيط زيست اختصاص داده، مردم را  ومواعظ خودرا در
 . از اضرار وآثار منفي آلودگي محيط زيست، وخطرهاي ناديده گرفتن نظافت، آگاه سازند



 

 489 ستيز طيمسلمانان در حفظ مح تيمسئوول

 

*** 

 





 
 

 

 اسباب عزت مسلمانان) 50(

 :اسباب وعوامل اعادة حيثيت وعزت، مجد وعظمت مسلمانان

د كه مردم قبل از اسالم در تاريكي گرد مي شنمطالعة تاريخ اين حقيقت واضح ورو با
هاي كفر وشرك، ناداني وجهالت، ذلت وپستي، ظلم وبربريت بسر برده، وضـعيت بسـيار   

 .بد اجتماعي، اخالقي وسياسي در جامعه حكمفرما بود
چنانچه در ساحة عقايد مردم بتهاي بي حس وبي جاني را كه از سـنگ وچـوب مـي    

 .به سجده مي افتيدندها  آن روي ساختند عبادت نموده، وپيش
در ساحة اخالقيات نامي از اخالق نيكو وجود نداشت، وبر عكس بازار شراب نوشي، 

 . قمار بازي، زنا وبدكاري، فساد وبي بندوباري گرم بود
در عرصة اجتماعي چيزي بنام ترحم، عطوفت ومهرباني وجود نداشت طوريكه افـراد  

ان ضعيف تر مي گرديد، وبر عكـس افـراد نيرومنـد    ضعيف وبيچاره با مرور وگذشت زم
 .روز بروز قوي تر ميشدند

زنان كه قشر ضعيف جامعه به شمار ميرفتنـد از كـوچكترين حقـوق مـادي ومعنـوي      
حق مهر، حق ميراث، ترحم وعطوفت نه تنها برخوردار نبودند، بلكه بعـد از وفـات   :مانند

 .ارث برده ميشدندبه ها  آن شوهران شان مانند مال ومتاع متروكة
سياه ترين روز در خانواده همان روزي بود كه دران دختر تولد مي شد، چنانچه پدر 
بعد از تولد دختر متحير مي ماند كه با آن دختر نوزاد ومعصوم چطور بر خورد نمايد؟ آيا 
آن دختر معصوم وبي گناه را زنده نگه دارد كه سراپا عار وننگ بشمار ميرفت، ويا اينكه 

ها  آن ورا بي رحمانه زنده بگور نمايد؟ چنانچه قرآن كريم اين عمل بي شرمانه وظالمانةا
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 MA CB D E F G H  :را مورد نكوهش قرار داده، فرموده است

JI K L M N O P SRQ UT WV X Y [Z \ ] ^ _L.P772F1 
و [گـردد در حـالى كـه خشـم      اش سياه مى هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند چهره"

پوشاند آيـا   روى مى] خود[از بدى آنچه بدو بشارت داده شده از قبيله  .خورد خود را فرو مى] اندوه

 ."كنند او را با خوارى نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند وه چه بد داورى مى

ودر عرصهء سياسي نظام وحكومتي وجود نداشت كه دست ظـالم را از ظلـم گرفتـه     
 .پشتيباني نمايدواز حقوق مظلوم حمايت و

مردم را از تاريكيهاي كفر وشرك  همين بود كه اهللا تعالي با بعثت وفرستادن محمد 
بطرف نور ايمان وتوحيد، واز پرتگاه ذلت وپستي به قلـة بلنـد عـزت وسـربلندي بيـرون      
آورد، ومسلمانان در اثر عمل نمودن به تعاليم واالي اسـالم، زمـام امـور را بدسـت خـود      

 .نايل گرديدن به فتوحات وپيشرفتهاي پيهم، عزت بيشتري را كسب نمودندگرفته، با 
اما متاسفانه با گذشت زمان ودر اثر فاصله گـرفتن مسـلمانان از تعـاليم واالي اسـالم     
ضعف وناتواني در جسد امت راه يافت، وفاصلة زماني بـه هـر انـدازة كـه دور تـر شـد،       

 .گرديد ضعف وپستي هم به همان سرحد بيشتر وعميق تر
 :عوامل عمدة ضعف، نا تواني وشكست مسلمانان را ميتوان در چند نقطه خالصه كرد

      اعراض وروي گردانيدن از حكم اهللا متعـال، وعـدم شـناخت ومعرفـت

 .احكام الهي

       تحير بيش از حد در مورد اختراعـات جديـد، وتقليـد كـور كورانـه از

 .دشمنان اسالم

 نعصبيت ويا گرايش به مليت، رنگ وزبا. 

 چيره شدن ياس ونا اميدي. 
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 معطل ماندن وجيبة امر به معروف ونهي از منكر. 

 :اسباب وعوامل اعادة عظمت و تعالي مسلمانان

اكنون بعد از اين مقدمة كوتاه وبرشمردن برخـي عوامـل ضـعف ونـاتواني مسـلمانان      
ميتوان عوامل واسباب اعادة مجدد وعظمت مسـلمانان را تشـخيص نمـود تـا باشـد كـه       

سلمانان با بكار بستن آن عوامل ومتوسل شدن به آن اسباب بتوانند عزت وحيثيت سلب م
 .شده شان را دوباره بدست بياورند

 تمسك وچنگ زدن به كتاب اهللا وسنت رسول اهللا :سبب اول: 
در اين شكي نيسـت كـه تمسـك وچنـگ زدن بـه كتـاب اهللا وسـنت رسـول اهللا در          

د كه بدون چنـگ  رو مي نه فالح ورستگاري به شماربخشهاي اعتقادي وعملي معيار هرگو
 .زدن به آن وحاكم قرار دادن آن در تمام بخشهاي زندگي، فالح وكاميابي تحقق نمي يابد

چنانچه خداوند متعال اطاعت وپيروي نمودن از اهللا ورسول را سبب نازل شدن 

MÎ Ï Ð Ñ Ò L .P773F1  :رحمت خود قرار داده، فرموده است
P  

 ."ا فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت قرار گيريدخدا و رسول ر"

ودر آية ديگر پيروي از رسول را سبب حصول محبت الهي وكسب مغفرت وي قرار 

 M> ? A @ CB ED F IHG J K LL.P774F2  :داده، فرموده است
بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شـما را بـر   "

 ."د و خداوند آمرزنده مهربان استشما ببخشاي

تمسك به كتاب اهللا وسنت خودش را سبب نجات از ضاللت وگمراهي  پيامبر 
كتاَب اهللا، وسّنة   :َترْكُت فيُكْم َأْمَرْيِن لْن َتِضلُّوا ما َتمسَّْكُتْم بهما": قرار داده، فرموده است

P775F1."رسوِلهِ 
P  
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ه شما به آن چنگ بزنيد هر گز گمراه نمي شويد، من در مابين شما دو چيز را گذاشتم تا وقتيك"

 ."وآن دو چيز عبارت اند از كتاب اهللا وسنت پيامبر وي

د كـه چنـگ زدن بـه كتـاب اهللا     گـرد  مي از نصوص فوق اين حقيقت واضح وروشن 
 .درو مي وسنت رسول وي از بزرگترين اسباب فالح در دين ودنيا به شمار

نبايد فراموش كرد كه از لوازم ويا مقتضيات عمـدة   اما اين حقيقت روشن ديگر را نيز
تمسك به كتاب اهللا وسنت رسول اهللا مبارزة قاطع ودوامدار عليه هرگونه بدعت وخرافات 

زيرا زمانيكه علما وافراد دعوتگر در برابر بدعات وخرافات سكوت اختيار نمـوده،   ؛است
 ش گرديده رشـد بيشـتر پيـدا   به مبارزه برنخيزند، پس آن بدعات وخرافات در جامعه پخ

 !دكن مي

 علما وروي آوردن به آنها جمع شدن در اطراف :سبب دوم: 
واسـتفاده  هـا   آن جمع شدن در اطراف علمـاي برحـق وخداپرسـت وروي آوردن بـه    

نمودن از آرا ونظريات صايب ايشان يكي از مصالح عمدة امت اسالمي، مخصوصـا قشـر   
همـين علمـاي برحـق انـد كـه در مـورد قضـايا         زيـرا  ؛درو مي جوان وروشنفكر به شمار

ومعضله هاي امت درك وبصيرت بهتر داشـته، در پرتـوي نصـوص شـرعي و بـادر نظـر       
داشت واقعيت هاي عيني ميتوانند راه هاي حل مناسب ومفيد را براي بيرون رفت از تمام 

  .مشكالت وپرابلم عصر حاضر معرفي نمايند

 سالميمطالعه وتدبر در تاريخ ا :سبب سوم: 
مطالعه واعادة نظر در تاريخ پربار مسلمانان صدر اسالم وبخاطر آوردن مجد وعظمت 
گذشتة ايشان سبب بلندي همـت مـا مسـلمانان گرديـده، روح وجـان تـازة را در جسـم        

د؛ زيرا در اثر مطالعة تاريخ مسـلمانان صـدر اسـالم    نماي مي ضعيف مسلمانان امروز ايجاد

                                                                                                                              
هو معضل لكن له شاهد من حديث : دگوي مي )1/66( شيخ الباني در تحقيق مشكوة ) 2/899موطأ امام مالك ( 1

 .ابن عباس بسند حسن أخرجه الحاكم
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را به مجد وعظمت واقعي، نزول فتح ونصرت الهـي  ها  آن دنميتوان علل واسباب نايل ش
 .د، درك كردباش مي كه در رأس آن همانا تمسك وچنگ زدن به تعاليم واالي اسالم

 خوشبين بودن در مورد آينده، وباور داشتن به اينكه  :سبب چهارم

 :پيروزي از آن اسالم است
مانـا خوشـبين بـودن در    سبب چهارم اعادة مجد وعظمت از دست رفتة مسـلمانان ه 

 .دباش مي مورد آينده، وبا ور داشتن به اينكه پيروزي از آن اسالم است،

 :ودليل آن نصوصي است كه در اين مورد آمده است، خداوند متعال فرموده است

  M1 32 4 5 6 7 8 9 ;: < = 
> L.P776F1

P  
ر چـه ديـن اسـت    او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر ه"

 . "پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند

ِإنَّ اللََّه تـََعاَلى َزَوى ِلَى اَألْرَض َحتَّى رَأَْيُت َمَشارِقـََها َوَمغَارِبـََها ": فرمودند وهمچنان پيامبر 
َزْيِن اَألْحَمَر َواألَبـَْيضَ   .777F2"َوَأْعطَاِنى اْلَكنـْ

را جمع نمود تا اينكه نقاط شرقي وغربـي آن را مشـاهده نمـودم     اهللا تعالي برايم اطراف زمين"

 ."وهمچنان برايم ذخاير طالي سرخ وسياه را عطا كرد

ُلَغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما ": فرمودند ودر يك حديث صحيح ديگر آمده است كه پيامبر  لََيبـْ
ُرُك اللَُّه بـَْيَت َمدَ  يَن ِبِعزِّ َعزِيٍز َأْو ِبُذلِّ َذلِيٍل بـََلَغ اللَّْيُل َوالنـََّهاُر َوَال يـَتـْ ٍر َوَال َوبٍَر ِإالَّ َأْدَخَلُه اللَُّه َهَذا الدِّ

ْسَالَم َوُذّال يُِذلُّ اللَُّه بِِه اْلُكْفَر وََكاَن َتِميٌم الدَّاِريُّ يـَُقوُل َقْد َعرَ  ْفُت َذِلَك ِفي َأْهِل ِعّزا يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِ
ُهْم َكاِفًرا الذُّلُّ َوالصَّ  بـَْيِتي َلَقدْ  ُر َوالشََّرُف َواْلِعزُّ َوَلَقْد َأَصاَب َمْن َكاَن ِمنـْ ُهْم اْلَخيـْ َغاُر َأَصاَب َمْن َأْسَلَم ِمنـْ
P778F3"َواْلِجْزيَةُ 

P. 
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 . اوط محقق مسند  اسنادش را صحيح گفته است، شعيب ارن 16957 :برقم 1198 :مسند أحمد ، ص  3



 هاي جمعه خطبه  496

تا جائيكه تاريكي شب وروشني روز اصابت كند تا آنجا روشني اين دين نيز خواهـد رسـيد،   "

پشمي را نخواهد گذاشت مگر اينكه ايـن ديـن را در آنجـا جـا بجـا      وخداوند هيچ خانة گلي ويا 

خواهد كرد، بدون مراعات عزت عزت يابنده كه با پذيرفتن اين دين عـزت يابـد، عزتيكـه سـببش     

وهمچنان بدون مراعات خاطر شخص پست وذليل كه بـا مسـترد نمـودن آن ذلـت      .دباش مي اسالم

 ."دباش مي وپستي نصيبش گردد، ذلتي كه سببش كفر

تحقق واقعـي ويـا تطبيـق عملـي ايـن       :دگوي مي دباش مي تميم داري كه راوي حديث
را من در فاميل خود مشاهده نمودم كه از اعضاي فاميلم كسيكه مشـرف   پيامبر فرمودة

به اسالم شده عزت وشرف نصيبش گرديد، اما كسيكه اسالم را نپذيرفت با داخـل شـدن   
 . ت وخواري نصيبش گرديددر صف ذمي ها وپرداخت جزيه ذل

 بر حذر داشتن مردم از ياس ونا اميدي :سبب پنجم: 
در اثر شكست ونا كـامي هـاي پـيهم ومشـكالت روز افـزون نبايـد همـت وروحيـة         
مسلمانان را تضعيف نمود، بلكه بر عكس بادر نظر داشت آيـات ونصوصـيكه يـاس ونـا     

طف ومرحمت الهي اميد وار سـاخته  هد، مسلمانان را همواره به لد مي اميدي را حرام قرار
 .وآنها را به داشتن گمان نيك به اهللا متعال تشويق وتوصيه نمود

  :طوريكه اهللا تعالي گاهي بندگانش را از ياس ونا اميدي منع نموده فرموده است

 ML.779F1"مشويد مايوسخدا  از رحمت" . 

M  :رموده استودر جاي ديگري ياس ونا اميدي را گمراهي قرار داده ف

L.780F2 
 ."شود چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نوميد مى"

                                                 
 53 :سوره زمر  1
 56:سوره حجر  2



 

 497 اسباب عزت مسلمانان

M  :همچنان در جاي ديگري ياس ونا اميدي را كفر خوانده، فرموده است

L781F1.  
 ."شود خدا نوميد نمى خدا نوميد مباشيد زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت از رحمت"
د نصوص وآيات بشارت ومژده دهنده را كه بعد از سـختي مـژدة آسـاني    مسلمان باي 

 .هد، از خاطرش فراموش نسازدد مي وفراخي

M  :چنانچه اهللا تعالي در اين مورد فرموده است

LP782F2
P. 

و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند پيروزى خدا كى خواهد ] خدا[تا جايى كه پيامبر "

 ."بود هش دار كه پيروزى خدا نزديك است

M  :ونيز فرموده است

L.783F3.  
پنداشتند كه به آنان واقعا دروغ گفته شـده  ] مردم[نوميد شدند و ] ما[تا هنگامى كه فرستادگان "

ما از گروه مجرمـان   عذاب] لى[خواستيم نجات يافتند و يارى ما به آنان رسيد پس كسانى را كه مى

 . "برگشت ندارد

پرهيز نمودن از افراط ومبالغه در مـورد دشـمن وتوانـايي     :ششمسبب 

 :هاي آن
ما نبايد در بر شمردن تعداد دشمن وامكاناتش از افراط ومبالغه كار بگيريم طوريكه 
؛ مقابله باآنها را يك امر نا ممكن قرار داده از لحاظ روحي ورواني شكست را بپذيريم

زيرا اين كار عواقب نا گواري را در پي داشته در صفوف مسلمين ذلت وشكست را ببار 
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آورد، وبهمين اساس خداوند مسلمانان را به آماده گيري مادي ومعنوي امر نموده،  مي

M  :فرموده است

L.784F1  
دشـمن  ] تداركات[با اين  هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد تا"

شناسيدشـان و خـدا    ديگرى را جز ايشان كه شما نمى] دشمنان[خدا و دشمن خودتان و 
 ."شناسد بترسانيد آنان را مى

اين بود برخي از اسباب عزت، مجد وعظمت مسلمانان كه با اختيار نمودن آن اسباب 
 .باره بدست آوردتوان دو توان مجد وعظمت سلب شده را مي مي

للهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلی دينهم ردا جميال، و صلی اهللا علی نبينا محمد وعلی ا 
 .آله وصحبه وسلم

*** 
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