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مسلمين آشوبهاي فكري، عقيدتي و  ي ي غرب درعقل و انديشهرفك نفوذ بي گمان
دي اي كه ميان ما افرا به گونه، اسالمي به جا گذاشته است روحي فراواني در جوامع

يا فراخواندن ، بينند هيچ تناقضي نمي كمونيسم دعوت بهاسالم و شوند كه ميان يافت مي

مردم را  و يا ،دانند را منافي دين نمي ي دين با زندگي ابطهبردن ر بين  و از به سكوالريسم
دكان والء  ،كنند و بر اساس آن اي جاهلي دعوت مي نام اسالم به تعصبات ملي و قبيلهبه 

   .اندازند ) به راه ميشدنجدا ) و براء (تيدوس(
كاري و  جهانشمول بودن اسالم نوعي بيهودهدعوت به فراگيري و ، اين قرائت طبق

  .آيد!! يسك به شمار مير
و  با زشتيها كه به علت خوگرفتن بينيم ه كه در جوامع غربي افرادي را ميهمانگون

حال و روز ، اند هنگام ارتكاب معصيت از دست داده كاري و احساس جرم را پرهيز، گناه
حتي ، زنند شرم به هر گناه و معصيتي دست مي اي است كه بدون حياء و آنها به گونه

كند،  زدرا به آنها گوش كارانودن كارها و عواقب وخيم گناهسي حرام باگر ك
ازدواج مسلمين ، آزادي و برابري ي نهايتاً به بهانه!! شوند ور مي به او حمله مردانهناجوان
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و موجب شده كه كيان امت اسالمي در آن !! مسلمين شيوع پيدا كرده استبا غير
ا از دست دهد و كياني براي خود باقي متعفن ذوب شود و شخصيت خودش ر ي جامعه
  !!نگذارد

به ، تهاجم فكري و فرهنگي در دوران معاصر: يميتوانيم بگو به عبارت ديگر مي
) ها) و شريعت (بايد و نبايدها هست و نيستو ثوابت عقيده ( دشمن اساسي اصول

اهد دنياي كنوني ش چنانكه در، ه و عداوت خود را اعالم كرده استاسالم مبدل گشت
دين و سياست و حتي ارتباط دين با  با و قانون خدا در ارتباط شريعت رقابتي به زيان

جرم بايد معارف ضروري اسالم را كه هيچ مسلماني پس ال ،هستيمتمام مسائل اجتماعي 
نبايد از شناخت آنها محروم باشد شفاف سازيم و هيچ گرد و غباري بر روي آن باقي 

مومن را از و، ضالل هستند ي اهل حق و گر و جداكننده ه تبيينبويژه مسايلي ك، نگذاريم
مخصوصاً در امور اعتقادي و مسائل مهم و اساسي حالل و ، دنده مياهل گمراهي تمييز

را بر مسلمان  ناخت و استقامت و پايداري بر آنهمان چيزي كه شرع اسالم ش، حرام
كند و در آخرت  ا تصحيح ميرا در دني شتا به آنچه كه اسالم، واجب گردانيده است

اشتباه  و مفاهيم، يابد آورد دست  و رستگاري را برايش به ارمغان ميسعادت  ي برگه
ي كه مردم را به يها و روزنه، شيوع يافته ميان امت اسالمي معاصر را اصالح كند

به ، با تمام قوا اي كه زدگي غرب، خوانند براي هميشه مسدود نمايند زدگي فرا مي غرب
  است. هجوم آورده اسالم و مفاهيم بنيادي آن وابتث

ند از نتوا د و نمينن بايد آنها را فرا گيرناالبر هنگام بحث از علومي كه مسلما عبد ابن
توانند  را بدانند و نمي مسلمين بايد آن ي چيزي كه همه(: مي فرمايد ،آنها غفلت ورزند

دادن  ت دامانند شه، ن واجب گشتهه بر ايشااطالع باشند فرائضي است ك نسبت بدان بي
 هيچ موجودنبودن خداوند با  ه وحدانيت پروردگار و شبيه و مانندبا زبان و اقرار قلبي ب

آيد و هيچ كسي  نمي ود نيامده و كسي هم از او به وجودو اينكه از كسي به وج ،ديگر
كردن و  دهنز، گردند ميآفريننده هر چيزي است و همه به سوي او بر، همتاي او نيست
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اهل سنت و  ي ميرد و بنا به عقيده اي كه هرگز نمي زنده، دست او است درميراندن تنها 
ي ندارد و نابودي بر او عارض جماعت هميشه داراي صفات و اسماء بوده و ابتداي

  . و بر روي عرش استقرار يافته است ،شود نمي
ي  دا و پايان بخش حلقهخ ي فرستاده بنده و< محمد ،همچنين گواهي دادن به اينكه

شدن بعد از مردن و پاداش اعمال و ماندگاري اهل سعادت در  باشد و زنده نبوت مي
و قرآن كالم ، ناپذير است ت و گمراهي در جهنم حقيقتي انكاربهشت و اهل شقاو

مفاد آن ايمان بياوريم و  ي است و از طرف پروردگار نازل شده و بايد به همه وندخدا
  . اجرا كنيممجمالتش را 

نها شناخت پيدا كرديم بايد به آ زهاي پنچگانه واجب هستند و اگر برنما و اينكه
  .شود نيم چون نماز بدون آنها كامل نميتمام طهارات و احكام ديگرش هم علم پيدا ك

ي مبطالت روزه و احكام ديگر  رمضان واجب شرعي است و بايد همه ماه ي و روزه 
  . را بداند  آن

نوايان بپردازد و قداري از آن را به مستمندان و بيبايد م ،ول و سرمايه داشتو اگر پ
  . احكام مربوط به زكات را ياد گيرد

خدا بشتابد و  ي خانه تارداشته باشد بايد به زيو اگر فردي مال و ثروت و توانايي 
  . شود ه نميآورد گيرد چون حج بدون ياد گرفتن آنها به جايرا فرا احكام آن ي همه

و حرام بودن شراب و  خواريزنا و سود حرمت و احكام ديگري مانند، اين احكام
و رشوه دادن و ، ب كردنديگر و غص نجسهاي ي خوردن الشه و همهو  گوشت خوك

مگر مالي ، و خوردن اموال مردم به باطل بدون رضايت مالك ،و گواهي دروغ ،گرفتن
و ازدواج با مادر و  دن تمامي انواع ظلمبوكه معموالً مردم بدان توجهي ندارند و حرام 

هاي ديگر كه امت اسالمي بر وجوب  رم ديگر و كشتن نفس مؤمن و نمونهخواهر و محا
شان معذور  نمسلمان بايد كليات آنها را بداند و در ندانست، و تحريم آنها اتفاق دارند

   .)نيست



   11    آنچه هر مسلماني بايد بداند

  : شناخت اين مسائل دو مرحله دارد
اي كه  د به گونهنشو مي مورد خطاب واقع د فرد امت اسالميفردر آن : اول ي مرحله

توانند بدان جهل د و نمي ننبايد به حقايق اسالم از عقيده گرفته تا شريعت اطالع پيدا ك
  . ورزند

كان و گران و پزش ه متخصصين هر فني است مانند صنعتخطاب ب :دوم ي مرحله
را كه  قيها بايد حقاي ركدام از اين گروههكه ، گران و مربيان سربازان و مرزبانان و دعوت

  . ست ياد بگيرند چون در ندانستن آنها معذور نيستندتخصص آنها مرتبط با
ي  به هم باشد و بتوانيم با همه دار و پيوسته تحقيق ادامه به اين اميد كه اين پروژه و

  . نماييم را اعالم و نشر رساني صوتي و تصويري آن وسائل اطالع
ايم هر چند بعضي از  يا حسن را روايت كرده ،قيق تنها احاديث صحيحدر اين تح

اما در احاديث صحيح ، دانند يث ضعيف را در ابواب فقه جايز ميفقهاء روايت حد
  . نياز نموده است يم كه ما را از هر روايت ديگر بيي پيدا كرديچيزها

  . باشد گاه به نيات است و تنها او راهنما به راه مستقيم ميخداوند آ





 
 

 زمينه

امتي كه  آور. امت آخرين پيام، بخشي از امت اسالمي استاوهر مسلماني اعتقاد دارد كه 
و شريعت اسالم به عنوان روش و  ،پروردگار رضايت و خوشنودي به خداوندي بر

ي درخشان تاريخ ي امتي كه سابقه، دارند نظر اتفاق <وپيامبري محمدمنهج زندگي 
ل و به دنبا باشد مي <حضرت ختمي مرتبت محمد دار آن، طاليه و ،دارد چهارده قرني

امت را بر  يعلم و دين و ادب تا قيام قيامت پيشاهنگ ايشان اصحاب و تابعين و بزرگان
  . اند عهده گرفته

خاكي به گشت و گذار بپردازد.... غرب باشد يا  ي كرهاين  كجايمؤمن در هر 
 باشد و يا در درون مرز سرببرد، به تبعيد دودرباش دور خاك و ميهن اسالمياز ....شرق

يا درهاي آن مرز و بوم بر او  چند در خاك و بوم كفر سكني گزيده .... هر..تحت تعقيب
اي مرتبط  ...به هر گروه و حزب و مؤسسه..اي باشد .....از هر جنس و قبيله..بسته باشد

كه از اين امت اسالمي جدا وآن اين يقين ثابت و غير متغيري دارددر هرحال .. ..باشد
  . نشده و در صف محكم آنها قرار گرفته است

و از نور هدايت لبيك گفته و بدو ايمان آورده  <بخش محمد امتي كه به نداي حيات
   اند. ارج نهادهرا ياري كرده و ايشان را  <و رسول  ايشان تبعيت جسته

بهترين امتي " ر فرمودهكه خداوند در مورد آنها در قرآن مقر، امت آقا و سروري
دهند و از بدي  اند و به نيكي و معروف فرمان مي ند كه به سود مردم برانگيخته شدههست

  "و به خداوند ايمان دارند. كنند و منكر نهي مي

، العين و حاكم خود قرار داده ناپذير خداوند را نصب امتي كه وحي معصوم و خدشه
  . م قيامت از هر گزندي مصون خواهد ماندوحي كه بر اساس نويد پروردگار تا قيا



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     14

اگر امتي كه ، آورد ام پيروانش را يك جسد به شمار ميامت دوستي و رحمت، كه تم
هر چند سرزمين و ميهن و ، ماند درد آيد ديگر عضوها را قرار نميبه  از آن عضوي

   جنسيت و رنگ آنها مختلف باشد.
و از افراط و تفريط در هر ، داشتهختي را بررو و معتدلي كه حرج و س امت ميانه

   .است كاري بيزار
 ي را به سمع و نظر همه گري كه مشعل هدايت را به دوش گرفته و آن امت هدايت

   ورزد. از بذل جان و مال دريغ نمي و در اين راه، جهانيان خواهد رساند
ميد امسلمين را نا ، هرگزواقع امروز امت عارض براين ضعف و خسوف فكري 

ضعف و  اين داند كه چون مي، شود انتساب به امت و افتخار بدان نميكند و مانع  نمي
، گردد سنت بر ميرنگ شدن چنگ زدن به قرآن و  به كم ي است كها هعارض رنگي كم
همان امتي است كه براي ده قرن متمادي سيادت و رهبري جهان را به دست  امت اين

اسالم  بيان قطعي دارند كه آينده از آن يبخش وح حقائق حيات و همچنين، گرفته بود
آقا و سرور جهان خواهد شد هر چند براي اهل باطل ، است و بار ديگر اسالم

بختانه دورنمايي از اين خوش !!يق بخندندكنندگان بدين حقا رهيند باشد و مسخناخوشا
وج نقاط جهان م كه در اقصيبيداري اسالمي مباركي در اين دوره از زمان در  حقيقت

  . ده استو گسترده ش نمايان، زند مي
  : فرمايد مي أخداوند منان

�oÌ��Ë��Ê��� � � �É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÍ����Ï��Î

�� �Ñ��Ðn  :������	      همراه با رهنمون و آئين خدا است كه پيغمبر خود را
يروز آئينها پ ي ) روانه كرده است تا آن را بر همهراستين (اسالم به سوي جملگي مردمان

  .) باشداي اين چنين سخن و مسألهگرداند. كافي است كه خدا گواه (
  : فرمايد مي <يا پيامبر
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اي  اي كه هيچ خانه به گونه، تا هر جا كه شب و روز باشد اين دين هم خواهد رفت
 عزيزان را، رود ماند مگر اينكه اسالم به درون آن مي از چادر و سنگ و چوب باقي نمي

خداوند اهل اسالم را بدان عزيز و اهل كفر را ذليل ، زيز و ذليالن را ذليل خواهد كردع
  اند]. آن را روايت كردهاحمد و حاكم مام [.خواهد فرمود

  : فرمايد يا در حديث ديگري مي
8 �� �
 (9 : �� �; � �< ��
 �=() ,� �> (�� �� �� �� � ��< (�� �? �� �" �' �� �@ , �1 A(B ���' �=() �� � ��� (� (9 �C (� �; � �� � ��7� �� �� ����� 

امت من ، مشرق و مغرب آن را ديدم اينكه تا، خداوند زمين را براي من جمع كرد
  . خواهند رسيدبود جمع شده برايم زميني كه به آن 
براين هر تالشي كه براي تجزيه و تقسيم امت اسالمي در عالم معاصر صورت بنا

دست  گيرد ياآنچه به انجام ميت دشمنان دين و شريعت خدا دس آنچه بهخواه ، گيرد مي
وفريب مكايد  كه به سوي كفر فرار كرده ،جاسوسان و فرزندان اين مرز و بوم

 ي آن هاي ظالمانه عهد و پيمان استعمار و از مانده جا گمان اثر بر بي، اند هاراخوردهآن
د كه هرگز كش تصوير مي روزگار قديم را به چنين وضعيتي بازگشت به جاهليت، است

تي كند چه رسد به اينكه آنرا اساس و بنيان دوسرا بپذيرد و بدان افتخار  بايد آنمؤمن ن
   !!و دشمني خود قرار دهد

  
w        w            w            w  





 
 

  فصل اول

  اركان ايمان





 
 

  اركان ايمان 

و روز رستاخيز و قضاء و هاي آسماني و پيامبران الهي  ما به خدا و فرشتگان و كتاب
   ايمان داريم.، كه از طرف خداوند است ،چه بد خوب وچه ، قدر

  :فرمايد ميخداوند منان 

��on��m��l�� �k�� �j��i��h��go�����t��s��r��q�p

��¦��{��z��y��x��w��v��un  :
�����	�  
است ) معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده دخدا، محمفرستاده (

. همگي به خدا ) بدان باور دارند(و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد) و مؤمنان (نيز
:) ميان هيچ يك از گويند و ميو فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته (

  .دانيم) رسالت ايشان را يكي مي ي گذاريم (و سرچشمه پيغمبران او فرق نمي

��m فرمايد: و همچنين مي �k���r��q��p��o��n��m��l

z��y��x��w��v��u��t���s{����`��_��~������}��|

��h��g��f����e��d���c��b��al  :���������   
محمد) و كتابي كه بر پيغمبر نازل  ! به خدا و پيغمبرش ايد اي كساني كه ايمان آورده 

نموده است (و تر (از قرآن) نازل  ) و به كتابهائي كه پيشو قرآن نام داردكرده است (
هركس كه به خدا و . هنوز تحريف و نسيان در آنها صورت نگرفته است) ايمان بياوريد

و يكي از اينها را فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبرانش و روز رستاخيز كافر شود (
   . ر گمراهي دور و درازي افتاده است) واقعاً دنپذيرد

  :فرمايد مي < پيامبرو 
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  ايمان به خدا 

  است بخش آسماني تپيامهاي حيا ي ي همه چكيده، توحيد خالص

همان فطرتي است كه خداوند انسان را بر آن آفريده ، ايمان داريم كه توحيد خالص
و هر ، خواندند اصلي بوده كه مردم را بدان فرا مي، پيامبران ي و در دعوت همه، است

   يا نسبت، خدا غير  عارض گشته مانند شرك و عبادتچيزي كه بر آن 
انحرافي است  اد به حلول او در يكي از موجودات، شرك ودادن فرزند به خدا، يا اعتق

  اند. كه تمام پيامبران از آن بيزاري جسته
  : فرمايد يه به فطري بودن توحيد اشاره ميخداوند در اين آ

�oc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vd��f��eg��
hi��� � �w��� � � � � �v��u��t��s��r��q��p��o���� �n��m���l��k��j��x

~��}��|��{��z��y_����d��c���b���a��`n  :��������� − ���   
) هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت ن! براي مردم بيان ك(اي پيغمبر  

آدميزادگان (در طول اعصار و قرون) پديدار كرد و (عقل و ادراك بدانان داد تا عجائب 
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انگيز هستي، خداي  ن و سنن منظّم و شگفتو غرائب گيتي را دريابند و از روي قواني
 ي خود را بشناسند و باالخره با خواندن دالئل شناخت يزدان در كتاب باز و گسترده

جهان، انگار خداوند سبحان) ايشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان 
سخ داده و) ؟ آنان (هم به زبان حال پا فرموده است) كه: آيا من پروردگار شما نيستم

دهيم (توئي خالق باري. ما دالئل و براهين جهان را موجب  اند: آري! گواهي مي گفته
ايم) تا روز قيامت نگوئيد ما از اين (امر خداشناسي و  اقرار و اعتراف شما مردمان كرده

ايم. يا اين كه نگوئيد: نياكان ما پيش از ما شرك  خبر بوده يكتاپرستي) غافل و بي
ما هم فرزندان آنان بوديم (و چون چيزي در دست نداشتيم كه با آن حق را  ورزيدند و

دانيم. پروردگارا!) آيا  گناه مي از باطل بشناسيم، از ايشان پيروي كرديم. لذا خويشتن را بي
اند)  پرستي بوده به سبب كاري كه باطلگرايان (يعني نياكان مشرك ما كه بنيانگذاران بت

   ؟ گرداني كني و در روز رستاخيز با عذاب خود) نابودمان مي ات مياند ما را (مجاز كرده
ربوبيت و  پشت آدم بيرون آورده تا به ازانسانها را  ي فرمايد كه همه خداوند بيان مي

پروردگاري خداوند شهادت دهند و گواه باشند كه تنها او خداوند است و فطرت 
  . ناپذير آفريده است انسانها را بر اين اصل خدشه

�m§�������¦��¥��¤¨��¯��®��¬���«��ª��©°��´����³��²��±µ��

��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸��¶l  :�������  

روي خود را خالصانه متوجه آئين (حقيقي خدا، اسالم) كن. اين سرشتي است كه 
خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد (و آن را از 

ديني، و از راستروي به كجروي كشاند). اين  اگرائي به كفرگرائي، و از دينداري به بيخد
اهل دانند.  ) نميچنين چيزي رااست دين و آئين محكم و استوار، و ليكن اكثر مردم (

  . يه اسالم استدارند كه منظور از فطرت در اين آ نظر اتفاق علم
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د هستن پدر و مادرش اين، است يمسلمان برفطرت پاك آيد ي كه به دنيا ميهر كودك
همانطور كه حيوان سالم ، آورند ميدر ياو را به كيش يهودي يا مسيحي يا آتش پرست كه

اي به دنيا بياورد كه گوش  آيا ممكن است حيواني بچه، آورد ي سالم به بار مي بچه
سپس  ]اند. لفظ از آن مسلم است. [بخاري و مسلم آن را روايت كرده نداشته باشد؟

  .يه را بخوانيدتوانيد اين آ هيد ميخوا اگر مي: ابوهريره فرمود

�m¯��®��¬���«��ª��©°��´����³��²��±µ�����¿l  :�������    
   فرمايد: خداوند مي: فرمايد مي ييا در حديث ديگر

 �� �r �� Z (�(�"(& � �+ Z ��B�	��B l� �@ �s(t��� �?	
 Z ��B �H �' Z� �u() �� Z �� �� �I �k� �6�� �r C(&��� (+ ��O �� �% #v() � �� Z (�� �� �+ � ��
 Z ��w ��� �� r�'5 

و ، دنكن د و آنها را گمراه مينآي ن به سوي آنها مياطيشي، ام من بندگانم را پاك آفريده
  [مسلم آن را روايت كرده است.] .دنكن ام براي آنها حالل مي كردهي كه من حرام يچيزها

بيان ، حيد و عبادتدر دعوت كردن به تورا خداوند اينگونه همبستگي پيامبران 
  : فرمايد مي

�m��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
l  :��������   
ايم كه:  ، مگر اين كه به او وحي كردهايم دهما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستا  

   .معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

�m����H��G����F��E��D���C���B��Q��P��O��N��M��L������K��J��I

��[���Z������Y��X���W��V�����U��T��S��Rl  :��� ����   



   23    آنچه هر مسلماني بايد بداند

) برادر (دلسوز و مهربان قوم مشركان مّكه بيان كن سرگذشت هود اي محمد! براي(  
 ي واقع در جنوب جزيرهاه كه در سرزمين ريگستان احقاف (گ  خود) عاد را. بدان

: جز خداوند يگانه ) بيم داد و گفتوم خود را (از عذاب خداعربستان و نزديكي يمن) ق
هاي  را نپرستيد، چرا كه از عذاب روز بزرگ، بر شما هراسناكم. پيش از او هم در گذشته

نزديك و دور پيغمبراني آمده بودند (و مردمان را از عذاب استيصال دنيوي و عقاب 
   . اخروي ترسانده بودند)

 انذارهاي هود و پيامبران قبل و بعد از او در جهت دعوت ي همهفرمايد كه  بيان مي
  . بوده است يكتا مردم به عبادت خداوند

�mn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do���� �bl 
 :!"�����   

پيغمبران اين  ي ايم (و محتواي دعوت همه ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستاده  
شيطان، بتان، ستمگران، و غيره) دوري طاغوت ( كه خدا را بپرستيد و از )بوده است

  . كنيد

�m��g��f��e��d��c�� �b��a��`��_��� �^��]��\��[��Z
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اي كه ميان ما و شما مشترك است  گو: اي اهل كتاب! بيائيد به سوي سخن دادگرانهب 

رانيم، بيائيد بدان عمل كنيم، و آن اين) كه جز خداوند يگانه را  آن را بر زبان مي (و همه
نپرستيم، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را، به جاي خداوند 

، بگوئيد: گواه باشيد كه تابندي نپذيرد. پس هرگاه (از اين دعوت) سر بري، به خدايگانه
  هي خدا) هستيم.ما منقاد (اوامر و نوا
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يهود و مسيح و هر گروهي  :عمومي است و شامل اهل كتاب، خوانياين دعوت و فرا
خواند و براي  ي كه خداوند آنها را بدان فرا ميا و كلمه، باشد ا هستند ميكه مانند آنه

توحيد خداوند منان است و اينكه گروهي از ، همه مساوي است و بر آن اختالف ندارند
  . گر را به عنوان خدا پرستش نكنندمردم گروه دي

  : فرمايد مي <پيامبر
 x� (r
 �� Z ����"(& �� y�B �S Z � �z� �� ���' �{ �0�,(	 xh �K %() �k���(� Q� �
 

نها آدين  اما ،مادرشان يكي نيست .باشند مي ران همه برادر هستند كه از يك اصلپيامب
  اند.] . [بخاري و مسلم آن را روايت كردهيكي است

  : فرمايد مي أداوندخ

�m�����k��j��i��h��g��f�����e��d��c��b��� � � � �a���� � �`��_
������������y��x��� � � �w��v����� � � � � � � � � �u��t��s�����r��q��p��o���n��m��l
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ه خدا بدو كتاب و حكمت و نبوت بخشد، آن گاه هيچ كسي (از پيغمبران) را نسزد ك  
كنندگان) من باشيد. بلكه (به  او به مردمان بگويد: به جاي خدا، بندگان (و پرستش

ايد و درسي كه  ايد و ياد داده با كتابي كه آموخته) گويد كه: مردمان اين چنين مي
و (هيچ كسي از رستيد) و جز او را بندگي نكنيد و نپ، مردماني خدائي باشيد (ايد خوانده

دهد كه فرشتگان و پيغمبران را به پروردگاري خود گيريد.  پيغمبران) به شما فرمان نمي
) شما را به كفر فرمان دهد، بعد از آن كه (مخلصانه رو به خدا معقول است كهمگر (
  !ايد؟ ايد و) مسلمان شده كرده
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مردم را به سوي خود فرا  فرمايد كه براي هيچ پيامبري نسزد كه خداوند بيان مي.
تر  ي افرادي كه از پيامبران پاييناگر براي پيامبران چنين چيزي سزاوار نباشد برا، خواند

  .هستند هرگز جايز نيست
فرمايد كه  مي يان در مورد عيسي و مادرش را نفيگمان مسيح ي زير خداوند درآيه

  : ده استخود و مادرش فرا خوان عيسي مردم را به عبادت: گويند مي

�m��y��x��w��v���� � � �u��t��s��r��q��p��o��n��m��l
z{��f��e� �d��c��b��� �a� �`� �_��~��}��|g� �l��k��j�� � � � � �i��hm��
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گويد: اي عيسي پسر مريم! آيا تو به  خاطرنشان ساز) آن گاه را كه خداوند ميو (  

اي كه جز اهللا، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد (و ما دو نفر را نيز  مردم گفته
دانم كه داراي شريك و انباز باشي.  گويد: تو را منزّه از آن مي پرستش كنيد؟). عيسي مي

مرا نسزد كه چيزي را بگويم (و بطلبم كه وظيفه و) حق من نيست. اگر آن را گفته باشم 
، ولي بيگمان تو از آن آگاهي. تو (عالوه از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبري

 ي زيرا تو دانندهخبرم.  داري بي ) از آنچه بر من پنهان ميمن (چون انساني بيش نيستم
ام مگر  ). من به آنان چيزي نگفتهو از خفايا و نواياي امور باخبريرازها و نهانيهائي (

اي (و آن) اين كه جز خدا را نپرستيد كه پروردگار  آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان داده
من  من و پروردگار شما است (و همو مرا و شما را آفريده است و همه بندگان اوئيم).

تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع (اطاعت و عصيان) ايشان اطّالع داشتم، و 
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(و اعمال و افكارشان را  اي هنگامي كه مرا ميراندي، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده
  .اي) و تو بر هر چيزي مّطلع هستي پائيده

كه مندي است او ثروت كه دارد ميو بيان  كند بت دادن فرزند به خود را  نفي مينس و
  : فرمايد مي آنگاه كه، ستآن او آسمان و زمين از

�mv��u��t��sw��xy������~��}��|� �{��z¡� ���¥��¤��£��¢
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گويند: خداوند فرزندي براي خويش  هوديان و مسيحيان و مشركان هر سه) مييو (

(كه نيازمند زاد و ولد و نسل و فرزند  -  خدا برتر از اين چيزها است -است!  برگزيده
وي و)  ي بندهاز آن او است و همگان (باشد) بلكه آنچه در آسمانها و زمين است 

بخش آسمانها و زمين، او است. و هنگامي كه فرمان وجود  هستي  فروتن در برابر اويند
   شود.  د: باش! پس ميگوي چيزي را صادر كند، تنها بدو مي

�m¡�����~��}¢���£¤��¦��¥§��¯��®��¬��«��ª��©���¨°�������±
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گويند: خداوند فرزندي براي خود برگزيده است (كه فرشتگانند. عجب  (مشركان) مي  
زند دارد. خدا كه جاودانه و بدبختي! اين انسان است كه براي بقاي نام و نشان نياز به فر

نياز  سرمدي است كي نياز به فرزند دارد) او منزّه (از اين عيبها و نقصها) است. او بي
است. چرا كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است. شما (اي مشركان!) هيچ 

دهيد كه  گونه دليل و برهاني بر اين (ادعاي خود) نداريد. آيا چيزي را به خدا نسبت مي

���mT��S��R��QU��VW؟  از آن آگاهي نداريد ���Z��Y��X
��g� �f��e��d� �c��b��a��`���_��^��]��\��[
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فرزنداني (براي خود، به نام گويند: خداوند رحمان  برخي از كّفار عرب) مي(  

فرشتگان) برگزيده است (چرا كه مالئكه دختران خدايند!). يزدان سبحان پاك و منزّه (از 
) بلكه بندگان گرامي و فرشتگان فرزندان خدا نبوده واين گونه نقصها و عيبها) است. (

 محترمي هستند (كه به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا فرمان يزدان سرپيچي
كنند). آنان (آن قدر مؤدب و فرمانبردار يزدانند كه هرگز) در سخن گفتن بر او  نمي

خداوند   (نه به فرمان كس ديگري) كنند گيرند، و تنها به فرمان او كار مي پيشي نمي
داند (و از دنيا و آخرت و از وجود و پيش از  اعمال گذشته و حال و آينده ايشان را مي

كنند مگر  ن آگاه است) و آنان هرگز براي كسي شفاعت نميوجود و بعد از وجودشا
براي آن كسي كه (بدانند) خدا از او خوشنود است و (اجازه شفاعت او را داده است. به 
خاطر همين معرفت و آگاهي) هميشه از خوف (مقام كبريائي) خدا ترسان و هراسانند. 

دانند، به فرض) بگويد غير از هركس از ايشان (كه فرشتگان و مأموران اجرا فرمان يز 
ظالمان (ديگري را گردانيم. سزاي  خدا من هم معبودي هستم، سزاي وي را دوزخ مي

   ربوبيت و شرك به خويشتن ستم كنند) همين خواهيم داد.  يهم كه با ادعا
فرمايد: چنين دروغي نزديك است كه آسمان را  خداوند در آيات سوره مريم بيان مي  

  :فرمايد مي، ها فرو ريزند مين چاك خورد و از شدت آن كوهو زبشكافد 
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خداوند مهربان فرزندي براي خود : گويند مي) ديان و مسيحيان و مشركانيهو(  
نزديك است آسمانها به  .گوئيد اي را مي واقعاً چيز بسيار زشت و زننده ! برگرفته است

و كوهها به شدت درهم فرو ، و زمين بشكافد، خاطر اين سخن از هم متالشي گردد
دهند براي خداوند مهربان سزاوار  ي نسبت ميفرزند، از اين كه به خداوند مهربان !ريزد

خداوند  ي بنده، تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند . نيست كه فرزندي برگيرد
و دقيقاً ، آنان را سرشماري كرده است ي او همه .باشند مي) و فرمانبردار يزدان( مهربان

بدون يار و ياور و اموال و ( اآنان روز رستاخيز تك و تنه ي و همه   .داند تعدادشان را مي
   . شوند در محضر او حاضر مي) اوالد و محافظ و مراقب

  ايمان شرط صحت و پذيرش عبادات است

 ي اعتقاد داريم كه شرط صحت و پذيرش عبادات ايمان است و كفر و شرك همه
 نه كه نماز بدون وضو پذيرفتهسازد، همانگو نتيجه مي بي طاعات و عبادات را نابود و

. آب است شود عبادات هم بدون ايمان نقش بر نمي  
10 )���)2 ).�0�3 : 
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) در اين دنيا( بدو، هركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد
كارهاي خوب و متوسط ( پاداش) يادر آن دن( بخشيم و زندگي پاكيزه و خوشايندي مي

� .آنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد) و عالي m��q� �p� � �o

��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r

��_��~l  :��������' 
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چنان كساني  - خواه مرد و خواه زن-  كسي كه اعمال شايسته انجام دهد و مؤمن باشد  
  مي بدانان نشود.و كمترين ست، داخل بهشت شوند
  . يه داخل شدن بهشت را به ايمان و عمل نيكو مشروط فرموده استخداوند در اين آ

�m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Í���Ì��Ë�����Ê��Él  :45���  
نه از ظلم و ستمي ، در حالي كه مؤمن باشد، و هر كس كارهاي نيكو انجام دهد  

 هراسد و نه از كم و كاستي مي) انش افزوده شودو مثالً بر گناه، كه بر او رود( ترسد مي
   . )چرا كه حساب خدا دقيق است. كه گريبانگير كارهاي نيك و پاداشش شود(

  شرط امنيت در روز قيامت منوط شده است به ايمان همراه عمل صالح. 

�m��^�� �]��\��[��Z� �Y��X� �W��V�� �U� �T
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، آن) فراچنگ آوردن( آخرت را بخواهد و براي) ي انهدنياي جاود( و هر كس كه  

، اين چنين كساني، در حالي كه مؤمن باشد، تالش سزاوار آن را از خود نشان دهد
  .دمان نمي) اجر و بي( سپاس تالششان بي

 همراه آن د ونگيرد كه ايمان داشته باش شناسي قرار مي تالش آنها وقتي مورد حق
  . دنبراي آن تالش كن د ونقيامت را در نظر بگير

�m����h� �g� � � � �f� � �e��d� �c� �b� �a��`� � � � � �_� �^
� �j� �il  :���هركس چيزي را از كارهاي شايسته و بايسته انجام  ')���

تالش او ، )يآسمان ي به خدا و پيغمبران و برنامه( در حالي كه ايمان داشته باشد، دهد
ما ) اعمالش ي وسط فرشتگان در نامهو ت، ماند ناسپاس نمي( شود و ناديده گرفته نمي

   .تقطعاً آن را خواهيم نوش
اعمال و گرفتن پاداش نيكو  خداوند ايمان وعمل صالح راشرط شكران(قبولي) سعي و

  . استداده  قراردر روز رستاخيز 
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  : گردد كه شرك موجب تباه شدن اعمال مي :فرمايد ذيل بيان مي ي يهخداوند در آ
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 ورزي كردارت به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك

پس در . و از زيانكاران خواهي بود، شود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(
  . سپاسگزاران باش ي زمرهاين صورت تنها خدا را بپرست و از 

  : فرمايد ي پيامبران مي خداوند خطاب به همه

�m~��}��|��{��z� � � � � � �y��x��w��v�� ����������������¦� �¥� �¤��£��¢��¡

��¨��§l  :��9���		  توفيق بزرگي كه چنين شايستگان و برگزيدگاني بدان ( اين
نش را بخواهد بدان نائل توفيق خدائي است و خداوند هر كس از بندگا) نائل آمدند

هر آنچه ، ورزيدند شرك مي) -چه رسد به ديگران -اين چنين شايستگاني( اگر. سازد مي
خرمن طاعتشان به آتش شرك شد و  ع مييو اعمال خيرشان ضا( رفت كردند هدر مي مي
  . )سوخت مي

  : فرمايد مي يا در مورد اعمال كافران

�m�k��j��i���h��g��f��e��d������c��b�l  :#�:������   
رويم و  اند مي آنان انجام داده) به ظاهر نيك بوده و در دنيا( ما به سراغ تمام اعمالي كه  

و ايشان را از اجر و پاداش آن ( سازيم همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا مي
ن اعتبار شد و بي، موجب محو و نابودي احسان، چرا كه نداشتن ايمان. كنيم محروم مي

   .)گردد اعمال خوب انسان مي
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اي آن را  آب و علفي شخص تشنه ماند كه در بيابان بي كافران اعمالشان به سرابي مي
او را ( مگر خدا را كه، اصالً چيزي نيابد، اما هنگامي كه به سراغ آن رود. آب پندارد
خداوند در . وي را به تمام و كمال بدهد) عمل( به حساب او برسد و سزاي) بميراند و

   ).دارد نميديگر باز ي بنده ي اي او را از محاسبه بنده ي و محاسبه( استحسابرسي سريع 
بسان تاريكيهائي در درياي ژرف مواجي است كه امواج عظيمي آن را ) اعمال آنان( يا

و ( امواج عظيم ديگري قرار گرفته باشد، فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم
خوفناك ( و بر فراز امواج) به باالي همديگر روندموجهاي كوه پيكر بر يكديگر دوند و 

و آن چنان ( تاريكيها يكي بر فراز ديگري جاي گرفته. ابرهاي تيره خيمه زده باشند) دريا
و ( هرگاه دست خود را به در آورد) ظلمتي و وحشتي پديد آمده باشد كه مسافر دريا

ممكن ) جاي كنده درونبه سبب تاريكي وحشتزاي بيرون و هراس دل از ، بدان بنگرد
نور حقيقي در زندگي انسانها فقط نور ايمان است و بدون ! آري. (نيست كه آن را ببيند

) گردد نور ايمان هم تنها از سوي خدا عطاء مي. آن فضاي حيات تاريك و ظلماني است
تا وي را به راه راست ( او نوري ندارد، او نكرده باشد ي و كسي كه خدا نوري بهره

  ) د كند و بر راستاي راه بداردرهنمو
: هر كس در حال ارتداد بميرد در دنيا و فرمايد ديگر بيان مي همچنين در جاي و

  : شود و براي هميشه در آتش خواهد ماند آخرت اعمالش تباه مي

��s� �r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h
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چنين كساني اعمالشان در ، از آئين خود برگردد و در حال كفر بميرد كسي كه از شما 
باشند و در آن جاويدان  مي) دوزخ( و ايشان ياران آتش، رود دنيا و آخرت بر باد مي

  .مانند مي
بر  دعوت ي هنگام فرستادن معاذ به يمن اينگونه نقشه < حضرت ختمي مرتبت

  : فرمايد ترسيم مي اساس توحيد را برايش
 () #v�' �� ���
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آنها را به گواهي  بايد ابتدا، روي كه اهل كتاب هستند اي معاذ تو به سوي قومي مي

اگر از تو پيروي كردند به آنها ياد بده كه ، دن به خدا و نبوت محمد فرا خوانيدا
  . خداوند در هر شب و روز پنچ نماز بر آنها واجب فرموده است

  توحيد ربوبيت

، ي هر چيزي است و ايمان داريم كه او آفريننده، ان داريمبه وجود خداوند منان ايم
  ي عالم است. و مدبر همه، موجودات است ي و مالك همه
  : فرمايد خداوند مي
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نه خالقي آفريده بدون هيچ گو) اند و آوردههمين جوري از عدم سر بر( آيا ايشان  

يا ؟ خودشان آفريدگارند) اند و خودشان خويشتن را آفريده( و يا اين كه؟ اند شده
   . بلكه ايشان طالب يقين نيستند! ؟اند اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريده

q���p��o��nr����w��v��u��t��sl  :�������'  
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بزرگوار و جاويدان و داراي . دهد مي آفريند و تنها او فرمان آگاه باشيد كه تنها او مي
  .خداوندي است كه پروردگار جهانيان است، خيرات فراوان

و بر حكم  ناپذيراست دستور پروردگار برگشت، يعني خداوند مالك و متصرف است
به خاطر، ضعف دوست و ياوري و ، در ملك هيچ همبازي ندارد، اي نيست او بازدارنده

  . گزيند نمي

�m�ã��â��á��à����é��è���ç��æ��å���äl  :45��   
پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده است و : گفت) موسي(  

  . رهنمودش كرده است) در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است( سپس
نها و توانايي الزم بدانها بخشيده و آموجودات را آفريده  ي خداوند كسي است كه همه

ي چيزي كه در خورش ا و به هر آفريده، است ت كردهونه كه اراده فرموده هدايرا همانگ
  . ساخته است ي اوست ي آنچه شايستهمهيا دهد و هر چيزي را باشد مي هست و الزم مي

  ات وجود خدال اثبدالياز

، اي در اين جهان هر آفريده! باشند هايش مي هآفريد ي ل اثبات وجود خدا به اندازهدالي
 امور در خلق، مالكيت و تدبير وحدانيت او ليل است بر وجود خداوند وين دتربزرگ
  ! ترين كهكشان فضاگرفته تا بزرگ از كوچكترين ذره درزمين عالم،

  دليل فطرت
چون اذعان به ربوبيت پروردگار، ، برهان فطرت است ،اولين دليل دال بر وجود خداوند

، شود فاجر و فاسقي يافت مي كه در درون هر انسان ي فطري و ضروري استامر
اش  درون انسان را پر كرده تا اعالم دارد كه به آفريننده ي ي فراگير است كه همهاحساس

 ندارد كه اين حقيقت را را آنتواند و قدرت  ند و هرگز نميدا ه ميال كند و او را اقرار مي
  . فراموشي بسپارد و يا به رد
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ل از همان عهد و ميثاقي است كه خداوند قباين فطرت  ،ريناز مفس بسياري به باور
ناپذير قرار را حجتي انكار و آن، گرفته تا بر ربوبيتش گواه باشند از آنها آفريدن انسانها

را انكار كنند يا زير نقاب  آن ،داده تا هرگز نتوانند با بهانه و عذر پيروي از آباء و اجداد
  . خود را مخفي نمايند، ناداني

�m���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V: يدفرما مي أخداوند
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هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت ) براي مردم بيان كن! اي پيغمبر(  

ب يعقل و ادراك بدانان داد تا عجا( پديدار كرد و) در طول اعصار و قرون( يزادگانآدم
خداي ، انگيز هستي ب گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفتيو غرا

 ي ل شناخت يزدان در كتاب باز و گستردهيبشناسند و باالخره با خواندن دالخود را 
و خطاب بدانان ( شان را بر خودشان گواه گرفته استاي) انگار خداوند سبحان، جهان

) هم به زبان حال پاسخ داده و( آنان؟  آيا من پروردگار شما نيستم: كه) فرموده است
ل و براهين جهان را موجب يما دال. توئي خالق باري( دهيم گواهي مي! آري: اند گفته

امر خداشناسي و ( د ما از اينتا روز قيامت نگوئي) ايم اقرار و اعتراف شما مردمان كرده
نياكان ما پيش از ما شرك ورزيدند : ايم يا اين كه نگوئيد خبر بوده غافل و بي) يكتاپرستي

و چون چيزي در دست نداشتيم كه با آن حق را از باطل ( و ما هم فرزندان آنان بوديم
آيا به ) دگارا!پرور. دانيم گناه مي لذا خويشتن را بي. از ايشان پيروي كرديم، بشناسيم

) اند پرستي بوده يعني نياكان مشرك ما كه بنيانگذاران بت( سبب كاري كه باطلگرايان
  ؟  گرداني نابودمان مي) كني و در روز رستاخيز با عذاب خود مجازات مي( اند ما را كرده
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يا ، ي دروني باشدحجابي بر اين ندا، طلبي شايد بعضي مواقع روكردن به گناه و رفاه.
، د و سختيهااما خيلي سريع به هنگام شداي هاي فراموشي و غفلت گم شود گوشهدر 

به سوي در نهايت كافر ملحد ، شوند هاي محقر غفلت ويران مي حجابها زدوده و كلبه
  نهد!.  ه خداوند ميابر درگ گردد و سر ذلت مي خدا بر

  : فرمايد خداوند مي
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ها و  و امكان سير و حركت در قاره( برد او است كه شما را در خشكي و دريا راه مي  
گيريد و كشتيها با  شتيها قرار ميچه بسا هنگامي كه در ك. كند) آبها را براي شما ميسر مي

و سرنشينان بدان ، دهند حركت مي) آرام آرام به سوي مقصد( باد موافق سرنشينان را
گيرد و از هر سو موج به سويشان  به ناگاه باد سختي وزيدن مي، گردند شادمان مي

در . تو راه گريزي نيس( اند احاطه شده) توسط مرگ از هر سو( پندارند كه دود و مي مي
خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دين را تنها از  خدا را به فرياد مي) اين وقت
بينند  تر و ناتوانتر از آن مي چيز را بسي ضعيف  كس و همه  چرا كه همه( دانند آن او مي

كنند  بدين هنگام عهد مي. كه كاري از دست آنان برآيد و از اين ورطه رستگارشان نمايد
و ديگر به كسي و ( سپاسگزاران خواهيم بود ي از زمره، ر ما را از اين حال برهانياگ) كه

  . )مپرستي انيم و نميخو آوريم و هرگز اين و آن را به فرياد نمي چيزي جز تو روي نمي

�m��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a
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ي همچون كوه آنان را فرا يموجها) شوند و سوار كشتي مي( هنگامي كه) منكران خدا(  
ولي هنگامي . دانند خوانند و عبادت را خاص او مي خالصانه خدا را به فرياد مي، گيرد مي

روي را در پيش  برخي از ايشان ميانه، كه آنان را نجات داده و سالم به خشكي رسانديم
و تعداد زيادي دوباره خدا را ، مانند ر ايمان خود وفادار و پايدار ميو ب( گيرند مي

هاي ما را هيچ كسي جز خيانت پيشگان  آيه .)گيرند كرده و راه كفر در پيش مي فراموش
  . كند انكار نمي، ناسپاس

 اين نداي دروني را سركوب، ندريخ هم نتوانستتا انو ملحد انترين مشرك بزرگحتي  
كردند ولي  م و تكبر با زبان بدان اقرار نميهر چند از روي ظل، نمايند را انكار و آن

  : فرمايد فرعون مي ي قوم بارهداشت، همانگونه كه خداوند دردلهايشان به آن يقين 
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هر چند كه در دل بدانها يقين و ، ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند
مگر در دريا غرق (؟ بنگر سرانجام و سرنوشت تباهكاران چگونه شد. اطمينان داشتند

  . )؟نشدند و به دوزخ واصل نگشتند
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خواهند  قطعاً، اگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است  
اند  دانند بتهاي ايشان چنين كاري را نكرده چرا كه مي. (خداوند باعزّت و بس آگاه: گفت

  .)دهند و آنان به معبودان خود حقّ خالقيت نمي
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فعل و  ي به وسيله( و از زمين) اشعه و باران ي به وسيله( كسي از آسمانچه : بگو  
يا ؟ رساند به شما روزي مي) آنها ي انفعاالت خاك و رويش گياهان و درختان و ميوه

آفريند و بدانها نيروي شنوائي  و آنها را مي( چه كسي بر گوش و چشمها توانا است
و ( آورد و مرده را از زنده بيرون مي، ز مردهيا چه كسي زنده را ا)؟ دهد ي مييو بينا

را ) جهان و جهانيان( يا چه كسي امور)؟ حيات و ممات در دست او است
چرا كه آفريدگار ، (آن خدا است: خواهند گفت) پاسخ خواهند داد و؟ (گرداند مي

خداوند ، به اقرار وجدان بيدار، رسان مردمان و مدبر كار و بار هستي جهان و روزي
  ؟ شويد ترسيد و پرهيزگار نمي آيا نمي: پس بگو ).ادار استد

  دليل خلقت
 ي تعدد اين دليل به اندازه، دليل خلقت است، دومين دليل بر اثبات وجود خدا

دال ، فريده شدهكه در آسمان و زمين آهر چيزي ، مخلوقات است ي همه ي شماره
طرف اي را بر بههگري كه هر شك و شآيات روشن، بر وجود خداوند خالق است

متكبرين و دشمنان را ناچار  و، گرداند پوشي را الل مي و هر منكر و حق، سازند مي
ني بر ربوبيت و الوهيت ل متقن و روشدالي ي بردارندهچون در، كند به اعتراف مي

  . اشدب خداوند مي
رگي و هماهنگي كه دارند عبث و بيهوده آفريده اين مخلوقات با آن همه عظمت و بز

اين چيزي است كه فطرت بدان ، نيستند ي خودشان همچنين خودشان آفريننده، اند نشده
اي باقي  هيچ فرضيه و گزينهپس ، برد بدان پي مي و به ضرورت و بداهت، اذعان دارد

، اند آفريده شده پذير و دانانا شكستا دست توانمند خداوند ماند مگر اينكه بگوييم ب نمي
  گيري كرد و رهنمون ساخت. خشيد و اندازهب ياهنگخداوندي كه آفريد و هم
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صورت گرفته كه در آن هستند مانند اثبات  آياتي اثبات آفريننده در قرآن با همان
دن همچنين با شني ،بريم يعني ضرورتاً با ديدن نور به خورشيد پي مي، خورشيد با نورش

  . نيستيم آن پس نيازمند قياس و غير، يابيم آيات قرآن به وجود خدا دست مي
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گونه خالقي آفريده   بدون هيچ) اند و آوردههمين جوري از عدم سربر( آيا ايشان 

    ؟خودشان آفريدگارند) اند و خودشان خويشتن را آفريده( و يا اين كه ؟اند شده

  ملتها ي اجماع همه
ها از روزگاران  ي ملت ع همهاتفاق و اجما، وندل اثبات وجود خدايكي ديگر از دالي

اي منكر  اي كه هيچ گروه و طايفه به گونه، باشد بر وجود خداوند مي گذشته تا حال
ملل و  ي مگر افراد معدودي كه آن هم اجماع منعقده، وجود خدا نبوده و نيست

  . شود نمي يو به عقيده و سخن آنها توجه، دساز دار نمي را خدشه اقوام
ب بشري و الهي تحقيق و تفحص بزرگان و محققيني كه در مورد اديان و مذاه

كدام از  اند و هيچ مؤمن بودهامتها به خالقيت خداوند  ي اند كه همه بيان داشته، اند كرده

  . اند ل نبودهآنها در ربوبيت خداوند به شريك و انبازي قائ

  : فرمايد خداوند مي
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بدون ، آسمانها و زمين ي آفريننده، وجود خدا ي مگر درباره: پيغمبرانشان بديشان گفتند

مگر عقل شما كتاب باز هستي ؟ ( شك و ترديدي در ميان است، پيشين ي مدل و نمونه
  .؟)برد نگرد و به مؤلف آن راه نمي را نمي
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كدام از آنها  هيچ، اند د را مخاطب قرار دادهخوهاي شك پيامبران در اين مورد امت بدون

چون هر كس در آن ، وجود ندارد براي شك و ترديد البته جايي ،اند در آن شك نكرده
  . شك و گمان ورزد بايد به محسوسات اطرافش ابتدا شك كند

  دليل عقلي
 و، ها هستند آفريده ل بر وجود خداوند به تعدادل دادر گذشته بيان كرديم كه دالي

ل به صراحت به صحت آنها گواهي اند كه عق اين داليل بر سه اصل بنا شده ي همه
از هر قوم  اي كه انسانها به گونه، كنند قرآن و سنت هم بر آنها داللت مي و، دهد مي

 ند.نرا انكار ك د آننتوان د نمينباش كه و قبيله و رنگ و جنسي

  : اصول مذكور عبارتند از 

  لي داردهر فعلي فاع :اصل اول
هر عقلي ، شرعي است يعقلي و حقيقت ياين ضرورت، آفريند چيزي را نمي عدم و نيستي

  . است  را اثبات فرموده يرد و كتاب خداوند هم آنپذ را مي آن

  : فرمايد خداوند مي
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گونه خالقي آفريده  بدون هيچ) اند و آوردهز عدم سربرهمين جوري ا( آيا ايشان

يا  ؟خودشان آفريدگارند) اند و خودشان خويشتن را آفريده( و يا اين كه ؟اند شده
   . بلكه ايشان طالب يقين نيستند! ؟اند اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريده

تن كرده و سي كه به كند در حالي كه لبا اقل چگونه اين حقيقت را انكار ميانسان ع

حتي ، كند داري مي اي كه او را از گرمي خورشيد نگه و سايه شود ماشيني كه سوار آن مي
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اند بر اين حقيقت  يزي كه گرداگرد انسان قرار گرفتهخالصه هر چ، غذا و آشاميدني

شمار  ي اين اشياء بي ! اصالً معقول و ممكن نيست كه همه؟دهند ناپذير گواهي مي خدشه
  . ن خالق و سازنده ايجاد شوندبدو

را ببينيم كه در اين  مخلوقات گرداگرد خود ي و همه، اگر اين اصل را به كار گيريم

 .كنيم كه الجرم هر فعلي فاعلي دارد يقين پيدا مي، اند ايجاد شده پهناورجهان 

  است آن هر فعلي نشانگر توانايي و صفات فاعل :اصل دوم
هر فعلي كه صورت ، و ارتباط ناگسستني وجود دارد چون ميان فعل و فاعل عالقه

مثالً اگر المپ الكتريكي را مشاهده ، است آن اي از قدرت و توانايي فاعل گيرد آيينه مي

هاي گوناگوني بوده و به هر  ي آن داراي شيشه و سيم شويم كه سازنده كنيم متوجه مي مي
ايي در او وجود دارد كه بتواند و چنين توان، كدام از آنها علم و آگاهي كافي داشته

 ها بايد به الكتريسيته هم علم و آگاهيجدا از اين، گونه از شيشه و سيم استفاده كند اين
  . كافي داشته باشد

شويم كه ميان فعل و فاعل ارتباط تنگاتنگي بر توانايي و صفات  گونه متوجه مي ينبد

  . بينيم مي فاعل حاكم است و اين قاعده را در هر موجودي آشكارا
و ما را تشويق فرموده كه به ، ما را به اين اصل متقن راهنمايي كرده استقرآن كريم 

  . در خالل آن بسياري از صفات خداوند را بشناسيم مخلوقات جهان خيره شويم تا
  : فرمايد مي أخداوند 
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سپس خدا آن . انگيزند سازد و بادها ابرها را برمي خدا كسي است كه بادها را وزان مي 
ي يها تراند و آنها را به صورت تودهگس آسمان مي) ي پهنه( ابرها را درگونه كه بخواهد 

بيني كه از  تو مي) اي انسان، پس از تلقيح( دارد و باالي يكديگر انباشته و متراكم مي
را بر كساني از ) بخش باران حيات( و هنگامي كه آن، بارد البالي آنها بارانها فرو مي

پيش از نزول ) لحظاتي( آنان قطعاً  .گردند ل و مسرور ميآنان خوشحا، باراند بندگانش مي
رحمت الهي بنگر كه چگونه زمين ) باران يعني( به آثار . اند نااميد و سرگردان بوده، باران

كه زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده ( آن كس. كند را پس از مردنش زنده مي
   . است و او بر همه چيز توانا است) در رستاخيز( مردگان ي زنده كننده) كند مي

همه دال بر وجود و ، بر زمين مرده و زنده كردن آن شو باريدن چگونگي ايجاد باران
، پايي قيامتزنده كردن مردگان و بر مخصوصاً قدرت، توانايي آفريننده هستند

  . رسد كند كه چگونه به داد مردم مي به رحمت خداوند اشاره مي كه همچنان

ي افعال و آثارش روشي  شناخت بعضي از صفات فاعل از خالل مشاهدهخالصه، 

كند، و نصوص شرعي نيز بر  درك ميعقلي و شرعي است كه عقل به ضرورت آن را 

  . اند ق ايمان قرار دادهو آنرا اساس مهمي براي شناخت حقاي آن مهر تأييد زده

دارد و خالق آن داراي شويم كه اين جهان خالقي  كارگيري اين اصل متوجه مي با به

عظمت و  در تدبر با، كند مخلوقي به بخشي از آنها اشاره ميصفات فراواني است كه هر 

وجودات به حيات م دقت در و با ،نهايت خداوند عزيز بي بزرگي مخلوقات به قدرت

ه حكمت و علم نظم و دقت در آنها ب ي بريم و با مشاهده مي حيات مطلق پروردگار پي

به وحدانيت و قوانين ثابتش ها  آفريده در نظام كنيم و با وحدت ت پيدا ميخداوند دس

  . كنيم خداوند علم پيدا مي
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با دستان توانا و  اين مخلوقات ي يم كه همهيتوانيم بگو يبنا به قواعد و بيانات گذشته م

شود آفريده  زنده كه هيچ چيز بر او چيره نمي پايان خداوند هميشه حكمت و علم بي

  . اند شده

 ان كاري را به كسي نسبت داد كه از انجام آن عاجزتو هرگز نمي: اصل سوم
  است 

دهد و شريعت هم بر  اهي مياين هم يكي ديگر از اصول عقلي است كه عقل بدان گو

ممكن نيست بتوان به فردي كه الل است و لكنت زبان دارد فصاحت ، كند آن داللت مي
دارد يا انسان نيست به حيواني كه عقل و اراده ن و عقالً ممكن، و بالغت نسبت داد

و داشتن معلومات فراوان را نسبت فضايي  اي ساختن سفينه، داند جاهلي كه چيزي نمي

 نشين و گوسفندچراني را به فرد دهاتي صحرا جراحي مغز توان عمليات يا نمي داد!!

  و منسوب كرد.به ا توان نوشتن كتابي در مورد اتم را همچنانكه نمي! نسبت داد

قدرت آفريدن و روزي دادن و زنده كردن و  توان به صخره سنگي همچنين نمي
  . نسبت دادرا ميراندن و سود و زيان رساندن 

  : فرمايد ند ميخداو
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توانند چيزي را بيافرينند و بلكه خودشان  سازند كه نمي آيا چيزهائي را انباز خدا مي
توانند  توانند ايشان را ياري دهند و نه مي آنان نه ميانبازهاي  ؟شوند هم آفريده مي

شما اگر انبازهاي خود را به فرياد خوانيد تا ) !پرستان اي بت( . خويشتن را كمك نمايند
. شما را برآورده كنند ي توانند بدهند و خواسته پاسخ شما را نمي، شما را هدايت كنند

و آنها را ( و خواه خاموش باشيد، خوانيدخواه آنها را به فرياد ، براي شما يكسان است
ي را كه بجز ي. بتها)دبيني ت تكاني و كمكي از آنها نميدر هر دو صور. به ياري نطلبيد
و كاري از آنان ( بندگاني همچون خود شما هستند، پرستيد داريد و مي خدا فرياد مي

از ايشان ( وانيد وآنان را به فرياد خ. توانند فريادرس شما باشند) ساخته نيست و نمي
بايد كه به شما ) كه كاري از ايشان ساخته است( گوئيد اگر راست مي) استمداد جوئيد

ي هستند كه با آنها راه يآيا اين بتها داراي پاها . و نياز شما را برآورده كنند)( پاسخ دهند
ا و و دفع بال از شم( ي هستند كه با آنها چيزي را برگيرندييا داراي دستها ؟بروند

ي دارند كه با آنها ييا گوشها ؟ي دارند كه با آنها ببينندييا چشمها؟) خويشتن كنند
در اين . ترند بلكه از شما هم كمتر و ناتوان، پس آنها نه تنها با شما برابر نيستند( ؟بشنوند

ي را كه ياين بتها: بگو. )؟پرستيد كنيد و آنها را مي صورت چگونه آنها را انباز خدا مي
من نيرنگ و  ي دانيد فراخوانيد و سپس شما و آنها همراه يكديگر درباره خدا مي شريك

. كنيد و نابودم گردانيد غضبمتوانيد  و اگر مي( ي كنيد و اصالً مرا مهلت ندهيديجو چاره
ين تأثيري در وضع من و شما مؤثّري هستند و كمترما بدانيد كه اينها موجودات غيرا

   . )دندارن
  :فرمايد مي أخداوند
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و به پرستش اصنام و كواكب و ( اند ي را برگرفتهيمعبودها، سواي خدا) مشركان(  
، ي بيش نيستنديها آفرينند و بلكه خودشان آفريده كه چيزي را نمي) اند اشخاصي پرداخته

و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ، الك سود و زياني براي خود نبودهو م
   . ندارند

  : فرمايد خداوند مي
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خوب ، خوانيد انبازهاي خود كه عالوه از خدا آنها را هم به فرياد مي ي ارهآيا درب: بگو  

كدام ( و يا در آفرينش؟ اند نشانم دهيد آنها كدام چيز زمين را آفريده؟ ايد دقّت كرده
ايم  در اختيار مشركان گذارده) آسماني( يا شايد كتاب؟ اند آسمانها مشاركت داشته) چيز

اصالً ايشان دليل (! ؟دارند) پرستي خود بر كار شرك و بت( و ايشان حجت روشني از آن
و ( دهند هاي دروغ به يكديگر نمي و بلكه ستمگران جز وعده) عقلي و دليل نقلي ندارند
    ).زنند فقط همديگر را گول مي

توان به  ها نمي آفريده ي شويم كه در ميان همه اگر اين اصل را به كار گيريم متوجه مي

كمت، علم، ح صفات كدام از آنها به چون هيچ، آنها آفريدن را نسبت داد كدام از هيچ
پس وقتي ! ..... متصف نيستند..و بقاء بودن، دوام زنده ي، سيطره، هدايت،بزرگ آگاهي،

شود كه خالق  ، معلوم مينسبت داد توان كه آفريدن را به هيچ كدام از مخلوقات نمي
  هستي غير از هستي و طبيعت مخلوق است.
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  توحيد الوهيت

   توحيد فرمانبرداري و پرستش
از هر معبود ديگري و ، عبادت كردن است ي ايمان داريم كه تنها خداوند شايسته

ر و ايمان داريم كه عبادت اسم جامعي است براي ه، جوييم مي غير از او بيزاري
 ،، خواه گفتار باشد يا كرداراست و بدان راضي چيزي كه خداوند از آن خشنود

خدا باشد منافي توحيد است و و هر عبادتي كه براي غير، ظاهري باشد يا باطني
  . شود موجب شرك و كفر مي

  : فرمايد خداوند مي
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 روردگار جهانيان استنماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پ: بگو  
كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير  و اين است كه تنها خدا را پرستش مي(

، ميرم كوشم و در اين راه مي اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي رضايت او مي
و به همين دستور داده ، خدا را هيچ شريكي نيست ) مماتم شود ي تا حياتم ذخيره

 ي ترين فرد در ميان همه و مخلص، در ميان امت خود( من اولين مسلمانو ، ام شده
   . هستم) انسانها براي خدا

كنند و به  ركيني كه غيرخداوند را عبادت ميدهد به مش خداوند به پيامبرش دستور مي

در هر كنند اعالم كند كه از آنها بري است و  خدا حيوانات خود را قرباني مي اسم غير

  .به خاطر خداوند است ي كارهايش آورد و همه داوند منان رو ميكاري به خ
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   . حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن  
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كنند و  ها را عبادت مي چون مشركين بت، يعني نماز و قربانيت تنها براي خدا باشد

مخالف دهد كه  بنابراين به پيامبرش دستور مي، نمايند رباني ميحيوانات را براي آنها ق
  . آورد روش و منهج آنها عمل كند و روي به توحيد خداوند

و توضيح ، كند خدا را بيان مي خواستن از غيرده بودن فاي ي ذيل بي يهخداوند در آ

ا ياري كنند توانند خودشان ر حتي نمي اند ل شدهيقا خداوند ي كه براييدهد كه شركا مي
   اينكه كسي به آنها پناه جويد و از آنها ياري طلبد.چه رسد به 

  : فرمايد خداوند مي

�mt� � s� � r� � q� � pu� ����|� � {� � z� � y� � x� � w� � � v

h��g��f�����e���d��c���b��a��`���_��~��}i�����k��j

m��ln����s���r�������q��p��ol  :�5�3�� − �'   
بها و روزها و نظام نور و ظلمت و حركات دقيق ماه درازي و كوتاهي ش( آن كسي كه  

و مالكيت و ، اهللا است كه خداوندگار شما است) و خورشيد را سر و سامان داده است
و ( خوانيد و بجز او كساني كه به فرياد مي. از آن او است) جهان هستي( حاكميت

 اگر آنها را  را ندارندي ينازك خرما ي حتي مالكيت و حاكميت پوسته) نمائيد پرستش مي
صداي شما را ، به فرياد بخوانيد) براي حل مشكالت و رفع گرفتاريهاي خود(

 و، ي به شما را ندارنديي پاسخگويتوانا، اگر هم بشنوند) به فرض( و، شنوند نمي
: گويند و مي( كنند ورزي شما را رد مي در روز قيامت انبازگري و شرك) گذشته از اين(

از ( آگاه) خداوند( و هيچ كسي همچون. گوئيد) ايد و بيخود مي ستش نكردهشما ما را پر
   . سازد تو را باخبر نمي) از چنين مطالبي، قطع و يقين ي گونه به، احوال آخرت

مشركين را ، ها و شرك ورزيدن به خدا ند در آيات ذيل به خاطر پرستش بتخداو

   :عاجز و ناتوان هستند آنها ي لههفرمايد كه آ و بيان مي، كند سرزنش مي



   47    آنچه هر مسلماني بايد بداند

�m��|��{��z��y��x��w��v�� �u��t� �s��r��q� �p� �o
¥��¤� �£��¢� �¡���� � �~� �}¦� ����«� �ª� � �©��¨��§

¶��µ�� �´� �³� �²� �±��°� �¯� �®� �¬¸� ���¹
Ã��Â��Á��À��¿��¾����½���� � � �¼��»��ºÄ�����Ç��Æ��Å

É� �ÈÊ� �Ï� �Î��Í� �Ì� �ËÐ� �Õ� �Ô�� �Ó� �Ò� �ÑÖ� ���Ø� �×
�Ü�������Û��Ú��Ù����Þ��Ýl  :�������(� − �(�   

توانند چيزي را بيافرينند و بلكه خودشان  سازند كه نمي ي را انباز خدا مييآيا چيزها  
توانند  توانند ايشان را ياري دهند و نه مي انبازهاي آنان نه مي  ؟شوند هم آفريده مي

ه فرياد خوانيد تا شما اگر انبازهاي خود را ب) !پرستان اي بت( .خويشتن را كمك نمايند
. شما را برآورده كنند ي توانند بدهند و خواسته پاسخ شما را نمي، شما را هدايت كنند

و آنها را ( و خواه خاموش باشيد، خواه آنها را به فرياد خوانيد، براي شما يكسان است
جز ي را كه بيبتها . بينيد) در هر دو صورت تكاني و كمكي از آنها نمي. به ياري نطلبيد
و كاري از آنان ( بندگاني همچون خود شما هستند، پرستيد داريد و مي خدا فرياد مي

از ايشان ( آنان را به فرياد خوانيد و. )توانند فريادرس شما باشند ساخته نيست و نمي
بايد كه به شما ) كه كاري از ايشان ساخته است( گوئيد اگر راست مي) يدياستمداد جو
ي هستند كه با آنها راه يآيا اين بتها داراي پاها  .ا را برآورده كنند)و نياز شم( پاسخ دهند

و دفع بال از شما و ( ي هستند كه با آنها چيزي را برگيرندييا داراي دستها؟ بروند
ي دارند كه با آنها ييا گوشها؟ ي دارند كه با آنها ببينندييا چشمها؟) خويشتن كنند

در اين . ترند بلكه از شما هم كمتر و ناتوان، رابر نيستندپس آنها نه تنها با شما ب؟ (بشنوند
ي را كه ياين بتها: بگو ).؟پرستيد كنيد و آنها را مي صورت چگونه آنها را انباز خدا مي

من نيرنگ و  ي دانيد فراخوانيد و سپس شما و آنها همراه يكديگر درباره شريك خدا مي
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. توانيد غضبم كنيد و نابودم گردانيد اگر ميو ( ي كنيد و اصالً مرا مهلت ندهيديجو چاره
اما بدانيد كه اينها موجودات غير مؤثّري هستند و كمترين تأثيري در وضع من و شما 

   . ندارند)
ها  ورزند و همراه او بت كيني كه به خدا شرك ميخداوند در اين آيات خطاب به مشر   

سود و زيان ، ما مالك چيزي نيستندش ي لههآ: فرمايد پرستند مي و مخلوقات ديگر را مي

خود را  توانند پرستندگان و نمي، بينند شنوند و نمي نمي، دست آنها نيست به رساندن

پس چگونه ، تر هستندتر و تواناتر و بينا و شنوا حتي بندگان از آنها كامل، ياري كنند
  !؟ز است كه پرستش شونديجا

  : فرمايد مي أخداوند
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و به پرستش اصنام و كواكب و ( اند ي را برگرفتهيمعبودها، سواي خدا) مشركان(  

، ي بيش نيستنديها آفرينند و بلكه خودشان آفريده كه چيزي را نمي) اند اشخاصي پرداخته
و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني  ،و مالك سود و زياني براي خود نبوده

   . ندارند
! اگر ؟كنند توانند به خود سودي رسانند چگونه بندگان خود را ياري مي اگر شركاء نمي

  ! ؟عبادت هستند ي ندارند چگونه شايسته را كاريهيچ ناتوان هستند و قدرت 

  : فرمايد مي أخداوند
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 پنداريد مي) پرستش ي شايسته( كساني را كه به جز خدا: بگو) به مشركان! اي پيغمبر(  
ي دفع زيان و رفع بال از ينه توانا) خواهيد ديد كه( اما، بخوانيد) به كمك، به هنگام بال(

و ناخوشيها را به خوشيها تبديل كنند ( توانند آن را دگرگون سازند و نه مي، شما را دارند
و ( خوانند آن كساني را كه به فرياد مي .و يا اين كه از اندوه دردها بكاهند)

سي و همچون عي، به درگاه يزدان( آنان كه از همه مقرّبترند) دانند هايشان مي خداگونه
كه طاعات و عبادات ( جويند براي تقرّب به پروردگارشان وسيله مي) عزَير و فرشتگان

 چرا كه عذاب پروردگارت. و به رحمت خدا اميدوار و از عذاب او هراسناكند) است
   . بايد از آن خويشتن را دور و برحذر داشت) چنان شديد است كه(

توانند زياني را  نمي، پروردگار هستند، خدا يي دروغين كه گمان داريد به جا ههاين آل  

اينكه  ترانگيز و از اين شگفت !؟اند پس چگونه مستحق عبادت، از بندگان دور نمايند
از عبادت اما مشركين ، كردندبعضي از اين آلهه به خداوند ايمان آوردند و او را عبادت 

  . شدندكردن آنها دست بردار ن
گروهي از جنيان با شنيدن قرآن : يت شده كه فرمودروا ط مسعود از ابندر صحيحين 

كساني  ،لمان شدند و به عبادت خداوند پرداختند اما خود مورد پرستش قرار گرفتندمس
 آنها به پروردگار هر چند معبودان كردند همچنان بر آن باقي ماندند كه آنها را عبادت مي

  .دندايمان آورده بو
سانها بعضي از جنيان را عبادت گروهي از انكه  است در روايت امام مسلم آمده

ن ايمان آوردند ولي انسانها همچنان به پرستش آنها چنگ با شنيدن قرآ، جنيان، كردند مي
   :دپس آيه نازل ش، زدند

�m���Ê���½��¼��»��º��¹�����¸��¶l  :��67���  
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كه از همه آنان ) دانند هايشان مي و خداگونه( خوانند آن كساني را كه به فرياد مي
براي تقرّب به ) همچون عيسي و عزَير و فرشتگان، به درگاه يزدان( مقرّبترند

  .)كه طاعات و عبادات است( جويند پروردگارشان وسيله مي
  فرمايد: در جاي ديگري مي
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ا پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي و به جاي خدا كسي و چيزي ر  
و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار متوجه ( اگر چنين كني. رساند و نه زياني مي

   . از ستمكاران و مشركان خواهي شد) آفريدگان سازي
  : فرمايد مي ي شرك محبت درباره همچنين
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گزينند و آنان را همچون خدا  ي برمييها گونهخدا، رخي از مردم هستند كه غير از خداب

و باالتر از ( دارند اند خدا را سخت دوست مي و كساني كه ايمان آورده، دارند دوست مي
  . ورزند) هر چيز بدو عشق مي

او دوست داشته باشد در  ي اندازه به و خدا را به جاي ه كس ديگريك هر كس
بايد خوب بدانيم كه اين شرك در آفريدن و ، حقيقت براي خدا شرك ورزيده است

يه مشركين را خداوند در اين آ، ربوبيت نيست بلكه در محبت و دوست داشتن است
كند چون شركاء را مانند خداوند دوست دارند و همچون مؤمنين مخلص  نكوهش مي

  . نيستند
  : فرمايد ند ميخداو
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و بدين وسيله بر گمراهي و ، آوردند ها پناه مي و كساني از انسانها به كساني از پري  

   . افزودند سركشي ايشان مي
آن امر  كه آيات فراواني در قرآن به يكي از عبادات بزرگي استپناه بردن به خداوند 

شريك خدا قرار داده ، هر كس به كسي جز خدا پناه جويد او را در عبادت، كنند مي

به بزرگ  ندرسيد مي ناكيمكان ترس اي يا هر گاه به دره اعراب دوران جاهليت ،است

وقتي كه جنيان چنين ، دند تا از گزند و زيان مصون بماندنبر آنجا كه جن بود پناه مي

افزودند تا بيشتر بديشان  با ايجاد ترس و رعب به وحشت آنها ميديدند  مي اي را صحنه
  . پناه جويند

  )روايت مسلم(  اللَّه لغَيرِ ذَبح منْ اللَّه َلعنَ: فرمايد مي <پيامبر

  . كند نفرين خدا بر كسي باد كه براي غير خدا قرباني مي

ميان قوم نوح  در ي كهياه بت، شرك انسانها بوده است اساس ،و و افراط در نياكانغل

شيطان آنها را فريب ، بودند در اصل صورتهاي مردان صالح نياكان آنها، شدند پرستش مي

  : فرمايد خداوند مي، مردان را براي آنها مزين كرد اين داد و عبادت كردن
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و َنسر را ، يعوق، يغوث، سواع، و ود، خود را وامگذاريدمعبودهاي : اند به آنان گفته 
   . رها نسازيد

ها منسوب به  هر كدام از اين بت: كند كه فرمود مي روايت ط عباس بخاري از ابن امام

، بودندافراد صالح قوم نوح اسامي ها قبالً  سماين ا، كردند قومي بود كه آنرا پرستش مي
فتند شيطان در درون بازماندگان آنها وسوسه كرد كه شكل و وقتي كه دار فاني را وداع گ

سم يكي از اين ها ا ز مجسمهصورت آنها را در مجالس خود نصب كنند و بر هر كدام ا
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و  ندتا نسل بعدي آمد، شيطان را عملي كردند ي آنها هم وسوسه، دبزرگان را قرار دهن
  . ت آنها پرداختندرا فراموش كردند و به عبادعمل هدف نسل قبلي از اين 
  : فرمايد از غلو و افراط نهي مي اينچنين < بدين علت رسول خدا
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يد همانگونه كه نصاري مرتكب آن بيش از حد در مدح و تمجيد من غلو و افراط نكن

  . خدا است ي د بنده و فرستادهيشدند بلكه بگوي

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
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نابود و  در دين همانا اقوام گذشته بر اثر غلو و افراط، پرهيزيدب در دين از غلو و افراط
  . گمراه شدند

  كه به او علم غيب نسبت داد او را نهي فرمود:  و هنگامي كه از كنيزكي شنيد
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رسول ، مدن پيامبر به مناسبت ازدواج من بودآ، دارد شبر ما و < پيامبر :گويد راوي مي

آن كنيزكها  بعد از، ايشان هم در همان جا نشستند اي ستهخدا آمد و همانگونه كه تو نش

رسيده  شهادت كه در جنگ بدر به ام مدح خانواده آواز خواني و زني و به دف شروع
 كه م كه ميان ما پيامبري استما قومي هستي: يكي از آنها اينگونه خواند كردند ،بودند

   .داند فردا چه چيزي رخ خواهد داد مي
 . ها كن و سخنان گذشته را ادامه بدهاين سخن را ر ،نه :فرمود <پيامبر
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 توحيد در اطاعت و تسليم شدن

چون كسي كه ، دست خداوند است به ايمان داريم كه آفريدن و هدايت تنها
حالل و ، ستتيار اوتنها در اخ رسال پيامايت و اكائنات است حق هد ي آفريننده

تنها دين و دستوري پذيرفته ، ستوا و رسول حق انحصاري خداوند ،حرام كردن
  . شود كه از طرف خدا و رسول آمده باشد و تشريع دين تنها دست آنها است مي

  : فرمايد يگانگي آفرينش خود مي خداوند در تبيين
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   . نمايد پايد و مراقبت مي خدا آفريدگار همه چيز است و همه چيز را مي  

  :فرمايد مي به خودش امر اختصاص در مورد
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نصيب ما ) عده داده بودپيروزي و نصرتي كه پيغمبر به ما و( آيا چيزي از كار: گفتند مي

   .در دست خدا است) اعم از پيروزي و شكست( كارها ي همه: بگو؟ شود مي

  : فرمايد مي ي ديگر ي يهدر آ
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بزرگوار و جاويدان و داراي . دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي 
   .خداوندي است كه پروردگار جهانيان است، خيرات فراوان

�m��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��àl  :45��   
پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده است و : گفت) موسي(  

  . رهنمودش كرده است) در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است( سپس

�m�x��w��v����u��t��s��r��q��p��o���{���z���yl  :F���� − �   
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) چيزها را( همان خداوندي كه. تسبيح و تقديس كن پروردگار واالمقام خود را  
كند  گيري مي خداوندي كه اندازه   .آرايد مي) كند و آنها را هماهنگ مي( آفريند و سپس مي
) ه كاريو آن گاه آن را ب، آفريند هرچيزي را آن گونه كه شايسته و بايسته است مي( و

   . كه بايد بكند)( نمايد رهنمود مي

  در زندگي اسالمي يكي بودن منبع دريافت

حجت قاطع و دليل محكم  < معتقديم كه تنها كتاب خدا و سنت رسول اكرم
اگر خدا و ، خدا و رسول است، و مرجع اصلي مسلمين هنگام اختالف، هستند

و بعد از ، تيار نداردرسول در موردي قضاوت كردند هيچ كس حق اعتراض و اخ
را از خطا  خداوند تنها اجماع امت، معصوم نيست مگر اجماع امت پيامبر هيچ كس

 ي همه كه چون امكان ندارد است و بدان عصمت بخشيده و لغزش مصون فرموده
اين اجماع هم بدون مستند شرعي  اما، امت اسالمي بر گناهي اتفاق داشته باشند

ي يهمچنين ايمان داريم كه نقل احكام خدا، ري نداردحجت و اعتبا ،قرآن يا سنت
 سكوالرها كه آنچنانوحي به سوي انسانها بر اساس هوا و آرزو  ي از سرچشمه

  .آيد شرك است و با وحدانيت خداوند جور درنمي كنند ترويج مي
  : فرمايد خداوند مي

�mf��e��d��c��b��a��`��_��~g��i���hj�����o��n��m��l�����kl 
G� :H��I�   

و ، بر خدا و پيغمبرش پيشي مگيريد و پيشدستي مكنيد! ايد اي كساني كه ايمان آورده  
) از كردارتان( آگاه) و، گفتارتان( چرا كه خدا شنواي، از خدا بترسيد و پروا داشته باشيد

   . باشد مي
ن و سخن انه زدبه چ < هد كه در حضور رسول خداد خداوند به مسلمين دستور مي

   د و. بر او دروغ نبندند.ن نپردازنگفت
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  : فرمايد خداوند مي
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آن را به ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد( و اگر در چيزي اختالف داشتيد

تا در پرتو قرآن ( برگردانيد) با رجوع به سنّت نبوي( و پيغمبر او) با عرضه به قرآن( خدا
و پيغمبر آن را بيان و روشن ، چرا كه خدا قرآن را نازل. حكم آن را بدانيد، و سنّت

 اين كار. اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بايد چنين عمل كنيد. داشته است
   . تر است امبراي شما بهتر و خوش فرج) يعني رجوع به قرآن و سنّت(

باشد و ايمان بدان  ايمان منوط به برگرداندن اختالفات به سوي خدا و رسولش مي
بنابراين اگر كسي اختالفات را به سوي آنها برنگرداند در حقيقت ، مشروط گشته است

  . به خدا و روز قيامت ايمان ندارد
  : فرمايد مي همچنين

�mK��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��A��P��O��N��M���LQ��
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و آن را مقرّر ( در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند، هيچ مرد و زن مؤمني  
خدا و  ي ايشان بايد تابع اراده ي و اراده( اختياري از خود در آن ندارند) نموده باشند
گرفتار گمراهي ، خدا و پيغمبرش سرپيچي كند هر كس هم از دستور. رسول باشد)

   . گردد كامالً آشكاري مي
و اختيار  ادر كردند هيچ كس حق مخالفتاگر خدا و رسول در مورد چيزي حكم ص

است كه نظر و ديدگاه  مسلمين واجب ي بر همه در انتخاب رأي و سخن خود ندارد و
   .نمايند < ولوحي الهي و قضاوت حضرت رس خود را تابع
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  : فرمايد خداوند مي

�m��h� �g�� � � � �f��e� �d� �c��b� � �a��`� �_�� � �~� �}
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در برابر عصياني كه ( ييبايد از اين بترسند كه بال، كنند آنان كه با فرمان او مخالفت مي 
اعم از قحطي ( يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود، گريبانگيرشان گردد) ورزند مي

   .)هاي اخروي و دوزخ و ديگر شكنجه، ب دنيوييمصاو زلزله و ديگر 
تار خود را بايد كردار و گف ،سنت و شريعت و منهج رسول خدا هستند يعني مخالف

شود و اگر مخالف باشد  پذيرفته مي اگر موافق آن باشد، سنجيدبا كردار و گفتار او 

 هاي مخالفانشك و كفر و بدعت به سراغ دل ي و اگر چنين نباشد فتنه، مردود است
  . خواهد آمد

  : فرمايد خداوند مي

�m©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���������~��}ª����¬����«
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اند كه خدا  ي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آوردهيشايد آنان انبازها و معبودها  
، خدا( اگر اين سخنِ قاطعانه و داورانه؟)  است خبر و از آن بي( بدان اجازه نداده است

با اهالك كافران ( ميانشان، نبود) مبني بر مهلت كافران و تأخير قيامت تا وقت معين آن
گشت و  و دستور عذاب دنيوي يا اخروي صادر مي( گرديد داوري مي) و ابقاء مؤمنان

قطعاً ) ت را فراموش كنند كهدر عين حال آنان نبايد اين حقيق. داد مجالي به كافران نمي
   . ستمگران عذاب دردناكي دارند

اطين و زنند و به دنبال شريعت شي كه از دين خدا سر باز مي را ييآنها خداوند

فرمايد  كند و بيان مي سرزنش مي گردند مي و تابع حرام و حالل آنها روند مي ها طاغوت
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بود عذاب دردناك خدا به  نمياگر قضاء و تقدير خداوند منان بر جهان هستي حاكم 

  . آمد سراغ آنها مي

  : فرمايد خداوند مي

mw� �{��z����y�����x|���a������� �`��_��~��}b����h����g��f��e��d��c
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فرمان جز براى خدا نيست دستور داده كه جز او را نپرستيد اين است دين درست ولى 
 . دانند بيشتر مردم نمى

فرمايد توحيد  و بيان مي، خواند كه در حكم تنها به خدا گوش فرا دهيد فرا مي مردم را

و دين چيزي جز اين نيست ولي بسياري از مردم ، شود خدا اينگونه به جاي آورده مي

  . اطالع هستند بي آناز

  حجيت سنت

ي دين يضرورت را و ايمان آوردن به آن، ايمان داريم < ابه حجيت سنت رسول خد
اين حقيقت به حدي آشكار و بديهي ، شود اسالم بدون آن استوار نمي يم كهدان مي

است كه شايسته نيست كسي در آن توقف كند يا در مورد آن به مناقشه و منازعه 
  . بپردازد

و هرگز  در ابالغ پيام خدا معصوم است < امت اسالمي اجماع دارند كه رسول خدا
ما رسيده ن هر خبر صادقي كه از طرف رسول به بنابراي، شود مرتكب گناه و اشتباه نمي
  . سر باز زد و بايد بدان تمسك جستست و نمي توان از آن باشد دستور و فرمان خدا

  :فرمايد ند ميوخدا

  �m��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��Kl  :/I���� − ' 
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و با چيزي كه با خود آورده است ( آن .گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي  
وحي و ) از سوي خدا بدو( جز وحي و پيامي نيست كه) شما در ميان نهاده است

  . گردد پيام مي

 فرمايد: همچنين مي

�m��e��d�������c��b���a��`��_��~��}��|��{�����z�������y��x��w���vه
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ما دست راست او را   .بست بر ما مي اي سخنان را به دروغ اگر پيغمبر پاره  

اين ( توانست مانع و كسي از شما نمي .كرديم سپس رگ دلش را پاره مي  .گرفتيم مي
    . و مرگ را از او باز دارد)( او شود) ي بارهكار ما در

داد  كرد و به امت هشدار مي مردم را به پيروي از سنت خود تشويق مي < رسول خدا  
و در ، در امتثال سنت ايشان كمر همت بستند صحاب نيزا، ورزندكه با آن مخالفت ن

ا در اين عمل هم راه صواب ر، كردار و گفتار و تقريرات از او پيروي كردند ي همه

ن كار بودند و خداوند به روش و شد و آنها هم بر آ پيمودند چون وحي خدا نازل مي

 ي دوران نزول وحي به مثابههر سكوتي از طرف خداوند در ، منهج آنها اقرار فرمود
  . حجيت است
  : فرمايد خداوند مي

�mh����g��f��e�� �d��c���b��a��� �`��_��^i� ����l��k��j

��ml�  :#��$� %&��   
از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و ، داريد اگر خدا را دوست مي: بگو  

   . مهربان است ي و خداوند آمرزنده، گناهانتان را ببخشايد

  : فرمايد پيامبر مي
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   .هر كس به سنت من پشت كند از امت من نيست

اش امر فرموده، و اطاعتش را بر جهانيان واجب گردانيده  خداوند به ايمان به فرستاده

   باشد. ند ميز و اين مقتضي عصمت پيامبر و هر آنچه از او سر مياست، 

  :فرمايد مي أخداوند

�m»�����º�����¹��¸���¶��µ¼����Á����À��¿���¾��½l  :C?�P���	   
قرآن نام دارد و آن را براي روشن ( ايمان بياوريد به خدا و پيغمبرش و نوري كه  

خداوند كامالً آگاه از هر آن . ايم نازل كرده) كردن راه سعادت دنيا و آخرت شما انسانها
   . دهيد است كه انجام ميچيزي 
  : فرمايد مي يديگر ي يهدر آ
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در ، و از پيغمبر روگردان نشويد، از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كنيد! اي مؤمنان  

بينيد كه آشكارا امر به وجوب اطاعت از  و مي( ويدشن مي) آيات قرآن را( حالي كه شما
و حال ، اما در گوش نگرفتيم)( شنيديم: گفتند و مانند كساني نباشيد كه مي  .كنند) او مي

   . روند) چون به دنبال آن نمي( شنوند آن كه آنان نمي
  فرمايد: و مي

�mq��p��o��nr����z��y���x��w��v��u��t��sl  :#��$� %&��   
ايشان به ( و اگر سرپيچي كنند، از خدا و از پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد: بگو  

  . دارد خداوند كافران را دوست نمي) خدا و پيغمبر ايمان ندارند و كافرند و

mo��w��v����u���t��s��r��q��px������¡l  :QG��  
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ي يو از چيزها، كنيد آورده است اجرا) از احكام الهي( ي را كه پيغمبر براي شمايچيزها
  .دست بكشيد، كه شما را از آن بازداشته است

آنرا بر  ي خبر داده كه خداوند قرآن و نمونه _كه از هر دروغي معصوم است _پيامبر

نمايد از سوي  شريع ميفرمايد يا ت و هر چيزي كه بيان مي ،ايشان نازل فرموده است

ز ايشان پيروي از خداوند است و پيروي ا و اينكه، شود به او وحي مي خداي بزرگ

  . باشد نافرماني ايشان سر باز زدن از دستور خداوند مي

   فرمود: < ب روايت شده است كه پيامبريكر  معد  بناد از مقد
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اينكه مردي نزديك است ، آن به من داده شده است ي كه قرآن و نمونه دهان اگاه باشي
را حالل و حرامش را حاللش ، مواظب قرآن باشيد: و بگويد بنشيندبر روي تختش 

همانند آن چيزي است كه خدا حرام كند  گاه باشيد آنچه رسول حرام ميو آ، حرام بدانيد

   كند. مي
در ميان ما برخاست و آنگاه  < از عرباض بن ساريه روايت شده كه رسول خدا

  : فرمود
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كند خداوند چيزي را غير  قدرت نشسته گمان ميكسي از شما كه بر روي صندلي  آيا

من مانند قرآن يا بيشتر از  آگاه باشيد كه، ؟استحرام شده، حرام نكرده  در قرآن از آنچه
  . ام ام و مردم را موعظه داده آن امر و نهي كرده

  : يا حديث
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مرا نافرماني كند  كس هركس از من پيروي كند در حقيقت از خدا پيروي كرده و هر

  . در حقيقت خدا را نافرماني كرده است
عدم امكان عمل كردن به قرآن در بعضي ، ل دال بر حجيت سنتييكي ديگر از دال

آنها بايد  كه براي اجراي را مجمل بيان كرده است چون قرآن بعضي احكام، مواقع است

�: فرمايد مثالً خداوند مي، از سنت امداد و ياري بجوييم ���½� �¼��»

 يه وجوب نماز و زكات را استنباط كرد اما چگونگيتوان از اين آ تنها مي �¾
اداي نماز، اوقات آن، تعداد ركعات نماز و اينكه بر چه كساني واجب است، همچنين 

زكات در آنها واجب است، حد نصاب، مقادير و شرطهاي اهيت زكات، اموالي كه م
  . غير از سنت وجود ندارد تن آنهاهيچ راهي براي شناخ وجوب آن،

  شقي نيكوسرم

و سنت او ، است ج ايمان داريم كه الگوي نيكوي اين امت حضرت ختمي مرتبت
سخن  ه صحت رسيدو اگر سنت ايشان ب، ي حاكم استبر هر سنت و روش ديگر

  هيچكس را ياراي مقابله با آن نيست.
  : فرمايد خداوند مي
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پيغمبر خدا براي شما ) پندار و گفتار و كردار ي شيوه( ي دريسرمشق و الگوي زيبا  

و جوياي قيامت ، اميد به خدا داشته) داراي سه ويژگي باشند:( كساني كهبراي . است
   . و خداي را بسيار ياد كنند، باشند
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ديگر پيروي و اتباع از پيامبر عزيز را نشانه و عالمت محبت خداوند قرار  ي آيه در
  . داده است
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از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و ، داريد اگر خدا را دوست مي: بگو  
   . مهربان است ي و خداوند آمرزنده، گناهانتان را ببخشايد

فتنه و  ي او وعده ديگر به مخالفت با او هشدار داده است و به مخالفين ي يهدر آ

  : دفرماي مي خداوند، دهد مي دردناك عذاب
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در برابر عصياني كه ( ييبايد از اين بترسند كه بال، كنند آنان كه با فرمان او مخالفت مي

اعم از قحطي ( يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود، گريبانگيرشان گردد) ورزند مي
  . هاي اخروي) وزخ و ديگر شكنجهو د، ب دنيوييو زلزله و ديگر مصا

وحي  ي اند و هرگز فقه خود را به مثابه بزرگ اسالمي اين حقيقت را درك كرده يفقها

ت را به اجتهادات خود نسبت و عصم ند تا از خطا و اشتباه مصون باشدا قرار نداده

ن گاهر كدام از بزر، اند ي خالف حديث صحيح بر زبان نراندهو هرگز سخن، اند نداده
باري دارند كه در هر عصر و زمان و مكاني قابل تدبر و علم در اين مورد بيانات گوهر

  . تأمل هستند
يد و شما بگوي اند اگر من بگويم خدا و رسول چنان فرموده :فرمايد مي ط ابن عباس

   ن دارد كه از آسمان بر شما سنگ ببارد.امكا ،گويند ابوبكر و عمر چنين مي
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توانيم  دانيم و نمي ست كه از آن بهتر نمياين فتوا رأي و ديدگاه ما :فرمايد حنيفه ميابو
سخن او از ديدگاه ما بهتر ، اگر سخني بهتر از آن از سوي فردي روايت شود، ميبگوي
  . است

حقيقت دارد و هيچ شك و گماني ، ايد اين چيزي كه بدان فتوا داده: حنيفه گفتندبه ابو

در بطالن آن  كه اي باشد دانم، شايد به گونه ند نميبه خدا سوگ :فرمود ؟در آن نيست
  ....!باشدن شكي

ن حسن بوديم و از ابوحنيفه يوسف و محمد بما در حالي كه همراه ابو: گويد زفر مي

اي يعقوب واي : روزي به ابو يوسف گفت، كرديم مخالفت مي آموختيم با وي علم مي

گويم و فردا از آن  ز چيزي ميچون امرو، شنوي ننويس مي از من هر چه! به حالت

  . و روز بعد شايد از دومي هم پشيمان شوم، شوم پشيمان مي

يگر رد شود و بعضي د هر انساني بعضي از سخنانش پذيرفته مي: فرمايد امام مالك مي

   شود. كه كامالً پذيرفته مي ج گردد مگر كالم رسول خدا مي

صادر كردن و جواب دادن در مورد حكم  ي هيچ چيزي به اندازه :فرمايد دوباره مي

من ، ستدر مورد حكم خدا كند چون پاسخ الل و حرام بر دوش من سنگيني نميح

ترجيح  را بر جواب مسئلهمرگ ، آنها ي همه، ام ان علم و فقاهت ديار خود را ديدهبزرگ

كردند و  اگر به آينده فكر مي، كنند اما در اين دوران مردم با آرزو فتوا صادر مي، دادند مي

  زدند. بودند هرگز دست به چنين كاري نمي انديش مي عاقبت

از  در مورد سخن فردي كه از شافعي پرسيده و گفته بود: :گويد ربيع بن سليمان مي

 ؟گويي عبداهللا تو در مورد آن چه مياي ابو، رسول خدا چنين و چنان روايت شده است
 يچه زميني مرا جا :گفتد و صورتش قرمز گشت و شنيدم كه شافعي پريشان ش

ندازد اگر از رسول خدا چيزي روايت شود و من ا دهد و چه آسماني بر من سايه مي مي

  . گذارم بله سخن حضرت رسول را بر سر و چشم مي، خالف آن فتوا بدهم
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كند  انساني سخن پيامبر را فراموش مي گفت هر از شافعي شنيدم كه مي: گويد ربيع مي

هرگاه من سخني گفتم يا اصلي ، آگاه است خورد و از آن بي نمي يا حديثي به گوش او
خن مرا رها كنيد و به كالم س، داما خالف آن از حضرت روايت ش، را تدوين كردم

  . چند بار اين سخن را تكرار كرد. يدبچسب ج پيامبر
هر حديثي كه به صحت برسد : اند كه فرمود ز شافعي روايت كردهبيهقي و حاكم ا

  . هم مطابق همان حديث است مذهب من
  . سخنم را به ديوار بكوبيد، اگر سخن من خالف كالم حضرت بود: و به روايتي فرمود

بلكه خوب فكر ، در هر سخني از من تقليد نكن، اي اباابراهيم :روزي به مزني گفت
   .موضوع دين است، چون موضوع .كن

  . ل كالم خدا و رسول سخن بگويدتواند در مقاب هيچ انساني نمي: فرمايد امام احمد مي

من باش و نه مالك و اوزاعي و نخعي و  نه مقلد :گويد در جايي ديگر به مردي مي
  . بلكه مانند آنها احكام را از كتاب خدا و سنت رسول خدا استخراج كن، ديگران

  وحدت منبع در زندگي اسالمي ي الزمه

مان داشته بايد اي، در زندگي بعوحي خدا به عنوان تنها منبنا به اصل گذشته يعني 
حكم و حاكمي كه در فرهنگ قرآن طاغوت است با ايمان باشيم كه اعتقاد به هر

ي وسيع  رهرا جايز بداند از داي و هر كس آن، يدآ منافات دارد و نفاق به شمار مي
و اطاعت و پيروي مطلق تنها مخصوص خداوند و ، رفته و كافر است اسالم بيرون

خالصه هر اسمي با هر نام  و پيروي از حاكم يا ولي يا مرد يا پدر، ترسول خدا اس
 و نشاني به شرطي جايز و رواست كه موجب نافرماني پروردگار نشود و اال هرگز

سخن هر انساني قابل قبول و رد است مگر كالم ، شود جايز نيست و موجب گناه مي
و ايمان داريم كه پيروي از ، دتواند بر كالم ايشان مهر رد بزن  پيامبر كه كسي نمي

تنها در  و شورا، دي شناخت پيام خدا باش اهل علم وقتي درست است كه وسيله
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يي كه خداوند از گفتن آنها چيزها( ها ل اجتهادي و عفو شدهيمباحات و مسا ي رهداي
ع منافات داشته باشد و مصلحتي كه با شر، مشروعيت دارد) است  پوشي كرده چشم

  . قبول است قابلمردود و غير
  : فرمايد خداوند مي
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گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل  كني از كساني كه مي آيا تعجب نمي) اي پيغمبر!(  

، ولي با وجود تصديق كتابهاي آسماني( ز تو نازل شده ايمان دارندشده و بدانچه پيش ا
و حكم او را به جاي ( خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند مي) به هنگام اختالف

به خدا ايمان ( و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه. )!؟حكم خدا بپذيرند
 خواهد كه ايشان را بسي گمراه ن ميو اهريم. به طاغوت ايمان نداشته باشند) داشته و

   . كند) و از راه حق و حقيقت بدر(
يه بعد و درچند آ، داند يش نميكه وابسته به طاغوت هستند گماني ب را ايمان افرادي

  : كند كه چنين افرادي ايمان ندارند سوگند ياد مي
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آيند تا تو را در اختالفات و  به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي! نه، اما  

درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و 
   . باشند) قضاوت تو( كامالً تسليم

  : مايدفر مي ي فرزند با والدينش رابطهخداوند در مورد 



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     66

�md��c��b��a��`���_��~��}��|��{��z��y��xe����g��f
i��hj���o��n��m��l��kp������xl  :#=����   

تالش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين ، هر گاه آن دو  
از ايشان فرمانبرداري ، سراغ نداري) كوچكترين دليل بر اثبات آن( آگاهي از بودن آن و

و ، ز نيستيد و كفر و ايمان همگامي و همراهي جايعقا ي را كه در مسألهچ. (مكن

و اعتقاد مكتبي برتر از عواطف ، انسان با پدر و مادر است ي مقدم بر رابطه، رابطه با خدا

 ي با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه) ولي در عين حال. خويشاوندي است
با يكتاپرستي و طاعت ( را در پيش گير كه به جانب مناي رفتار كن و راه كساني  بايسته

  .اند رو كرده) و عبادت
و مزين كردن  كه در آن معصيت خداوند باشدبرداري از پدر و مادر و فرمان اطاعت

  . شرك توسط آنها جايز نيست
  : فرمايد خداوند مي
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خدا محمد ( و از پيغمبر) با پيروي از قرآن( از خدا! ايد اي كساني كه ايمان آورده

و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود ، اطاعت كنيد) مصطفي با تمسك به سنّت او
) ري احكام شريعت اسالم باشندمادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مج( يديفرمانبرداري نما

 آن را به خدا) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد( و اگر در چيزي اختالف داشتيد
تا در پرتو قرآن و ( برگردانيد) با رجوع به سنّت نبوي( و پيغمبر او) با عرضه به قرآن(

و روشن داشته  و پيغمبر آن را بيان، چرا كه خدا قرآن را نازل. حكم آن را بدانيد، سنّت
   .اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بايد چنين عمل كنيد. است
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كند تا بيان كند كه پيروي از رسول مستقل است  لفظ طاعت را همراه رسول تكرار مي

كند چون اطاعت از اولواالمر تابع اطاعت از  االمر لفظ طاعت را تكرار نمي اما همراه اولي

اطاعت خدا  ي رهيوقتي جايز است از آنها پيروي شود كه در دا خدا و رسول است يعني

  . شود در غير اين صورت پيروي از آنها گناه محسوب مي، و رسول قرار گيرند

  : فرمايد مي ج پيامبر
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آيد  در آنچه دوست دارد و آنچه بدش ميگوش دادن و پيروي بر انسان مسلمان 

واجب است تا وقتي كه به گناه مكلف نشود وقتي كه او را به گناه كردن دستور دادند 
  . ي نيستن و اطاعتدگوش دا

  : ايدمرف مييا در حديث ديگري 
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تنها در كار نيك و معروف اطاعت ، پيروي و اطاعتي وجود ندارد خداوند در نافرماني

  . كردن مشروع و جايزاست
مباح و اجتهادي با اهل امام و خليفه در امور  :فرمايد امام بخاري در صحيح خودش مي

، را مبناي عمل قرار دهند نترين ديدگاه دست يابند وآ به آسانكنند تا  علم مشورت مي

بزرگان مشهور ، شود رو آورده نمي مسائل را توضيح دادند به غير آنها اگر كتاب و سنت
در مقابل كتاب خدا سكوت  بودند در حاليكهعمر  ، جوان و پير، طرف مشورتاهل علم

  . رفتند كردند و از آن فراتر نمي مي

چيزي هوا و هوس  به جز فرمايد كه در مقابل پيام خدا يه بيان ميخداوند در اين آ
   نيست.جاهليت  ي جزدارد و در مقابل حكم خدا حكمنوجود 

  : فرمايد خداوند مي
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بدان كه ايشان فقط از هواها ، پاسخت نگفتند) اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و( پس اگر

تر از آن كسي است  تر و سرگشته آخر چه كسي گمراه! كنند و هوسهاي خود پيروي مي
 بدون اين كه رهنمودي از جانب خدا، از هوي و هوس خود پيروي كند) در دين( كه
  !؟باشد) بدان شده(
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تو و  ي خدا كه برنامه( بر آئين و راه روشني از دين) مبعوث كرديم و( سپس ما تو را  

ين پيروي كن ياز اين آ، پس. قرار داديم) انبياء پيشين بوده است و اسالم نام دارد ي همه
و از هوا و هوسهاي ) رستگاري و راه نجات است ينيچرا كه آ( و بدين راه روشن برو
  .آگاهي ندارند) خبرند و از راه حق از دين خدا بي( كساني پيروي مكن كه
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آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپيچي ( آيا  

آيا چه كسي براي ؟ هستند) ناشي از هوي و هوس( هليتجوياي حكم جا) كنند و مي
    ؟كند افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي

  كند به پرسيدن از عالمان به شريعت: و در جاي ديگري جاهالن را امر مي
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روشن  يلهمراه با دال .دداني نمي) اين را( اگر، بپرسيد از آگاهان) براي روشنگري( پس

   .آشكار و
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ها آشنا  ل آشكار و نوشتهاست چون با دالي اهل ذكر را بدين علت مسئول قرار داده
ن و سنت و استقامت بر آعلم ايشان به قر اساس پيروي از آنها بدين خاطر، هستند

  . پيروي از آنها است

  سنتاز كتاب و  فهم و برداشت سلف صالح حجيت

در نقل نصوص دين مرجع قابل اعتمادي  آنگونه كه ايمان داريم كه سلف صالح ما
قطعي در جايگاه شامخي هستند همچنين در مورد فهم و درك نصوص محكم و 

ر از اجماع آنها سر باز زد؛ و د توان اي اجماع كردند نمي ه؛ اگر بر مسئلقرار دارند
  . ديده گرفترا نا آنها توان فهم و درك نصوص وحي نمي

   :فرمايد خداوند مي
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) از راه ضاللت براي او( هدايت) راه( بعد از آن كه، كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند  

به ( مان جهتي كهاو را به ه، جز راه مؤمنان در پيش گيرد) راهي( و، روشن شده است
و با همان كافراني ( گردانيم دوستش داشته است رهنمود مي) شود و دوزخ منتهي مي

گردانيم و با  و به دوزخش داخل مي) يم كه ايشان را به دوستي گرفته استينما همدم مي
   ! و دوزخ چه بد جايگاهي است، سوزانيم آن مي

  : فرمايد مي ج پيامبر اكرم
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با چنگ و  و من پيروي كنيد ي بر شما الزم است از سنت من و جانشينان هدايت يافته
  . را بگيريد دندان آن

  : فرمايد مي همچنين 
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آنها در آتش هستند مگر  ي شوند همه امت و پيروان من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي

  . گروهي كه پيرو من و اصحاب من هستند
حاب و اص، دين هدايت يافتهاه و روش مؤمنين و سنت خلفاء راشبنابراين پيروي از ر

  . ي نجات از بدعت و گمراهي است حضرت وسيله

  )يو براء (دشمن) والء (دوستي

 جا و هر كس به خدا و رسول خد، ايمان داريم كه اساس والء و براء تنها اسالم است
و ، دگير بايد محبش در قلب مؤمن جاي، اشته باشد هركجا و از هر جنسي باشددايمان 

و هر ، هر جا كه باشد جسته باشد بايد از او تبرا هر كس به خدا و رسول ايمان نداشت
 شايمان ي هم گناه را در دل خود جا كرده باشد بايد به اندازهو  هم ايمان كس كه

 كه ايمان داريم هر همچنان، داشته باشيم ش نسبت به او دوريگناه ي محبت و به اندازه
مان و توحيدش كس دوستي غيرمسلمانان را بر دوستي اهل اسالم ترجيح دهد اي

   شود. دار مي خدشه
  : فرمايد خداوند مي
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و به طريق اولي آنان را به ( يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان  

و در دشمني با شما يكسان و ( ت برخي ديگرندايشان برخي دوس. سرپرستي نپذيريد)
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بيگمان او ) و آنان را به سرپرستي بپذيرد( هركس از شما با ايشان دوستي ورزد. برابرند)
) به سوي ايمان( و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر را. ايشان بشمار است ي از زمره

   . كند هدايت نمي
يعني ، گردند آنها به محبت و ياري برمي ي شود كه همه مواالت بر چند معني اطالق مي

، بعضي ديگر هستند معاشرت نكنيد چون بعضي از آنها دوستانبا آنها مانند دوستان 
آرايي در مقابل آنها با هم متحد هستند پس چگونه  بنابراين در دشمني مؤمنان و صف

  ! ؟كند تواند با آنها مانند دوستان معاشرت مي فرد مؤمن

  : مايدفر خداوند مي
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تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را   

مبر او و مؤمنان را و هركس كه خدا و پيغ . كنند آورند و زكات مال به در مي به جاي مي
   . اهللا پيروز است ترديد حزب بي) اهللا است و حزب ي از زمره( به دوستي و ياري بپذيرد

براي آنها تعيين  كند از طريق قصر نهي ميوقتي خداوند آنها را از دوستي با دشمنان 

، يريدآنها را به دوستي نگ :فرمايد مثل اينكه مي، كه چه كساني دوستان آنها هستند كند مي
خدا و  تنها بلكه دوست و ولي شما، اصالً دوستي آنها براي شما ممكن و متصور نيست

علت حصر واليت با وجود ، كند واليت را در آنها حصر مي، باشد و مؤمنين مي رسول
دوستان فراوان اين است كه واليت اصالتاً براي خدا است و واليت رسول و مؤمنين با 

  . كند شود و مشروعيت پيدا مي يجاد ميتبعيت از واليت خداوند ا

  : فرمايد خداوند مي
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شما نسبت بديشان . دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد! اي مؤمنان

حقيقتي ايمان ندارند كه  در حالي كه آنان به حق و، ورزيد كنيد و مودت مي محبت مي
  . براي شما آمده است

  : فرمايد مي و
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و هر كه ، مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند  
خدا ) رحمت( وي را در چيزي از) اي او با خدا گسسته است و بهره ي رابطه( كند چنين

 ايشان مصون داريد و) اذيت و آزار( خويشتن را از) ناچار شويد و( مگر آن كه- ستني
خود برحذر ) نافرماني( و خداوند شما را از -)به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد(

   . او استبه سوي ) همگان( دارد و بازگشت مي
دهد كه ابراهيم پيامبر را در دشمني با كافران  ذيل به ما دستور مي ي يهخداوند در آ

  : و و سرمشق خود قرار دهيمالگ
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الگوي خوبي براي شما ، ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند) رفتار و كردار(  

، پرستيد ي كه بغير از خدا مييما از شما و از چيزها: بدانگاه كه به قوم خود گفتند، است



   73    آنچه هر مسلماني بايد بداند

و دشمنانگي و ، يمياعتنا و شما را قبول نداريم و در حق شما بي، بيزار و گريزانيم
تا زماني كه به خداي يگانه ايمان ، ي ميان ما و شما پديدار آمده استتوزي هميشگ كينه
  . پرستيد آوريد و او را به يگانگي مي مي

  : فرمايد مي در جاي ديگري
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را ) و همسران و فرزندان و هر يك از خويشاوندان ديگر( پدران و برادران! اي مؤمنان  

 اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند) گاه و دوست خود ندانيد و تكيه( ياوران خود نگيريد
كساني كه از شما ايشان را . تر باشد) داري در نزدشان عزيزتر و گراميديني از دين و بي(

اگر پدران و فرزندان و برادران و : بگو .ياور و مددكار خود كنند مسلّماً ستمگرند
و بازرگاني و تجارتي ، ايد و اموالي كه فراچنگش آورده، شما ي همسران و قوم و قبيله

اينها در ، شما است ي و منازلي كه مورد عالقه، سيدتر رونقي آن مي بازاري و بي كه از بي
در انتظار باشيد كه خداوند ، نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر باشد

به ( خداوند كسان نافرمانبردار را. فرستد) و عذاب خويش را فرو مي( كند كار خود را مي
   . نمايد هدايت نمي) راه سعادت

و از ، باشند ان يا فرزندانپدر از هر چند دهد از كفار دستور ميخداوند به دوري  

سپس به پيامبر دستور ، بر ايمان ترجيح دهند فرمايد اگر كفر را دوستي با آنها نهي مي
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رسول و جهاد در راه خدا ترجيح دهد به افرادي كه اهل و نزديكان را بر خدا و  مي

  . عذابي دردناك بدهد ي دهند مژده مي

  : فرمايد مي خداوند
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ولي كساني را به ، مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند

يا ، هرچند كه آنان پدران، ه باشنددوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيد
خدا بر دلهايشان رقم ، چرا كه مؤمنان. ايشان باشند ي و يا قوم و قبيله، يا برادران، پسران

  .رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است ي و با نفخه، ايمان زده است

، ه قتل رساندد وقتي كه پدرش را در روز بدر بعبيده نازل ش اين آيه در مورد ابي
يه بيان مي فرمايد كه ممكن نيست ايمان با دوستي اهل كفر قابل جمع خداوند در اين آ

گرداند  را در قلبش ثابت مي ايمان خداوند ي بري باشدا باشد و هر كس از چنين دوستي

  . دانگرد مزين مي و درونش را به آن
آشكارا و با صداي  كه شنيدم ج است كه گفت: از پيامبر دهاز عمر بن عاص روايت ش

  : فرمود مي ندبل
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دوست و ولي من تنها خداوند و  گاه باشيد فالني دوست و ولي من نيست بلكههان آ
  . ستندمؤمنان صالح ه
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 نامش را با كنايه بيان كرده است ج پيامبرگويند فردي كه  مي :گويد قاضي عياض مي

 بندي كرده است: امام نووي حديث را اينگونه عنوان، حكم بن عاص بن وائل بوده است
  . و دوري از آنها، باب دوستي با مؤمنين و قطع ارتباط با كافرين

  توحيد أسماء و صفات

  صفات يو شكل دادن و تنزيه بدون تعطيلاثبات بدون تمثيل 

است بدون تمثيل و  دهقرآن يا سنت براي خداوند ثابت ش صفاتي كه در ي به همه
چون سخن گفتن و قضاوت كردن در مورد صفات بعد از قول ، ايمان داريم تعطيل

گيرد؛ همانگونه كه ذات خداوند را بدون بيان كيفيت ثابت  به ذات الهي صورت مي
اين حقيقتي است كه ، نماييم ثابت مي ا هم با همان شيوه براي اوت راصف، كنيم مي

دور از   هرو و ب ميانهروشي است ، اند ح امت بر آن اتفاق و اجماع داشتهسلف صال
لوقات چون افراط در تثبيت موجب تشبيه و تمثيل خداوند به مخ، غلو و افراط

   شود. طيل آنها منجر ميشود و غلو در تنزيه هم به تحريف صفات يا تع مي
  : فرمايد خداوند مي
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و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان ( هيچ چيزي همانند خدا نيست 
و ) ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي، ماند و زمين مي

و از جمله زاد و ولد ، نمايد پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي و( او شنوا و بينا است
  . پايد) انسانها و حيوانها را مي

تحريف و تبديل ، يهآشود و با قسمت دوم  تمثيل و تشبيه رد مي، يهآاول  ي با جمله

  . دنماي صفات را غيرمعقول و نفي مي
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سماء كساني كه در مورد ا و، را با اسماء نيكويش بخوانيم دهد كه او خداوند دستور مي

  . روند رها كنيم مي به كژراهه
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كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت ( خدا داراي زيباترين نامها است 

) خداي سبحانپس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از . نمايند مي
يد كه در نامهاي خدا به يبگو و به ترك كساني، او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد

منافي ذات ، برند كه از نظر لفظ يا معني ي به كار مييها و واژه( يازند تحريف دست مي
  . آنان كيفر كار خود را خواهند ديد، يا صفات خدا است)
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پرستش ، و با قياسهاي تباه و تشبيهات ناروا( پس براي خدا شبيه و نظير قرار مدهيد  

سرنوشت ( داند و شما مي) اعمال شما را( گمان خداوند بي. بتان را توجيه و تعبير نكنيد)
   .دانيد نمي) كردار بدتان را

 �m��}��|��{��z�����yl  :45�  
جهان  ي مجموعه( است كه بر تخت سلطنت) قرآن را فرو فرستاده( نيخداوند مهربا  

   . نات را احاطه كرده است)يو قدرتش سراسر كا( قرار گرفته است) هستي
 : استواءفرمايد مي ردان سلف صالح است در مورد استواءامام مالك كه يكي از رادم

موردش بدعت معلوم است و كيفيت آن نامشخص و ايمان بدان واجب و سؤال در 
  . است

  : فرمايد خود بر مخلوقات اشاره مي تسلط و چيرگيذيل به  ي يهخداوند در آ
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است و كارهايش را از روي حكمت ( او بر سر بندگان خود مسّلط است و او حكيم  
   . بس آگاه است) و از احوال و اوضاع، دهد انجام مي

  : فرمايد مي ج مبرپيا
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رحمت من برخشمم پيشي  :وقتي خداوند آسمان و زمين را آفريد در كتابي نوشت
  . است ش بر روي عرشنوشته نزد خودهنوز هم آن ، گرفته است

  ت موجب تماثل در مسمي و موصوف نيستاشتراك در اسم و صف

ايمان داريم اشتراك خداوند در اسماء و صفات با مخلوقات مستلزم  همانگونه كه
در مورد مسمي و موصوف هم صدق  آنها نيست همچنين اين قاعده شابهتماثل و ت

شود مثالً  اليه روشن مي مضافن و تحديد معاني و صفات توسط يچون تعي، كند مي
دهيم اما ميان  ما براي مورچه و فيل كه دو حيوان هستند جسم و قدرت نسبت مي

قدرت مورچه كجا و قدرت فيل  .است تفاوت بسيارجسم و قدرت اين دو حيوان 
بنابراين اگر تماثل در اسماء و صفات به نسبت حيوانات و عالم واقعي ! ؟كجا

اشتراك ميان خالق و مخلوق آشكارتر و  نفي، وف نباشدمستلزم اشتراك دو موص
  . تر است بديهي

دهد. مثالً اين  و ديدن را به خدا نسبت مي خوانيم كه شنيدن ما در قرآن آياتي را مي

 	�������:  mÀ����Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Ál :ي خداوند فرموده

داند  و مي( باشد بوده و مي) ارتاني كرد( بينا) سخنان و( بيگمان خداوند دائماً شنواي 
كند يا  و چه كسي دادگري مي، دارد دارد يا نمي چه كسي در امانت خيانت روا مي

   .)كند نمي
  : ي زير آيه شود مثل ده ميدر آيات ديگر همين صفت به انسان هم نسبت دا
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�m��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����ºl  :#���7��  

با ( و چون او را، ايم آفريده) از اسپرماتوزوئيد و اوول( آميخته ي هما انسان را از نطف  
) به عبارت ديگر عاقل و دانا( ،وي را شنوا و بينا، يميآزما مي) بعدها، ف و تكاليفييوظا

   . ايم كرده
 آنجا كه ،كند گونه تشبيه و تمثيلي را ميان خدا و بنده نفي ميديگر هر  ي يهو در آ

  : فرمايد مي

mP���Q�S��������RT�����X��W��V�����Ul  :K;-L���� 

و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان ( هيچ چيزي همانند خدا نيست 
و ) ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي، ماند و زمين مي

از جمله زاد و ولد و ، نمايد و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي( او شنوا و بينا است
   .)پايد انسانها و حيوانها را مي

 : فرمايد يا در مورد اثبات صفت علم خداوند مي

mj����p��������n��m��l��kl  :
�������   
   .دانست شما آنان را ياد خواهيد كرد خداوند مي

  : كند ممتحنه صفت علم را براي بنده هم ثابت مي ي سوره 10 ي يهدر آ

�m����§��¦��¥�«���ª��©��¨¬������Úl  :O�"�$+��� 

  . آنان را به سوي كافران برنگردانيد، هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد 
خداوند در مورد علم خود ، ه نيستان هرگز با علم خداوند قابل مقايساما علم انس

  : فرمايد مي

mÚ�����ß��Þ��Ý���Ü��Ûl  :45(	   
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و آنچه بوده است و ، ذشته و حال و آيندهو از گ( چيز را فرا گرفته است دانش او همه
  . )باخبر است، هست و خواهد بود

  : فرمايد مي د علم انساناما در مور

�mÂ��Á��ÀÃ����Î��Í� �Ì��Ë� �Ê��É�� �È��Ç��Æ� �Å��Ä
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روح چيزي است كه : بگو. كه چيست)( پرسند روح مي ي درباره) اي محمد!( از تو  

و خلقتي اسرارآميز و ساختماني مغاير با ساختمان ماده ( آن آگاه استتنها پروردگارم از 
ي شگفت نيست اگر به حقيقت روح بنابراين جا. جهان آفرينش است ي دارد و اعجوبه

و علم شما انسانها با توجه ( ،چرا كه جز دانش اندكي به شما داده نشده است. نبريد) پي

   . قطره به دريا هم نيست)، اوند سبحانكلّ جهان و علم اليتناهي خد ي به گستره

  اين قضيهمورد  افراط مردم در

  : مردم دوران ما در مورد اين موضوع سه اتجاه دارند
ي اختالفات گذشته و حال را از  همه، اند بعضي در اين مورد افراط كرده

ات با اصطالح، اند موم مردم را دچار فتنه كردهوع آشوب به راه انداخته، اند سرگرفته
ي مردم  عامه ي فاهمه و پردازند كه در خور عقل و تفصيالتي به اين موضوع مي

 ي ت جدال و منازعهبدين عل، آيد ي علم و درك آنها درنمي نيست و به حيطه
از اين ، رسد به كجا مي داند نهايت آن ست كه تنها خداوند ميا فراواني ايجاد شده

قرار  را اساس دوستي و دشمني با ديگران ي اين ابهامات و مسائل اختالفي بدتر همه
   !!اند داده
ارزش و  قيق در اين مورد را بيبحث و تح، اند وهي ديگر راه تفريط را پيمودهگر
مشروع  ارزش و غير را بيو حتي مشغول شدن به اين مسائل ، پندارند نتيجه مي بي



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     80

اين داخل شدن به آنها را نمايند بنابر معرفي مي انگيز ي فتنهكنند و آنرا مسائل اعالم مي
شوند گسيل  كه بدانها مشغول مياند و باران لعنت خود را بر سر افرادي  منع نموده

 معادل اخالص كه ي چون سوره، است البته اين هم ظلم و جفايي آشكار، دارند مي
   كند. ن است تنها از اين موضوع بحث ميدو سوم قرآ

�mL��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����N��M

���S��R��Q��P��Ol  :UV27�� − '   
 ي اميدها و برطرف كننده ي سرورِ واالي برآورنده، خدا  .يكتا است  يگانه، خدا: بگو  

   . باشد و كسي همتا و همگون او نمي .نزاده است و زاده نشده است   .نيازمنديها است

سماء و صفات خداوند را قرآن است تنها ا ي يهترين آ كه بزرگ �"�8�X^  [/همچنين 

  : كشد دهد و بحث آنرا به ميان مي توضيح مي
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او را . نگهدار است) و جهان هستي را( خدائي بجز اهللا وجود ندارد و او زنده پايدار  
و همواره بيدار است و سستي و رخوت بدو راه ( گيرد نه چرتي و نه خوابي فرا نمي

او را ، و در ملك كائنات( از آنِ او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است. ندارد)
داند  مي؟ او ي كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه. يست)انبازي ن

و مطلع بر ( آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است
زمانها و مكانها  ي و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصالً همه، گذشته و حال و آينده
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آورند جز آن  چيزي از علم او را فراچنگ نمي) مردمان. در پيشگاه علم او يكسان است
پايان و  پرتوي از علم بي، علم و دانش محدود ديگران. (مقداري را كه وي بخواهد

و ، گرفته استي او آسمانها و زمين را دربريفرماندهي و فرمانروا. كران او است) بي
ازد و او بلندمرتبه و س وي را درمانده نمي) براي او گران نيست و( نگاهداري آن دو

   . سترگ است
روي  د دارد كه به اهل اعتدال و ميانههم وجو يگروه سومان اين دو طايفه مياما 

اند  در آن موضوع غرق نشدهمانند گروه اول  كه روش آنها اينگونه است، معروف هستند

اي عموم بلكه آنها را بر، پندارند مشروع و خشك نميمانند گروه دوم كامالً آنرا غير و

كه همه آنرا درك  به طوري كنند عني بيان ميمساده و مختصر و پر مردم با جمالت

كنند كه تنها خودشان وارد جزئيات و تفصيالتي شوند  نمايند و به اهل علم توصيه مي مي

 تحقيق و بحث پس، را ندارند آيد و قدرت درك آن ي مردم جور درنمي كه با عقل عامه

مردم در  ي عامه چون به فتنه و مصيبت آن براي، دانند رگان ميرا مخصوص علماء و بز

دهند  ر نمياي مخالفان را مورد هجوم قرا بر اين اساس به گونه، اين دوران واقف هستند
و كامالً هم در اين باره ، نگ بكشند و با آنها دست به گريبان شوندكه آنها را به ميدان ج

بلكه ، و حقيقت روشن نشود باقي بگذارندابهام  ي را در هاله  اند تا آن نكرده سكوت

براي هر  را خالصه گروه سوم مسئله، دانند حق موضوع مي را و بيان مسئله مدارا و الفت

  . تناسب داشته باشد ك اوكنند كه با عقل و در اي بيان مي كسي به گونه

 توسط مردمي دادگري  ه ارتباط ميان كتاب و ميزان با هدف اقامهب خداوند با اشاره

 �����mY��X��W��V��U��TZ������`l  :K;-L: فرمايد مي

و ( است كه مشتمل بر حق و حقيقت است را نازل كرده) قرآن( خدا است كه كتاب 
و ) ضوابط و قواعد، براي ارزيابي ارزشها، و در قرآن، ذهني و پنداري ندارد ي جنبه

  .معيار و ميزان ايجاد كرده است
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روانه ) به ميان مردم( ل متقن و معجزات روشنيما پيغمبران خود را همراه با دال

) ي حق و عدالتيشناسا( و موازين) آسماني و قوانين( و با آنان كتابهاي، ايم كرده
   .انه رفتار كننددادگر) برابر آن در ميان خود( ايم تا مردمان نازل نموده

  انواع شرك

  دانيم كه شرك دو نوع است: اين را مي

بخشد  ترين ظلمها و بزرگترين گناهان است، و خداوند آنرا نمي شرك اكبر كه عظيم
  مگر كسي كه از آن توبه كند، و آن 

تواند در يكي از اين موارد باشد: در  ي تمام اعمال انسان است. اين شرك مي نابودكننده
  مانبرداري و شعائر، باب فر

درخواست و طلب كمك از غير خدا و قرباني كردن براي غير او، و يا اطاعت و 
  كجي و ادعاي حق تشريع براي  گردن
  .خداغير 

شرك اصغر مانند: ريا، سوگند خوردن به غير خدا در بعضي صورتهاي آن، آويزان 
  جات و مانند آنها دعا و نوشتهكردن 

   ي اعمالند. سوب شده و نابودكنندهكه از گناهان كبيره مح
  : فرمايد خداوند مي
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) پرستش چيزي با خدا( كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك  
) حقيقت راه حق و( يافتگان و آنان راه، امن و امان ايشان را سزا است، نياميخته باشند

   . هستند
نازل شد بر  آيه اند. هنگامي كه اين به شرك تعبير كرده آيه ظلم را در اين ج پيامبر

گران آمد و چنين گفتند: مگر كسي از ما هست كه بر خود ظلم نكرده  ج اصحاب پيامبر
، ظلم در اينجا منظور شرك كنيد گونه نيست كه شما گمان مي باشد. پيامبر فرمود: آن

ايد كه گفت: پسرم چيزي را براي خدا  ر سخن لقمان به پسرش را نشنيدهاست، مگ
   را روايت كرده است).  (بخاري آن شريك قرار مده چرا كه شرك ظلم بزرگي است.

  فرمايد: خداوند در باب فرمانبرداري غير خدا مي

mo� �t� � s� � r� � q� � pu� ����|� � {� � z� � y� � x� � w� � � v

����e���d��c���b��a��`���_��~��}�h��g��fi�����k��j

m��ln����s���r�������q��p��ol  :�5�3�� − �'    
درازي و كوتاهي شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حركات دقيق ماه ( آن كسي كه 

و مالكيت و ، اهللا است كه خداوندگار شما است) و خورشيد را سر و سامان داده است
و ( خوانيد و كساني كه به فرياد ميو بجز ا. از آن او است) جهان هستي( حاكميت

اگر آنها   .ي را ندارندينازك خرما ي حتي مالكيت و حاكميت پوسته) يدينما پرستش مي
صداي شما را ، به فرياد بخوانيد) براي حل مشكالت و رفع گرفتاريهاي خود( را

 و، ي به شما را ندارنديي پاسخگويتوانا، اگر هم بشنوند) به فرض( و، شنوند نمي
: گويند و مي( كنند ورزي شما را رد مي در روز قيامت انبازگري و شرك) گذشته از اين(

از ( آگاه) خداوند( و هيچ كسي همچون. يد)يگو ايد و بيخود مي ا پرستش نكردهشما ما ر
   . سازد تو را باخبر نمي) از چنين مطالبي، قطع و يقين ي به گونه، احوال آخرت

  :فرمايد ر جاي ديگري ميد
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اند كه خدا  ي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آوردهيشايد آنان انبازها و معبودها

  . )؟ خبر است و از آن بي( بدان اجازه نداده است
  و اين سخن خداوند كه:
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و ( نام خدا بر آن برده نشده است) به هنگام ذبح عمداً( از گوشت حيواني نخوريد كه  

چرا كه خوردن از چنين . يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان سر بريده شده است)
مطالب ، ن و شياطين صفتانبيگمان اهريمنا. است) از دستور خدا( نافرماني، گوشتي
كنند تا اين كه با شما منازعه و  انگيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي وسوسه

اگر از . و بكوشند كه شما را به تحريم آنچه خدا حالل كرده است وادارند)( مجادله كنند
   . مشرك خواهيد بود) مثل ايشان( آنان اطاعت كنيد بيگمان شما

يان و ميان يهود، ي حرام بودن گوشت مردار بارهازعه درمورد مجادله و منيه در اين آ

كنيد  چگونه حيواني را كه با دستان خود ذبح مي: گفتند مي يهوديان، دمسلمانان نازل ش

خوردن  دانيد؟ روشن است كه ولي حيواني كه خداوند آنرا كشته حرام مي، خوريد مي
منجر  است كه حالل دانستن آن لكه اين،ب موجب شرك نيست به تنهايي گوشت مرده
   شود. به شرك مي

  : فرمايد تباه شدن اعمال نيكو توسط شرك ميخداوند در مورد 
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 ورزي كردارت  شركبه تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر   
پس در   .و از زيانكاران خواهي بود، شود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(

در مورد شرك  ج پيامبر   . سپاسگزاران باش ي اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره

  :فرمايد اصغر مي
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اي رسول خدا شرك اصغر  :گفتند. چيزي كه من از آن هراس دارم شرك اصغر است
  ؟ چيست
برويد پاداش : فرمايد پاداش اعمال خطاب به رياكاران ميخداوند هنگام ، ريا :فرمود

پاداش به  آنها ببينيد آيا نزد، ايد يريد كه به خاطر آنها عبادت كردهخود را نزد كساني بگ

  ؟ آوريد دست مي

  : فرمايد مي ييا در حديث ديگر
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هر كس در كاري براي ، از شريك هستمتر نياز : من از هر كسي بيفرمايد خداوند مي

  . كنم رها مي با شركشرا  او، شريك قرار دهدمن 

  : فرمايد مي به غير خدا در حديث ديگري در مورد سوگند

   � � M�' ��' �� �6 �I � �O �@ (��
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  . ده استشرك شمرتكب كفر يا ، هر كس به غير خدا سوگند ياد كند

در صورتي است كه قصد تعظيمي همانند تعظيم خداوند براي چيزي كه به البته اين و 
   شود در ميان نباشد. آن سوگند خورده مي
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  : فرمايد مي و در مورد آويزان كردن افسون

 � � M�' � �O �@ op �d�( �b �£�� �+ � �� �<E�1 � �_�Z 
  . شرك ورزيده است وندبه خدا همانا آويزان كند هر كس افسوني

  ايمان به فرشتگان

، پروردگار هستند ي شده آنها بندگان تكريم، ما به فرشتگان خداوند ايمان داريم
هرگز بر سخن ، آنها را به اطاعت خود گماشته استخداوند آنها را از نور آفريده و 

.... هرگز ...ورزند ي با خداوند مخالفت نميگيرند و در هيچ امر و نهي خدا پيشي نمي
  . اند دهند كه بدان دستور داده شده ان كار را انجام ميكنند و هم خدا را نافرماني نمي

  : فرمايد ميخداوند در اين مورد 
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 نازل شده استمعتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او ) محمد، خدا( فرستاده

همگي به خدا و فرشتگان او و ) نيز( و مؤمنان) و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد(
  دارند.ن كتابهاي وي و پيغمبرانش ايما

  : فرمايد مي ج پيامبر
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د و انسان از همان چيزي آفريده ان دهآتش آفريده ش ي فرشتگان از نور و جنيان از شعله

  . شده است (يعني خاك) شده كه برايتان وصف
  : فرمايد نحل مي ي سورهآياتي از خداوند در 
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برند و  خداي را سجده مي، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين جنبنده وجود دارد  
فرشتگان از   .ورزند برند و تكبر نمي و فرشتگان نيز خداي را سجده مي، كنند كرنش مي

به ( ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود پروردگار خود كه حاكم بر آنان است مي
   . دهند انجام مي) چون و چرا خوبي و بدون

   :فرمايد انبياء مي  ي سوره و در

�m��g� �f��e��d� �c��b��a��`���_� �^��]��\
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در سخن گفتن بر او پيشي ) آن قدر مؤدب و فرمانبردار يزدانند كه هرگز( آنان  

خداوند اعمال . نه به فرمان كس ديگري)( كنند و كار ميو تنها به فرمان ا، گيرند نمي
و از دنيا و آخرت و از وجود و پيش از ( داند ايشان را مي ي گذشته و حال و آينده

كنند مگر  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي) وجود و بعد از وجودشان آگاه است
. فاعت او را داده استش ي اجازه( خدا از او خوشنود است و) بدانند( براي آن كسي كه

خدا ترسان و ) ييمقام كبريا( هميشه از خوف) به خاطر همين معرفت و آگاهي
   . هراسانند

  و صفات آنهافرشتگان  ي  ايمان به همه  

ايمان  است صفاتي كه در قرآن و سنت صحيح براي فرشتگان ثابت شده ي به همه
ايمان ، يا بيشتر هستندو هار بال ان داريم كه فرشتگان داراي دو، سه، يا چايم، داريم

و برخي ديگر مانند ، داريم كه بعضي از آنها مانند جبريل مأمور ابالغ وحي هستند
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ر صور مسئول باران است و بعضي ديگر مانند اسرافيل مسئول دميدن دميكاييل 
و بعضي گيرد  ، ارواح موجودات زنده را ميالموت است و بعضي ديگر مانند ملك

نويسند و بعضي ديگر مانند نكير و منكر در قبر به  انسانها را مي ديگر اعمال
جهنم  اي دربانان دازند و بعضي ديگر نگهبان بهشت و عدهپر ي انسان مي محاسبه

  ....و برخي حامالن عرش پروردگارند و .د كه رئيس آنها مالك استهستن
  : كند صفات فرشتگان را اينگونه بيان ميخداوند 
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و فرشتگان را ، آسمانها و زمين است ي ستايش خداوندي را سزا است كه آفريننده  

قدرتمند  مأموران(، ي كه دارنديو چهارتا چهارتا، تا تا سه و سه، با بالهاي دوتا دوتا
او هر چه بخواهد  .)كرد هاي مختلف تكويني و تشريعي ود در زمينهاجراي فرمان خ

چرا كه خدا بر . افزايد مي) فرشتگان و مردمان و ساير موجودات جهان( بر آفرينش
   . هر چيزي توانا است
  : كند اشاره مي و به جبرئيل چنين

�m��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��hl  :���9L���(� − �('   
  . دهندگان باشي بيم ي تا از زمره، بر قلب تو   .يل آن را فرو آورده استجبرئ  

  : فرمايد مي الموت يت ملكمسئول مورددر 
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آيد و جان شما را  به سراغتان مي، مرگ كه بر شما گماشته شده است ي فرشته: بگو  
   . شويد سوي پروردگارتان بازگردانده ميسپس به ، گيرد مي
  : فرمايد الموت اشاره مي به ياوران ملكدر جاي ديگري  و
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از فرشتگان را براي حسابرسي ( او مراقباني. خداوند بر بندگان خود كامالً چيره است  

و آنان به كار خود با دقّت تمام تا ( گمارد فرستد و مي بر شما مي) اعمال شما و نگارش
فرستادگان ، و چون مرگ يكي از شما فرا رسيد) گردند مشغول مي، دم مرگ يكايك شما

فرشتگان گروه ( و، گيرند جان او را مي) آيند و از ميان فرشتگان ديگر به سراغ او مي( ما
   . كنند كوتاهي نمي) هيچ كدام در مأموريت خود اول و فرشتگان گروه دوم

 : فرمايد اشاره مي چنين مأمور نوشتن اعمال انسان فرشتگان آياتي ديگر به در

�mb��a��`��_����^��]��\��[��Z��Y���X��������W����V��U��T�S���R��Ql  
 :W�� − �	  

اند و اعمال  شستهاي كه در سمت راست و در طرف چپ انسان ن بدانگاه كه دو فرشته  
به او  -فرشته حتي از اين دو-ما از همه چيز و همه كس دارند ( ريافت مياو را د

 اي، مراقب و آماده راند مگر اين كه فرشته انسان هيچ سخني را بر زبان نمي نزديكتريم). 
   . راي دريافت و نگارش) آن سخن استب(

  :يدفرما زمر به نگهبانان جهنم اشاره مي ي سوره در  

�mx��w��v� �u��t��sy����_��~��}�� �|��{� �z
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شوند و هنگامي كه بدانجا رسيدند  و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي  

آيا پيغمبراني  :گويند يشان ميگردد و نگهبانان دوزخ بد درهاي آن به رويشان گشوده مي
شما بخوانند و شما  هاي پروردگارتان را براي آيه اند تا از جنس خودتان به ميانتان نيامده
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پيغمبران برانگيخته شدند و ! (گويند: آري وزي بترسانند؟ ميي چنين ريرا از رويارو
ليكن فرمان اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيممان دادند) و

عذاب بر كافران ثابت و قطعي است (و ما راه كفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را 
   بپردازيم و چنين سرنوشت شومي داشته باشيم). 

  : فرمايد اشاره ميچنين  زخرف به بزرگ آنها ي سوره 77 ي يهو در آ

�mZ��Y����X��W��V[����_��^��������]��\l  :��28����   
تا بيش از را بميراند و نابودمان گرداند ( ! پروردگارت مانند: اي مالكز فرياد مي آنان  

) اينجاگويد: شما ( و از اين عذاب دردناك آسوده شويم. او بديشان) مياين رنج نبريم 
   ). ير و نيستي و نابودي در كار نيستو مرگ و ممانيد ( مي

  : مده استاينگونه آ نگهبانان بهشتي  اي ديگر دربارهجدر 
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گروه گروه به سوي ، پرهيزند پروردگارشان مي) عذاب و خشم( و كساني كه از  
براي ( بهشتي كه درهاي آن، رسند شوند تا بدان گاه كه به بهشت مي بهشت رهنمود مي

: گويند بدين هنگام نگاهبانان بهشت بديشان مي. باز است) ناحترامشان به رويشا
پس خوش باشيد و داخل بهشت شويد ، ايد ايد و به نيكي زيسته خوب بوده! درودتان باد

   . و جاودانه در آن بمانيد
  : فرمايد مي ي حامالن عرش و درباره
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و در آن ، گيرند قرار مي) جديد آن روزي( هاي آسمان طراف و كنارهو فرشتگان در ا  

   . دارند ميپروردگارت را بر فراز سر خود بر عرش، هشت فرشته، روز
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  محبت و دشمني با فرشتگان

آنها را  ي فرشتگان را دوست داشته باشد و همه ي بر هر مسلماني واجب است كه همه

آنها  ي نگذارد؛ چون بنا به نص صريح قرآن همه ارج نهد و ميان هيچكدام از آنها فرق

كنند و آنچه را كه بدان امر  اني نميو هرگز خدا را نافرم، بندگان محترم خداوند هستند

 هستند و هرگز از هم ها و صفات مشترك همه در اين ويژگي، دهند نجام ميااند  شده

جب است از هر چيزي وا همچنين بر مسلمان، كنند شوند و اختالف پيدا نمي جدا نمي

يا الفاظي ، دشود دوري كن كردن شخصيت آنها مي دار خدشهاحترامي و  كه موجب بي
كه چنين الفاظي موجب چرا مانند شرك و كفر و گناه و بوي بد و غيره را به كار نگيرند 

  گردند. توسط فرشتگان مي فرستادن نفرين

  : فرمايد بقره مي ي سوره آياتي از خداوند در
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قرآن را براي محمد ، دشمن ايشان، چون جبرئيل: گويند كه بعضي از آنان مي(  

: بگو) بديشان! اي پيغمبر. كتابش را قبول ندارندورزند و  آنان با او دشمني مي، آورد مي
زيرا كه او به فرمان خدا ) در حقيقت دشمن خدا است( كسي كه دشمن جبرئيل باشد

نه اين كه خودسرانه دست به چنين امري زده ( قرآن را بر قلب تو نازل كرده است
و هدايت و بشارت براي ، كند كتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي قرآني كه ).باشد

 من خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشدكسي كه دش. مؤمنان است
   . چه خداوند دشمن كافران است ).خداوند دشمن او است(
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، كردند كه بعضي از فرشتگان دوست و گروهي ديگر دشمن آنان هستند ود گمان مييه 

ان و بي، كردرد  را خداوند ادعاي آنها، دشمن ماستل دوست و جبريل يميكائ: گفتند مي

ي  دشمن خداوند و بعضي از فرشتگان باشد در حقيقت با همه فرمود كه هر كس
  . نگ و دشمني كرده استفرشتگان اعالن ج

  : فرمايد مي ج پيامبر
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  . شوند نمي باشد واردو مجسمه ه در آن سگ كي ا فرشتگان به خانه

شود كه فرشتگان  موجب مي حرام است وتصوير و آويزان كردن  سگ نگهداري
  . رحمت بدانجا وارد نشوند

  : فرمايد ميدر حديث ديگري 
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؛ چون بوي بد مانند انسانها نيايد خورد به مسجدفرنگي  ر كس پياز و سير و ترهه

  . كند اذيت مي نيز فرشتگان را

  . بايد از مصرف آنها اجتناب كردكند پس  ت مياين چيزها فرشتگان را اذي

  : فرمايد پيامبر مي
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دم  سپيدهتا ، زن اجتناب كندبيايد ولي  بسترش از زنش بخواهد كه به يهرگاه مرد
  . فرستند  فرشتگان بر او نفرين مي

 پس الزم است كه زن چنين نكند تا، شود ميزن از مرد موجب نفرين فرشتگان دوري 
  . نشود واقع نفرين مورد
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  : فرمايد مي ج پيامبر
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ستند تا وقتي كه فر ه او نفرين ميند فرشتگان بهر انساني با چاقو برادرش را تهديد ك

  . گذارد چاقو را كنار مي
  . پس تهديد كردن مؤمن با چاقو موجب لعنت فرشتگان است

  آسماني هاي ايمان به كتاب

همچنين در ميان آنها ، ايمان داريم است دهيي كه بر پيامبران نازل شهاي كتاب به همه
تورات و انجيل و زبور و  اره شده است مانندبه آنها اشقرآن  يي كه درهابه كتاب

آنها از طرف خداوند نازل  ي معتقديم كه همه، ايمان داريم يم وموسيصحف ابراه
هر چند در بعضي از ، متفقند ر دعوت به توحيدهاي خدا دي كتاب و همه، اند دهش

  . ات جزئي دارندبا هم اختالف فروع شريعت
  : فرمايد خداوند مي

�mn��m��l� � �k� ���u��t� � �s� �r� �q��p��o

z��y��x��w��v{����b��a��`��_��~������}��|

��h��g��f����e��d���cl  :���������  
و كتابي كه بر پيغمبر نازل ) محمد( به خدا و پيغمبرش! ايد اي كساني كه ايمان آورده  

و ( تنازل نموده اس) از قرآن( تر ي كه پيشيو به كتابها) و قرآن نام دارد( كرده است
هركس كه به خدا و . ايمان بياوريد) هنوز تحريف و نسيان در آنها صورت نگرفته است

و يكي از اينها را ( فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبرانش و روز رستاخيز كافر شود
   . واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده است) نپذيرد
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  فرمايد: همچنين مي

�m� �Z� �Y��X��W�� �V� �U��T��S���_��^��]��� � � �\��[
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، و آنچه بر ابراهيم، بر ما نازل گشته) به نام قرآن( ايمان داريم به خدا و آنچه: يديبگو  

و به آنچه ، نازل شده است) يعني نوادگان يعقوب( و اسباط، يعقوب، اسحاق، اسماعيل
پيغمبران از طرف ) ي همه( و به آنچه براي، راي موسي و عيسي آمده استب

نه اين كه مثل ( اندازيم ي نمييميان هيچ يك از آنان جدا. پروردگارشان آمده است
پيغمبران را  ي بلكه همه. بعضيها را بپذيريم و بعضيها را نپذيريم، يهوديان يا عيسويان

و ما ) پذيريم و كتابهايشان را به طور اجمال مي دانيم راهنماي بشريت در عصر خود مي
   . خدا هستيم) فرمان( تسليم

  : فرمايد عمران مي لي آ سوره آياتي ازدر و 

�m��S��R��Q��P��O��N�����M��L��K��J��I��������H���G������F����E�����D��C
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e��df��i��h��g����k��jl  :#��$� %&� − '   ي نيست و او يخدا، جز خدا
را ) قرآن( كتاب) همان كسي كه( .است) در كار و بار جهان( و متصرّف) به خود( زنده

و متضمن اصول رسالتهاي آسماني ( بر تو نازل كرده است كه مشتمل بر حق است
اند  يغمبران فرستاده شدهبراي پ( ي است كه قبل از آنيكتابها ي كننده تصديق) و، پيشين

) براي عيسي( و انجيل را) براي موسي( تورات را، و خداوند پيش از آن. اند بوده) و
جهت رهنمود ) تورات و انجيل را نازل كرده است، قرآن( پيش از .نازل كرده است

را فرو فرستاده ) حق از باطل( جدا سازنده) قرآن يعني، چون منحرف گشتند( و، مردمان
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و خداوند ، عذاب سختي دارند، بيگمان كساني كه نسبت به آيات خدا كفر ورزند. است
   . توانا و انتقام گيرنده است

  :فرمايد در جاي ديگر مي

mY�����]��\��[��Zl  :���������  

   .و به داود زبور داديم
   و يا اين آيات كه:

�m���S��R������Q��P��O��N��M��L��K���Jl  :F����	 − �(   
) نيز آمده و( در كتابهاي پيشين) بلكه، چيزها منحصر به اين كتاب آسماني نيست( ينا  

   . كتابهاي ابراهيم و موسي) از جمله در( . بوده است
 : فرمايد اشاره مي كه همانا توحيد است چنين به وحدت دين انبياء و 

�m����x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j
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بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح ) مؤمنان( يني را براي شمايخداوند آ 
توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش 

دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقه ) ايم كه اصول هآنان سفارش كرد ي به همه( ايم نموده
كه پابرجا ( خوانيد اين چيزي كه شما مشركان را بدان مي. نكنيد و اختالف نورزيد

خداوند هر كه را . آيد بر مشركان سخت گران مي) داشتن اصول و اركان دين است
به ) ست بكشد واز دشمنانگي با دين د( گزيند و هر كه بخواهد براي اين دين برمي

   . گرداند بدان رهنمودش مي، سوي آن برگردد
  : فرمايد مي پيامبران هاي ي اختالف شريعت و درباره
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جهت ( اي و برنامه) قيبراي رسيدن به حقا( براي هر مّلتي از شما راهي!) اي مردم(
   .ايم قرار داده) بيان احكام

  : فرمايد مي ج پيامبر

  x� (r
 �� Z ����"(& �� y�B �S Z � �z� �� ���' �{ �0�,(	 xh �K %() �k���(� Q� �
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نها دين آ، باشند اما مادرشان يكي نيست برادر هستند كه از يك پدر مي ي پيامبران همه

  . تنها در فروع اختالف دارند و يكي است

  تگذشته را نسخ كرده اس يها كتاب ي قرآن همه

ي بعد از تحريف و تغيير و تمام شدن زمان آنها هاي آسمان بكتا ي ايمان داريم كه همه

هاي گذشته سه نوع  و قانون روايت شده در كتاب و شريعتاند،  دهتوسط قرآن نسخ ش
  : است

  . ـ قسمتي كه قرآن به صحت آن گواهي داده است1
  . است ـ قسمتي كه قرآن به بطالن آن شهادت داده2
  . متي كه قرآن در مورد آن سكوت اختيار فرموده استـ قس3

دست انسان  ي دهش يم و قسمت دوم را باطل و تحريفبه قسمت اول ايمان دار

نه  و كنيم نماييم نه آنرا تصديق مي در مورد قسمت سوم سكوت اختيار ميپنداريم و  مي
  . تكذيب

  : فرمايد هاي گذشته مي اوند در مورد ارتباط قرآن و كتابخد 

�mz���y��x��w��v��u��t��s��r���q�����p��o{���

��©l  :
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احكام و  ي در همه( را نازل كرديم كه) كامل و شامل قرآن( كتاب) اي پيغمبر( و بر تو
بر صحت ( و شاهد)، آسماني( و موافق و مصدق كتابهاي پيشين، مالزم حق) اخبار خود

   .تآنها اس) اصول مسائل( و حافظ) و سقم
مدح  ي ي كه در برگيرندهيها كتاب، هاي گذشته است ي كتاب نزول قرآن تصديق كننده

بنابراين ، بودند جخاتم پيامبران ي بر يو ستايش ونزول قرآن به عنوان آخرين پيام خدا
هاي گذشته  ن و اعتقاد حامالن معرفت و بصيرت كتابنزول قرآن موجب افزايش ايما

بر  قرآن فرمايد كه بيان مي خداوند، و به دين او گرويدند امر خدا شدندتسليم  پس،دش

فق قرآن باشد حقيقت دارد و موا هرآنچه، هاي گذشته حاكم و امين و گواه است كتاب
  . است باطلباشد منافات داشته  با قرآن هرآنچه

 كرده اشاره كردندتحريف  كساني از يهود كه به او دروغ بستند وكتابش را به خداوند
  : مايدفر مي
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به ( گويند نويسند و آن گاه مي كه كتاب را با دست خود مي) از احبار( واي بر كساني  

 از جانب خدا آمده است تا به بهاي كمي آن) توراتي است كه( اين): بيسوادان
و ! نويسند ي را با دست خود مييواي بر آنان چه چيزها! را بفروشند) ها شده تحريف(

ايشان را به ، ها و كارها اين گونه نوشته(! آورند ي را به چنگ مييواي بر آنان چه چيزها
    ).كشاند سوي هالك و عذاب مي

  : فرمايد مي و
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پيچند  زبان خود را مي) خدا( و در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب  
) خدا( از كتاب) خوانند آنچه را كه مي( كنند تا شما گمان بريد و آن را دگرگون مي

) نازل شده( آن از نزد خدا: گويند كه و مي. نيست) خدا( در حالي كه از كتاب! است
بندند و حال آن كه  است و با اين كه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي

    ).گويند كه دروغ مي( دانند مي
  : فرمايد و پاداش مضاعف آنها ميدر مورد انتخاب اين امت  جپيامبر 
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ميان نماز عصر و  ي فاصله ي شما نسبت به اقوام گذشته به اندازه ي زماني فاصله

سپس از اداء مسئوليت ، ظهر بودمغرب است؛ اهل تورات آمدند مهلت ايشان تا نماز 
نها هم تا آ، سپس اهل انجيل آمدند، به آنها پاداش داد عاجز شدند و خداند قيراط قيراط

بخش انجيل عمل كردند سپس عاجز شدند و قيراط قيراط  نماز عصر به مفاد حيات
د شما هم تا غروب خورشيد سيد و قرآن نازل شسپس نوبت به شما ر، پاداش گرفتند

 به زباناهل كتاب ، گرفتدو قيراط دو قيراط پاداش خواهيد  كرد و دعمل خواهي بدان
؟ گيرند تر است ولي از ما بيشتر پاداش مياعمال آنها از ما كم: گفتند گشوده، اعتراض
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فضل و بخششي اين : فرموده. ن :گفتنداست؟  ده: آيا در حق شما ظلم شخداوند فرمود
   (بخاري آن را روايت كرده است).. خشمب كه بخواهم ميهر كس  است كه به

  : فرمايد مي يدر حديث ديگرو 
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 نازل فرموده وندبه آنچه خدا: ديبلكه بگوي .نه تكذيب و اهل كتاب را نه تصديق كنيد

  . هستيم در مقابل او تسليم ايمان داريم و پروردگار ما و شما يكي است و ما است
  : است كه فرمود دهعباس روايت ش از ابن
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رسول  ي كه برپرسيد در حالي كه كتاب كتاب مي اهل ل ازچگونه در مورد بعضي مساي

و همين  ،است از تحريف نيز مصون ماندهو  ؟!تر است نزديك نازل شده به شما جخدا 

 و است دهكنند كه تحريف ش يي را بيان مياهل كتاب چيزهاگويد كه  قرآن به شما مي

تا  .از طرف خدا نازل شده است: گويند مي به دروغ و خود آنان است ي دست نوشته

نياز  كه ما را از اهل كتاب بيگاه باشيد ما علمي داريم ، آدارزشي را به چنگ آورن پول بي

با آن همه علم پرسد پس چرا شما  قرآن شما چيزي نميهيچ كدام از آنها از ، گرداند مي

   (بخاري آن را روايت كرده است).. آوريد و حكمت به آنها رو مي
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  مقتضيات ايمان به كتب

قرآني را معتبر و  ها و مثلهاي داستان ،هاي خدا ايمان داريم به حالل و حرام كتاب
سر تسليم  آن تادر مقابل متشابهو ، كنيم عمل مي ، به محكماتشپنداريم واقعي مي
آوريم  را به جاي مي آن حق تالوت، كنيم آوريم و از حدود آنها تجاوز نمي فرود مي

  . هستيم ج رسول خداو مطيع اوامر و نواهي 
  : فرمايد خداوند مي
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به حق بر ) قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است( ما كتاب  

ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو ) مشعل راه هدايت باشد و بدان( ايم تا تو نازل كرده
   . مباش و مدافع خائنان، نشان داده است داوري كني

ردم قضاوت كند و او دهد كه بر اساس كالم خدا ميان م به پيامبرش دستور مي خداوند

   فرمايد: ي بعضي از آنها شود، آنجا كه مي دا دچار فتنهدارد كه مبا را بر حذر مي
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در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه ) دهيم به اين كه به تو اي پيغمبر فرمان مي( و  

و از آنان برحذر ، و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن، خدا بر تو نازل كرده است
ي كه يهاتو را از برخي چيز) ورزي پوشي و خيانت و غرض با كذب و حق( باش كه

و احكامي را پايمال هوي و هوس ( خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند
پشت ) از حكم خدا رويگردان شدند و به قانون خدا( پس اگر ).باطل خود نسازند
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اي از گناهانشان ايشان را دچار بال و  خواهد به سبب پاره بدان كه خدا مي، كردند
بيگمان بسياري  ).پيش از عذاب اخروي گرفتار كند، يو به عذاب دنيو( مصيبت سازد

و از حدود قوانين الهي تخطّي ( كنند سرپيچي و تمرّد مي) از احكام شريعت( از مردم
  : فرمايد مي همچنين  ).نمايند مي

�m[��Z������Y��X��W��V��U������T��S��R��Q\�����`��_��^��]l 
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و جز خدا از ، وي پروردگارتان بر شما نازل شده استاز چيزي پيروي كنيد كه از س  
اوامر و نواهي ( كمتر متوجه ).و فرمان مپذيريد( اولياء و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد

    ).گيريد و كمتر پند مي( هستيد) خدا
به پيروي از پيامبر امي و بيسوادي كه اين قرآن كريم را آورده، امر  آيه خداوند در اين

ي آن عدول از حكم  اي كه نتيجه و از سرپيچي از او نهي كرده است. نافرمانيفرموده 
  خدا به سوي غير اوست.

  : فرمايد مي در جاي ديگري
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روي دقّت و چنانچه ايم و آن را از  كساني كه كتاب آسماني به آنان داده) اي از دسته(  

نمايند و سره را از ناسره جدا  و تورات و انجيل را محقّقانه وارسي مي( خوانند بايد مي
و كساني كه بدان ايمان نياورند ، آورند اين چنين افرادي به قرآن ايمان مي) سازند مي
   . گمان ايشان زيانكارانند بي

و تحريف و  الل و حرام آنرت است از رعايت حآوردن حق تالوت قرآن عبا جاي به
  . تأويل نكردن نارواي آيات خداوند

  : فرمايد مي در تعامل با آنها و روش اهل علم محكم و متشابه قرآن ي دربارهخداوند 
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»  محكَمات«هاي  آيه ،بخشي از آن. را بر تو نازل كرده است) قرآن( او است كه كتاب  

، آنها اصل و اساس اين كتاب هستند) و معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و( است
و معاني دقيقي دارند و احتماالت مختلفي در ( ،است«  مَتَشاِبهات«هاي  آيه و بخشي از آن

زواياي وجودشان ، و گريز از حق( و اما كساني كه در دلهايشان كژي است ).رود آنها مي
در . افتند به دنبال متشابهات مي) نادرست( انگيزي و تأويل براي فتنه) گرفته است را فرا

) قدمان و ثابت( نند كه راسخاندا آنها را جز خدا و كساني نمي) درست( حالي كه تأويل
آنها ايمان  ي ما به همه: گويند مي) اين چنين وارستگان و فرزانگاني(. در دانش هستند

همه از سوي خداي ما ) دانيم كه محكمات و متشابهات و در پرتو دانش مي( داريم
، برند سليمي كه از هوي و هوس فرمان نمي( جز صاحبان عقل) اين را( و. است
   . شوند متذكّر نمي) نند ودا نمي
  : فرمايد مي و
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يعني يوسف و برادران و ديگر پيغمبران و اقوام (، به حقيقت در سرگذشت آنان  
آنچه گفته ( .انديشمندان است ي عبرت براي همه) بزرگدرسهاي ، ايمان ايماندار و بي

يك وحي ( و بلكه، نبوده) و داستان خيالي و دروغين( ساختگي ي يك افسانه) شد
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) راستين( پيشين را تصديق و پيغمبران) اصيل انبياي( كتابهاي) بزرگ آسماني است كه
انسانها در سعادت و ( ي است كهيچيزها ي بيانگر همه) به عالوه( و، كند را تأييد مي

) ي همه( هدايت و رحمت براي) ي و به همين دليل مايه، تكامل خود بدانها نياز دارند
   . آورند كساني است كه ايمان مي
  : است ج اطاعت از اوامر و نواهي پيامبر از موارد ايمان به قرآن

mo��w��v����u���t��s��r��q��px�������¡l  :QG�� 

و از ، كنيد آورده است اجرا) از احكام الهي( غمبر براي شماي را كه پييچيزها 
   .دست بكشيد، ي كه شما را از آن بازداشته استيچيزها

  : فرمايد مي جپيامبر 
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ات و ختالفچون علت هالك امتهاي پيشين ا، ام دست برداريد از هر آنچه سكوت كرده

ي كردم آنرا اگر شما را از كاري نه، اند كرده هاي فراواني بوده است كه از انبياء مي پرسش
(بخاري آن را . وريدرا به جاي آ ستور دادم در حد توان آنترك كنيد و اگر به چيزي د

  روايت كرده است).

  ايمان به پيامبران

  ايمان به پيامبران به اجمال و تفصيل

ـ ايمان  شناسيم نمي و چه آنها كهشناسيم  آنهايي كه مي چه پيامبران ـ ي به همه
ترين  نزديك، ي كه در قرآن يادي از ايشان رفته استيامخصوصاً به آنه، داريم

ون يعت و قانل شرول اين است كه رسوو رس ديدگاه به قرآن در مورد تفاوت نبي
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ابت ند اما نبي بر شريعت پيامبر قبل از خودش ثك جديدي را از خداوند دريافت مي
  . خواند مانده و مردم را بدان فرا مي

  : فرمايد ميبه سوي تمامي امتها  انبياء روانه كردن خداوند در مورد
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پيغمبران اين  ي و محتواي دعوت همه( ايم ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستاده  

دوري ) و غيره، ستمگران، بتان، شيطان( يد و از طاغوتكه خدا را بپرست) بوده است
خداوند  ).پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند( .كنيد

) به راه راست، مرحمت خدا شدند ي شايسته، كه بر اثر كردار نيك( گروهي از مردمان را
 گمراهي بر آنان واجب گرديد) تبر اثر كردار ناشايس( و گروهي از ايشان، هدايت داد

در ) برويد، اگر در اين باره در شك و ترديديد( پس) و سرگشتگي به دامانشان چسبيد(
بنگريد و ببينيد كه سرانجام ) روزگار ي آثار گذشتگان را بر صفحه( زمين گردش كنيد و

وامي و بر سر اق( اند به كجا كشيده است تكذيب كرده) كه آيات خدا را( كار كساني
    ).چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است

تا آنها را به  ه استفرستاد وران پيامبراني را به سوي مردمخداوند منان هميشه در هر د
گير  از روزي كه شرك دامن اين روند ،خوانند پرستي و كفر به طاغوت فراتوحيد و يكتا

  . است هادامه داشت نقاط عالم ي در همه آور الهي آمدن آخرين پيام ه تاانساني شد ي جامعه

  : فرمايد ي ديگري مي آيه خداوند در

�ml��k��j��i��hm����u��t��s��r�������q��p���o��nl  :�5�3�'   
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 و بيم دهنده) مؤمنان به بهشت( دهنده به عنوان مژده، حقّ) دين( ما تو را همراه  
بوده هم ن) از ملّتهاي پيشين( هيچ ملّتي. ايم فرستاده) به ميان مردمان، كافران به دوزخ(

   . اي به ميانشان فرستاده نشده باشد دهنده است كه بيم

  فرمايد: و مي
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 ييو هر مّلتي راهنما،) و بس و بر رسوالن پيام باشد، و پيغمبري( اي دهنده تو تنها بيم

   ).باشي اي نمي سابقه نوظهور و بيو تو چيز ( دارد) ر پيغمبرانياز ميان سا(
ي آنها آمده است و  كند كه پيامبراني هستند كه در قرآن قصه ما را آگاه ميخداوند 

  : فرمايد مي همچنين رسوالني هستند كه داستان آنها در قرآن نيامده است،
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همان گونه كه پيش از تو به ، وحي كرديم) قرآن و شريعت را، اي پيغمبر( ما به تو  

، يعقوب، اسحاق، به ابراهيم) همان گونه كه( و، نوح و پيغمبران بعد از او وحي كرديم
و ، هارون، يونس، ايوب، عيسي)، او كه برخي از آنان پيغمبران خدا بودند( نوادگان

ايم كه  و ما پيغمبران زيادي را روانه كرده . و به داود زبور داديم، سليمان وحي كرديم
به ميان مردم ( زيادي را) ديگر( و پيغمبران، ايم سرگذشت آنان را قبالً براي تو بيان كرده

وحي به موسي  ي و شيوه( .ايم كه سرگذشت آنان را براي تو بيان نكرده) ايم روانه كرده
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ما  . با موسي سخن گفت) از پشت حجاب بدون واسطه( تاًخداوند حقيق) اين بود كه
دهنده  بيم) بكافران را به عقا( و، رسان مژده) مؤمنان را به ثواب( پيغمبران را فرستاديم تا

و ( و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند، باشند
آورديم و راه طاعت و عبادت  ايمان مي، فرستادي نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي

و كارهايش از روي قدرت و حكمت ( حكيم است ي و خدا چيره ).گرفتيم در پيش مي
    ).پذيرد انجام مي

  : فرمايد و مي
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سرگذشت بعضيها را براي . ايم فرستاده) براي رهنمود مردمان( پيش از تو پيغمبراني را

  .ايم تو بازگو كرده و سرگذشت برخيها را براي تو بازگو نكرده
  فرمايد: در جاي ديگر مي
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، ايم ايم كه سرگذشت آنان را قبالً براي تو بيان كرده و ما پيغمبران زيادي را روانه كرده  

كه سرگذشت آنان را براي تو ) ايم به ميان مردم روانه كرده( زيادي را) ديگر( و پيغمبران
از پشت حجاب ( تاًخداوند حقيق) بود كهوحي به موسي اين  ي و شيوه( .ايم بيان نكرده

   . با موسي سخن گفت) بدون واسطه
براي ما ايمان به آنها را و بدين وسيله برد  در آياتي ديگر تعدادي از پيامبران را اسم مي

  : مايدن مشخص مي
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به كارشان ( در برابر قوم خود) تا( كرديم ا بود كه آنها را به ابراهيم عطال مياينها دال  

او با . ل بر الوهيت و وحدانيت ما داندو غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دلي، گيرد
و اين سنّت ما است كه با علم و ، لِ كَوني بر آنان پيروز شد و برتري يافتيهمين دال

پروردگار تو !) اي پيغمبر(. بريم هر كس را بخواهيم او را درجاتي باال مي) حكمت
آگاه ) و، كند دهد و به جاي خود مي است و هر چيزي را در جاي خود قرار مي( حكيم
ما به  ).داند چه كسي مستحقّ رفعت است و چه كسي مستوجب ذلّت و مي( است

و افتخار اين دو تن هم تنها ( نموديم را عطا) فرزند اسحاق( اسحاق و يعقوب، ابراهيم
) به سوي حقيقت و خوبي( آن دو را) بلكه مانند پدرشان، پيغمبرزادگي نبود ي در جنبه

و از . ارشاد نموديم) دستگيري و به سوي حق و نيكي( نيز نوح را پيشتر. رهنمود كرديم
قبالً ( موسي و هارون را، يوسف، ايوب، سليمان، داود) هم كساني همچون( نژاد نوح

) اين پيغمبران را پاداش داديم ي كه ابراهيم و همه( و همان گونه) هدايت و ارشاد كرديم
و الياس ، عيسي، يحيي، و زكريا    .دهيم داش ميپا) نيز بدانچه مستحقّ باشند( محسنان را

و   .بودند) ما ي و بندگان شايسته( صالحان ي آنان از زمره ي همه) نيز هدايت داديم و( را
را بر ) از اينان( و هر كدام) نيز رهنمود كرديم( و لوط را، يونس، اليسع، اسماعيل
   . برتري داديم) زمان خود( جهانيان

  ��0��mk���j��i��hl�����q��p��o�����������n�������ml  :/.: فرمايد و مي
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او بسيار راستكار و راستگو و پيغمبر . از ادريس بگو) آسماني قرآن( و در كتاب  
   . بزرگي بود
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هود ( .رستاديم كه از خودشان بودهود را به سوي قوم عاد ف) ما به عنوان پيغمبر(

   .خدا را بپرستيد كه جز او معبودي نداريد! اي قوم من: گفت) بديشان
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فرستاديم كه صالح نام ) به عنوان پيغمبر( به سوي قوم ثمود يكي از خودشان را 
خدا را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما وجود ! قوم مناي : گفت) به آنان(. داشت
   ).باشد و كسي غير او مستحقّ پرستيدن نمي( ندارد
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) شعيب بديشان(. به سوي قوم مدين فرستاديم كه از خود آنان بود) نيز( شعيب را
   .جز او معبودي نداريد) و بدانيد كه( را بپرستيدخدا ! اي قوم من: گفت
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   . آنان جملگي از خوبان و نيكانند. از اسماعيل و اليسع و ذالكفل ياد كن!) اي پيغمبر(  

  حقيقت ايمان به پيامبران

 صمت ايشان ازايمان به پيامبران يعني اعتقاد جازم و راسخ به نبوت و رسالت و ع
ن و پيام خدايي را بدو، دهنده هستند يافته و هدايت هدايت  و اينكه همه، گناهيهر 

و در راه خدا  اند نصيحت كردهرا  و مردمشان، اند كم و كاست به مردم ابالغ نموده
هايشان را  و خداوند امت، نداهند تالش و مجاهدت كرد ا ههر آنچه در توان داشت
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ه آنها را تصديق نمايند و سر تسليم در مقابل آنها فرود ك است مكلف فرموده
   آنها كه اين امر را به جاي نياورده باشد مؤمن نبوده است.هر كس از امت  و ،آورند
   :فرمايد اوند در مورد انتخاب پيامبران ميخد

�mr��q��p������o��n���m��ls����x��w��v��u�����tl 
 :YG���   

 و به سوي انبيا( گزيند را برمي) همچون جبرئيل( آوراني ن پيامخداوند از ميان فرشتگا  
 را) همچون موسي و عيسي و محمد( و هم از ميان انسانها پيغمبراني) دارد گسيل مي

چرا كه ) آنان باخبر است ي و از كار همه، فرستد گزيند و به سوي مردم مي برمي(
   . خداوند شنوا و بينا است

  فرمايد: و مي

mÂ�����Ã���Ô��Ç��Æ��Å���Äl  :��9�����'  
رسالت خويش را به ) (چه كسي را براي پيامبري انتخاب وداند كه  خداوند بهتر مي

داند كه چه كسي را براي رسالت انتخاب كند و  خداوند مي دارد. حوالت مي  چه كسي
 گان شايسته رايدخداوند براي اين كار تنها برگز ،رسالت را بر دوش چه كسي بگذارد

  گزيند.  ميبر

�m��i��h��g��f��e��d��c���b��a������`���_��^
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آنان كه داراي ، از بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب سخن بگو!) اي پيغمبر(  

ما آنان  . بودند) ين يزدانييموز آامور زندگاني و ر ي كافي و قوي درباره( قدرت و بينش
. سراي آخرت بود) هميشگي ايشان از( را با صفت خاصي ويژگي بخشيديم كه ياد



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     110

از !) اي پيغمبر(    .برگزيدگان بس نيك و نيكوكارند ي ايشان در پيشگاه ما از زمره
   . آنان جملگي از خوبان و نيكانند. اسماعيل و اليسع و ذالكفل ياد كن

حقيقت و عمل براي  ها را به قوت در اطاعت و فقه در دين و بصيرت درخداوند آن
و آنان  .كند كه هيچ هم و غمي غير از آخرت ندارند بيان مي، فرمايد آخرت توصيف مي

   برگزيدگان نيكويي هستند.
  : فرمايد اشاره مي در ابالغ وحي و امانت آنها در گفتار چنين به عصمت آنهاو 

�m��O��N��M���L��K��U��T���S����R��Q��Pl  :/I���� − '   
چيزي كه با خود آورده است و با ( آن هرگز . گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي  

وحي و پيام ) از سوي خدا بدو( جز وحي و پيامي نيست كه) شما در ميان نهاده است
   . گردد مي
دون كم و كاست به خداوند منان را ب رانند بلكه پيام خن نميبر اساس هوا و هوس س 

  نمايند. غ ميمردم ابال
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  گرفتيم ما دست راست او را مي . بست اي سخنان را به دروغ بر ما مي اگر پيغمبر پاره  

اين كار ما ( توانست مانع و كسي از شما نمي  .يمكرد سپس رگ دلش را پاره مي
    ).و مرگ را از او باز دارد( او شود) ي درباره

از او انتقام  آنچنان كه شما ميپنداريد دز مي يعني اگر كوچكترين خيانتي از پيامبر سر 

دي نيكو و صادق و او فر ولي، دفاع كند توانست از او گرفتيم و هيچ كس نمي مي

ل واضح و ه اوست و با معجزات روشنگر و داليچون خداوند همرا، ه استتياف هدايت

  . نمايد را تأييد مي قاطع او
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 179، 163، 150، 144، 131، 126، 110، 108 ي يهدر آيات فراوان ديگر مانند آ

  : فرمايد به وجوب پيروي از آنها اشاره مي شعراء ي سوره

�m��×��Ö��Õ��Ôl  :���9L����	   
   . رسيد و از من اطاعت كنيداز خدا بت  

داوند به حساب خنساء پيروي از انبيا را پيروي از  ي سوره 80 ي يهآو حتي در 

  : آورد مي

�mF��E��D��C��B��AG� �� �N��M��L���K��J��I��Hl 
 :������	�   

چرا كه پيغمبر ( در حقيقت از خدا اطاعت كرده است، هر كه از پيغمبر اطاعت كند  
و جز از چيزي نهي ، دهد كه خدا بدان دستور داده باشد ر نميجز به چيزي دستو

 پشت كند) به اوامر و نواهي تو( و هر كه) كند كه خدا از آن نهي كرده باشد نمي
 و نگهبان) احوال( ما شما را به عنوان مراقب) خودش مسؤول است و باك نداشته باش(
    ).د و بسبلكه بر رسوالن پيام باش( ايم آنان نفرستاده) اعمال(

mo��w��v����u���t��s��r��q��px����¡l  :QG��     
ي يو از چيزها، كنيد آورده است اجرا) از احكام الهي( ي را كه پيغمبر براي شمايچيزها

  .دست بكشيد، كه شما را از آن بازداشته است
  : فرمود جكه پيامبر است ده ح مسلم و بخاري از علقمه روايت شدر صحي
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mo����pw��v����u���t��s��r��qx����¡l   

شوند و آنان كه ابروهايشان  زناني كه خالكوبي مي و كنند ي ميخالكوب ي كهزنانخداوند 

كه ـ  اندازند فاصله مي زيبايي يشان جهتهادارند و آنان كه ميان دندان را برمي

: گفت يعقوب آمد و زني به نام ام! دهندگان خلقت خداوندي هستندـ را لعنت كندتغيير

من چرا بر كسي لعنت  :مسعود گفت ابن ؟ايد ام كه چنين و چنان لعنت كرده خبردار شده
نكنم كه پيامبر او را لعنت كرده است و در كتاب خدا هم بر او لعنت فرستاده شده 

مسعود  ابن. ام ولي چنين چيزي نديده ام من كتاب خدا را خوانده :زن گفت! ؟است

  : فرمايد ند در قرآن نميواهي ديد مگر خداوخبخواني،  اگر خوب: فرمود
ي يو از چيزها، كنيد آورده است اجرا) از احكام الهي( ي را كه پيغمبر براي شمايچيزها

   .دست بكشيد، كه شما را از آن بازداشته است
  : فرمايد خداوند مي

�mh����g��f��e���d��c���b��a��`��_��^i����m���l��k��jl  
   :#��$� %&��   

از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و ، داريد اگر خدا را دوست مي: گوب  
   . مهربان است ي و خداوند آمرزنده، گناهانتان را ببخشايد

كند  ا دوست دارم ولي از او پيروي نمير جپيامبر : گويد يه براي هر كسي كه مياين آ

 اين ادعا، گردد روي روشن ميدارد محبت رسول با پي چون بيان مي، ميزان و محك است

، كندپيروي  جدر اقوال و كردار از محمد  پوشد مگر اينكه ي عمل به تن نمي جامه

يه آنها را آزمايش خداوند با اين آ .ول را دوست دارندكردند كه رس گروهي گمان مي
  . كرد
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ديثي پيروي از خودش را تنها راه داخل شدن به بهشت قلمداد در ح جپيامبر 
  : مايدفر مي

 � �" 
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: عرض كردند، شوند مگر كسي كه دوست نداشته باشد امتم به بهشت وارد مي ي همه
  ؟ كسي دوست نداردمگر چه 
مرا نافرماني كند وارد  شود و هر كس كس از من پيروي كند وارد بهشت ميهر : فرمود

  . شود بهشت نمي

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
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نافرماني  مرااعت كرده است و هر كس هركس مرا اطاعت كند در حقيقت خدا را اط

  . كند در حقيقت خدا را نافرماني كرده است

  ايمان به پيامبران ي الزمه

اگر به يكي از آنها كفر ، ي آنها به همه ايمان اعتقاد داريم كه ايمان به پيامبران يعني

ف ميان تفاوت و شكا، اين اصل بنابر، ايم ي آنها كفر ورزيده  بورزيم در حقيقت به همه

ايمان ندارند ولي ما به  جمد آنها به مح، كنيم مسلمانان و يهود و نصاري را درك مي

 شويم كه موشكافي مسئله بپردازيم متوجه مياگر به ، پيامبران خداوند ايمان داريم ي همه

پيامبران گذشته آمدن  ي ورزند چون همه ها به پيامبران خودشان هم كفر ميدر حقيقت آن

  . اند هايشان نويد دادهت را به امتمرتبحضرت ختمي 

  : فرمايد خداوند مي

�m��Æ��Å��Ä��Ã�������Âl  :���9L�����  
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قوم نوح پيغمبران را  ).ديگري مربوط به قوم نوح است ي ماجراي آموزنده(  
   . تكذيب كردند

�m��t��s��r������ql  :���9L�����   
    ).روغگو ناميدندو د( را تكذيب كردند) خدا( قوم عاد پيغمبران  

 �m��a��`��_��^l  :���9L���'�  
    ).و از آنان فرمانبرداري نكردند( قوم ثمود پيغمبران را دروغگو ناميدند  

�m��E��D��C��B������Al  :���9L�����   
    ).و از ايشان پيروي نكردند( قوم لوط پيغمبران را دروغگو ناميدند  

ايمان نياوردند ولي خداوند در مورد آنها ا به پيامبران خود واضح است كه تنه
 ي ند چون تكذيب يك پيامبر به معني تكذيب همهپيامبران را تكذيب كرد: فرمايد مي

نها يكي است و به يك هدف دعوت آ ي دين و رسالت همه به اين اعتبار كه، آنها است

  . كردند مي

ي پيامبران  نين به همهمؤم و جرسول خدا  فرمايد كه بيان مي ديگري ي يهخداوند در آ

   گذارند: ي نميند و ميان هيچ يك از آنها فرقايمان دار

�mn��m��l���k���j��i��h��go�����t��s��r��q��� � � �p
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 معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است) محمد، خدا( فرستاده 
همگي به خدا . بدان باور دارند) نيز( و مؤمنان) آسماني خود نداردو شكّي در رسالت (

ميان هيچ يك از ) گويند: و مي( و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته
   ).دانيم رسالت ايشان را يكي مي ي و سرچشمه( گذاريم پيغمبران او فرق نمي
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�m�k��j��i��h��g��f��e��d���c��b����l فرمايد: و مي

n��mo����t��s��r��q��pl  :���������   
در اين كه ( و اما كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند و ميان هيچ يك از آنان  

)، نمايند و هيچ كدام را تكذيب نمي( گذارند فرقي نمي) اند از سوي خدا برگزيده شده
 رزنده و بسيار مهربان استو خداوند بسيار آم، بدانان پاداش و مزدشان را خواهيم داد

    ).دهد مورد عفو قرار مي، و لغزشها و اشتباهاتي هم اگر داشته باشند(
به بعضي ايمان دارند ، گذارند كه كافرين ميان پيامبران فرق مي فرمايد بيان مي داوندخ

  : و به بعضي ديگر كافر هستند

�m���k��j� �i��h��g� �f��e��d�� �c��b��a
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خواهند ميان خدا و پيغمبرانش  كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي  

و ) ولي به پيغمبران ايمان نداريم، و بگويند كه به خدا ايمان داريم( ي بيندازنديجدا
و ، ن ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريمگويند كه به برخي از پيغمبرا مي
اي نيست  ولي ميان كفر و ايمان فاصله( راهي برگزينند) كفر و ايمان( خواهند ميان آن مي

و ما براي ، آنان جملگي بيگمان كافرند  ).راه كفر و راه دين: و دو راه بيش وجود ندارد
   . ايم اي فراهم آورده كافران عذاب خواركننده

 كنند به پيام نازل شده به سوي خود ايمان ي كه گمان ميداوند بر سر يهوديانخ  

حقيقت دارد كافر هستند بانگ  در حالي كه جده بر محمد اند ولي به قرآن نازل ش دهآور

  : نمايد زند و آنها را اينگونه سرزنش مي مي
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) كه قرآن است( به آنچه خداوند فرو فرستاده است: هنگامي كه به آنان گفته شود  

نه ( آوريم كه بر خود ما نازل شده باشد ما به چيزي ايمان مي: گويند مي، ايمان بياوريد
 ي كننده زند و حال آن كه حق بوده و تصديقور و به غير آن كفر مي)، بر اقوام ديگر

يد كه به تورات ايمان يگو و راست مي( اگر مؤمنيد: بگو. چيزي است كه با خود دارند
   كشتيد؟  پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مي) كنيد داريد و از آن پيروي مي

را  جمحمد  چون، فرمايد كه علت اساسي كفر آنها عناد و تكبر است بيان ميهمچنين 

  : شناسند مانند پسران خود مي
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، كه محمد نام و پيغمبر خاتم است( او را، ايم داده) آسماني( آنان كه بديشان كتاب  

مان گ و برخي از آنان بي، شناسند بدان گونه كه پسران خود را مي، شناسند مي) خوب
. دانند در حالي كه مي، دارند پنهان مي) از جمله پيغمبري محمد و قبلگي كعبه را( حق را
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  ايمان به روز قيامت

  علم و آگاهي از قيامت كليدي است از كليدهاي غيب

صحيح بيان يا  هاي قيامت كه در قرآن و سنت ي عالمات و نشانه همه به ايمان داريم
  . داند زمان فرا رسيدن قيامت را تنها خداوند ميه اينكو ، اند روايت شده

  : فرمايد مي با اشاره به اينكه آگاهي از كليدهاي غيب تنها مخصوص اوستخداوند 

�m� �Ä�� �Ã��Â��Á��À��¿��¾Å��Ê��É�� � � �È��Ç� �ÆË����Î��Í��Ì

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl 
 :��9����(   

و . هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست گنجينه  
) از گياهي و درختي( و هيچ برگي. خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آگاه است

، زمين) درون( اي در تاريكيهاي و هيچ دانه. افتد مگر اين كه از آن خبردار است فرو نمي
و در علم ، خدا از آن آگاه( مگر اين كه، كي نيست كه فرو افتدچيز تر و يا خش و هيچ

   . در لوح محفوظ ضبط و ثبت است) خدا پيدا است و
  : فرمايد هاي غيب را اينگونه بيان ميو كليد

�mÇ��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��� �¿��¾��½È� ���Ë��Ê��É
Î��Í��ÌÏ���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÖ�����Û��Ú��Ù��Ø������×l  :#=��

�'   
و ، باراند و او است كه باران را مي، خدا است ي آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه  

داند فردا چه چيز  و هيچ كسي نمي، است) مادران( مطّلع است از آنچه در رحمهاي
قطعاً خدا آگاه و . ميرد داند كه در كدام سرزميني مي و هيچ كسي نمي، آورد فراچنگ مي

   . تاس) از موارد مذكور( باخبر



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     118

  : فرمايد تأكيد مي علم زمان آمدن قيامت به خداونداختصاص  و در جاي ديگر بر

�mÅ��Ä���Ã��Â��ÁÆ��Ë��Ê��É��È��ÇÌ��Ñ�����Ð����Ï��Î��ÍÒ����Ô����Ó

Ö��Õ×��Û��Ú��Ù��ØÜ� �à���ß��� � � � �Þ��Ýá����æ��å��ä���ã��â

���ì��ë����ê��é������è��çl  :�������	�   
) رسد و دنيا به پايان مي( در چه زماني: گويند پرسند و مي تو ميراجع به قيامت از   

تواند در  و كسي جز او نمي، تنها پروردگارم از آن آگاه است: ؟ بگودهد قيامت رخ مي
آگاه آغاز آن جهان مردمان را و از پايان اين جهان و سر( وقت خود آن را پديدار سازد

و ( آسمانها و زمين سنگين و دشوار است) اكنانس( براي) قيامت ي اطّالع از هنگامه. كند
پيوندد و بر سرتان  قيامت ناگهاني به وقوع مي ).رسد هرگز دانش ايشان بدان نمي

خاص ، اطّالع از آن: ؟ بگو قيامت باخبري) شروع( انگار تو از: پرسند از تو مي. تازد مي
   . دانند نمي) چنان كه بايد آن را ي اين مسأله و فلسفه( وليكن بيشتر مردمان، يزدان است

��×���m: فرمايد مي و � � �Ö� �Õ�� � � � � � � � �Ô���Ó� �Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë

��è��� � �ç��æ���� � �å��ä��ã��â��á��� � �à��ß��Þ��Ý��� �Ü��Û��� � � �Ú��Ù���� �Ø

���él  :H��Z����'� − '�   
ا چه آگهي و خبر رتو    شود؟ رسند كه در چه زماني واقع ميپ قيامت مي ي از تو درباره  

به پروردگارت واگذار ، آگاهيِ از زمان قيامت   ).داني تو چيزي از آن نمي(! ؟ از آن
تو تنها و تنها بيم  ي وظيفه ).؛ نه تو از وقوع آن كار پروردگار تو استو اطّالع ( گردد مي

ي و يجو و روح حق( ترسند شدار باش به كساني است كه از قيامت ميدادن و ه
كنند كه  چنين احساس مي( بينند ي رستاخيز را مييروزي كه آنان برپا  ).دارند طلبي حق

  . اند اند و بسر نبرده ي جز شامگاهي يا چاشتگاهي از آن درنگ نكردهيگو) در جهان
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يد و همراه قيامت خواهد رس كه قيامت ناگهان فرا فرمايد بيان مي در جاي ديگر

  : ديي خواهد آمها عالمات و نشانه

�mÊ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��ËÑ��Ô��Ó��ÒÕ����Ú���Ù��Ø��×��Ö
��Ûl  :)$[�	   

و براي ايمان آوردن ، آورند كافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ايمان نمي( انگار  
هاي آن  م و نشانهياكنون عال هم! ؟شود دارند كه ناگهان برپا مي مي قيامت را چشم) خود

اما وقتي كه قيامت فرا  ).االنبياء است ا بعثت خاتمآنه ي كه از جمله( ظاهر شده است
    !ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حالشان دارد؟، رسيد

  : ي آمدن قيامت سؤال شد فرمود وقتي كه از او درباره جپيامبر 

 (�(F� �T	
 � (� �Z �� +�g(� � ��� �+ �.K�� T��
 � ��  S��[� � <,	�YZ 
  . ن از تو داناتر نيستمدر مورد زمان آن م

  هاي روز واپسين نشانه

آنها  ي معروف هستند نمونه) هاي قيامت به عالمات صغري (كوچك برخي از نشانه
علم و انتشار فتنه و آشوب و گناه و فواحش و افزايش قتل و كشتار و زلزله  ركود :مانند

و ادعاي نبوت ) زندگي از و بهره بردن ت و فراغتكم شدن فرص( و نزديك شدن زمان
بيني كه داراي  ها را مي و چوپان، گيرد ها صورت مي از طرف دروغگويان و دجالكه 

ي  و همه، كنند افتخار و تكبر مي، ثروت و مال فراوان هستند و در ساختمانهاي بزرگ

حتي  شوند در نهايت مسلمين بر آنها چيره مي و ،آورند ها به مسلمين هجوم مي ملت

   !كند ايي ميمهاي يهود راهن آيدو مسلمين را به پناهگاه ري آنها ميسنگ و درخت به يا
  : فرمايد مي جپيامبر 
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و  ني و انتشار گناه و فحشاشدن جهل و ناداهاي قيامت برداشتن علم و ظاهر  هاز نشان

ي كه ا ؛ به گونهاند مرداعدت ان و كاهشخواري است و همچنين زياد شدن تعداد زنشراب

   ند).ا (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. خواهد بود ستربراي پنجاه زن يك سرپ
  : فرمود جكه پيامبر  است روايت شده ط هريرهاز ابو
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در حالي كه ـ  جنگي بزرگ درگيرددو گروه بزرگ  ميان رسد تا اينكه قيامت فرا نمي

و علم برداشته شود و ، كننددو يك ادعا دارندـ وتقريباً سي دروغگو و دجال ظهور هر 
يد و فتنه و آشوب فراوان به وجود آ شودارزش  بيده و فاي يو زمان بيابد زلزله افزايش 

اي افزايش يابد كه  و مال و ثروت به گونه، كندو مرج و قتل و كشتار شيوع پيدا  و هرج

 ،دهد اش را به مردي مي صدقه، داند چه كسي مستحق گرفتن صدقه است ثروتمند نمي

روشند و تكبر ها در ساختمانهاي بزرگ فخر ف پانو چو، نيازي بدان ندارم :گويد مرد مي

و خطاب ! داي كه در قبر است غبطه خور و دوراني فرا رسد كه انسان زنده به مرده، كنند
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ن هنگام و خورشيد از مغرب طلوع كند در آ! بودم اي كاش من جاي تو: گويدبه مرده ب
. كنند ولي توبه و ايمان بعد از آن ارزش و اعتباري ندارد آورند و توبه مي مردم ايمان مي

دو مرد مشغول خريد  مه مشغول كار هستند،يامت در حالي فرا مي رسد كه مردم هقو 
، يا شود شود و قيامت برپا مي د اما خريد و فروش آنها تمام نميو فروش لباس هستن

دارد كه آنرا بخورد دوشد ولي وقت ن شير را مي، رود تا حيوانش را بدوشد مردي مي

تواند  نمي، ختن و مرتب كردن حوض آب استيا مردي مشغول سا، رسد قيامت فرا مي

برد تا آنرا  ، يا كسي غذا را به سوي دهان ميشود آن استفاده كند كه قيامت آغاز مياز 

  آيد.  ميكه قيامت  چرا تواند آنرا ببلعد بخورد ولي نمي
  : فرمود جكه پيامبر  است دهروايت ش جوبان از رسول خدا از ث يحديث ديگر
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اي رسول : گفتند، ي ملتها به شما هجوم آورند روزي فرا رسد كه همه نزديك است

  ؟ افراد ما است خدا آيا از كم بودن
خداوند ، مانيد سيل مي  راوان هستيد اما مانند كف رويدر آن روز خيلي ف، نه :فرمود

هايتان آورد و ترس و وهن را در دل رون ميدشمنانتان بي وحشت از شما را از دلترس و 

  . افكند مي
  ؟ ترس و وهن چيست جاي رسول خدا  :رين گفتيكي از حاض

  . از مرگ دوست داشتن دنيا و دوري و نفرت: فرمود
  : فرمود است كهشنيده  ج از عبداهللا بن عمر روايت شده كه از رسول خدا
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حتي سنگ هم به ياري ، دد شبر آنها مسلط خواهي افتند پس ميا دريهود با شم

اي مسلمان اين يهودي است كه پشت : گويد شتابد و خطاب به مسلمان مي مسلمين مي
(بخاري و مسلم آن را روايت . بيا و او را به قتل برسان، من خود را مخفي كرده است

   اند). كرده

  دجال و فرارسيدن قيامت

دجال شخصي است كه خداوند ، دجال است ظهورهاي بزرگ روز واپسين  يكي از نشانه

عي الوهيت است و يهود پيرو او مد، فرمايد ن را توسط او آزمايش و امتحان ميبندگا

ي يخداوند او را بر چيزها، ر جهان منتظر او هستندحتي يهود براي تسلط ب، شوند مي

خداوند به  همچنين باطلش ايمان آورند؛ سازد، مانند دادن ثروت به كساني كه به قادر مي

هاي دنيا را به دنبال خودش بكشد و به آسمان دستور دهد كه  او قدرت بخشيده كه گنج
ني را كه با دست خود به قتل ان دهد كه گياه بروياند و مردگاباران بباراند و به زمين فرم

بعد از ، شود  گار انجام ميه اراده و اذن پرورداين كارها  ب ي همه، زنده كند است رسانده

گيرد و قادر به انجام هيچ كدام از آنها  اينها را از او مي ي آن خداوند قدرت انجام همه

  . رساند آيد و او را به قتل مي شود تا عيسي مسيح مي اينگونه سرّش برمال مي، نيست
: ندخداوند در صورت دجال دو نشانه را آفريده است كه دال بر كفر و كذب او هست

، كافراست: ده و ديگري اينكه بر پيشانيش نوشته ش، كور است يك چشمش يكي اينكه
  . تواند آنرا بخواند سوادي مي هر مؤمن باسواد و بي

  : كند روايت مي جانس بن مالك از پيامبر 
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گاه باشيد او كور ، آهشدار داده است هر پيامبري امتش را از دجال: فرمايد مي ج پيامبر
  . ك ف ر است و ميان چشمانش نوشته شده، اما خداوند شما كور نيست، است

  : كند امبر روايت ميواس بن سمعان از پين
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من ، آمده استاست كه مويش بسيار مجعد است و يك چشمش كور و براو جواني 

ل اواي، هر كس از شما با او مالقات نمود، كنم العزي بن قطن تشبيه مياو را به عبد

رد و راست و خواهد ك وراو از جايي ميان عراق و سوريه ظه، كهف را بخواند ي سوره

  ، قدم باشيد اي بندگان خدا محكم و ثابت، كند چپ را از فساد پر مي

  ؟ ماند اي رسول خدا چه قدر در زمين مي: گفتيم
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و ، چون ماهي ديگر چون سالي است و روزي هايشروز يكي از، چهل روز: دفرمو
  . ادي شما استهاي عمثل روز، ندن اوو ساير روزهاي ما، يا روزي ديگر چون هفته

ست نماز يك روز براي ما اي رسول خدا آيا در آن روز كه مثل يك سال ا: گفتيم
  ؟ كند كفايت مي

  . آن عبادت كنيد ي آنرا اندازه بگيريد و به اندازه، خير :فرمود
   ؟سرعتش در زمين چه قدر است، اي رسول خدا: گفتيم
رود و ايشان را به خود  اي مي د طايفهباد آنرا دنبال كند؛ نز باران است كه مانند: فرمود

و ، كند كنند و به آسمان امر مي و دعوتش را اجابت مي آورند به او ايمان مي، خواند مي

هاي آن قوم كه  و حيوان روياند زمين مي، دهد بارد و به زمين فرمان مي باران مي

ل بزرگتر و قويتر هايش از قب ها و لگن گردند كه پشت مي ردر حالي پيش آنها ب، چرند مي

آيد و ايشان را به خود دعوت  يبعد نزد قوم ديگري م. تر استپرشير هايشان و پستان

د گرد مي شود و بر از ايشان منصرف ميكنند و او  آن جماعت دعوت او را رد مي، كند مي

؛ و دجال بر رود ي آنها از دستشان ميو تمام دارايشوند  فه دچار خشكسالي ميو آن طاي

هاي  و گنجينه! را بيرون بده هايت ينهگنج: كند به آن خطاب مي، گذرد اي مي هويران

، روند به دنبال او مي، كنند مانند زنبورهاي نر كه ملكه را دنبال مي، مدفون در آن زمين

زند و به سرعت پرتاب  كند و او را با شمشير مي دعوت ميسپس جوان تنومندي را 

لي كه خواند و او در حا كند و سپس او را مي ميكردن تير به هدف او را دو نيم 

اين اثنا كه او چنين  ؛ درآيد و مي) شود د (زنده ميخند صورتش درخشان است و مي

در شرق دمشق در ميان  ءبيضا ي فرستد و او بر روي مناره خداوند عيسي را مي، كند مي
فرود ، شته استهاي دو فراو روي بال) هاي (پايدو لباس رنگ شده و در حالي كه كف

، كند چكد و وقتي سر بلند مي از آن آب مي، آورد ؛ موقعي كه سرش را فرود ميآيد مي

چ بوي نفس او به مشام هي، غلتد اي مرواريدگون آب از سرش فرو مي قطرات نقره
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رود و  ي ديد او مي به اندازه ميرد و برد نفس او آن كافر مي، رسد و اگر برسد كافري نمي

او را ) (جايي در فلسطين» ي لد دروازه«كند تا در  را جستجو مي جالحضرت عيسي د

  ......كشد يابد و مي مي

  : فرمود جكند كه پيامبر  روايت مي جانس بن مالك از پيامبر 

pT	��i	
 Z���+ o�6	' =K,�1 =����' &Kf �� .�l�	
 ��B"  Y ����<,	�Z 
نوعي رداي ( شوند كه همه طيلسان هان هفتاد هزار نفر پيرو دجال مياز يهوديان اصف

  . بر تن دارند) پوشند ميرا سبز رنگ است كه احبار و علماي يهود آن 
 s@�� p7F0�
 $��+ �) �>�OQ' �� x�OQ ��	� ;p�"��
� p7� �) ,.�l�	
 LGi�1 �) ���� �� ��	

D�1�m5 Y ����<,	�Z 
مكه و جز شهرهاي ، كند افساد ميپيمايد و  د و آنها را ميرو ها ميدجال به تمام شهر

اي از آن دو شهر نيست مگر آن كه مالئكه در آن صف  مدينه كه هيچ سوراخ و نقطه

   كنند. و از آن حراست مي اند كشيده

  نزول عيسي پسر مريم

است كه از پيامبر اسالم  ؛ هاي قيامت نزول حضرت عيسي يكي ديگر از نشانه
ي افرادي كه به خدا يگو؛ و بر دورغنمايد جرا مي؛ و شريعت ايشان را اكند يپيروي م

اند  د را به جاي خدا به الوهيت گرفتهاند ودانشمندان و راهبان يهو شرك ورزيده
  . دهد گواهي مي

��mG��F: فرمايد خداوند مي �E� �D� �C� �B� �AH� ����J� �I

��L��Kl  :��28����   
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قيامت شك و ترديد  ي بارهو هرگز در، دهد قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي  
   . و از من پيروي كنيد كه راه راست اين است، نداشته باشيد

، آيد از فرارسيدن قيامت عيسي پايين مييعني قبل ، گردد ميبه عيسي بر» ـه«ضمير 

رسيدن  فرا ي مؤيد اين معني است يعني نزول عيسي نشانه» هانه لعلَم للساع«قرائت 

، رساند به قتل ميآيد و او را  ي بعد از خروج دجال پايين ميعيس بنابراين، قيامت است

مالك و عكرمه و مجاهد و حسن و  عاليه و ابي عباس و ابي هريره و ابن اين تفسير از ابي
  . قتاده و ضحاك و غيره روايت شده است

���mx��w: فرمايد مي و �v� �u���t��s��r��q��py� ���|��{���z

�����~��}l  :��������(   
و آورد  مرگ خود  به عيسي ايمان ميكسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از  و  

دهد كه او تنها بنده و  و شهادت مي( روز رستاخيز گواه بر آنان خواهد بوداو در 
    ).خدا بوده است و رسالت آسماني را رسانده است ي فرستاده

مانند  هل كتاب باقي نميعني هيچ يك از اي، گردد ميبه عيسي بر» تهبه و مو« ضمير
يهود و برخي ، مگر اينكه بعد از نزول عيسي و قبل از وفاتش به او ايمان خواهند آورد

كند  يه بيان ميه است اما اين آكنند كه عيسي به صليب كشيده شد از مسيحيان گمان مي

به سوي  ،ي اهل كتاب به ايشان آيد چون قبل از ايمان آوردن همه كه عيسي پايين مي
  بازگشت.پروردگارش 

  : فرمايد مي جپيامبر 
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شكند و خوك  مي كند، صليب را حكم مي  آيد و به عدالت يعيسي به ميان شما پايين م

 كس آن  يابد كه هيچ اي فزوني مي مال و ثروت به گونه، دارد ميو جزيه را بر كشد مي را

 سپس، بهتر است دوران يك سجده از دنيا و آنچه در آنست در آن، دارد را برنمي

  : ديه را بخوانياين آ خواهيد اگر مي: فرمايد ابوهريره مي

�mx��w���v��u���t��s��r��q��py��~��}��|��{���zl 
  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده

  : فرمود كند كه روايت مي جهريره از رسول خدا ابو
�   Z �7� (� Z �7 ��� ��() �� Z �7�(@ �Z �" � �� �� �
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. ميان شما بيايد و امام از شما باشد به ي كه عيسيهنگام، گيريد يدر چه حالي قرار م
   (مسلم آن را روايت كرده است).

  : كند روايت مي ج جابر از پيامبر
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وقتي كه ، كنند جهاد ميدر راه حق  هستند كه گروهي از امتم همواره تا روز قيامت

براي ما نماز بخوان (امام بيا و  :گويد عيسي ميآيد امير مسلمانان به  عيسي به ميانشان مي

اين د، برخي از شما بر برخي ديگر امير و امام هستي، نه: گويد . عيسي مي)ما باش
  . است بخشيده احترامي است كه خدا به اين امت
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عيسي روايت امامت و عدالت  نزول، در مورد جاحاديث فراواني از رسول اكرم 
  . اند سيدهاند كه به حد تواتر ر شده

  قيامتبزرگ هاي  ديگر نشانه

د از هاي بزرگ قيامت خروج يأجوج و مأجوج و طلوع خورشي برخي ديگر از نشانه

شود و مردم را به سوي بالد شام يعني  مغرب زمين و آتش بزرگي كه در يمن روشن مي

  . راند مي هشانمحشرگا

  : فرمايد مي چنينخداوند در مورد يأجوج و مأجوج 

�m�t��s���� � �}��|��{��z��� �y��x��w��v���ul 
 :������(�   

تا زماني ادامه خواهد داشت ) اين نابودسازي بزهكاران و عدم بازگشت ايشان به دنيا(  
و ( گذرند و ايشان شتابان از هر بلندي و ارتفاعي مي، گردند كه يأجوج و مأجوج رها مي

هاي فرا رسيدن  ن يكي از نشانهو اي، شوند موجب پريشاني و هرج و مرج در زمين مي
    ).قيامت است

  : فرمايد ميو بستن باب توبه طلوع خورشيد از مغرب  ي بارهو در

�mN��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��AO����Q��P

b����a��`���� � � � � �_��^��]��\��[��Z��Y��� � � � � �X��W��V��U��T��S��Rc����
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آيا انتظار ) ؟آورند پس چرا ايمان نمي. است  ر وجوب ايمان بيان گرديدهل متقن بيدال(

) خودش( ؟ يا اين كه پروردگارتبه سراغشان بيايند) قبض ارواح( دارند كه فرشتگان
) دالّ بر شروع رستاخيز باشد( هاي پروردگارت كه اي از نشانه ؟ يا پارهبه سوي آنان بيايد

و آنان را به ( رسد هاي پرودگارت فرا مي اي از نشانه ه؟ روزي پاربراي آنان نمودار شود
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يا ، اند اما ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن ايمان نياورده) نمايد ايمان اجباري وادار مي
سودي ، اند خيري نيندوخته) اند و كارهاي پسنديده نكرده( اين كه با وجود داشتن ايمان

  . به حالشان نخواهد داشت
  : كند روايت مي جهريره از رسول خدا  ز ابيامام بخاري ا
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ن هنگام مردم ايمان كند در آتا خورشيد از مغرب طلوع نشود  قيامت برپا نمي

  . كنند ولي توبه و ايمان بعد از آن ارزش و اعتباري ندارد آورند و توبه مي مي

  : فرمايد هاي قيامت اشاره مي  انه از نشانهدر حديث حذيفه به ده نش جپيامبر 
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  ؟ كنيد رد چه چيزي بحث ميدر مو: پيش ما آمد و فرمود جپيامبر 
  . در مورد قيامت: گفتيم

ع طلو ،هداب ،دجال دود،: بزرگ را نبينيد ي ده نشانه شود تا اينكه قيامت برپا نمي: ودفرم
يكي در : گرفتگي بزرگسه خورشيد خورشيد از مغرب، نزول عيسي، يأجوج و مأجوج،

قيامت روشن  ي العرب و آخرين نشانهB ق و يكي در مغرب و ديگري در جزيرمشر

(بخاري آن . راند ا به سوي محشرگاهشان ميكه مردم ردر يمن  است شدن آتش بزرگي
   را تخريج كرده است).

  : فرمود جاز معاويه بن حيده روايت شده كه پيامبر خدا 
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(در  .دو در اينجا بر روي صورت كشيده خواهيد ش، ياده و سوار حشر خواهيد شدپ

   اين حال با دستش به سوي شام اشاره كرد).

  قبر ي عذاب و فتنه

قرآن و سنت  نصوص فراواني از، قبر ايمان داريم و نعمتهاي به سؤال و عذاب
لح اين امت در طول و سلف صا، اند عذاب و فتنه و نعمتهاي قبر را به اثبات رسانده

  . ندا هداشتنظر  اتفاقاين مسأله  ريخ برتا
  : فرمايد خداوند مي

�mg��f��e�� �d��c� �b��a��`��_��^� �]h��
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در ( هم در اين جهان) پايدارشان ي و عقيده( خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار  

و هم در ) نمايد يات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون ميبرابر زرق و برق ماد
، دارد ماندگار مي) جاويدان و، پايان ايشان را در نعمتهاي فراوان و عطاياي بي( آن جهان

و خداوند هرچه بخواهد ، سازد گمراه و سرگشته مي) در دنيا و آخرت( و كافران را
   . دهد انجام مي

 سؤال در اثبات نص صريحي، هنگام سؤال قبر است، جادر اين منظور از ثابت گرداندن
حديث صحيحي در اين مورد از ، مسلمين بر آن اتفاق دارند ي وجود دارد كه ائمه قبر

  : روايت شده است جبن عازب از رسول خدا براء 
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كه خداوند تنها اهللا است و  دهد ، گواهي ميدر قبر مورد سؤال واقع شد مسلمانهرگاه 

(بخاري آن . است دادن  يه همين گواهيثبات در آ، خداوند است ي محمد بنده و فرستاده
  را روايت كرده است).

  : فرمايد مي جاي ديگريخداوند در 

�mf��e���d��c��bg����p��o���n��m��l��k��j����i��h
r��qs����|��{��z��y��x����w��v��u��tl  :�3�X'� − '�   

ها و نيرنگهاي  توطئهاو را از سوء) مؤمني را تنها نگذاشت و ي چنين بنده( خداوند  
و آن   .گرفتولي عذاب بدي خاندان فرعون را دربر، ايشان محفوظ و مصون داشت

اين عذاب برزخ ( .شوند آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه مي
) دهد خدا به فرشتگان دستور مي( شود و اما روزي كه قيامت برپا مي) ايشان است

   . را به شديدترين عذاب دچار سازيد) و پيروان او( ن فرعونخاندا
 دن در صبح و شام بر آتش قبل از فرادال بر عذاب قبر است چون عرضه ش يهن آاي

  . و قبل از رستاخيز تنها قبر وجود دارد، رسيدن روز رستاخير است
  : كند كه فرمود روايت مي ج انس بن مالك از رسول خدا
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صداي  تنها گذاشتند در حالي كهرا در قبر گذاشتند و يارانش او را  اي بندهوقتي 

ند و نشين آيند و نزد او مي دو فرشته به سوي او مي، شنود هاي آنها را مي كوبيدن كفش
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مؤمن در جواب ؟ گويي مي چه - جمحمد -مرد  در مورد اين: گويند خطاب به او مي

: گويد فرشته خطاب به او مي ،خدا است ي دهم كه بنده و فرستاده : گواهي ميگويد مي

بود ولي  ورزيدي، جايگاهت در جهنم آن جا مي دنيا به خدا كفر ميگر در نگاه كن ا

هر دو  مؤمن ي هم بندهو ؛ هم فرشته ل فرموده استتو را به بهشت مبد خداوند جاي

در مورد آن مرد  شود: باشد خطاب به او گفته مي اما اگر منافق و كافر .واهند ديدرا خ جا

: شود خطاب به او گفته مي. گفتم دانم، من هم مانند مردم مي : نميگويد مي گويي؟ چه مي

شود كه به جز  ي از او بلند مييصدا، پس كوبند از آهن او را مي داني؟ با پتكهايي نمي

   . (بخاري آن را روايت كرده است).شنوند ميرا  جن و انس همه آن
  : فرمود جكه پيامبر است از انس آمده  مسلم در روايت ديگر

<8��	/ �� �� c � b$ b� b" ��'��R 0 �� 0�"  ch��� a\"� 9U"� ;�\$ �� Z<,	� ����Y  

شنوم  آنچه را كه من از عذاب قبر ميخواستم  كرديد از خدا مي اگر مردگان را دفن نمي
  شما نيز بشنويد. (مسلم آن را روايت كرده است).

  روايت شده است كه گفت:  ماز عبداهللا بن عباس 

 i3��j�1  ج�� �" ��E ,k� l�m <n ;p3E q ���\�/ �� � ���\��" #rP :l�U' �/9m k$
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گذشت پس فرمود: اين دو نفر در عذابند و عذاب آنها براي  بر دو قبر مي جپيامبر 

كرد و ديگري  را نميچيز بزرگي نيست؛ يكي از آنها هنگام ادرار رعايت تميزي 

  (بخاري آن را روايت كرده است).كرد. چيني مي سخن
اين دعا را مانند  جكه پيامبر است در روايت ديگر از عبداهللا ابن عباس روايت شده 

  : داد هاي قرآن به همه ياد مي ز سورهاي ا سوره
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اوندا از عذاب قبر به تو پناه خد، برم وندا از عذاب جهنم به تو پناه ميخدا: ديبگوي

زمايش حيات و خداوندا از فتنه و آ، برم ي دجال به تو پناه مي فتنه از اخداوند، برم مي

   اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. برم ممات به تو پناه مي

ها پناه بردن به خدا از عذاب قبر وجود كه در آن جگونه تمام دعاهاي پيامبر  و همين
  دارد. 

  روز واپسين

شدن و حشر و حساب  ي حوادث و رخدادهاي آن مانند زنده به روز واپسين و همه
  . ايمان داريم و پاداش و مجازاتو بازرسي 

  زنده شدن: اول
كفر  ي ميان اسالم ويايمان آوردن به زنده شدن يكي از مهمترين خط قرمزهاي جدا

ي  تفكر و عقيدهدر مهم و اساسي  ي آيات و احاديث فراواني بر اين مقوله ،است
ي  حتي مورد اتفاق همه، و امت اسالم بر آن اجماع دارند، كنند اسالمي داللت مي

حياتي مرتكب اشتباه و ي  ههاي زيادي در اين مقولهاما گرو، هاي الهي است شريعت
  : اند گمراهي شده
مانند رحم مادر است كه  دنيا: گويند كنند و مي كار ميدأ و معاد را انگروهي مب

  . بلعد را مي كند و قبر هم آنها توليد مي
خداوند در ، اند اما به روز واپسين اعتقادي ندارند گروه ديگري مبدأ را پذيرفته

  : فرمايد م در مورد آنها ميانعا ي سوره 29 ي يهآ
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زندگي تنها همين زندگي دنياي : گويند مي) باره ديگر، اگر هم به دنيا برگردند( و آنان  

    ).!و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميان نيست( شويم ما است و ما هرگز برانگيخته نمي
 تنها به معاد ارواح ايمان دارند.و ، كنند را انكار مي جسمانيمعاد  ي ديگرگروه

شريعت اسالم منافات و مخالفت دارد و در د و با آي ها كفر به شمار ميي اين همه
  . دآي ي خدا و پيامبران او به حساب مي كننده حقيقت تكذيب

هاي  و تمثيلل در قرآن كريم براي اثبات زنده شدن و زندگي دوباره دالي خداوند منان

  : فرمايد مي، سازد خالفان و منكرين را برمالتا شبهه و شك م، كند فراواني ذكر مي

�mE�� � � �D� �C��B� �AF� �M��L��K� �J��I��H��GN�� ���R��Q��P��O

��T��Sl  :������	�    
در روزي كه ) گرداند و بعد از مرگ زنده مي( حتماً شما را. ي نيستيخدا، جز خدا 

و چه كسي از ) گويد خدا است كه اين را مي. (آورد گرد مي آن نيست) وقوع( شكّي در
   ! ؟ وتر استخدا راستگ

  : فرمايد مي در جاي ديگر

�m���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���������Ö��Õl  :O9:�-��'( − ��   
 گاه روز معين قطعاً جملگي در وعده  .و پسينيان و آيندگان، پيشينيان و گذشتگان: بگو  
   . شوند گرد آورده مي) رستاخيز(
ستدالل به قدرت خداوند است بر زنده ل اثبات زنده شدن در قرآن ايكي ديگر از دالي 

  : فرمايد خداوند مي، كردن زمين خشك و مرده
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اما ، بيني خدا اين است كه تو زمين را خشك و برهوت مي) قدرت( هاي و از نشانه  
آيد و  به جنبش درمي، فرستيم آب بر آن فرو مي) بخش هاي حيات قطره( كه هنگامي

آن كس كه اين  ).زند و بعدها به صورت گل و گياه و سبزه موج مي( گردد آماسيده مي
. گرداند زنده مي) در قيامت( هم او مردگان را نيز، كند زمين خشك و برهوت را زنده مي
   . چرا كه او بر هر چيزي توانا است

خداوند براي اثبات قدرت بر زنده كردن انسانها در قيامت به زنده كردن گياهان و 
   فرمايد: آنجا كه مي .كند ين خشك ومرده در دنيا استدالل ميزم

m��¸����Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹

���Ç��Æ��Å��N���M��L���� � � � � � �K��J���I���� �H���� �G��F����E��D��C��� �B��A

��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Ql  :YG�� – � 

بر آن ) رسد و مي فصل بهار در( اما هنگامي كه، بيني تو زمين را خشك و خاموش مي 
كند و انواع گياهان زيبا و  افتد و رشد و نمو مي حركت و جنبش بدان مي، بارانيم آب مي
مراحل مختلف  ي پيشين دربارهي كه در آيات يچيزها( آن .روياند بخش را مي شادي

 خدا حق است و) بدانيد( بدان خاطر است كه) آفرينش انسان و جهان گياهان بازگو شد
ما و به زبان حال به ش، هدف نيست لذا نظامي را كه آفريده نيز حق بوده و بيهوده و بي(

كه  اين( و .و وي بر هر چيزي توانا است، گرداند او مردگان را زنده مي) :گويد مي
و خداوند تمام ، رسد و جاي هيچ گونه ترديدي نيست بدون شك قيامت فرا مي) بدانيد

   . گرداند اند دوباره زنده مي كساني را كه در گورها آرميده
ي انسان را  خلق اوليه شود كه خداوند قدرت اينگونه استدالل مي يديگر ي يهدر آ

دوم زنده كردن چرا كه ، را زنده كند اوتواند و امكان دارد بار ديگر  پس مي، داشته است

  : فرمايد خداوند مي. است تر براي او آسان
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و اين براي او ، گرداند او است كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را باز مي  

آن را  ي قدرت بر اعاده، را كسي كه بتواند كاري را در آغاز انجام دهدزي( .آسانتر است
و او بسيار باعزّت و ، در آسمانها و زمين متعلّق به خدا است، باالترين وصف ).نيز دارد

حساب انجام  كاري بي، لذا در عين قدرت نامحدود( .بجا است و سنجيده و كار، اقتدار
    ).ز روي حكمت استكارهايش ا ي و بلكه همه، دهد نمي

�m��y��������x��w��v��u�����t���s��r��q�������p���o��n����m��l����k�������j: فرمايد مي و
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ين و و قوان( پندارد كه او بيهوده به حال خود رها شود مي) منكر معاد( آيا انسان  
آيا او     ).!؟جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد و حساب و كتاب و سزا و، مقرّرات الهي

سپس به    ؟گردد پرت و ريخته مي) به رحم مادر( ناچيزي از مني نيست كه ي نطفه
اي بخشيده  و خداوند او را آفرينش تازه، اي درآمده است صورت خون لخته و دلَمه

دو ) انسان( و از اين  ؟ م و نظام و سر و سامان داده استنظ و بعد اندام او را، است
تواند مردگان را زنده  نميي يآيا چنين خدا  . صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است

   ! ؟گرداند
  : فرمايد يس مي ي سوره در آياتي از  

�m���e� �d��c��b�� � �a��`��_��~��}��|���{�� �z��� � �y� �x
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نديده است كه ما او را از ) بينش ننگريسته است و ي با چشم عقل و ديده( آيا انسان  

ست كه آشكارا به پرخاش ايم و هم اينك او پرخاشگري ا ناچيزي آفريده ي نطفه
از ( زند و آفرينش خود را براي ما مثالي مي  ).!سري خبري و خيره زهي بي( !؟خيزد برمي
پوسيده و ي را كه يتواند اين استخوانها چه كسي مي: گويد كند و مي فراموش مي) خاك

از ( گرداند كه آنها را نخستين بار كسي آنها را زنده مي: بگو  !؟اند زنده گرداند فرسوده
 و او بس آگاه از، يده استآفر) نيستي به هستي آورده است و آنها را بدون الگو و مدل

   . آفريدگان است ي همه) احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي(

است هنگامي كه  عاص بن وائل نازل شده ياخلف   در مورد ابي بن آيه اين: گويند مي 

و  كرد و در هوا پخش نمود خردرفت و آنرا  جاي نزد پيامبر خدا  وان پوسيدهبا استخ

كند؟! يا گفت: آيا خدا اين را زنده  زنده ميرا اين  ني خداك اي محمد گمان مي: گفت

   كند بعد از آنچه كه ديدي؟ مي

��mv��u��t��sw��|��{��z��y��x} فرمايد: و مي ���¡������ �~
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كنند كه خداوند هرگز  انه به خدا سوگند ياد ميمؤّكد) كافران عالوه بر شرْكشان(  
بلكه خداوند ، گويند چنين نيست كه مي( !خير. گرداند ميرد زنده نمي كسي را كه مي

و ليكن بيشتر ، قطعي خدا است ي وعده) و اين، كند مردگان را دوباره زنده مي ي همه
همان گونه كه قبالً  گرداندن براي قدرت خدا چيزي نيست و كه زنده( دانند مردمان نمي

 ).دمد پس از مرگ نيز دوباره جان به پيكرشان مي، به انسانها جان بخشيده است
تا اين كه براي ايشان روشن گرداند چيزي را كه ) گرداند خداوند همگان را زنده مي(

اموري  ي كه به طور خاص رستاخيز و به طور عام همه( ورزند آن اختالف مي ي درباره
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در آنچه راجع به ( و اين كه كافران بدانند كه ايشان) اند مبران با خود آوردهاست كه پيغ
   . دروغگويند) گويند شرك و رستاخيز مي

  :فرمايد مي جپيامبر   
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دهد  مي مرا دشنام، كند هر چند چنين حقي ندارد انسان مرا تكذيب ميخداوند فرمود: 

تواند مرا  : خداوند نميگويد كند كه مي اينگونه مرا تكذيب مي، در حالي كه حق ندارد

ويد چون زنده كردن از آفريدن اول گ دروغ مي! زنده كند همانطور كه آفريده است

من تنها و ! دارد فرزندخداوند : گويد دهد كه مي ؛ و اينگونه مرا دشنام مينتر استآسا

(بخاري آن . ي ندارميهمتا ام و از كسي زاده نشده كسي از من زاده نشده و، نياز هستم بي
   را روايت كرده است).

  حشر: دوم
 شوند كه پابرهنه و لخت و ختنه نشده روز واپسين مردم در حالي حشر مي در

و امت اسالمي هم بر آن  احاديث فراواني دال بر آن وجود دارد آيات و، هستند
  . دارندنظر  اجماع

  : فرمايد مي حشرحقيقت  تقريرخداوند در 

�m� �s��r��q������� �p���o��n��m��l��k���j��i��h���gl 
 :/.�0	� − 	�   

ي كه به يگروهها ي به گونه) با تعظيم و تكريم هرچه بيشتر( روزي ما پرهيزگاران را  
و ( يمينما پيشگاه خداوند مهربان جمع ميدر ، نزد شاهان روند و مهمانان ايشان شوند
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اي كه به سوي آبشخور به  همچون شتران تشنه( و گناهكاران را   ).گردانيم وارد بهشت مي
   ).گردانيم و بدانجا داخل مي( رانيم كام به سوي جهنّم مي تشنه) سرعت بروند

�mE��D��C��B��AF����J��I��H��G فرمايد: وصيف حشر كافران ميو در ت 

N��M� � �L��KO� �W�� �V��U��T��S��R��Q� �PX��Z��Y[��
���`��_��^��]��\l  :��67�(�   

) به سبب ايمان به پروردگار و پيغمبرش و كتاب آسماني قرآن( خدا هر كس را  
ختيار و فرو رفتن در گناهان به سبب سوء ا( و هركس را، راهياب او است، رهنمود كند

جز خدا دوستان و مددكاراني براي چنين ، گمراه سازد) و سركشي از قوانين آفريدگار
تا دست آنان را بگيرند و به سوي حق برگردانند و از كيفر و ( كساني نخواهي يافت

 و ما در روز رستاخيز ايشان را بر روي رخساره) عذاب آخرت رستگارشان گردانند
و به صحراي محشر گسيل ( گردانيم جمع مي) از گورها( كور و الل و كر) ه وكشاند(

شنود  بيند و گوشهايشان نمي اي كه بر اثر پريشاني حال چشمانشان نمي به گونه. داريم مي
 ي هر زمان كه زبانه. جايگاهشان دوزخ خواهد بود ).باشد و زبانهايشان قادر به تكلّم نمي

با تجديد گوشت و (، فروكش كند) و استخوان ايشانبه سبب سوختن گوشت ( آتش
   . يميافزا آتششان مي ي بر زبانه) استخوانشان

  : فرمايد گي حشر انسانها در روز واپسين ميدر مورد چگون جپيامبر 
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. شوند كه پابرهنه و لخت و ختنه نشده هستند ر روز قيامت مردم در حالي حشر ميد

؟ پيامبر فرمود: كنند را نگاه مي همديگر، مردان و زنان با هم! اي رسول خدا: شه گفتعاي
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(بخاري و مسلم . چنان قصدي داشته باشندتر از آن است كه  وضعيت سخت! شهاي عاي

   اند). آن را روايت كرده
ميان  جروزي رسول خدا : گفتكه است از ابن عباس روايت شده  يدر حديث ديگر

  : فرمود و گفت اي ايراد د و خطبهما بلند ش
�" fU |�,H �
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نه نشده به سوي خدا حشر خواهيد اي مردم شما در روز قيامت پابرهنه و لخت و خت

  : يه را خوانداين آسپس ، دش
آفرينش را از نو ، آفرينش را سر داديم) نخستين بار سهل و ساده( همان گونه كه

بخشيم و مردمان را براي حساب  و به شكل ديگري زندگي دوباره مي( دهيم بازگشت مي
و ما قطعاً آن را به انجام ، دهيم اي است كه ما مي اين وعده ).آوريم و كتاب حاضر مي

   .رسانيم مي

  حساب و بازرسي: سوم
   :گيرد و نشان دادن اعمال صورت مي هدو نوع عرض

هيچ اعمال انسان بدون مخفي كردن  ي هصفحات پروند ي يعني همه: عام ي هعرض

  . شود چيزي به خداوند نشان داده مي

و ، ها و اقرار مؤمنين به گناهانشانيعني نشان دادن گناه مؤمنين به آن: خاص ي هعرض

را مورد عفو و بخشش خود  پوشاند و همه يرا م شانگناهان، در نهايت خداوند ستار

  . دهد قرار مي

در مورد  اي كه البته هر نوع مناقشه، در مورد گناهان ني مناقشهيع: اما حساب و بازرسي

  . آيد ز قيامت نوعي از عذاب به شمار ميگناه در رو
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  : فرمايد مي ي عام مورد عرضهخداوند در 

�m��g��f�����e��d��c��b��al  :O:�G��	   
هاي چه رسد به كار( و، شويد نموده مي) به خدا، براي حساب و كتاب( در آن روز  

   . ماند چيزي از كارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي) آشكارتان
   فرمايد: و مي

�m��y��x��w��v��u��t�� �s��r��q��p
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و رهسپار ( آيند دسته دسته و پراكنده بيرون مي) از گورهاي خود( مردمان، در آن روز  
اعمالشان را  ي نتيجه( تا كارهايشان بديشان نموده شود و) شوند مي صحراي محشر

و سزايش ( آن را خواهد ديد، كس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد و هر  ).ببينند
   ).را خواهد چشيد

  : فرمايد مي ج مبر پيا
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بنده به طرف راست نگاه ، كرد دبدون مترجم با خداوند صحبت خواه هر كدام از شما
نها با اعمالش كند باز هم ت به طرف چپ نگاه مي، بيند كند تنها اعمال خود را مي مي

اگر با يك  پس، نمايد كند آتش را مشاهده مي و به طرف جلو نگاه مي، شود روبرو مي

  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. دكه باشد از آتش بپرهيزي عدد خرما هم

  : فرمايد خاص مي ي هدر مورد عرض يدر حديث ديگر
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، كند و به گناهانش اقرار مي، شود نزد خداوند آورده مي ي مؤمن در روز قيامت بنده

. خداوندا : بلهگويد بنده ميآوري؟  به ياد ميگناهانت را : فرمايد خداوند خطاب به او مي

در اين ، كنم پوشاندم و حاال هم تو را عفو مي دنيا آنرا برايت من در: فرمايد خداوند مي

 اما در مأل عام انسان منافق و كافر فرا. كند ي حسناتش را دريافت مي هنگام پرونده

كساني هستند كه بر خدا دروغ  اينها: شود و خطاب به مردم گفته مي شوند خوانده مي

  ند). ا (بخاري و مسلم آن را روايت كرده اند. بسته

  : كند روايت ميه و حساب اينگونه شه حديثي را در مورد تفاوت عرضحضرت عاي
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اي  :شه فرمودعاي. شود سبه قرار گيرد هالك ميهر كس در روز قيامت مورد محا

د اش به دست راستش داده ش كارنامه كسى كهفرمايد:  خداوند نمي، مگررسول خدا

هر ، است حساب نيست هاين عرض: پيامبر فرمود. شود خيلي آسان مورد حساب واقع مي
  . كس در روز قيامت مورد محاسبه قرار گيرد خداوند او را عذاب خواهد داد
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  اعمال ي با كتاب و گواه و پخش پرونده انسان همراه آمدن
، خوب و بد ،كارهاي انسان ي همه، اعمال انسان استي  هنامهمان ) نوشته (كتاب

گان و نگاهبانان و كاتبان و شاهدان هم فرشت، اند كوچك و بزرگ در آن ثبت شده
اعضاي انسان در  ي و همچنين چشم و گوش و پوست و همه، كردار انسان هستند

: فرمايد مي اش خداوند در روز قيامت خطاب به بنده، روز قيامت عليه او گواه هستند
  . بر تو گواه باشند و فرشتگان باشى تكافى است كه امروز خودت حسابرس خود

  : فرمايد ميانسان اعمال  ي نامهدر مورد  خداوند
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و مؤمنان از ديدن آنچه در آن ( شود نهاده مي) در دستش، هر كسياعمال ( و كتاب  

بيني كه از ديدن آنچه در  را مي) پيشهكفر( و بزهكاران) گردند است شادان و خندان مي
اين چه كتابي است كه ! اي واي بر ما: گويند شوند و مي ترسان و لرزان مي، آن است

به ثبت و ( ه را برشمرده است وهيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و هم
اند حاضر و آماده  آنچه را كه كرده) و بدين وسيله. ضبط آن مبادرت ورزيده است

محصول اعمال ، چرا كه پاداش يا كيفر( .كند و پروردگار تو به كسي ظلم نمي. بينند مي
    ).خود مردمان است

  فرمايد: و مي
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و او را گروگان كردار ( ايم به گردنش آويخته) بند همچون گردن( ما اعمال هركسي را  

) اعمال او است ي كه كارنامه( وز قيامت كتابي راو در ر) ايم دار رفتارش ساخته و عهده
در آن روز بدو گفته ( .رسد او مي) دست( آوريم كه گشوده به براي وي بيرون مي

كافي  ).و سعادت يا شقاوت خويش را بدان( خود را بخوان) اعمال( كتاب) :شود مي
به  است و نيازي  چه مسائل روشن( .است كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي

راهيابيش به سود ، هدايت يابد) به راه حق( هر كس  ).شاهد و حسابرس ديگري نيست
و . گمراهيش به زيان خودش است، گمراه شود) از راه حق( و هركس، خودش است

 ).شود و به جرم ديگري كيفر داده نمي( كشد هيچ كسي بارِ گناه ديگري را بر دوش نمي
براي آنان ( مگر اين كه پيغمبري، ت نخواهيم كردمجازا) هيچ شخص و قومي را( و ما

  . روان سازيم) مبعوث و
   كند: در جايي ديگر به كتاب اعمال و شاهدان چنين اشاره مي 

�m��b��a��`��� �_��^��]��\��[��Z��Y
��h���g��f��e��d��cl  :�08���(   

و ، دشو خداوندگارش روشن مي) تجلّي( با نور) محشر و عرصات قيامت( و زمين  
شود و پيغمبران و گواهان آورده  گذاشته مي) اعمال به دست صاحبانش ي و نامه( كتاب

   . شود و اصالً بديشان ستم نمي، گردد و راست و درست ميان مردم داوري مي، شوند مي

   ���m�w��v������|��{��z��y����xl  :W فرمايد: و مي
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آيد همراه با  مي) به ميدان محشر ،اعم از نيكوكار و بدكار( در آن روز هر انساني  
كه بر پندار و گفتار و ( و همراه با گواهي) كند كه او را رهبري و رهنمود مي( ييراهنما

    ).دهد كردار او شهادت مي
  : فرموده است جكند كه پيامبر  ايت ميمسلم از انس بن مالك رو 

 ��� (+ ��� �I.K1� �
�=�  ج  �� � �H � �� �.� �O �@ �� (� ���@  � (� �.� �< �Z �� +�' �$�	K �1 �� �� ���
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 � s�� �� �$��� �� �j� �Â �Z �� �.� �< ($(	 �D +�g(� �£(i��B �@ �.� �< A (O(iQ
 ($(Q� �I �� (� �.� �O�� �@ �	 
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 �� (±��Q �' ��� �I �� �7� �, �@5    
عرض كرديم ؟ چرا خنديدم، دانيد مي: فرمود خنديد و جپيامبر ، نزد پيامبر خدا بوديم

  . داناترند. او خدا و رسول
: گويد بنده مي، ام گرفت ده در روز قيامت با خداوند خندهبن ي از مجادله: فرمود

پس : گويد مي. بله: فرمايد خداوند مي؟ اي ان و پناه ندادهگر مرا از ظلم امم، پروردگارم

كافى است كه : فرمايد خداوند مي. پذيرم مگر از خودم باشد من هيچ گواهي را نمي
باشند، سپس دهانش  رم بر تو گواهو فرشتگان مك باشى تامروز خودت حسابرس خود

سپس خداوند او ييد. به سخن درآ :فرمايد خداوند خطاب به جوارحش مي. دشو بسته مي

مرگ براي  :گويد حش مياو هم خطاب به جوار، گذارد را با اعترافات جوارحش تنها مي

  . .!كردم دفاع ميداشتم از شما  من، چرا اعتراف كرديد ،شما

  : فرمايد ميدر مورد حساب آسان كه همان عرضه است خداوند 
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امان و رنج فراوان به سوي پروردگار خود  تو پيوسته با تالش بي! اي انسان! هان  

ود را خواهي رنج و تالش خ ي و نتيجه( و سرانجام او را مالقات خواهي كرد، رهسپاري

با او حساب ساده  . اعمالش به دست راستش داده شود ي هركس نامه، در آن وقت  ).ديد
  .گردد و خرّم و شادان به سوي كسان و خويشان مؤمن خود برمي  .و آساني خواهد شد

اعمالش بدو داده شود مرگ را فرياد خواهد داشت و  ي و اما كسي كه از پشت سر نامه
   . و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت. اهد طلبيدهالك خود را خو

  يزانم 
هايش گران باشد نجات  هر كس ميزان، شوند سپس در روز قيامت ترازوها نهاده مي

  . هايش سبك باشد نابود و بدبخت خواهد شد ميزان يابد و هر كس مي
  : فرمايد خداوند مي

�mb��a��`��_��^�]��\��� � � �[��Zc��e��d�����f

k��j��i��h��gl����p���o���n��ml  :������'�   
و اصالً به هيچ كسي كمترين ، و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد  

آن ، باشد) كار نيك يا بدي انجام گرفته( خردلي ي و اگر به اندازه دانه، شود ستمي نمي
و بسنده خواهد بود كه ما ) دهيم مي و سزا و جزاي آن را( سازيم را حاضر و آماده مي
   . باشيم) اعمال و اقوال شما انسانها( حسابرس و حسابگر

  فرمايد: و مي



   147    آنچه هر مسلماني بايد بداند

�mj��i��hk� ���t��s��r�� �q���p� �o��n��m��l
��~��}��|��������{��z��y���x��w��v��ul  :������	 − (   

 ي كفّه( پس هر كه. گيرد در آن روز انجام مي) و دقيق اعمال( سنجش درست  

اين چنين ) سيئات او رجحان پذيرد ي و بر كفّه( ترازوي او سنگين شود) حسنات

ترازوي او سبك ) سيئات ي حسنات او از كفّه ي كفّه( و كسي كه  .كساني رستگارند

خود را از ) وجود ي سرمايه( اين چنين كساني به سبب پيوسته انكار كردن آيات ما، شود

  : فرمايد مي جر پيامب  . اند دست داده
� (=
 �*�( �
 (� (=��B ��� (O �� (=� �T#�	
 �j �+ (=��B �6� (6 �% (�� � ��	
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 �=� ��� �1� ���,$ K���Z 
محبوب هستند و در ترازوي قيامت خيلي سنگين و بر  خيليمه نزد پروردگار دو كل

 و بحمده اهللا سبحان: كنند يميان زمين و آسمانها را پر م، زبان خيلي آسان هستند

  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. اهللا العظيم سبحان

  صراط
صراط پلي است كه بر روي جهنم كشيده شده است؛ گذرگاهي است ميان بهشت و 

گذرند و گروه  گروهي سالم از آن مي، انسانها بايد بر روي آن عبور كنند ي همه، هنمج

  . شوند افتند و در جهنم گرد آورده مي آن مي ند و برخي ازشو ديگري زخمي مي

  : فرمايد خداوند مي

�mc���b��a��`d������o����n��m��l��k��j��i��h������g��f������������e
��s��r���q�����pl .�0 :/�� − ��   



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     148

و ، مؤمنان براي عبور و ديدن(شويد  وارد دوزخ مي) انسانها بدون استثناء( شماي  همه  
  .اين امر حتمي و فرماني است قطعي از پروردگارتان ).كافران براي دخول و ماندن

   . سازيم و ستمگران را ذليالنه در آن رها مي، دهيم سپس پرهيزگاران را نجات مي
   :د شدن به جهنم دو تفسير وجود دارددر مورد وار  
  ـ عبور بر صراط.1
  . سرد و سالم است مانند آتش بر ابراهيم نسبت به مؤمنين كه، ـ داخل شدن به جهنم2

  : فرمايد مي ج پيامبر
 (B ���g(� (� �1 3�	
 � (� �;K� �¹ � �� �. ���' �=K �I�g �@ �Z�� �� �l  �v
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 Z #� �1 Z #� �1 �Z �� ��	
 ��(� �� K �" (� �1 3�	
 �/ �0 �I �� �� �1 3�	
  Y���,$ K��Z 
ساني هستيم كه بر روي آن من و امتم اولين ك، شود صراط بر روي جهنم كشيده مي

 كه هم اين است آنها و سخن، تنها پيامبران حق سخن گفتن دارند، كنيم عبور مي
  . خداوندا سالم گردان سالم گردان

  حوض كوثر
حوضي است كه خداوند : يكي ديگراز لوازم ايمان به قيامت ايمان به حوض كوثر است

از برف سفيدتر و از  در وصف اين حوض آمده كه ،ارزاني بخشيده است جما  به پيامبر
رگان آسمان بر روي آن ليوان ستا ي به اندازه، تر استتر و از مشك خوشبو عسل شيرين

  . شود اي ازآن بنوشد هرگز تشنه نمي جرعههر كس ، گذاشته شده است

  : فرمايد در مورد حوض مي ج پيامبر

��$ yP ^,/� �� ����  z�1 ,-	�"� �� {1�� |,}"� �� �~��� �*� �N� , �}E� ���
u�
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تر و ظروف  از برف سفيدتر و از عسل شيرين، ستمسافت حوض من از ايله تا عدن ا

  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. ستارگان است ي هشمار بيشتر ازآن 
 (k �D �T	
 (/K �c�� �I �$ �Q
 �*�(I �� (� T( �
 � (� ���� t�' �$ �� (� �� (��� ��	
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تر و بويش از  شير سفيد آبش از، يك ماه راه رفتن است ي به اندازهحوض من طول 

هر كس از آن بنوشد ، است ستارگان تعداد ي به اندازهظروفش مشك خوشبوتر و تعداد 

  . شود هرگز تشنه نمي

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
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ي  تعداد ظروف حوض كوثر از شماره ،ستبه دست اوسوگند به كسي كه جان محمد 

، آنها ظروف بهشت هستند ي همه، صاف بيشتر است آسمان در شب تاريك و ستارگان

 ،شود بهشت جاري مي از آن دو كانال در، شود هر كس از آن بنوشد هرگز تشنه نمي

و  ش از شير سفيدترآب، عمان تا ايله است ي مسافت هازطول و عرض آن يكسان و به اند

  . تر است از عسل شيرين

  شفاعت
ز شفاعت با دو شرط جاي، ايمان به قيامت استاعتقاد به شفاعت يكي ديگر از لوازم 

  : است
  . كننده تا شفاعت كند به شفاعت خداوند ـ اجازه دادن1

  . شده از شفاعت او ـ رضايت و خوشنودي2
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  : فرمايد اشاره ميچنين خداوند به شرط اول 

m����Ð��±���°��¯��®��¬��«��ªl  :
�������   
   ؟او ي مگر با اجازه كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند

  : فرمايد به شرط دوم اشاره مي اي ديگر يهدر آو

m�����r���q��p��o��n��m��l��k��j��il  :�������	 

خدا از او ) بدانند( كنند مگر براي آن كسي كه و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي 
) آگاهيبه خاطر همين معرفت و . شفاعت او را داده است ي اجازه( خوشنود است و
   .خدا ترسان و هراسانند) ييمقام كبريا( هميشه از خوف

  : فرمايد مي هر دو شرط را بيان جاي ديگريدر 
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شفاعت ) با وجود عظمت و بزرگواريشان( بسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند و چه

كه ( مگر بعد از آنكه خدا بخواهد به كسي، سازد بخشد و كاري نمي شان سودي نمياي
   . راضي و خوشنود گردد) له از مشفوع( و، اجازه دهد) شفيع است

كند چون  مشركين را سرزنش مي مرجع شفاعت تنها خدا است، وبا اشاره به اينكه

   رمايد:ف ، آنجا كه ميطلبند دون دليل شفاعت را از غير خدا ميب
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تا به گمان ايشان ( اند ي را برگزيدهيخداوند ميانجيها ي بلكه آنان بدون رضايت و اجازه  
، جهان و دفع عذاب آن جهاندر برآوردن نيازمنديهاي اين ، ميان آنان و خداوند سبحان

هر چند ) دانيد ي را ميانجي و متصرّف در امور مييچنين چيزها( آيا: بگو.) واسطه گردند
تواند كمترين ميانجيگري بكند، مگر اين  ميانجيگري از آن خدا است (و كسي نميكه 

شود مورد رضايت خدا بوده، و به شخص ميانجي  كه: كسي كه براي او ميانجيگري مي
اين كار داده شود، و شفاعت هم حسنه باشد). مالكيت و حاكميت آسمانها  ي اجازه هم

آيد). بعد (هم  و زمين از آن خدا است. (پس در اين جهان كاري از دست كسي بر نمي
شويد (و كسي داراي  در آخرت كه روز جزا و سزا است) به سوي خدا برگردانده مي

  براي شما كاري بكند).  كوچكترين اختيار و تواني نيست تا
  بگو: هر گونه   كاري اصالً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟

  انواع شفاعت
  : شفاعت بر چند قسم است

است كه براي  جما محمد  مخصوص پيامبر، اين نوع شفاعت: ـ شفاعت عظمي1
جايگاه ( رآن به مقام محمودگيرد و در ق و بازرسي نزد پروردگار انجام مي شروع حساب

  . شود از آن تعبير مي) ستوده شده
  . براي باز شدن درب بهشت جپيامبر  ـ شفاعت2
  . كاران موحدپيامبران و مالئكه و صالحين در حق گناه ـ شفاعت3

شوند كه خالصانه ال إله اال اهللا بگويند و به ملزومات آن  كساني مشمول شفاعت مي
   عمل كنند.

  : فرمايد خداوند مي

�m� �y��x��w��v�� �u��t��s��r��q�� �p� �o��n��ml 
 :��67��(   
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 ي اين يك فريضه، در پاسي از شب از خواب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان  
) در پرتو اين عمل( باشد كه. براي تو است) و افزون بر نمازهاي پنجگانه( اضافي

اي در دنيا و آخرت كه موجب ستايش  و مكان برجسته( اي خداوند تو را به مقام ستوده
    ).و مقام شفاعت كبري را به تو ارمغان دارد( برساند) همگان باشد
همان شفاعتي است  ، و اين ستايشستايند تو را مي ي مردم و پروردگار آنها يعني همه

  . اختصاص داده شده است جپيامبر  كه به
  : است كه گفت از ابن عمر روايت شده
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، افتند و هر امتي از پيامبرش خواستار شفاعت است مردم در روز قيامت به زانو مي

، رسد مي ج پذيرند تا نوبت به پيامبر ما هيچ كدام نمي، شفاعت كناي فالني : گويند مي

  . بخشد اين روز مقام ستوده را به او مي خداوند در

  : شود گونه بيان مي شفاعت اين موضوع ايندر حديث 
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ندا ، فتما جده ميگيرم و به س اجازه مي ممن هم از پروردگار. آيند تا اينكه پيش من مي

هر چه بخواهي به تو ، را بلند كن و سؤال كناي محمد سرت : آيد از طرف خداوند مي

كنم و  و من سرم را بلند ميشود  شفاعتت پذيرفته مي كه شود و شفاعت كن داده مي
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 تعداديكنم  سپس شفاعت مي، آن گونه كه او به من ياد داده استستايم  خداوند را مي

خوانم  م و دعا ميفتا سپس دوباره به سجده مي، آورم ز گناهكاران را از جهنم بيرون ميا

م و كن سرم را بلند مي، سرت را بلند كن و شفاعت كن :فرمايد و دوباره خداوند مي

ي سوم يا چهارم    تا در مرحله، آورم ديگري را از جهنم بيرون مي تعدادو  كنم شفاعت مي

ت رآن آنها را باقي گذاشته اساند كه ق ا تنها افرادي در جهنم باقي ماندهخداوند: گويم مي
   (مسلم آن را روايت كرده است).. مستحق جهنم هستند و

  : ديگر از ابي هريره روايت شده است كه يدر حديث
� � �" ��� �<.K1� �
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كه مورد شفاعت شما قرار  ترين انسان خوشبختعرض كردم  ج به پيامبر خدا

  ؟ چه كسي است گيرد مي

اگر حرص و طمع ، پرسي مياولين كسي هستي كه اين را از من  كنم گمان مي: فرمود

كسي است كه از صميم قلب ، دادم به تو جواب نمي، ديدم تو را نسبت به جواب آن نمي
   .(بخاري آن را روايت كرده است) .ال اله اال اهللا :و با اخالص بگويد

  بهشت و جهنم
اكنون  و اينكه هم، يكي ديگر از لوازم ايمان به قيامت اعتقاد به بهشت و جهنم است

نه خود نابود و فاني ، اند و دوام و ثبات آنها به دستور خداوند بستگي دارد آفريده شده

  . گردند آنها است به فنا محكوم مي يي كه درشوند نه چيزها مي

  : فرمايد اشاره مي چنين آنها قرآن كريم به آماده بودن
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و بهشتي بشتابيد و ، به سوي آمرزش پروردگارتان) با انجام اعمال شايسته و بايسته( و  
 ؛ آسمانها و زمين است) همچون بهاي، براي مثال( بر همديگر پيشي گيريد كه بهاي آن

   . براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است) رزشيو چنين چيز با ا(
  فرمايد: و مي

�mÓ��Ò��Ñ��Ð� � �Ï� � �Î� �Í� �Ì� �Ë� �Ê� �ÉÔ� ���Õ
���×��Öl  :
�����'   

الزم است كه با ( پس - و هرگز نخواهيد توانست- و اگر نتوانستيد كه چنين كنيد  
آن  ي افروزينه )بخشي از( خود را از آتشي كه) انجام كارهاي نيكو و دوري از بديها

كافران آماده گشته ) شكنجه( آتشي كه براي. به دور داريد، است) اصنام( انسان و سنگ
   .است

  : فرمايد آنها و اهلشان مي خلود و ماندگاري موردودر 

¨¨ ¨¨�m¦��¥������¤������� ��£��¢���¡�����~��}������� �� ��|��{��z§����©��¨

�¶��µ�����´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª����¸��A
L��K�� �J����I��H��G��F��E��D��C��BM��R��Q��P��O��NS��

���X����W��V���U��Tl  :O����� − 	  
آنان ! جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماند، و مشركان، مسلّماً كافرانِ اهل كتاب  

 گمان كساني كه مؤمنند و كارهاي شايسته و بايسته بي  .بدون شك بدترين انسانها هستند
پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان   . آنان مسلّماً خوبترين انسانها هستند، كنند مي
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آن ) كاخها و درختهاي( باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و رودبارها در زير
خدا از ايشان راضي و ايشان هم . جاودانه براي هميشه در آنجا خواهند ماند. روان است

از آنِ كسي خواهد بود كه از پروردگار ) همه نعمت و خوشي( اين! از خدا خوشنودند
   . خويش بهراسد

��m��Ã فرمايد: ي بهشتيان مي درباره �Â� �Á� �À� �¿� �¾� �½� �¼

Äl  :�IG�'	   
   . گردند و از آنجا بيرون نمي، رسد در آنجا خستگي و رنجي بديشان نمي  

��¦��§��¨�m فرمايد: و مي � � � �¥��¤��£��¢©� ���«��� � �ª

��®���¬l  :#�2)����   
اند و بعد از آن  كه در دنيا چشيده( آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ نخستين  

و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته ، نخواهند چشيد) اند زنده شده
   . است

��}���|��{���m فرمايد: ي اهل دوزخ مي ودرباره � � �z��y���x��� � � � �w��v

����~�¤���£��¢��¡¥����ª��©�������������¨��§�������������¦l  :�5�3��   
هرگز فرمان مرگ ايشان صادر . آتش دوزخ براي آنان است، اند پيشهكساني كه كفر  

و هرگز عذاب دوزخ براي ايشان تخفيف داده  ).و راحت شوند( شود تا بميرند نمي
   . دهيم ر كفر را اين چنين كيفر و سزا ميما هر كافر لجوج د ).تا مدتي بيارامند( شود نمي

����m��Ë��Ê��É���È����Ç��Æ��Å��Ä فرمايد: در جاي ديگري مي �Ã��Â

��Ð��Ï��Î��Í���Ìl  :F����� − ��   
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  .از آن دوري خواهد گزيد) پند و اندرز را كنار خواهد گذاشت و( ترين فرد و بدبخت  
  .تش خواهد شد و بدان خواهد سوختآ) و هولناكترين( ترين آن كسي كه داخل عظيم

 و نه زنده) گردد و آسوده مي( ميرد نه مي) ماند و براي هميشه مي( سپس در آن آتش
   . شود مي) آيد و حالتي كه در آن است زندگي ناميده بشمار مي(
  : فرمايد در مورد صفات بهشتيان مي جپيامبر  
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اي : دهد كسي ندا در مي، آورند گوسفند زيبا ميقيامت مرگ را در شكل يك  در روز

؟ شناسيد آيا اين را مي :گويد مي. كنند برند و نگاه مي آنها هم گردن را باال مي، بهشتيان

دهند آنها نيز سر بلند كرده  ، سپس اهل آتش را ندا مياين مرگ است، بله: گويند مه ميه

بله، اين مرگ  :گويند شناسيد؟ مي گويد: آيا اين را مي دهنده ميكنند. پس ندا و نگاه مي

و خطاب به بهشتيان گفته ، شود بينند و سپس حيوان ذبح مي را مي  آن است و همه

ماند و خلود و ماندگاري ابدي براي شما  گر مرگ باقي نمياي بهشتيان دي: شود مي
 اين جسپس پيامبر و اي اهل دوزخ ماندگاري ابدي در دوزخ نيز براي شماست است، 

آيند ولى ستمگران  چه شنوا و بينايند روزى كه به سوى ما مى: را تالوت فرمود آيه
  اند). ا روايت كرده(بخاري و مسلم آن ر .ي هستندآشكار غفلت و تباهيامروز در 

ي براي بندگان صالح خداوند يفرمايد كه چه چيزها پيامبر بيان مي يدر حديث ديگر
  : مهيا شده است
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ام كه هيچ چشمي  ي را براي بندگانم مهيا كردهيمن در بهشت چيزها :فرمايد خداوند مي

، و بر قلب هيچ انساني خطور نكرده است، را نشنيده و هيچ گوشي آن، را نديده آن
  : يه را بخوانيدواهيد اين آخ اگر مي: سپس فرمود

شده دگان است براى آنان پنهان بخش دي داند چه چيز از آنچه روشنى هيچ كس نمى
   است.

  : شود هاي آنها بيان مي ز ابي هريره صفات بهشتيان و نعمتديگر ا يدر حديث
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سپس گروهي ، شوند صورتي مانند ماه دارند ن گروهي از امتم كه وارد بهشت مياولي

ب منازل و بدين ترتي، تر هستند كه از درخشان ترين ستاره درخشندهشوند  وارد مي

در بهشت بهشتيان نه مدفوع دارند نه ادرار نه آب دهان ، كنند هاي بهشت تفاوت مي مقام

ي از طال شانه يها موهاي سرشان را با شانه، اينها پاك هستند ي از همه، و نه آب بيني

و تضادي با هم  هيچ اختالف، ك استعرق آنها مش و سوزانند مي بخور، كنند مي
(مسلم آن را  ورت پدر خود آدم هستند كه شصت زراع طول دارد.همه بر ص، ندارند

   روايت كرده است).
  : فرمايد ضعيت جهنميان را اينگونه بيان ميو يدر حديث ديگر ج پيامبر

� � �" ���(< �Z�� �� �l (�� �Q � (� 
 ok * �l �s(,� �1 � (� xk * �l Z �I ��� �Q.K1� �
  #��@ �.� �< op��(@� �7�	 ��Q� �I =() �� (�� �� �+ ���
 * �l �s#B (1 �� �p �, T(B(�� �� #� �r ��� (� �� �� 3� �I 
 ok� �$��+ £6B�� 
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 :عرض كردند جخطاب به پيامبر ! يك جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است آتش دنيا
بله از اين هم  :فرمود! آتش دنيا براي سزاي گناهكاران كافي است، اي رسول خدا

  . ي آتش دنيا گرم است زءهاي آن به اندازههر كدام از ج، شديدتر است

  : فرمايد و حرارت آن اشاره مي از ابي هريره به عمق يدر حديث ديگر
� 3A(���	
 �.� �O �@ op�� l �� �� (d �1 �A �)$) �)  ج()- (� �� x� �c �r 
 �� �� �.� �< �Z �� +�' �$ �	K �1 �� �� ���
 ��� � �< �.� �< 
 �� �� � �� �=� �� � �H

 � �� (����	
� �� (� , �< �|() y ���B Q
 y�B �r �= J
 (����	
 (� C (K �f �K �� �@ � o6" (� �% �s(,� �1 ���   Y ����<,	�Z 
؟ صداي چه بود دانيد : ميپيامبر فرمود، ناگهان صداي چيزي آمد كه در حال افتادن بود

ل اين صداي سنگي بود كه هفتاد سا: فرمود. دانند : خدا و رسول خدا ميعرض كرديم
  . همين حاال به زمين افتادبود و  پيش به درون جهنم انداخته شده

  ايمان به قضاء و قدر

اعتقاد به اين است اساس اين ايمان ، چه شر ايمان داريم و قدر خداوند چه خير باشد به
و همه چيز در لوحي نزد خداوند نوشته  ،خداوند هر چيزي را فرا گرفته علم و دانش كه

هر  ي و تنها خداوند آفريننده، مشيت خداوند در هر چيزي نافذو اراده  شده است.
  .چيزي است

  : فرمايد اشاره مي ي آن به هر چيزي چنين خداوند به وسعت علم و احاطه

�mt��s��r��q� �p��o��nu� ����� �~��}��|� � � �{��z� �y��x��w��v

��¢��¡l  :/�>��?@�	     
لذا به مصالح ( سازيم و از آنچه آشكار مي داريم تو آگاهي از آنچه پنهان مي! پروردگارا

و هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا مخفي ) ما داناتري و آن كن كه ما را به كار آيد
   . ماند نمي
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��m��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ فرمايد: و مي

���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å���������ä��ã��â���ál  :WV<����  
) خدا( فرمان. ا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده استخد  

اي از جهان بزرگ  لحظه، و تدبير هدايت و رهبري او( همواره در ميان آنها جاري است
تا بدانيد خداوند بر هر ) اين آفرينش عظيم بدان خاطر است، شود هستي برداشته نمي

   . يز را فرا گرفته استو آگاهي او همه چ، چيزي توانا است

��m فرمايد: در جاي ديگري مي �t��su����}��|��{��z����y��x��w���v

��j��i��h��g�����f��e���d���c��b���a��`��_��~l  :`N�  
و ، گردد در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي، اي سنگيني ذره ي به اندازه

چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ، رگتر از آنذره و نه بز ي نه كمتر از اندازه
  . شود ثبت و ضبط و نگهداري مي

  : كند اشاره مي چنين رخدادها ي اشياء و به مكتوب بودن همه و

�m��¯� �®��¬� � � �«��ª� �©� �¨��§��¦� �¥��¤� �£��¢�� � �¡���
°±����¸������¶��µ��´��³��²l  :).)G���   

مگر اين كه ، دهد يا به شما دست نمي، پيوندد ميهيچ رخدادي در زمين به وقوع ن  
ثبت و ، به نام لوح محفوظ( در كتاب بزرگ و مهمي، پيش از آفرينش زمين و خود شما

   . و اين كار براي خدا ساده و آسان است، بوده است) ضبط

�~��_�m فرمايد: و مي �}� �|� � �{��z� �y� �x��w� �v`� ���b� �a

��e����d��cl  :O?-�����     
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مگر چيزي كه خدا براي ما مقدر ، رسد به ما نمي) از خير و شر( هرگز چيزي: بگو
شويم و نه در برابر شر به جزع و  اين است كه نه در برابر خير مغرور مي(. كرده باشد

او مولي و سرپرست ) و، سازيم بار خود را به خدا حواله مي و بلكه كار، پردازيم فزع مي
   . ا بر خدا توكّل كنند و بسو مؤمنان بايد تنه، ما است

¡����������}��|���{��~���my��x��w��v��u��t��s��r��qz فرمايد: و مي

��¦���¥��¤��£��¢l  :YG���   
ي كه در آسمان و يچيزها ي  داني خداوند قطعاً مطلع است از همه مگر نمي!) اي عاقل(  

چيزها در  ي و همه) اندم و چيزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفي نمي( زمين است
و مسلّماً اين كار براي خدا ساده و آسان ، ثبت و ضبط است) به نام لوح محفوظ( كتابي
   . است

  : فرمود جكه پيامبر  است امام مسلم از عبداهللا بن عمرو بن عاص روايت كرده
�  �� ({
 �� �D �T	
 �£��  �Â =�' ��� �< (£(F �0 ��
 ��"(&� �O �� ���
 ���B �I �p�� �1 �§	�' �s (T d �\(� �8 �� �
,  �.� �<:  �j �+ �$ �S � �+ ��

 (k���
� 5<,	� ����YZ 
چيزها را نوشته و  ي ها و زمين همهسال قبل از آفريدن آسمان هزار خداوند پنجاه

. بر آب بود) خداوند ي در آن دوران عرش (قدرت و سلطه، گيري كرده است اندازه
   ت).(مسلم آن را روايت كرده اس

  : كه است بن صامت روايت شده هاز عباد
� ��, (d �1.K1� �
�.�  ج  �< ���B I�' 
 �-� �� �� #} �� �.� �< ��B I
 �$�	 �.� �O �@ �Z �� �O	
 ���
 �£�� �% � �� �. ���' �=() �.K�O �"

 �p �+� �T	
 �/K �O �H y�B �r �k  �� #� �I ��"(&� �O �� ��B I
Z ��Y�_� � C��C �Z 
سپس خداوند ، اولين چيزي كه آفريده شد قلم بود :فرمود شنيدم كه ج خدااز رسول 

  . بنويس :خطاب به او فرمود
   .هر چيزي كه تا فرا رسيدن قيامت رخ خواهد داد: فرمود؟ چه بنويسم :گفتقلم 
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  در حديث ديگري آمده است:
 b f�� b� e� � br�8 b� c�� b@b� bE �bm b� �0eP ^ b���f b� w�f�b
 f� e� �� �bm b� �0eP b� e���"� �b� ê � �b� ^� eU b* fIb3e� cE

Z<,	� ����Y 5B b��� b� 
هيچ نفسي نيست مگر اينكه خداوند مكانش را در بهشت يا جهنم و بدبخت يا 

   خوشبخت بودنش را نوشته است (مسلم آن را روايت كرده است).
   :ج فرمايد مي همچنين

 l
 K�	 �p ��� �
 �=�' Z �� +
 �� 
K�, �d�B l
 K�	 �� ���	 ���
 �$���B �I � �< �k  �È(� ��() � K�, �6� �"  �� �k  �È(� � K�, �6� �" =�' �j �+ ��, �d�B
 � �6 �l �� �/ �0 <� �
 ��,(@ �� ��� �� �+ ���
 �$���B �I � �< �k  �È(� ��() � � 3 ���"  �� �k  �È(� � � 3 ���" =�' �j �+  �§ �� 3�	
   ����Y

a\�v"� � �	&� q �_�Z5 
ا كمترين نفعي به تو برسانند دهند تت هم انسانها دست به دس ي اگر همه كه بدان

انسانها  ي و اگر همه، را نوشته باشد توانند چيزي به تو بدهند مگر اينكه خداوند آن نمي

آن را ه خدا مگر آنك توانند با هم متحد شوند تا كوچكترين ضرري به تو برسانند نمي

  . ها برداشته شده و مركب كاغذهاي نوشته شده خشك شده است قلم، كرده باشدتقدير 

  : فرمايد اشاره مي چنين به كارگر بودن مشيت خداوند قرآن

�mm��l��k���j��i��hn�����t��s��r�������������q��p��ol  :#���7���   
گمان خداوند بس آگاه و  بي .مگر اين كه خدا بخواهد، توانيد بخواهيد شما نمي  

   . كاربجا است

��m��ª����©��¨��§l  :aفرمايد:  و ميb����  
   . رساند قدرت هرچه بيشتر به انجام مي هرچه زودتر و با، آنچه بخواهد  

  	��m}��d��c����b��a��`��_��~e�����l����j��i��h��g�������fl  :YGفرمايد: و مي
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و مشمول عنايت ( تواند او را گرامي دارد چ كسي نميهي، ارزش كند و خدا هركه را بي
خدا است كه هر چيزي را كه بخواهد انجام ) چرا كه تنها اين. و سعادت آسماني كند

  . دهد مي

��m³��²��±��°���¯´��¹��¸��¶��µº فرمايد: و مي ���¼�� �»

��À��¿��¾���½l  :RS����	      
 و مردمان، گزيند هر كس را بخواهد برميو ، آفريند پروردگار تو هر چه را بخواهد مي  
خداوند . حق انتخاب و اختيار ندارند) پس از صدور فرمان خدا درباره چيزي و كسي(

ي يكتاييش در خلق  و درباره..تر و باالتر از آن است كه چيزي را انباز او كنند بسي منزّه

   �)���m��©��¨��§��¦��¥l  :H�3�Sفرمايد:  هر چيزي مي
   . سازيد ي را كه مييو هم بتها، هم شما را آفريده استخداوند   

  ����08��mb��a��`���_c����i��h��g�����������f��e���dl  :فرمايد:  و مي
   . نمايد پايد و مراقبت مي خدا آفريدگار همه چيز است و همه چيز را مي  

���m��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��àl  :45فرمايد:  و مي  
پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده است و : گفت) موسي(  

   . رهنمودش كرده است) در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است( سپس

  )'���$�:  �m���ã��������â��á��à��������������ß��Þlفرمايد:  و به عموميت آن چنين اشاره مي

   . ايم روي حساب و نظام آفريدهالزم و از  ي ما هر چيزي را به اندازه  

  : كند يروايت م چنين از ابي هريرهدر صحيحش مسلم  
 �=K �d (��� �Â �P" �� �< K �I ( ¤ �� �k� �l.K1� �
  ج ��	 �*�� �@ (� �� �O	
 (� � Z (� (�K �l �� �j �+ (����	
 (� �=K�� �� T�" �/ K �"

 �L��� O �� �% �k  �� �� �I � �Q() �� �O �1 �� �� 
K �<� �-  �� �� �O(�Z<,	� ����Y 5Z 
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 اين كه ،كردند رد قضاء و قدر با ايشان مناقشهآمدند و در مو جمشركين نزد پيامبر 
  : دآيات نازل ش

) :شود و بديشان گفته مي( شوند روي زمين كشيده مي، بر رخساره، روزي داخل آتش  
ي حساب و الزم و از رو ي ما هر چيزي را به اندازه. بچشيد لمس و پسوده دوزخ را

   . ايم نظام آفريده

f فرمايد:  مي جپيامبر  b� c- cE 5 e�f� b8 f"� b� e� f� b� f"� ib� b1 � b� bUe� wQ  (رواه مسلم)  
(مسلم آن را روايت كرده  هر چيزي مقدر و به اندازه است حتي ناتواني و زيركي.

   است).

  افراط در قضاء و قدر

  : اند ي قضاء و قدر دو گروه گمراه شده در مقوله

 ي كنند نوشتن همه اند حتي گمان مي به كلي قضاء و قدر را انكار كردهـ گروهي 1

ديدگاه اين گروه نسبت  ي نتيجه، بشري منافات دارد ي اعمال بنا به علم خداوند با اراده

دهد  ي رخ مييكارها ، و اينكه در ملك اودادن جهل و ناتواني به حكيم دانا و توانا است

  . پاك و منزه و واال است داوند از اين شائبهخ! خواهد داند و نمي ا نميه خداوند آنها رك

  : فرمايد اشاره مي ي آن بر هر چيزي چنين عموميت علمش و احاطهخداوند به 

�mt��s��r��q� �p��o��nu� ����� �~��}��|� � � �{��z� �y��x��w��v

��¢��¡l  :/�>��?@�	     
لذا به مصالح ( سازيم يم و از آنچه آشكار ميدار تو آگاهي از آنچه پنهان مي! پروردگارا

و هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا مخفي ) ما داناتري و آن كن كه ما را به كار آيد
   . ماند نمي
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�m��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õفرمايد:  و مي

���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å���������ä��ã��â���ál  :WV<����  
) خدا( فرمان. دا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده استخ  

اي از جهان بزرگ  لحظه، و تدبير هدايت و رهبري او( همواره در ميان آنها جاري است
تا بدانيد خداوند بر هر ) اين آفرينش عظيم بدان خاطر است، شود هستي برداشته نمي

  . چيز را فرا گرفته استو آگاهي او همه ، چيزي توانا است

�mفرمايد:  و مي �t��su����`��_��~��}��|��{��z����y��x��w���v

��j��i��h��g�����f��e���d���c��b���al  :`N�    
و نه ، گردد در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي، اي به اندازه سنگيني ذره

زي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ثبت چي، كمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن
   .شود و ضبط و نگهداري مي

  : فرمايد اشاره ميچنين مطلق خود  ي خداوند به اراده

�m��ª����©��¨��§l  :a�b����   
   . رساند قدرت هرچه بيشتر به انجام مي هرچه زودتر و با، آنچه بخواهد  

   فرمايد: و مي

�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl  :�.-B����(   
   . ي را كه خداوند جهانيان بخواهديتوانيد بخواهيد جز چيزها كه نمي و حال اين  

���7����mm��l��k���j��i��hn�����t��s��r�������������q��p��ol  :#فرمايد:  و مي  

گمان خداوند بس آگاه و  بي. مگر اين كه خدا بخواهد، توانيد بخواهيد شما نمي  
   . كاربجا است
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خداوند هر كسي را مستحق هدايت ، خداوند است يعني خواستن انسان تابع خواستن
 و هر كس مستحق هدايت نباشد، بداند راه هدايت را براي او ميسر و مهيا خواهد كرد

در هر دو مورد حكمت و دليل  البته خداوند، نمايد خداوند او را از هدايت منصرف مي
  . و محكمي دارد قاطع

   ������(:  mÎ����Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ïl: رمايدف خداوند مي
بلكه آنان به سبب . ايمان نياوردن آنان تنها به خاطر كمبود معجزه نيست( :بگو

خداوند ) اند و گمراه گشته، دلبستگي به دنيا و انجام گناه و مال دوستي و آرزوپرستي
به جانب خود ، برگردد) سوي او به( كند و هركه را كه هركه را بخواهد گمراه مي

   ).دهد و او را در مسير هدايت توفيق مي( كند رهبري مي
  : كند كه گفت م مسلم از يحيي بن يعمر روايت مياما
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من و حميد ، ي بوده استورد قضاء و قدر بحث كرده معبد جهناولين كسي كه در م

 ي از اصحاباي كاش يك: گفتيم، بن عبدالرحمان حميري به زيارت خانه خدا رفتيم
خداوند توفيق ، پرسيديم م و در مورد قضاء و قدر از او ميديدي يرا م جحضرت رسول 

من و دوستم دو طرف ، خطاب در مسجد مالقات كرديم بن عبداهللا بن عمر داد تا با
من هم خطاب ، سپارد ي كالم را به من مي گمان كردم كه دوستم رشته، ايشان نشستيم
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و در مورد علم تحقيق و  خوانند مي كه قرآن اند ميان ما برخي پيدا شده: گفتم ايشانبه 

د و خداوند قبل از وقوع كنند كه قضاء و قدري وجود ندار اما گمان مي، كنند بررسي مي
اگر به آنها رسيديد از طرف من خطاب به : گفت عبداهللا، گاه به آنها نيسترخدادها آ
سي كه ك به سوگندهستند!  از من بري نيز من از آنها بري هستم و آنها :يديايشان بگو

كوه احد طال ببخشد تا  ي كند اگر هر كدام از آنها به اندازه ابن عمر بدان سوگند ياد مي

  (مسلم آن را روايت كرده است).. شود ياورند چيزي از آنها پذيرفته نميبه قدر ايمان ن

و  ي كه با اختياريميان كارها، اند اختيار انسان را به كلي نفي كردهـ گروه دوم اراده و 2

انسان مانند : گويند مي، گيرد هيچ تفاوتي قائل نيستند راده يا اجبار و اضطرار انجام ميا
  ! باد به هر كجا بوزد او هم بدان جا خواهد رفت، پري است كه در هوا معلق است

چون بندگان را بر انجام ، ديدگاه آنها نسبت دادن ظلم به پروردگار است ي نتيجه

! اند تكاب آنها هيچ گونه اختياري نداشتهدهد كه در ار و سزا ميكند  ي محاسبه مييكارها
  . ستدادن چنين چيز ناروايي پاك و مبرا خداوند از نسبت

  : فرمايد خداوند مي

�m\��[� �Z��Y� �X��W� �V��U� �T� �S� � �R� � � � �Q� �P��O]���

e��d��c�� � �b��a��`��� � � � �_��^f�� ���k��j��i��h��g

m��ln��s��r�������q��p����o����w��v��u��tl  :��9����'	   
خواهند ) خواهي از تحريم خوراكيهاي حالل براي اعتذار از كفر و معذرت( مشركان  

اگر خدا !) برابر مشيت خدا است، شرك ما و تحريم چيزهاي حالل از سوي ما( :گفت
) از اشياء حالل بر خود( و چيزي را، شديم ما و پدران ما مشرك نمي، خواست مي

كه به تو دروغ ( اند نيز همين گونه كساني كه پيش از آنان بوده. كرديم نمي تحريم
تكذيب ) گفتند و آنان را به پيغمبران ما دروغ مي، دارند گويند و تو را تكذيب مي مي
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 ).و كيفر اعمال بد خود را ديدند( عذاب ما را چشيدند) سرانجام طعم( نمودند تا مي
ستي براي رضايت خدا از شرك خود و تحريم چيزهاي و سند در( آيا دليل قاطعي: بگو

اساس پيروي  شما فقط از پندارهاي بي! ؟آن را به ما ارائه دهيد داريد تا) در دست، حالل
، شما نه از روي علم و يقين. حجت و برهاني بر گفتار و كردار خود نداريد( كنيد و مي

   . كنيد از روي ظنّ و تخمين كار مي) بلكه
و بر تغيير دادن آن هم چيره و توانا است كه ، گاه به شرك ما استخداوند آ :گويند مي

پس خداوند به كار ما ، كند ولي چنين نمي، و ايمان را به ما الهام كند، ما را از آن باز دارد
  . راضي و خوشنود است

فرستاده منطقي و باطل است چون خداوند پيامبران را به سوي بشر اما اين دليل غير
ل متقن و با دالي اند حتي آنها را چشيده قوبت عدم پيروي از پيامبران راع آنها نيز و است

زيرا اگر ، پس خداوند به شرك و كفر آنها خوشنود نيست، است روشن راهنمايي كرده
  . فرستاد بود پيامبران را نمي راضي

  : فرمايد خداوند مي

�m� � � �N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A���O
U��T��S���R��Q��PV��[��Z��Y��X������� �� � � �� �W\����a��`��_��^��]

��c���bl  :!"�����   
، خواست نه ما و نه پدران ما اگر خدا مي: گويند مي) از راه استهزاء و مغالطه( كافران  

توانستيم حرام  و چيزي را بدون اجازه او نمي، توانستيم بپرستيم چيزي جز خدا را نمي
و تحريم بحيرَة و سائبة و ، پس ماندگاري ما بر پرستش الت و عزّي و ديگر بتان( .بكنيم

بريم و  لذا فرمان تو را نمي، باشد رضايت خدا به كارمان مي ي نشانه، وصيَلة و غيره

كساني كه پيش از ايشان هم بودند اين چنين !) آري، دانيم خدايت نمي ي فرستاده
پرستي و تحريم  به بت، هاي واهي و دليلهاي سست هانهو با اين گونه ب( كردند مي
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، و ( اي جز تبليغ آشكار مگر بر پيغمبران وظيفه ).دادند ادامه مي، ي از پيش خوديچيزها
پس تو نيز فرمان . جز اين نيست! نه( ؟ است) پرده رساندن اوامر كردگار روشن و بي

    ).برسان و حساب ايشان را به خداي واگذار
 گرفت و رده مينود نبود بر ما خاگر خداوند به كارهاي ما راضي و خوش :گويند مي

نجام آنها را از داد و قدرت ا عقوبت ما را عذاب مي گذاشت مرتكب آنها شويم و با نمي

 خداوند انكار و ناخرسنديكه ارسال رسل دال بر : فرمايد خداوند بيان مي. گرفت ما مي

دهند و مردم را از  عبادت و بندگي خداوند دستور ميه ب از كار آنان است چون پيامبران

  . كنند ميعبادت ديگران نهي 
قرن حاضر مرتكب اشتباه و گناه منطقي و باطل ميان افرادي كه در البته اين دليل غير

غفلت و فراموشي و  ي ي كه بر لبهياه به مقادير و ميزان، شوند شيوع پيدا كرده است مي

  . كنند اه بنا شده استدالل ميشوق بر گن افراط و شور و

موجب  كه ،همتي است ود و پستي و دونبافي و جم ي چنين استداللي منفي نتيجه 
در دنيا به گروهي  مانند واز تالش و جديت و جهاد براي دين و دنيا باز است شده 
ل شوند كه از تبدي ي فاسقن تمدن بشري و در دين به افرادادر پايين كارو بيهوده

بافي و  گناهان خود به فلسفهكشند و از اين بدتر براي توجيه  ديني دست ميواجبات 

گام ارتكاب جرم بدان استدالل البته روشن است كه هن، آورند گويي رو مي گزافه

  . آورند ر باريدن بال و مصيبت بدان رو ميبلكه د كنند نمي

  روي اهل سنت و جماعت در مورد قدر ميانه

در مورد  اي كه كرده است به گونهترين ديدگاه هدايت  اكخداوند اهل سنت را به پ
  : ط صفتانينه مانند تفر و گرايان هستند اند نه مانند افراط يدهميانه را برگز سخنقدر 
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ميان ، اند ينش به اثبات قضاء و قدر پرداختهمشيت و آفر ي علم، نوشتن، با چهار درجه

لوازم ي كه تكليف است و محبت از شرع ي كوني كه همان مشيت است و اراده ي اراده

دهد كه  ي رخ مييبعضي مواقع در جهان كارها: گويند مي، است تفاوت قائل هستند آن
و بدانها راضي و خشنود هم نيست  است خداوند از جهت شرعي آنها را اراده نفرموده

 ي كوني چيزي خالف اراده ي هولي از جهت اراد، مانند كفر و شرك و گناهان ديگر

   پيوندد. اوند در اين جهان به وقوع نميخد

  : فرمايد خداوند مي

mc����n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��dl  :��9����(   
، سازد هر كه را بخواهد گمراه مي) برابر نظم و نظام و قوانين و سنني كه دارد( خداوند

   .دهد قرار مي) ايمان( مستقيم ي و هر كه را بخواهد بر جاده

   ايد:فرم و مي

�mH��G��F��E��D��C���B��AI����O��N��M��L���K��J

��_��U��T���S��R��Q��Pl  :��9������ 

گشاده ) با پرتو نور ايمان باز و( اش را سينه، آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند 
، و آن كس را كه خدا بخواهد گمراه و سرگشته كند، سازد اسالم مي) پذيرش( براي
و به سبب ( كند ي به سوي آسمان صعود مييسازد كه گو اي تنگ مي ونهرا به گاش  سينه

كافر . شود تنّفس كردن هر لحظه مشكل و مشكلتر مي، رقيق شدن هوا و كمبود اكسيژن
هر دم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و ، لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده

   ).شود سالم براي وي دشوارتر مياش نسبت به حق و حقيقت بيشتر و پذيرش ا كينه
ي او به گمراه  ارادهولي ، حكيم استخداوند دست  به هدايت و گمراهي تنهاپس 

   كردن به معني رضايت او به اين كار نيست.
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��mo��n��m فرمايد: مي � �l��k��jp� �t��s�� �r��qu� ���w��v

y���xz�����nl  :�08���  

و ليكن كفر را از بندگان ، شما است) و عبادت ايمان( نياز از خدا بي، اگر كافر گرديد
از اين ، سپاسگزاري كنيد) با انجام عبادت و طاعت خدا را( و اگر، پسندد خود نمي

   .گردد كارتان خوشنود مي
  . پيوندد اراده و مشيت خداوند به وقوع مي با هستيبه كفر خوشنود نيست هر چند در 

�mbفرمايد:  خداوند مي �a� �`� �_� �~�� � �}� �������f�� �e� �d� �c

gl  :O?-���(�  
) از ايشان خشمگين است و( خداوند، اگر هم شما از آنان درگذريد و خوشنود شويد

گذرد و خوشنود  نميدر، از گروهي كه سر از فرمان تافته و بر دين شوريده باشند
  . شود نمي

ت با اراده و مشي شوند اما هر چه مرتكب مي، خداوند از فاسقين خشنود نيست

  . گيرد خداوند صورت مي

   فرمايد: و مي

�m��g��f��e��d��c��b��a��`��_�� �^��]��\��[��Z

��p�i��hl  :��������	 

توانند آن را از خدا پنهان  ولي نمي، توانند خيانت خود را از مردم پنهان دارند آنان مي
 ر گفتاري كهبدان گاه كه شبانگاهان پنهاني ب) از جمله( .دارند كه هميشه با آنان است

   .خدا از آن خوشنود نيست) زدن به پاكان و بيگناهان است و تهمت(
خداوند  ي انديشي نارواي شبانگاه آنها مورد خشنودي خداوند نيست ولي با اراده چاره

  . پيوندد به وقوع مي
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ي كه انسان انجام يكارها: گويند مي، هستندي انسان  به ارادهاين گروه همچنين قائل  

، ولي اراده و قدرت انسان مطلق نيست گيرد ميبا اراده و قدرت انسان انجام  دهد مي

و خاستگاه ، است ت الهيمشي گيرد و محكوم قدرت خداوند قرار مي ي رهبلكه در داي

  . باشد انسان عقل و قدرت و اتمام حجت ميتكليف 

��m: فرمايد خداوند مي �Å��Ä��� � � � �Ã��Â��Á��À��¿��¾l 
 :��28����   

   . ايد بدان دست يافته، ايد كرده ي كه مييين بهشتي است كه به سبب كارهاا  


:  mk�����r��qp��o��n��m��ll فرمايد: و مي)I����' 

   .ايد داده انجام مي) در دنيا( و بچشيد عذاب هميشگي را به سبب اعمالي كه 
و بر ، شود كسب انسان به خودش نسبت داده مي كنند كه كردار و يه اثبات مياين دو آ

  . گيرد آن سزا يا پاداش مي رهايش داري قدرت و اراده است و به خاطرانجام كا

   )����.-B��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl  :: فرمايد خداوند مي
   . ي را كه خداوند جهانيان بخواهديتوانيد بخواهيد جز چيزها كه نمي و حال اين  

بندگان مطلق نيست، بلكه در گرو خواست گويد كه خواست  به صراحت مي آيه اين
   خداوند عز و جل بوده و جزئي از مقدرات اوست.

   '������%:  m¶�����Â��¾��½��¼��»��º��¹��¸l فرمايد: مي 
تواند انسان را از  و مي( اندازد ي مييه خداوند ميان انسان و دل او جداو بدانيد ك

و را بميراند و نگذارد عمر طوالني داشته رسيدن به خواستها و آرزوهاي دل باز دارد و ا
   ).باشد كه مهمترين آرزوي دل هر انساني است

�;e  ( :فرمايد در يكي از دعاهايش مي جپيامبر , cU"� b� � b�c� �< c%,"b� �eP � b��c, cm f� � bW ,
 b�e� b$�>ZZ<,	� ����Y 5 
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. ي خودت متوجه گردانما را به طاعت و بندگ هايبقل، دلها ي دهندهاي تغيير، خداوندا 
   .)آن را روايت كرده است (مسلم


:  �m¬��«��ª��©���¨��§®�����àl فرمايد: خداوند مي�����	�  

تر از گاه باال و هيچ( كند يش تكليف نمييتوانا ي خداوند به هيچ كس جز به اندازه
   ).خواهد ف و تكاليف نمييميزان قدرت شخص از او وظا

اين رحمت و احسان خداوند ، گردد خود مكلف نمي واني ت هيچ كس جز به اندازه

، ناداني كه توانايي فراگيري كه عقل ندارد مكلف نيست اي ديوانه، نسبت به بندگان است
  . كه اختيار ندارد اهل تكليف نيستند مجبوريو  ندارد علم

 ���m����À��¿�����¾��½��¼��������»��ºl  :��67 فرمايد: خداوند مي

براي آنان ( مگر اين كه پيغمبري، مجازات نخواهيم كرد) شخص و قومي را هيچ( و ما 
   .روان سازيم) مبعوث و

دهد  دهد، و اينكه او هيچ كس را عذاب نمي خبر از عدل خداوند متعال مي آيه اين

   گيرد. ي ارسال پيامبران انجام مي مگر بعد از اتمام حجت كه به وسيله

  )�����mQ���P����O��N��U��T��S��RV������ll  :��9 فرمايد: و مي

رسد  اين قرآن به من وحي شده است تا شما و تمام كساني را كه اين قرآن بدانها مي
   .بدان بيم دهم

را ديده  ج ن را دريافت كند مثل اين است كه پيامبرقرآن نذير است و هر كس پيام قرآ
   باشد.

��m فرمايد: در جاي ديگري مي �»��º��¹��¸��¶���µ��½��¼

Â��Á��À��¿���¾Ã����Æ���Å��Äl  :!"����	   
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از جهان دور و ( خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزي  
آنها بشنويد و  ي به وسيله( و او به شما گوش و چشم و دل داد تا، دانستيد نمي) بر خود

   . سپاسگزاري كنيد) ببينيد و بفهميد و نعمتهايش را
 ي  عبارتند از سه قوه كه و ادراك پيام و دليل ل شناختاوند بندگان را با وسايخد

  . بينايي، قلب و شنوايي مجهز ساخته است
دارد كه انسان در برابر ابزار و نيروهايي كه به او بخشيده شده است  آنگاه بيان مي

�mÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ�����Î����Í��Ì���Ë��Ê��É باشد: مسئول مي

����Ï���������Ò��Ñ��Ðl  :��67���   
) ي كهيانسان در برابر كارها( گمان بي. روي مكن كه از آن ناآگاهي از چيزي دنباله  

مورد پرس و جوي از آن ) دهند و ساير اعضاء ديگر انجام مي( چشم و گوش و دل همه
   . گيرد قرار مي

و در ، شود توجه انسان ميبنابراين تكليف م، ل مسئوليت داردانسان در مقابل اين وساي 

  . گردد روز قيامت از او بازرسي مي

  : فرمايد مي جپيامبر 
� �� � �+ �Z �� �O	
 ��(@ �� �� �0:   #A(� ��	
 � �+ �� �� ��� �" A¿B �r � �+ �� �É (O��B T �" y�B �r (Z(F���	
 � �+ A¿B �r (=K�� c��


 �£�6 �"�Y ����<E�1 � S\��R � C��C���Z 
به سن بلوغ  اينكه تا كودك: ندارند يمجازات برداشته شده است و هسه گروقلم از 

  . آيد سر عقل مي اينكهشود و ديوانه تا  بيدار مياينكه تا  كسي كه خوابيده است، رسد مي
  . ها مكلف نيستند چون خاستگاه تكليف آنها مختل استاين گروه
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  حقيقت و مراتب ايمان

با انجام طاعات فزوني و با ارتكاب  كه، است اعتقاد گفتار و باور داريم كه ايمان كردار،
هر ، شريعت است در برابر اصل و اساس ايمان تصديق و تسليم يابد، مي معاصي كاهش

و كمال ، كس در قلبش تصديق و در كردارش تسليم بودن يافت نشود ايماني ندارد
كروهات و ترك مبا انجام مندوبات و  همچنينو ، ايمان با انجام طاعات و ترك معاصي

  . آيد دوري از شبهات به جا مي

پندارند  اند و ايمان را تنها تصديق مي كرده در  هايمان ب ي رهگروهي كه اعمال را از داي

، يابد تحقق نمي جبودن نبوت محمد  ون ايمان تنها با اعتقاد به راستچ، گمراه هستند
د و دارند، اما مؤمن نيستند اعتقاد داشتن جبه صحت و راستي پيام محمد  زياديافراد 

پس گريزي از اجتماع اين دو امر نيست: اعتقاد به . چون اهل عمل نبودند و نيستند
   در برابر او.، و محبت قلبي و تسليم شدن جصداقت گفتار محمد 

، دانند ي كردار انسان را داخل ايمان مي گراي ديگري همه گروه منحرف و افراط
را مرتبط به كمال ايمان قرار  نسان تفاوت قائل است برخيشريعت اسالم ميان اعمال ا

گر را از اتمام ايمان به شمار شود و برخي دي ه با نبودنش ايمان هم نابود ميهد كد مي

  . شود نه نابود عني با نبودن آنها ايمان ناقص ميآورد ي مي

  : فرمايد خداوند مي

�m�Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò�ß��Þà�����ål  
   :�������(   

 آن را به خدا) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد( اگر در چيزي اختالف داشتيد
تا در پرتو قرآن و ( برگردانيد) با رجوع به سنّت نبوي( و پيغمبر او) با عرضه به قرآن(
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روشن داشته  و پيغمبر آن را بيان و، چرا كه خدا قرآن را نازل. حكم آن را بدانيد، سنّت
  . اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بايد چنين عمل كنيد. است

كه اگر هر كس به هنگام اختالف در امور آن را به خدا و  يه دال براين استاين آ
مان تنها با پس اي رسولش (قرآن و سنت) ارجاع ندهد به خدا و روز قيامت ايمان ندارد،

بلكه بايد همراه آن ، شود نها در گفتار خالصه نميشود و ت تصديق رسول كامل نمي
  . باشيم جپيامبر تسليم و مطيع شريعت و پيرو 

   فرمايد: خداوند مي

�m������¹��¸��¶�� � �µ��´��³��²��±��� � � �°���¯��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºl  :��������   
تا تو را در اختالفات و  آيند ! به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمياما، نه  

درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و 
   .باشند) قضاوت تو( كامالً تسليم

كند كه اگر كسي رسول را به عنوان داور  خود قسم ياد ميي  خداوند به ذات بخشنده

حقي است كه بايد به آن گردن كند  هر آنچه را كه پيامبر حكم مي، نپذيرد ايمان ندارد
گي با اعمال انسان در تسيلم نيعني ايمان تنها تصديق قلبي نيست بلكه ارتباط تنگات نهاد.

  . دارد گونه حرج و ناراحتي در نفس بدون هيچ جپيامبر  حكمشدن به قضاوت و 

   فرمايد: خداوند مي

�mh�� �g� �f� �e� �d� �c� �b� �a��`��_� �~� � �}i� ���j

��m���l��kl � :;-��'�  
منافقاني هستند كه ، از جمله كساني كه خدا توفيق هدايت قرينشان نفرموده است(  

به خدا و : گويند و مي) زنند ولي دم از ايمان مي، پرتو ايمان به دلهايشان نتابيده است
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گروهي از ، اما پس از اين ادعا، كنيم اطاعت مي) از اوامرشان( پيغمبر ايمان داريم و
رويگردان ) و از حكم قضاوت شرعي، شركت در اعمال خير همچون جهاد از( ايشان

   . و آنان در حقيقت مؤمن نيستند، شوند مي
كنند ايمان تنها گفتار است و در كردار مخالف  ايمان را از منافقيني كه گمان مييه اين آ

  . نمايد گيرند نفي مي خرده مي جآن هستند و بر قضاوت رسول اكرم 

  : فرمايد مي كه حكم تورات را نپذيرفتند ورد يهودخداوند در م

�mk��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a��`l���

��p��o��n��ml  :
)*�+�'�   
در حالي كه تورات دارند و حكم خدا در ، خوانند شگفتا چگونه تو را به داوري مي  
كنند  پشت مي، پس از داوري) وانگهي( آمده است؟) زنا به روشني ي به ويژه درباره( آن
، دانند چند موافق با حكم كتابشان مي چرا كه آن را هر( !گردانند روي مي) از حكم تو( و

    ).دارند و حق را باور نمي( و آنان مؤمن نيستند!) يابند موافق با خواست دلشان نمي
و به تو ، كنند ت ايمان ندارند چون بدان عمل نميفرمايد كه يهود به تورا يه بيان ميآ

  . آورند چون پيرو حق نيستند هم ايمان نمي

   فرمايد: و مي

�m��´� �³�� �²��±��°��¯��®��¬� �«��ª��©���¨
µ¶����À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹��¸l  :YG��'   

حق بوده و از ) گويند پيغمبران به مردم مي( و اين كه عالمان و آگاهان بدانند كه آنچه  
ان ايمان بياورند تا دلهايشان بدان آرام گيرد و در پس بايد بد، جانب پروردگار تو است

و ( نمايد قطعاً خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود مي. برابرش تسليم و خاضع شود
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شناساند و  هاي شيطاني را در پرتو هدايت و وحي آسماني بديشان مي ها و وسوسه شبهه
    ).گذارد حيران و سرگردانشان نمي

   ي علم، تصديق، خضوع و تسليم. د مگر به واسطهشو هدايت متحقق نمي

   فرمايد كه تصديق خبري به تنهايي ايمان نيست: در جاي ديگري بيان مي

�mF��E��D��C��B��AG����M��L��K���������J��������������I��Hl 
 :!$����'   

هر چند كه در دل بدانها يقين و ، ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند  
غرق مگر در دريا ( جام و سرنوشت تباهكاران چگونه شد؟بنگر سران. اطمينان داشتند

    ).؟نشدند و به دوزخ واصل نگشتند
يه در تهديد قوم پيامبر اسالم ر مورد قوم فرعون است اما مفهوم آهرچند سياق آيه د

شد  وام گذشته دچار بال و مصيبت خواهنددهد كه مانند اق بدانها هشدار مي، است ج

  . تر است از پيامبران گذشته روشن جچون دليل و حجت محمد 

   فرمايد: خداوند مي

�mG��F���E� �D��C��B��AH� ���L��K��J�� �I

��P��O��N��Ml  :
�����'�   
، كه محمد نام و پيغمبر خاتم است( او را، ايم داده) آسماني( آنان كه بديشان كتاب  

گمان  و برخي از آنان بي، شناسند خود را مي بدان گونه كه پسران، شناسند مي) خوب
  . دانند در حالي كه مي، دارند پنهان مي) از جمله پيغمبري محمد و قبلگي كعبه را( حق را

بينيم  را ميگان يهود رعالمان و بز، شود لبي بدون كردار، ايمان محسوب نميشناخت ق

 ولي چون آن ختندشنا يرا همانند فرزندان خود م ج پيامبر سخنان كه صداقت و صحت
، سران و بدبختي شدنددنيا و آخرت دچار خ را كتمان كردند و بدان ايمان نياوردند در
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مگر اينكه موجب پيروي و تسليم آيد  ايمان به شمار نميتنهايي  به بنابراين شناخت
  . گردد

كس فرعون و قوم يهود از همه شيطان و ، آمد ميايمان به شمار به تنهايي اگر شناخت 

فرد عاقل هرگز ! شناختند را مانند فرزندان خود مي ج چون پيامبر بودند ميتر  مؤمن

چه ايماني وجود دارد ! پندارد و شناخت تنها را ايمان نميآورد  به زبان نمي چنين سخني

دوست كنم و او را  شناسم اما با او دشمني مي خوب ميبگويد من پيامبر را  كسي اگر

خطور  شچنين چيزي به قلب هرگزانسان عاقل  !پردازم الفت ميندارم و با او به مخ

   كند!! نمي

  : فرمايد مي جپيامبر 
� � �" 
K�	� �< y���' � �� ��() �p�� ��
 �=K�� �% � �" A(B ���' 3� �I.K1� �
  � �� �� �p�� ��
 �� �% �& A(� �+� �t�' � �� �.� �< y��g �" � �� ��

y���' � �O �@ (v� �� �+� �L
�� 	
[��\�� 
: عرض كردند، شوند مگر كسي كه دوست نداشته باشد متم به بهشت وارد ميا ي همه

من پيروي كند وارد بهشت  هر كس از :فرمود؟ هست كه دوست نداشته باشد كسي مگر
(بخاري آن را روايت گردد.  فرماني كند از بهشت محروم ميشود و هر كس مرا نا مي

   كرده است).
پيروي نكند و به پيام او پشت كند اهل آتش است هر چند قلباً به  جهر كس از پيامبر 

  . ايمان داشته باشد انصدق رسالت ايش
  : كند كه روايت ميبخاري در حديث ديگري از ابي هريره 

� 3A(���	
 ��(� � ج�1 �< 
 �-� �� �Z �� ���(< ($(	K �1 �� �� (���(� x= �D"() �.� �< �� ��@�' (. �D +� �
 3C�' �Z �� ���(< (��
 (��(� �1 (� x&� �� (l �.
 x�� � V �� �q �r �.� �< 
 �-� ��� 
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و رسولش.  ايمان به خدا: فرمود؟ پرسيده شد چه عملي از همه بهتر است جاز پيامبر 
حج نيكو و : فرمود؟ بعد از آن: گفتند. جهاد در راه خدا: فرمودبعد از آن چه؟  گفتند

  . پذيرفته شده
است و بيان  ذكر كرده» من قال ان االيمان هو العمل « در باب  بخاري حديث را

را از عمل  حساب بر ديدگاه كساني كه ايمان جزو بهترين اعمال است وكند كه  مي

  . زند ميمهر بطالت  كنند  جدا مي ايمان

  : كند روايت ميامام مسلم در حديث وفد عبد القيس 
� r �� (���(� (= �D" ( 2�(� Z �� �� ���' �� =�' �h �&� �� �S �.� �< �Z �� +�' �$�	K �1 �� �� ���
 
K�	� �< (���(� �= �D" ( 2
 � �� �=� �� � �H � �� �.� �< �� �L ��

 
 o� �d� �® �=�' �� ���
 ��() �$�	().K1� �
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� 3& �G �H =�' �� �=� �� �� �� �/ K �� �� (h� �I �*	
 �k��B"() �� (h �0 ��	
 �/� �<() �� (Z�� ���
 �Z 
آيا : سپس خطاب بدانها فرمود. دستور داد وند يكتاآنها را به ايمان به خدا جپيامبر 

  ؟ دانيد ايمان به خدا يعني چه مي
و  يي جز اهللا نيستدااينكه خ گواهي دادن به: فرمود .داناترند شخدا و رسول: گفتند

و اينكه يك ي ماه رمضان  زهو روزكات  دادن نماز و ي اقامه و ي اوست محمد فرستاده
   .بپردازيدغنايم را م پنج

  : فرمايد در يكي از آيات قران چنين اشاره مي به زياد شدن ايمانخداوند 

��mf��e� � �d��c��b���a��`� �_��^� � � �]��\g� ���i��h

k���jl����q��p��o��n��ml  :�����'  
ست تا ايماني بر ايمان خدا است كه به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده ا  

لشكرهاي آسمان و زمين از آن  ).و يقين و باور خويش را تقويت نمايند( خود بيفزايند
   . و خداوند بس آگاه و فرزانه است، خدا است

   فرمايد: و مي
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�m��c���b��a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W
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 گردد دلهايشان هراسان مي، كه هر وقت نام خدا برده شودتنها كساني هستند ، مؤمنان  
و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده ) كوشند و در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر مي(

و خويشتن را در پناه ( كنند و بر پروردگار خود توّكل مي، افزايد بر ايمانشان مي، شود مي
    .)سپارند دارند و هستي خويش را بدو مي او مي

   فرمايد: و مي
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از ، كه منافقند( كساني از آنان، شود نازل مي) هاي قرآن از سوره( اي هنگامي كه سوره  

اين سوره بر ايمان : گويند مي) كنند و برخي به برخي رو مي، روي تمسخر و استهزاء
همان ( ،و اما مؤمنان!) و آيا چيز مهم و مفيدي گفت و نمود؟( ؟م يك از شما افزودكدا

، نمايد نور آن بيش از پيش راه حق را بديشان مي( افزايد و بر ايمانشان مي) قرآن ي سوره

افزايش ايمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان  ي و از اين نزول قرآن كه مايه
   . گردند شادمان مي) شود مي

  : فرمايد حديث شفاعت مي قسمتي از در جپيامبر 
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تا ، گردانم بهشت مي و داخل آورم گروهي را از جهنم بيرون مي كنم و شفاعت مي

اند  خداوندا تنها افرادي در جهنم باقي مانده: گويم ي سوم يا چهارم مي اينكه در مرحله
  . كه قرآن آنها را باقي گذاشته است يعني مستحق جهنم هستند
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   كند: معرفي مييب را يكي از ابواب كفر و ناقض ايمان تكذخداوند در قرآن 
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ما را تكذيب ) جهاني ي هاي گسترده كتابهاي آسماني و نشانه( بيگمان كساني كه آيات  

درهاي آسمان بر روي ، دانند كه بدانها گردن نهند از آن ميكنند و خويشتن را باالتر  مي
و به بهشت وارد ) ماند ارزش مي ارج و اعمالشان بي و خودشان بي( گردد آنان باز نمي

كه به هيچ وجه امكان ( شوند مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد نمي
چنين ما گناهكاران را جزا و  اين ).گردند و لذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي، ندارد

    .دهيم سزا مي

  ���_��m��À���¿�������¾��½��¼l  :W��Lفرمايد:  و مي
و ، و حفظ منافع مادي، به سبب تعصب و تقليد كوركورانه از نياكان( بلكه كافران  

) آيات الهي و رستاخيز و بهشت و دوزخ را، كسب آزادي براي اشباع هوسهاي اهريمنانه
  . شمارند دارند و دروغ مي تكذيب مي

موجب ، مانند تكذيبه رسولشپيام  در مقابلرد كردن حكم خدا و تسليم نشدن 
را نپذيرد  پيامبرخدا را رد كند يا قضاوت و احكام كس حكم هر ، گردند ميايمان  نقض

ي دين بيرون  دايرهو از  شود به موجب آن نقض ميو در مقابل آن تسليم نشود ايمانش 

  . اين حقيقت را با نصوص قرآن و سنت به اثبات رسانديم قبالً .رود مي

  شوند كساني كه مرتكب گناهان كبيره مي

و همچنين ، كند نقض با شرك ايمانش را شود مگر اينكه مؤمن كافر نمي به اعتقاد ما
، كند مگر اينكه گناه را حالل بپندارد كه گناه كبيره انسان را كافر نميمعتقديم 
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: پروردگار هستند ي ت و ارادهئشوند محكوم به مشي مي مرتكب گناه كبيرهافرادي كه 
  . بخشد دهد يا مي اگر بخواهد آنها را عذاب مي

  : فرمايد خداوند مي
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هركس  ولي گناهان جز آن را از، بخشد شرك به خود را نمي) هرگز( بيگمان خداوند 
   .بخشد كه خود بخواهد مي

دهد  اگر بخواهد عذاب مي، خداوند است ي ت و ارادهئهر گناهي به جز شرك در مشي

 و يه از عفودر ضمن، آ، هنوز هم مؤمن هستند در حالي كه، بخشايد و اگر بخواهد مي

در ميان باشد هر گناهي چون اگر پاي توبه ، گويد بخشش آنها بدون توبه سخن مي

  . غير آنشود شرك باشد يا  ه ميبخشود

   فرمايد: خداوند مي

�m��y��x� � � �w� �v� �u��t� �s� �r�� � � � �q� �p� �o� �n
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و ، اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است
   .كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است

  . گذارد ميان كفر و فسق و عصيان تفاوت مي  يهبينيم كه آ مي

�� ���m"�: فرمايد پيامبر مي	' <,	&� ;�3� Z��,$ K���Y ��E  
آن را روايت  (بخاري و مسلم كفر است دادن به مؤمن فسق و كشتن او دشنام

   اند). كرده

شود كه گناهان  مي گيري گذارد، پس چنين نتيجه بين فسق و كفر فرق مي جپيامبر خدا 
   يكسان و مساوي نيستند.
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��� a\�v"�Y i� ��� Z��31: فرمايد مي ييا در حديث ديگر �� �7�38"� -N= i�$��*  

د (ترمذي و ابن نشو كه مرتكب گناه كبيره مي باشد مي شفاعت من براي افرادي از امتم

  .)اند آن را روايت كرده حبان
آنها با وجود اينكه مرتكب گناه كبيره  اين است كه بربراي آنها دليل  جشفاعت پيامبر 

   ي ايمان جاي دارند. هنوز در دايره اند شده

  ي زير نازل شد: آيه هنگامي كه

�m� �L��K��J��� � �I��H��G��F��� �E��D��C��B��Al 
 :��9���	�   

) پرستش چيزي با خدا( كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك  
) راه حق و حقيقت( يافتگان و آنان راه، امن و امان ايشان را سزا است، باشند نياميخته
    .هستند

هست كه كسي  از مامگر  عرض كردند: جدل اصحاب گران آمد و خدمت پيامبر بر 

شرك ظلم همانا (�d��c����b��aنازل شد كه:  آيه پس؟ مرتكب ظلم نشود
  ).بسيار بزرگيست).(بخاري آن را روايت كرده است

كند كه  فرق است بين ظلم و شرك، و بيان ميشود كه  از اين روايت چنين استنباط مي
   شرك بزرگترين ظلمهاست.هر ظلمي شرك نيست اما 

بر آنها  شريعت بر تفاوت مراتب گناهان مجازاتهاي مختلفي است كهدليل ديگر 
م يا صد جعقوبت زنا را ر مثالً عقوبت دزدي را بريدن دست، ،مترتب ساخته است

شتن قرار مجازات ارتداد را كخواري را هشتاد ضربه شالق و شراب مجازات ضربه شالق،
   .داده است

  : فرمايد خداوند مي
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   .را صد تازيانه بزنيد) و ازدواج ناكرده، حرّ، بالغ، مؤمن( هر يك از زن و مرد زناكار 
� :فرمايد و مي �
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اند به عنوان يك مجازات  دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده  

 حكيم است) در قانونگذاري خويش( چيره و) بر كار خود( و خداوند، الهي قطع كنيد
   ).كند تا مانع پخش آن گردد وضع ميو براي هر جنايتي عقوبت مناسبي (

   فرمايد: و مي
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، بر ادعاي خود( سپس چهار گواه، دهند اني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا ميكس  
در طول ( و هرگز گواهي دادن آنان را، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، آورند نمي) حاضر

  . هستند) و متمرّد از فرمان خدا( و چنين كساني فاسق، نپذيريد) عمر بر هيچ كاري
  : فرمايد مي جپيامبر 
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كشتن : سه چيزيكي از اين ي  حالل نيست مگر به واسطه خون هيچ انسان مسلماني
آن را (بخاري و مسلم . جماعت اسالمي ا شدن ازترك دين و جد زناي محصن و، انسان

   اند). روايت كرده
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  ايمان است نقض ارتداد موجب

همانگونه كه وضو با حدث  شود ايمان با از دين برگشتن تباه مي اعتقاد داريم كه
يا  د شدن به دين ديگروار و ارتداد همانگونه كه با جدا شدن از دين، گردد باطل مي

از وحي يا تكذيب آن هم ايجاد  چيزيد با اقرار نكردن به گير الحاد صورت مي
كردار نيكويش تباه  ي و اگر كسي در حال ارتداد از دنيا برود همه، گردد مي
  . گردد مي

  : فرمايد خداوند مي
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داشت و  بزرگ( براي آدم سجده: تيمكه به فرشتگان گف) را يادآوري كن( و هنگامي  

همگي سجده بردند جز ابليس كه سر باز زد و . ببريد) نه عبادت و پرستش، خضوع
    .كافران شد ي از زمره) به خاطر نافرماني و تكبر( و، تكبر ورزيد

براي ابد از رحمت  و ايمانش ضايع ،خداوند پيروي نكردفرمان  از هنگامي كه ابليس
   فرمايد: . خداوند ميخدا محروم گشت
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) تحت فشار و اجبار( بجز آنان كه-شوند  كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي  

چنين ! آري - استان گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايم وادار به اظهار كفر مي
و به دلخواه خود ( دارند خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده مي ي كساني كه سينه
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در ( و، شود گريبانگيرشان مي) در دنيا( خشم تند و تيز خدا)، پذيرند دوباره كفر را مي
   .عذاب بزرگي دارند) كيفر و، آخرت

ته و مستحق خشم و عذاب يعني اگر كسي بدون اكراه كفر ورزد ايمانش تباه گش
  . دردناك ابدي خداوند است

  : اش) موجب كشتن است يژه(البته با شرايط وكند كه ارتداد  بيان مي جپيامبر 

�  �LK ���B <� �@ �$��"(& �. ���� � ��	
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 او را بكشيد. اقدام عملي نمود)داد (و عليه شما هر كس دين و كيشش را تغيير 

  ايت كرده است).(بخاري آن را رو
 ي اعمال فرمايد كه مرگ در حال ارتداد موجب تباه شدن همه بيان مي براي ماخداوند 

  : انسان است

 m� ���r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h
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ي اعمالشان چنين كسان، دند و در حال كفر بميرناز آئين خود برگردكه از شما  انيكس

باشند و در آن جاويدان  مي) دوزخ( و ايشان ياران آتش، رود در دنيا و آخرت بر باد مي
  . مانند مي

   فرمايد: و مي
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ه و در اين را( افزايند شوند و آن گاه بر كفر مي كساني كه بعد از ايمانشان كافر مي  

بعد از گذشت فرصت كه از روي ناچاري يا در ( آنان ي هيچ گاه توبه) ورزند اصرار مي

   . شود و ايشان به حقيقت گمراهند قبول نمي) گيرد مرگ صورت مي ي آستانه
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ي  بمانند توبه باقي بر حال كفركساني كه بعد از ايمانشان كافر گردند و تا هنگام مرگ 

   شود. نميپذيرفته  هرگز آنها

  شريعت و صالحيتش براي هر زمان و مكاني جاودانگي

هر زمان و مكاني  و شريعت اسالم با، ايمان داريم كه اسالم عقيده و شريعت است
قرآن  در گر اينكهآيد م پيش نميچيزي براي انسان و اينكه هيچ ، سازگاري دارد

تكذيب آن رد كردن هر حكمي از احكام اسالم مانند  ،راهنمايي وجود داردبراي آن 
  . شوند ي اسالم مي رهموجب بيرون رفتن از داي، هر دو اين است و

  : فرمايد خداوند مي

�m��h��g��f�� �e��d� �c� �b� �a��`��_

il  :!"���	(   
امور دين ( چيز  ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كرده) آسماني( و ما اين كتاب

به نعمت ( رسان مسلمانان و مژدهرحمت  ي هدايت و مايه ي و وسيله) مورد نياز مردم
   .است) جاويدان يزدان

، هر چيزي كه امت اسالمي بدان دچار شود در قرآن راه حلي براي آن بيان شده است
   :اين بيان هم دو گونه دارد

  . ـ نص صريحي در مورد آن در قرآن وجود دارد1
  . سترا مشروع و حجت قرار داده اها لي كه قرآن آندالي ارجاع آن بهـ 2

   فرمايد: مي

�m��s��r� �q��p�� � � �o��n� �m��� � � �l��k� �j��i��h��g

tl  :O�A�D��	   



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     188

تو و  ي خدا كه برنامه( ين و راه روشني از دينيبر آ) مبعوث كرديم و( سپس ما تو را 

ين پيروي كن ياز اين آ، پس. قرار داديم) انبياء پيشين بوده است و اسالم نام دارد ي همه
و از هوا و هوسهاي ) ين رستگاري و راه نجات استيچرا كه آ( شن بروو بدين راه رو

   . آگاهي ندارند) خبرند و از راه حق از دين خدا بي( كساني پيروي مكن كه
پيروي و شريعتي كه ، ن شريعتي را با خود آورده كه از گمراهي معصوم استقرآ

يا هدايت قرآن يا ، داردن ي نفسهوا ي به غير ازمقابل نقطه هيچ، است اجراي آن واجب
  . نفس هواي

   فرمايد: خداوند مي 
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در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه ) دهيم به اين كه به تو اي پيغمبر فرمان مي( و 
و از آنان برحذر ، يشان پيروي مكنو از اميال و آرزوهاي ا، خدا بر تو نازل كرده است

ي كه يتو را از برخي چيزها) ورزي پوشي و خيانت و غرض با كذب و حق( باش كه
و احكامي را پايمال هوي و هوس ( خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند

   ).باطل خود نسازند
شده و از پيروي  كرده امربه حكم كردن به تمامي آنچه كه خداوند نازل  آيه در اين

   هوا نهي كرده است.
ي تنها راه نجات از گمراهي و يفرمايد كه پيروي از هدايت خدا بيان مي در جاي ديگر

دردناك در قيامت  معيشت در دنيا و عذاب سختيموجب  آنشقاوت و پشت كردن به 
  : است
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 يدياز بهشت فرو آ!) و اهريمن اي آدم و حوا( هر دو گروه شما با هم: خدا دستور داد  
دشمن برخي ديگر خواهند ) از فرزندانتان( برخي) و در آنجا، و در زمين ساكن شويد(

هركه از هدايت و رهنمودم پيروي ، و هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، شد
و از احكام كتابهاي ( و هركه از ياد من روي بگرداند  .گمراه و بدبخت نخواهد شد، كند

چون نه به ( خواهد داشت؛) اي و سخت و گرفته( زندگي تنگ)، آسماني دوري گزيند
) و نه تسليم قضا و قدر الهي خواهد گشت، قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد

گرد ) قيامت گسيل و با ديگران در آنجا ي به عرصه( روز رستاخيز او را نابيناو 
   . آوريم مي

كنند صحه  حكم نميي خداوند  كه به فرامين نازل شدهي ديگري به كفر كساني  آيه در

   فرمايد: ميگذارد و  مي

�m��}��|��{��z��y��x��w���v��u��tl  :
)*�+�'' 

و قصد توهين به ( ند كه خداوند نازل كرده استهركس برابر آن چيزي حكم نك 
  .او و امثال او بيگمان كافرند) احكام الهي را داشته باشد

حكم كه پيامبر را در تمام كارهايشان  سوگند ياد مي كند كه افرادي و در جاي ديگر
  : ايمان ندارند قرار ندهند

�m������¹��¸��¶�� � �µ��´��³��²��±��� � � �°���¯��®��¬
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آيند تا تو را در اختالفات و  به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي! نه، اما  
درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و 

   . باشند) قضاوت تو( كامالً تسليم
  : فرمودالوداع  �1^در  جپيامبر 

 �< ��$	K1� p�1 � (��
 �}��B(I ($(� Z�B d ���B +
 =() �L �� , �� 
K 3� (��H ��	 � �� Z �7�(@ �� I �� �H �5�Z�T� L
��� 
: شد دپيروي كنيد هرگز گمراه نخواهي هااگر از آنكه ، ام به جا گذاشته دو چيز ميان شما

  (مسلم آن را روايت كرده است). رسولش.كتاب خدا و سنت 

  ر دين مردود استهر بدعتي د

يي چيزها امور و بدترين، است جمحمد  هدايت، هدايتبهترين كه  ايمان داريم
خالف  به وجود آيد وآنچه در دين و هر ، اند هستند كه در دين خدا پديد آمده

 ترين و درست ترين ترين اعمال نزد خدا خالص و محبوب، سنت باشد مردود است
  . ستآنها

   فرمايد: خداوند مي

�m¹��À��¿��¾�� �½��¼��»��� � �ºÁ� ���Æ�� �Å��Ä��Ã��Â
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بدان كه ايشان فقط از هواها ، پاسخت نگفتند) اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و( پس اگر

تر از آن كسي است  تر و سرگشته آخر چه كسي گمراه! كنند و هوسهاي خود پيروي مي
 بدون اين كه رهنمودي از جانب خدا، خود پيروي كنداز هوي و هوس ) در دين( كه
  ! ؟باشد) بدان شده(

  : فرمايد مي جپيامبر 
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جاد كند كه در آن نيست مردود است. (بخاري و مسلم آن دين ما چيزي اي هر كس در

  .اند) را روايت كرده

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر و
 (l
 �K��	�(� � ��� �� �+ 
K 3� �+ �� � � (> 
K �7 �T� �b ��" (� (S
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دندان  چنگ و را باي م يافته و جانشينان راشد و هدايت سنت منبر شماست كه 

هر بدعتي كه و ، هستند بدعتهاچون بدترين امور  ،هااز بدعت آگاه و برحذر باشيد، بگيريد
  ند).ا . (ابوداوود و حاكم و ابن حبان آن را روايت كردهدر دين ايجاد شود گمراهي است

اشاره  اخالص و درستي آنهاستدر قبول اعمال كه به دو شرط اساسي ي زير  آيه

  : فرمايد مي

�m� � �ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä��ã��âl  :M^B��

���  
و در ، بايد كه كار شايسته كند، پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است

   .پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد
   يد:فرما و مي

�mR����Q���P���O��N��M���L��KS�����W����V�������U�������Tl  :c]+��     
همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدامتان كارتان   

   . و آمرزگار و بخشاينده است، او چيره و توانا. بهتر و نيكوتر خواهد بود
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  حاب و سكوت در مورد اختالفاتشانخشنودي از اصواجب بودن 

و دوران آنها ، يدگان اين امت هستندبرگز جايمان داريم كه اصحاب رسول 
ي از آنها را محبت و خشنود، استايمان  ي نشانهت ايشان حبو م، بهترين دوران بود

و هيچكدام از آنها را  كنيم در مورد اختالفاتشان سكوت مي ،زنيم با دلهايمان گره مي
  . دانيم نمي معصوم

  : فرمايد ميوصف اي  با چنين صفات حميدهخداوند اصحاب را 

�mC��B��AD��K��J�������I��H��G��F��EL�����P��O��N��M
T��S�� �R� �QU� �[�� � �Z� �Y� �X��W� � �V\��`�� �_� �^��]a��
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، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، خدا است ي محمد فرستاده  

آنان . بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
ر ايشان بر اثر سجده د ي نشانه. طلبند جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي
و اما توصيف ايشان در ، توصيف آنان در تورات است، اين. پيشانيهايشان نمايان است

خود را بيرون ) هاي خوشه( هاي انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
  هب، هاي خويش راست ايستاده باشد و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه، زده

آني از حركت . اند مؤمنان نيز همين گونه(. آورد ه شگفت مياي كه برزگران را ب گونه
و ، شوند يابند و بارور مي ها پرورش مي و جوانه، زنند و همواره جوانه مي، ايستند بازنمي

اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب . آورند شگفت ميه باغبانانِ بشريت را ب
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خداوند به كساني از ايشان كه . گين كندتا كافران را به سبب آنان خشم) كند مؤمنان مي
   . دهد ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

   :كند چنين بيان ميي آنها را  و پذيرفتن توبه

�m����³� �²� �±��°��¯��®� � �¬� �«� �ª� �©
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 ي و توبه) دادن منافقان به عدم شركت در جهاد از اجازه( پيغمبر ي خداوند توبه  

بد به  ي مثل ُكندي و سستي اراده و انديشه، از لغزشهاي جنگ تبوك( مهاجرين و انصار
مهاجرين و انصاري كه در . را پذيرفت) دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمه راه جهاد

فصل درو و چيدن ، سواري و زاد ي كمي وسيله، با وجود گرماي زياد( يروزگار سخت
بعد از ) و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند( از پيغمبر پيروي كردند) محصول خود

 .منحرف شود) از حق به سوي باطل( اي از آنان اندكي مانده بود كه آن كه دلهاي دسته
چرا كه او بسيار رؤوف و مهربان . پذيرفت آنان را ي باز هم خداوند توبه) در اين حال(

   . است
  نمايد: ميآشكار رضايت و خشنوديش از آنان را 

�m����l���k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a��`��_

��r��q��p��o��n��ml  :������	   
خدا . خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند  

از صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به ( را كه در درون دلهايشان دانست آنچه مي
گذشته از ( و فتح نزديكي را، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، نهفته بود) اسالم

   . پاداششان كرد) نعمت سرمدي آخرت
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   فرمايد: و مي

�m��I��H��G���F��E��D��C��B��A
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و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش ، پيشگامان نخستين مهاجران و انصار  

خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از ، گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند
درختان و ( زيرو خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در ، خدا خوشنودند

اين است پيروزي . مانند ها جاري است و جاودانه در آنجا مي آن رودخانه) كاخهاي
   . بزرگ و رستگاري سترگ

  نمايد:  وصف ميو مهاجرين را به صدق و انصار را به رستگاري 

�m��¬� �«� �ª� �©� � � �¨��§��¦� �¥��¤� �£��¢
±��°��¯��®²����¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´���³

�¿��¾����½���É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À
Ï����Î���� �Í���Ì��Ë��ÊÐ�����×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ

� � �Ø��J��I��� � �H� � � � � �G��F� �E��D��C� �B��A

��X��W��V���U��T��S��R��Q��� �P��O��N��M��L��Kl 
 :QG�	 − ��   

بيرون م از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود يهمچنين غنا  
و خدا و پيغمبرش ، خواهند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي. اند رانده شده

ين يآ( آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه  .اينان راستانند. دهند را ياري مي
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دارند  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند( را آماده كردند و ايمان را) اسالم
كنند به  و رغبت نيازي نمي و در درون احساس، اند يش ايشان مهاجرت كردهكه به پ
هرچند كه ، دهند و ايشان را بر خود ترجيح مي، ي كه به مهاجران داده شده استيچيزها

نگاهداري و مصون و محفوظ ، كساني كه از بخل نفس خود. خود سخت نيازمند باشند
، آيند س از مهاجرين و انصار به دنيا ميكساني كه پ. ايشان قطعاً رستگارند، گردند

اند  ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته! پروردگارا: گويند مي
تو داراي رأفت و ! پروردگارا، اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده و كينه. بيامرز

   . رحمت فراواني هستي
و كفر و فسق و ، محبوب و مزين گردانيده قلب آنها ان را درفرمايد كه ايم و بيان مي   

  : شايند ساخته استوناخ زشت و در دلهايشان گناه را

�me��d��c��b��af��������q��p��o��n���m��l��k�� � � � � � � � � � � � �j��i�� � � � �h��g
z��y��x�� � � � � � � �w� �v� �u��t� �s��r{� ���~��}� �|
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 ).قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد( شما است بدانيد كه پيغمبر خدا در ميان  

اما خداوند ايمان . به مشقت خواهيد افتاد، هرگاه در بسياري از كارها از شما اطاعت كند
و كفر و نافرماني و ، را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است

كه داراي اين صفات ( فقط آنان، گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است
و كفر و فسق و عصيان در نظرشان ، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزين، هستند

   . راهيابند و بس) منفور و مطرود است
  : فرمايد مي جپيامبر 
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. سپس دوران بعد از آن و سپس دوران بعد از من .رين دوران دوران من استبهت
   اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده

كساني كه كند  فرمايد و بيان مي از دشنام دادن به اصحاب نهي مي يدر حديث ديگر

گران هرگز به منزلت و مقام آنها نخواهند رسيد و اعمال آنها از دي آيند بعد از آنان مي
  : بهتر است هر چند كمتر هم باشد
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 به، كوه احد طال ببخشد ي اگر يكي از شما به اندازه، دشنام ندهيد صحاب منبه ا

  . يا نصف بخشيدن اصحاب ارزش نداردپيمانه و يك  ي اندازه

از و  ما را به محبت آنها تشويق ،دهد در مورد آنها به ما هشدار مي جهمچنين پيامبر 

  : كند برحذر ميدشمني با آنها 
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هركس آنها را دوست بدارد او را دوست خواهم ! بهراسيد در مورد يارانم از خدا

  . كنم با او دشمني ميو هر كس آنها را دوست نداشته باشد ، داشت

  وحدت امت اسالمي

و اساس اين ، دست هستنديكنانشان معليه دشو يك امت  مسلمانان ايمان داريم كه
سلمانان همه با هم و م، اسالم و گردن نهادن به شريعت الهي است ،اتحاد و اجتماع
عرب و هيچ هيچ عربي بر غير، مختلف باشند و كشوررنگ  ،زبانداراي  برادرند هر چند

 اهل قبله ي اين ميدان همه و ،تقوا ي برتري ندارد مگر به وسيلهسفيدي بر سياه فضل و 

كه با اين دهد مگر كسي كه يكي از ضروريات دين را ناديده بگيرد  را در خود جاي مي

با  شانو جايگاه مسلمانان به نوع ارتباط منزلت، رود مي اسالمي بيرون ي جامعه زا كار
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و را طرد كرده باشد و كسي ا ج شود كه حضرت كسي طرد مي، بستگي دارد جپيامبر 
و ، داد فرموده باشداو را دوست و نزديك قلم جو دوست است كه رسول نزديك 

هليت است و اسالم آنرا جا ،اسالم بر اساس به جزپيوند دوستي و دشمني دعوت به 
  . گردد مي جاو داند و موجب خشم و غضب خدا و رسول  مشروع نمي

  : فرمايد مي چنينخداوند در مورد اتحاد و انسجام امت اسالمي 

�m���U��T��S��R��Q��P��O���N��Ml  :������(�   
ين واحد و يو آ( بوده اي ملّت يگانه) همگي، پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد( اين  

 پس تنها مرا پرستش كنيد، شما هستم ي و من پروردگار همه) ي دارندييكتا ي برنامه

    ).به خداي واحد كند بايد رو، واحد ي با برنامه، چرا كه ملّت واحد(

ايماني كه متضمن تصديق پيام  كه اساس وحدت اسالمي ايمان است ـفرمايد  و بيان مي

مسلمانان برادر هستند  ي كند كه همه باشدـ و ثابت مير برابر آن دوحي و تسليم شدن 
  : داشته باشدهم وجود  يبرخي از آنها مشكالت ميان هر چند

�m²��±��°�¯��®��¬³����¹��¸��¶���µ��´l  :H��IG���   
و از ، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد، فقط مؤمنان برادران همديگرند  

   . تا به شما رحم شود، روا داشته باشيدخدا ترس و پ
  كند: زدن به يك ريسمان واحد امر مي  و در جاي ديگر به چنگ

�mf��e��d��c��b��ag�����el  :#��$� %&���   
   .خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد) ناگسستني قرآن( ي و همگي به رشته

  : كند نين حصر ميو مؤم دوستي و واليت را در خدا و پيامبر او اي ديگر يهدر آ

�m��Ã��Â�� � �Á��À��¿��¾�� �½� �¼��»��º��¹��¸��¶

Äl  :
)*�+���   
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تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را   
   . كنند آورند و زكات مال به در مي به جاي مي

   فرمايد: كه ميكند، آنجا  مي نهي كفارهر گونه دوستي با  از مؤمنين را و

�mw��v��u� �t��s��r��q� � �p��o��nx� ���z� � �y

��¡�����~��}��|��{l  :�������''   
مگر . كافران را به جاي مؤمنان به دوستي نگيريد! ايد اي كساني كه ايمان آورده  

بر اين كه شما هم ( خواهيد حجت و برهان آشكاري عليه خود به دست خدا دهيد مي
    ).جزو منافقانيد؟

  فرمايد: و مي

�m´��³��²��±��°��¯��®��¬µ����»��º��¹��¸���¶

Ã���Â��Á��À�����¿��¾��½��¼Ä��Ç��Æ��ÅÈ����Ì��Ë��Ê��Él 
 :#��$� %&�	   

و هر كه ، مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند  
خدا ) رحمت( وي را در چيزي از) اي او با خدا گسسته است و بهره ي رابطه( چنين كند

 ايشان مصون داريد و) اذيت و آزار( خويشتن را از) ناچار شويد و( مگر آن كه-تنيس
خود برحذر ) نافرماني( و خداوند شما را از -)به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد(

   . به سوي او است) همگان( دارد و بازگشت مي
   فرمايد: و مي

�m�G��F��E��D��C��B��A���N��M��L��K���J����I��H

��t����Q��P��Ol  :O�"�$+��   



   199    آنچه هر مسلماني بايد بداند

شما نسبت بديشان . دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد! ي مؤمنانا
در حالي كه آنان به حق و حقيقتي ايمان ندارند كه ، ورزيد كنيد و مودت مي محبت مي

   .براي شما آمده است
  : ا يك معيار وجود دارد و آن هم تقوا استبراي برتري تنه كه فرمايد و بيان مي

�mo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��ep����r����q
u��t��sv����{��z��y���x��wl  :H��IG���   

و شما را تيره تيره ، ايم آفريده) به نام آدم و حواء( ما شما را از مرد و زني! اي مردمان  
و هر كسي با تفاوت و ويژگي خاص ( اسيدايم تا همديگر را بشن و قبيله قبيله نموده

انساني نقشي جداگانه  ي جامعه ي و در پيكره، دروني و بيروني از ديگري مشخص شود
خداوند مسلّماً . ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي ).داشته باشد

   . است) مه چيزكس و ه  و از حال همه، از پندار و كردار و گفتار شما( آگاه و باخبر
   نمايد: ميتأكيد يز بر اين معني چنين ن ج پيامبر

� �" fU �c �,(	 �� �� Á (d �c +�' �j �+ ´ (  �� �,(	 �� ��@ �� ���' x� (r
 �� Z �I� �� �' �=() �� x� (r
 �� Z �7�� �� �=() ���' �¥���	
 � �j �+ Á (d
 �' �� �� �& �K 1�' �j �+ �� � �� (� �� �� ´ (  �� �+: �K O�B	�(� ��() �� � ��' �j �+ �& �K 1   � �_�Y"���3�Z 

هيچ فضل و  يعربهيچ ، پدر شما يكي است، پروردگار شما يكي است، اي مردم
سفيد فضلي بر ، هيچ فضلي بر عرب ندارد نيز عربغيرو ، عرب نداردبر غير برتري

احمد و بزار آن را روايت  (امام ي تقوا. مگر به واسطه سياه و سياه فضلي بر سفيد ندارد

   اند). كرده

اي با هم  هيچ گونه همخوانياسالم دعوت به دعوت به جاهليت با  كند كه و بيان مي
   ندارند:

� � �" x� �l �� �.� �O �@ �Z�� �� �l ��� �l � (� �$ �Q(� �@ (p��(� (�� ��
 : �K + �& y �+ �&
 � ��.K1� �
  �� =() �� �.� �< �/� �� �� �j �� =() �� �j
 �/� �� ��  ����31 ��� � S\��R � �_� Z 
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اي  :مردي گفت جهنم زانو خواهد زد.آتش  درهر كس مردم را به جاهليت فراخواند 
نماز بخواند  چه بله اگر :فرمود؟ نماز هم بخواند و روزه هم بگيرد چه اگر خدا رسول

   اند). . (احمد و ترمذي و ابن حبان آن را روايت كردهوروزه هم بگيرد
 گنديده پليد وچنين دعوتي را  ج در حديث امام بخاري از جابر روايت شده كه پيامبر

  : است معرفي كرده
� #A(���	
 �� �� � �Q � �* �{x  ج�� �,�	 x� �l �� ��" (� (l� ����
 � (� �=� �I �� 
� ���� �I y�B �r ��" (� (l� ����
 � (� x¥��Q �$ �, �� �}��� � �< ��

 � 4" (�� ��Q�' �� �T �7 �@ �.� �< �� (�� ��Q� Ë�	 � �" 3C (�� ��Q� �
 �.� �< �� 
 K �+
 �� �H y�B �r 
 o�" (� �S �o� �� �� 3C (�� ��Q� �
 �� (��� �@
 3A(���	
 �© �� �\�@ ��" (� (l� �� �d ��	 � �" 3C (� (l� ����
�  ج  (V %�g �@ Z� �ug �S � �� �.� �< �Z �� (p��(� (�� ��
 (� ��' : �K + �& �.� �� � �� �.� �O �@

 #C (� (l� ����
 (p �, T �7(� (	 �.� �< �C (�� ��Q� Ë:  3A(���	
 �.� �O xp  ج@� ���(� �% �� �u(� �@ � ��K �+ �&5Z 
همراه ايشان  مهاجرينبسياري از ، نگي رفتيمه جب ج همراه رسول خدا: گويد جابر مي

مرد انصاري  كه ،آب دهانش را روي مردي انصاري انداختيكي از مردان مهاجر ، بودند
 و مرد مهاجر، و با فرياد كردن و داد زدن از انصار كمك خواست، عصباني كردخيلي را 

رسيد و ايشان هم تشريف آوردند  جپيامبر تا اينكه خبر به ، هم از مهاجرين مدد طلبيد
جريان را ؟ چه شده است: سپس فرمود؟ كنيد چرا به جاهليت دعوت مي: و فرمودند

   .است پليد و ناشايسترا رها كنيد چون  اين گونه دعوا :فرمود جپيامبر ، تعريف كردند
  : فرمايد مي يدر حديث ديگر

 (l� �@ �� �A (O �H x� (� G �� (k� �� J�(� � �� �� \�@ �� (p��(� (�� ��
 �p��#� �+ Z �7� �+ �� �� -�' � �< �� �l �� �* �+ ���
 �=() �/ �&U K�� �� Z�B Q �' �A (O �S x�
 �}
 �� �H � (� �/ �&U �� S\��R � C��C ���YZ 

 انسانها، كبر جاهليت و افتخار به پدران را از شما دور گردانيده استهمانا خداوند 
از خاك به وجود  نيزو آدم  فرزندان آدم هستندهمه ، زيانكارمتقي باشند يا فاجر مؤمن 

  اند). (ابوداوود و ترمذي آن را روايت كرده. آمده است

  : فرمايد مي و
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 ���H� �< � �� ��  ��(� (�� �l xp ��B (O �@ ��(B �O �@ op�� �� �+ � �e� �" � �' �p�� �� �+ �|() K �+ � �" ��' �p�� ���,(	 �� ��� �" �p�� #d (+ �p �"
 �� �� �m xp 
Z<,	� ����Y 

و براي آن به خشم بيايد و بدان دعوت كند  بجنگدقوميت  گمراهي هر كس زير پرچم
(مسلم آن را . مرگش مرگي جاهلي است، و آنرا ياري دهد و در اين راه كشته شود

  روايت كرده است).

  رهبر و مسئوليت مردم در مقابل اووجوب نصب 

، و فرايض اسالم است ترين آرمانهات عظمي يكي از بزرگايمان داريم كه امام
امامت در نگهداري و پاسداري از اسالم و سياست اسالمي براي زندگي دنيا 

 هنگامي كهتا  آورند مسئوليت خود را به جا نمي لمانانمس، است جپيامبر جانشين 
  . اع نكنندمراند اتفاق و اج نها سياست ميبر امامي كه با كتاب خدا بر آ

   طور ضمني به اين اصل اشاره دارد:ي زير به  آيه

�m����Æ��±���°��¯��®��¬��«��ª����©l  :�������	   
اعم از آنچه خدا شما را ( نتها رادهد كه اما دستور مي) مؤمنان( بيگمان خداوند به شما

ي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها يو چه چيزها، در آن امين شمرده
   .به صاحبان امانت برسانيد) اند امين دانسته
ن ها را به افراد شايسته واگذار كنيد يكي از ايامانت ي يه اين است كه همهمفهوم آ

 اي شايسته انت را به افرادپس بايد اين ام، ي و رهبري استدار امانت دولت، هاامانت

  . دنيي آن برآ واگذار نمود كه از عهده

  : فرمايد مينيز  جپيامبر 

� ��
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   .امير باشدمگر اينكه يكي از آنها  ا هم باشندبدر صحرايي  كه سه نفر براي جائز نيست
 و ؟ي به آن نيستدر چنين جمع كوچكي امير الزم باشد در جامعه چگونه نياز وقتي
باشد براي  چنين تشريعياگر براي سه نفر  ؟گرداند را واجب نمي شريعت آن چگونه

  . در امان باشندظلم و تجاوز از تا  گردد الزم ميبه طريق أولي جامعه 
صحابه بعد از فوت حضرت ، اجماع امت است در اين مورد هاترين برهانو از قوي

حتي ، اجماع كردند و قبل از هر چيز به تعيين امام پرداختند وجوب امامتبر  جرسول 
   .دانستند مقدم ج را بر تجهيز و تدفين رسول خدا نآ

نصب امام  ائمه در وجوب نه در ميان ميان امت و نه در: فرمايد قرطبي در اين مورد مي
  !! است و اشتباهمگر ديدگاه ضعيفي كه از اصم روايت شده ، ندارداختالفي وجود 

(يا  ل نصب امام اين است كه بسياري از واجبات شرعي بدون اماميكي ديگر ازدالي
 ي حدود، اجراي احكام، مرزباني، تجهيز سپاه، مثالً اقامه، شوند اجرا نمي حكومت)

 ي قاعده ربنا ب و ،آيند ميامام بر ي تعيين قاضي و غيره تنها از عهده برقراري امنيت،
اين احكام » ن آن ممكن نباشد خودش هم واجب استهر چيزي كه واجب بدو«اصولي 

  . اجرا شوند آنها بايد باشد تا امام قابل اجرا نيستند پس امامواجب بدون 
 سرگردانيو  هرج و مرجمشكالت فراواني مانند  باعث نبود امام، لگذشته از اين دالي

اي كه  گردانند به گونه را واجب ميبودن امام ، چنين مشكالتيبه وجود آمدن ، دشو مي

   وجود ندارد.آن گذارند و راه فراري از  اي باقي نمي هيچ شك و شبهه

  : فرمايد مي علي
المؤمنين اي امير: گفتند فاسد، چه صالح باشد چهالزم است مردم حاكمي داشته باشند 

اما حاكم ظالم ، كنيم بودنش را احساس ميضروري ايم و  هصالح را ديد ما حاكم عادل و

شود و جهاد  حدود و ايجاد امنيت مي ي موجب اقامه :فرمود؟ و فاجر چرا ضروري است

  د.كن را تقسيم مي ماندازد و غناي منان را به راه ميبا دش
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  حقوق ائمه

 آنچه در دستوراتشانبودن در مقابل آنها و تسليم  ننصيحت كردكه ايمان داريم 
   است واجب و ضروري است. معروف و مشروع

  : فرمايد مي ج پيامبر

����"� �/�"� , �/ �& �,ml��� �� ?l�m : � G�,	&� ^��" � �"���" � ����8" � �
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اي رسول  براي چه كسي: گفتيم، خواهي استنصيحت و خير، دين :فرمود ج پيامبر

(مسلم آن را . آنهاو عموم  ي مسلمين رسولش و ائمهو  خدا، كتاب براي :فرمود؟ خدا
   روايت كرده است).

 نصيحت پيشوايان با كمك كردن به آنها در اجراي حق و پيروي از آنها و پند و اندرز
كنند صورت  ي كه فراموش مييمهربانانه و دلسوزانه بديشان و يادآوري چيزها دادن

مادامي كه بر مردم به پيروي از آنها  تشويق و ن عليه آنهانكردقيام  و همچنين، گيرد مي
   ديگر مصاديق نصيحت براي آنان است.راه راست خداوند باشند از 

ي از آنها تا وقتي كه كتاب خدا را مبناي كار نساء به اطاعت و پيرو ي سوره 59 ي يهآ

  : فرمايد اشاره مي خود قرار دهند

�mÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç�����ål  :�������(   
محمد  ،خدا( و از پيغمبر) با پيروي از قرآن( از خدا! ايد اي كساني كه ايمان آورده

دهان مسلمان خود و از كارداران و فرمان، اطاعت كنيد) با تمسك به سنّت او ،مصطفي
مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم ( يديفرمانبرداري نما

   .)باشند
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عت از اطا كند كه اين را نيز بيان مي گرداند اما المر را واجب ميا پيروي از اولييه اين آ
» اطيعوا«چون لفظ ، كتاب خدا و سنت رسول استچارچوب آنها مطلق نيست بلكه در 

  . برد االمر اين لفظ را به كار نميكند اما براي اولو را براي رسول تكرار مي

  : فرمايد مي جپيامبر 

���� ;��E <8�' `�m� �� ^3��� ���� ��E XD31 �3$ <8�,$ -����� �� � ����>� � ���� 5
Y"� ����S��[3Z 

بر  سرش زخم چركين دارد بر كهي حبشي ا دهگوش دهيد و اطاعت كنيد هر چند بر

(بخاري آن را روايت كرده .كند عمل ميكتاب خدا به كه  هنگاميشما گماشته شود تا 
   است).

  : فرمايد مي ييگردر حديث د

^����� ���/ �� 0� ��E �� @1� #�' ^$��"� � h�	"� Q�&� X,$ , h�� �' ^����� ��� ���'
5^$�> 0 �Z��,$ K���Y 

بر انسان مسلمان واجب است كه گوش فرا دهد و اطاعت كند چه دوست داشته باشد 
اطاعت  و دادن در اين حال گوشكه صيت مأمور گردد عمگر اينكه به گناه و م ،يا نه

  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. جايز نيستكردن 

  : فرمايد مي ج پيامبر

������ �� ����,' �3,m B��n � ��/ ^U�� ���$�' )����� h/�� �� , �$��/ �M] Q�: ��'
 �����'$�Mu� K   )رواه مسلم5(

ه او اخالص و نسبت ب ش را در دست او نهادبا امامي بيعت كرد و دست كس هر
اگر كسي ديگر آمد و با او بر امامت ، توانايي از او اطاعت كند ي بايد به اندازه، داشت

(مسلم آن را از حديث عبداهللا بن عمرو بن عاص . منازعه كرد گردن دومي را بزنيد
  روايت كرده است).
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  جماعت رحمت و تفرقه عذاب است

و خداوند و ، عذاب است جبمو رحمت و تفرقهي  مايهايمان داريم كه جماعت 
را از تفرقه و اختالف نهي اند و مردم  دستور داده همدليبه جماعت و  ج رسولش
غير و همراهي جماعت با پيروي از حق و اطاعت از امام مسلمين در ، اند فرموده

  . گيرد صورت مي معصيت خدا
  : فرمايد مي جپيامبر 

^$#��� <8�,$ ,�m���"� � <E�/� � 5� �_�Y �:�� ��� � S\��RZ 
با جماعت باشيد و از تفرقه بپرهيزيد. (احمد و ترمذي و ابن ماجه آن بر شماست كه 

  اند). را روايت كرده

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر

;�\$ ^m��"� � ^_� ^$#�� 5�_�YZ 
(امام احمد آن را روايت كرده . جماعت موجب رحمت و تفرقه موجب عذاب است

  است).
  : فرمايد به پيروي از حق و اجماع دعوت مي ديگر در حديث

P^,� G�3� � G�n X,$ <%/C X' ��mv'� ;��8"� -N� � , X,$ �v��� ^�0� �\N �� �
^$#�� XN � B�1�� 0� ��"� X' �%,E � Q��N0� X�/ � ^,� G�3� � ��n 5ZC���C��� ����Y 

و سه فرقه تقسيم به هفتاد  نيز ن امتاي، دو فرقه تجزيه شدند و اهل كتاب به هفتاد
(ابوداوود آن . هستند ماعتكساني كه پايبند جآنها در آتش هستند مگر  ي همه ،شوند مي

  را روايت كرده است).
بنا بر اين ، ذكر شده است هاي گمراه و اهل هوا فرقهدر اين حديث جماعت در برابر 

پيروي از حق ، مورد نظر است نظر نيست بلكه چيزي كهقلت و كثرت افراد مد ،حديث
  . باشند خالف آنجهان م ي است هر چند همه
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ه است كه بعضي از آنها را نقل در اين مورد روايات فراواني از بزرگان نقل شد
  : كنيم مي

اگر جماعت دچار فساد شد و منحل گشت تو بايد از مبادي و : گويد نعيم بن حماد مي
  . هر چند در اين كار تنها باشي پيروي كني فاسد شدناصول آن قبل از 

اطاعت از ، هدف از دستوراتي كه در مورد پيروي از جماعت آمده :گويد ابو شامه مي

چون حقيقتي كه جماعت ، شمار پيروان حق كم باشند و مخالفان بيهر چند ، حق است
  . به كثرت اهل باطل نگاه نكنيد، تر استوار است به پيامبر و اصحاب نزديكبر آن است

هر كس چيزي از اميرش ديد : گفتاند كه  ي و مسلم از ابن عباس روايت كردهبخار

ي يك وجب از  به اندازهپسنديد بر آن صبر داشته باشد، چرا كه هر كس  را نميكه آن 
   دور شود و بر اين حال بميرد بر مرگ جاهلي مرده است.جماعت 

  : كند روايت مي جخدا  مسلم از عرفجه از رسول

�R� ���1�� -:� X,$ h�� <E��� � <E ,<E��$ KD/ �� �/�/ ,<8�$�� ���/ �� ,
��,�m�' 5 

 هستيدتحت امر او را عليه كسي كه شما  خواست كسي پيش شما آمد و هر گاه
   بكشيد.بشوراند يا ميان جماعت شما تفرقه بيفكند او را 

  سروريراه رسيدن به 

ستند براي زنده نگه داشتن اين امت و تحقق اعتقاد داريم كه ايمان و جهاد تنها راهي ه
ين ايمان نو همچ، دين ي يافتن آرمان و آرزوي خالفت و قدرت بر جهان براي اقامه

 آنگيري دين و استقامت بر آن و دعوت به سوي م كه جهاد به معني تالش براي فراداري
  . آيد مي كه در اين راه براي مسلمان پيشاست ي يحق و تحمل سختيها راهدر  جنگو 

  : فرمايد مي فضيلت جهادخداوند در 
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عذاب بسيار اي رهنمود سازم كه شما را از  ! آيا شما را به بازرگاني و معاملهاي مؤمنان  
، و در آوريد ايمان مي ) به خدا و پيغمبرش(و آن اين است كه   دردناك دوزخ رها سازد؟

از هر چيز (يد اين براي شما اگر بدان. كنيد راه خدا با مال و جان تالش و جهاد مي
و  ،بخشايد گناهانتان را مي )خدا ،اگر اين تجارت را انجام دهيد(  .بهتر است )ديگري

آن جويبارها  )كاخها و درختان(گرداند كه از زير  شما را به باغهاي بهشتي داخل مي
دهد كه در باغهاي بهشت  هاي خوبي جاي مي و شما را در منازل و خانه ،روان است

گذشته از اين ( .پيروزي و رستگاري بزرگ همين است. اند واقع شده ،جاويدان ماندگار
كه در پرتو آن (نعمت ديگري داريد كه پيروزي خدادادي و فتح نزديكي است  )نعمتها

ي كه قابل توصيف و بيان يبه چيزها(و به مؤمنان مژده بده  )افتد مكه به دست شما مي
   ). با الفباي انسانها به انسانها شناساند و فراتر از آن است كه ،نيست

  فرمايد: و مي

�m� �±� � � �°� �¯� � �®� �¬��«��ª� �©� �¨� �§²��
¹�� �¸� �¶� �µ� �´� �³º� ���¿� �¾� �½� �¼� �»
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. كند بهشت خريداري مي )بهاي(جان و مال مؤمنان را به  )كاالي(بيگمان خداوند   
اي است كه خداوند آن  اين وعده. در راه خدا بجنگند و بكشند و كشته شوند )آنان بايد(
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 )به عنوان سند معتبري ثبت كرده است(تورات و انجيل و قرآن  )كتابهاي آسماني(را در 
؟  تر است خدا به عهد خود وفاكنندهو چه كسي از  ،راستين آن را داده است ي و وعده

. و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است ،ايد شاد باشيد اي كه كرده پس به معامله
   

  : كند بخاري از ابي هريره روايت مي
� �|() x� �l �� �k� �l.K1� �

  ج  �-() ���(i�B T �H � �� �.� �< �L �� (l�' �� �.� �< �&� �� ( �
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 ��
 �© �� �% ��(	 �- ���(i�B T �" � �� �� �.� �< ��(i 6 �H �� �� �/K ���H �� � �! 6 �H �� �� �/K �O�B �@ � �� (c T �� �� �% ��H =�' �� (�� �c  K�� �' �.� �<
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جهاد ثواب  ي ري راهنمايي كن كه به اندازهمرا به كا: آمد و گفت جمردي پيش پيامبر

مدتي كه مجاهد به  تواني آيا مي، كنم چنين چيزي پيدا نمي: پيامبر فرمود ،داشته باشد

: مرد گفت؟ رود تو به مسجد بروي و هميشه نماز بخواني و روزه بگيري ميدان جهاد مي

ي كه اسب فرد مجاهد ي مسافت به اندازهگفت: ابوهريره  ؟!ند چنين كندتوا مگر كسي مي

   (بخاري آن را روايت كرده است). شود. كند براي او ثواب نوشته مي طي مي

  : كند بخاري از انس بن مالك روايت مي
�(@ � �� �� ��� Q 3�	
 �$�	 �=�' �� ��� Q 3�	
 �|() �� (l � �" =�' �L 3 �»�" x N �% (��
 ��� (+ �$�	 �{K �d �" ��� �+ � (� � �� ��() � �� : �� �" ��(� ��� (� �?	
 

: �� %�' oh �� �� ���B O�� �@ ��� Q 3�	
 �|() �� (l � �" =�' �L 3 �»�" �$ �Q(� �@ (h �&� �� �?	
 (� ��@ � (� �C��\�	
 L
��� 
آرزوي بازگشت به  او بدهنددنيا را به  ي شود اگر همه كه وارد بهشت مي اي بندههر 

در راه خدا به شهادت  ديگر بارگردد و به دنيا بر كند آرزو مي كه مگر شهيد، نداردآنرا 

كند. (بخاري آن را  مشاهده ميبراي شهيد را  خاصياحترام  فضل و او از آنجا كه، برسد
   روايت كرده است).
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ترين حديثي است كه در مورد فضل و ارزش اين حديث بزرگ: گويد بطال مي ابن

، كند مگر در جهاد ود را فدا نميچ كاري انسان جان خدر هي، شهادت روايت شده است

  اعمال بهتر است. ي بدين علت از همه

  : فرمايد در مورد تشويق به فراگيري علم و تالش در راه آن مي ج پيامبر

 )#,$ ��' X��3/ )�U/�> 2,� ��� ,^�� X"� )�U/�> �� �� -%� <,	�YZ 
هشت را براي او هموار رود به بخداوند راه و، هر كس راهي را براي طلب علم بپيمايد

  . كند مي

  : فرمايد مي جپيامبر 

Gn� X' 0� �	1 0 :K�� X' ��8,N X,$ ��,	' )0�� �� ��R] -:� , �� ��R] -:� �
�%�,�/ � �� X.U/ �%' ^�8�� 5�Y��,$ K��Z 

مردي كه خداوند ثروت فراواني بدو ـ 1ادت تنها در دو مورد درست است حس

علم و  به او مردي كه خداوندـ 2كند  ف ميررا در راه خدا ص آنبخشيده و او هم 

   دهد. كند و به مردم ياد مي او هم بدان قضاوت مي، داده استحكمت 
در راه  مجاهدت نفسبه  ،روايت كرده جفضاله بن عبيد از رسول خدا  ي كهدر حديث

  : شده استاشاره چنين تسيلم و اطاعت از قانون خدا 
 �:�%&� � 5555;�
\"� � �/���� ��N �� , �� ^$�> X' �	�
 �N�: �� �N��&� �

-:��$ 5 ����Y�_�Z  
و مجاهد كسي است كه براي ، كند را تركمهاجر كسي است كه گناه و معصيت 

  . كند مبارزه ميخدا با نفس خود  ي برنامه از اطاعت

عليه كافرين ي حجت  و اقامه وحيابالغ و بيان خداوند در اشاره به تالش براي 

  فرمايد: مي
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از كافران اطاعت مكن  )استوار و كوشا باش و ،در تبليغ رسالت و دعوت به حق(پس   
و (قرآن با آنان جهاد بزرگ  )ي اسلحه(و با  )و به دنبال هوسها و خرافات ايشان مرو(

   . را بياغاز )تبليغاتي ي همه جانبه

  : فرمايد مي ج پيامبر

<8�	"� � <8	�
� � <8"����� ���8"� ���N�:5<E�1 � ��31 ��� � X7�	
 � �_�YZ 
(احمد و نسائي و ابن حبان و . كنيد تالش و جهادعليه كفار  تانو زبان جانبا مال و 

  اند). حاكم آن را روايت كرده
و جواب  آنبه سوي كفار و دعوت آنها  بهاسالم  رساندن پيام جهاد زبان شامل

ييهاي مشركين گو كه گزافه مسلماناني پاسداري از ودفاع  و، شبهات وارده بر شريعت

  . شود ،مينها را متزلزل و سست كرده استآ

كنند كه  ند به جهاد با شمشير اشاره مي بسياري از آياتي كه در قرآن در باب جهاد آمده

   فرمايد: ه ميك آيه ، از جمله اينبه بعضي از آنها اشاره شد
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 .كند بهشت خريداري مي )بهاي(جان و مال مؤمنان را به  )كاالي(بيگمان خداوند   
اي است كه خداوند آن  اين وعده. دا بجنگند و بكشند و كشته شونددر راه خ )آنان بايد(

 )به عنوان سند معتبري ثبت كرده است(تورات و انجيل و قرآن  )كتابهاي آسماني(را در 
؟  تر است خدا به عهد خود وفاكنندهو چه كسي از  ،راستين آن را داده است ي و وعده
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. اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي است و ،ايد شاد باشيد اي كه كرده پس به معامله
   

  : شده است:اشاره جهادهاي چهارگانه به  نيز عصر ي سورهدر 

ÎÎ ÎÎ�m��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

���Q����P��O��N��Ml  :d9��� − �  
و فرصت تالش او براي نيل به سعادت  ،زندگي انسان ي كه سرمايه(سوگند به زمان   

و كارهاي  ،آورند مگر كساني كه ايمان مي  .انسانها همه زيانمندند  )!دو جهان است
 )در عقيده و قول و عمل(و همديگر را به تمسك به حق  ،كنند شايسته و بايسته مي

در تحمل سختيها و دشواريها و دردها و (ي يو يكديگر را به شكيبا ،كنند سفارش مي
   ). گردد ا ميكه موجب رضاي خد(نمايند  توصيه مي )ييرنجها

  انبر مسلم انحق مسلم

و اينكه ، حرام است مسلمان ديگر ايمان داريم كه خون و مال و ناموس هر مسلماني بر
نمايد و  نمي اورا تحقير ،كند هرگز به او ظلم و توهين نمي ،است مسلمان برادر مسلمان

اه از او هر گ و، دعوت مسلمان واجب است تكه اجاباينو ، سازد عيبش را فاش نمي

براي او طلب اش  در جواب عطسه كند دهد و نصيحت پند او را بايد طلب نصيحت كرد
و هنگام رسيدن و مالقات كردنش بدو سالم كند و اگر بيمار شد به ، هدايت كند

  . عيادتش برود و اگر وفات كرد در خاكسپاريش شركت كند
ناحق را  به ختن خونري، سختگيري كردهخيلي ، ريزيخونكشتن و خداوند در مورد 

   فرمايد: پس مي، موجب خشم وغضب و نفرين در دنيا و آخرت قلمداد فرموده است
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و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او (و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد   

كيفر او دوزخ است  )آيد و كافر بشمار مي ،د و چنين قتلي را حالل بداندرا به قتل برسان
گيرد و او را از رحمت خود محروم  ماند و خداوند بر او خشم مي و جاودانه در آنجا مي

   . بيند سازد و عذاب عظيمي براي وي تهيه مي مي
تا  است هبراي قتل عمد تشريع فرمود مجازاتي عادالنهبه عنوان خداوند قصاص را 

و ، خاطر اولياي دم گردد تسالي ي مايه و همچنينديگران منع شوند  كشتنمردم از 
  شود.پاك  جرم زشتجامعه از لوث اين 

  فرمايد: خداوند مي

�m|��{��z��y���`��_��~��}a����£l  :
������	 

قصاص  )قانون مساوات و دادگري( ،كشتگان ي درباره !ايد اي كساني كه ايمان آورده 
   .بر شما فرض شده است

   فرمايد: آنگاه ميو 

�m��¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤l  :
������( 

بنابر مصلحت و (حيات و زندگي است  ،براي شما در قصاص !اي صاحبان خرد  
. اين است كه قانون احكام است ي ق و نكاتي كه در همهياو دق ،حكمتي كه در آن

باشد كه تقوا پيشه  )خونريزي بپرهيزيدتجاوز و  قصاص را براي شما وضع كرديم تا از
   . كنيد

   فرمايد: و مي
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هر كس كه . حرام كرده است - جز به حق-را نكشيد كه خداوند كشتن او را و كسي   
 )اين ،كه نزديكترين خويشاوند بدو است(به صاحب خون او  ،مظلومانه كشته شود

قصاص خود را درخواست و قاتل را به  ،كه با مراجعه به قاضي(ايم  قدرت را داده
دو نفر و  ،و به جاي يك نفر(ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند  )مجازات برساند
گمان صاحب خون  بي). زدديگري را هالك سا ،يا اين كه به عوض قاتل ،بيشتر را بكشد
   ). چرا كه حق قصاص را بدو داده است(است  )از سوي خدا(ياري شونده 

  : فرمايد مينيز  جپيامبر 

-� 0 `C ��n S�1�� 0� <,	� ���� : ��"�� ��"� ,X
��"� @�}"� � , �/�" F���"� �
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زناي مرتكب اينكه كسي را كشته يا  ز نيست مگرخون هيچ مسلماني جايريختن 
مقابل جماعت و گروه  در كند و دينش را تركيا كسي كه و باشد  شدهمحصن 

   بايستد. انمسلمان
  : فرمود جرسول خدا  روايت شده است كه طابوبكر صديق از 

 (����	
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، هرگاه دو مسلمان با شمشير به جان هم بيفتند قاتل و مقتول هر دو در آتش هستند
چون او هم : فرمود؟ رود تل مجرم است مقتول چرا به آتش مياي رسول خدا قاگفتم: 

   اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده .بر كشتن برادرش حريص بود

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
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مشغول آن جرم باشد تا وقتي  اشاره كندمسلماني سمت به  يآهن يسالحهر كس با 
  . هر چند آن فرد بردار تني او باشد، گيرد. رد نفرين فرشتگان خداوند قرار ميمو

فرمايد كه در روز قيامت اولين قضاوت خداوند در مورد خون  ديگر بيان مي يدر حديث
  : است

Q���"� X' ����U"� `�/ ��"� �� X.U/ �� l��5����Y <,	�Z  
  . گيرد خون است ت مورد محاسبه قرار مير روز قياماولين چيزي كه د

دهد  آداب اسالمي را به مسلمين ياد ميحجرات برخي از  ي سوره وند در آياتي ازخدا

  : فرمايد نهي مي اخالق زشت ازبرخي را از ارتكاب آنها و 

�m��Ê��É����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾����½��¼��»��º
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زاء نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استه !ايد اي كساني كه ايمان آورده  

  زيرا چه ،و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء كنند ،شايد آنان بهتر از اينان باشند ،كنند
و  ،ي قرار ندهيديديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجوو هم ،بسا آنان از اينان خوبتر باشند

بعد  ،چه بد است )براي مسلمان( .يكديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد
ي يو طعنه زدن و عيبجو ،دالّ بر تمسخر(آلود  سخنان ناگوار و گناه ،ايمان آوردن از

از چنين اعمالي و (كساني كه  !گفتن و بر زبان راندن )و به القاب بد خواندن ،كردن
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و با  ،و با سخنان نيشدار(ايشان ستمگرند  ،دست برندارند و توبه نكنند )اقوالي
به ديگران ظلم  ،آميز ردم به القاب زشت و توهينو ملقب گرداندن م ،گيريها خرده

كه برخي از  ،از بسياري از گمانها بپرهيزيد !ايد اي كساني كه ايمان آورده ).كنند مي
؛ آيا و يكي از ديگري غيبت ننمايد ،دري نكنيد و جاسوسي و پرده ،گمانها گناه است

 ي ؟ به يقين همهردخود را بخو ي هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده
غيبت نيز چنين است و از آن  ،و از آن بيزاريد(آيد  خواري بدتان مي شما از مرده

   . پذير و مهربان است گمان خداوند بس توبه بي ،از خدا پروا كنيد )بپرهيزيد و
  : فرمايد مديگر ميدر چارچوب حقوق مسلمانان بر ه جپيامبر  
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هر ، سپارد كند و او را به دست دشمنان نمي يمسلمان برادر مسلمان است به او ظلم نم

و هر كس مسلماني را از غم و ، برود خداوند ياور او است مسلماني برادر كس به كمك
و هر ، غصه نجات دهد خداوند او را از مشكلي از مشكالت قيامت نجات خواهد داد

اند (بخاري و وشاند خداوند در قيامت عيب او را خواهد پوشكس عيب مؤمني را بپ
   ).اند مسلم آن را روايت كرده
  : كه كرده استبخاري از براء روايت 

 3A(���	
 � �Q�� �u  ج  (� � V�B 1 ( 2
 �� (�" (� �³
 � �+ �� (� �� ��	
 (p �O � �r �.� �< ��' (� �� ��	
 (Z �H� �% � �+ � �Q�� �u ��� �1 � �+
 #�	
 �� (���� #H
 �� (°" (���
 (h �&��� (,(� ��� �T(� � �Q �� ���' �� (p �� (6	
 (p��(QU �� # #Á�O	
 �� (k
 �� d �³
 (h �����( �
 �� (©���"  (�� (d ? �H �� (*(F��� ��


 (/K�����
 ( e�Q �� (Z (T O��
 (�
 �� �() �� A(+
 ��	
 (p ��� �l() �� (/ �0 �T	
 #& �� �� (�(t� �,	
5 
از انگشتر طال و حرير  :ما را از هفت كار منع كرد و به هفت چيز دستور داد جر پيامب

آميخته  كتانو پوشيدن لباس  كردن شبيه به زنانخود را  زربافت و ي پارچه و ابريشم و
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و جواب  تشييع جنازهظروف نقره نهي كرد و به عيادت بيمار و  خوردن در و با حرير
  . جا آوردن سوگند و ياري مظلوم دستور داد دعوت و به قبول عطسه و سالم و

و حرام ، شوند يد كه به فساد ميان مردم منجر ميفرما ذايلي نهي ميي ديگر از ردر حديث

  : دهند قرار ميتأكيد موردبودن خون و مال و ناموس مسلمان را 
I� , �°,� ��� j+ Z7�,� ��" �� 
���
�H �� 
K����H �� 
K?l��H �� 
��1�m � �
 &��+ 
KQK

 ���� :KOB	
 5$	�Â �� L�O� �� $d��" � :Z�T�
 K%' Z�T�
 5o�Q
K%)−  �0� L��� |) N?"�
 �{
��−  $	��� $�& x/
�r Z�T�
 j+ Z�T�
 �I 5Z�T�
 L�%' �O� =' ¤	
 �� �kC��
 �T��

8�+� Y ����Z<,	� 
نسبت به الي خود تمجيد نكنيد، بيهوده از كانسبت به هم حسد نورزيد و در معامله 

، به هم پشت نكنيد و بر بيع همديگر معامله نكنيد همديگر كينه و بغض نداشته باشيد،
او را  كند، مسلمان است، بر او ظلم نميمسلمان برادر ، برادران هم باشيد! اي بندگان خدا

ي خود  ينهبه سو سه بار _!؛ تقوا اينجاستشمارد و او را كوچك نمي نمايد خوار نمي
ه برادر مسلمان خود براي شخص مسلمان همين اندازه از شر كافي است ك _اشاره نمود

برويش و آ، شخون :مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است هر چيزي از؛ را تحقير كند
   (مسلم آن را روايت كرده است)..مالش

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
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 ي عيوب و مسائل پوشيده، هاستسخنترين  دروغ، گمانزيرا ! از گمان بپرهيزيد

، نسبت ديگر حسد نورزيديكبه  ،ننماييد همديگر راسوسي ديگران را دنبال نكنيد و جا
  . ران هم باشيددبرا! اي بندگان خدا، كينه نداشته باشيد و به هم پشت ننماييد به هم

  : فرمود جاست كه پيامبر  از ابي ايوب روايت شده
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، دبرادر مسلمانش سخن نگويسه شب با  بيشتر از براي هيچ مسلماني روا نيست كه
(بخاري ند.كبهترين آنها كسي است كه اول سالم ، همديگر را ببينند و به هم پشت كنند

  اند). و مسلم آن را روايت كرده

  : كند روايت مي جهريره از پيامبر  ابو
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به  كهرا اي  خداوند هر بنده، شوند نبه و پنچشنبه درهاي بهشت باز ميدر روزهاي دوش

مگر مردي كه با برادر دينيش دشمني ، دهد مورد آمرزش قرار ميشرك نورزيده باشد  او

 آن، كنند منتظر بگذاريد تا با هم آشتي مي اآن دو ر: فرمايد خداوند مي، و كدورت دارد

(مسلم . كنند دو را منتظر بگذاريد تا آشتي مي آن، كنند دو را منتظر بگذاريد تا آشتي مي
   آن را روايت كرده است).

  تحريم غيبت

 ي بارهسخن گفتن در :غيبت به معني، ايمان داريم كه غيبت يكي از گناهان كبيره است
به طوري كه اگر بشنود از آن ناراحت  ،كسي پشت سر اوصي صفات و ويژگيهاي شخ

خواه ذكر صفات فرد ، دندر آن شخص موجود باشواقعاً بحث شده  صفاتهر چند  شود
 در هيچ صورتي غيبت كردن مشروع نيست مگر، رمز وبا زبان باشد يا نوشتن يا اشاره 

 ي درباره هشدار ،هپند و موعظ ،پرسش شرعي ،شرعي مانند رد ظلم يبراي هدف اينكه
  . باشد كسياز يا تعريف و تمجيد و  چيزي نامشروع براي تغيير ، طلب كمكشر و بدي
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�mR���Q��P��OS����Y��X��W���V��U��T: فرمايد خداوند مي
[��Z\����dl  :H��IG���   

؛ آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر ايدو يكي از ديگري غيبت ننم
   .آيد خواري بدتان مي شما از مرده ي  ؟ به يقين همهخوردخود را ب ي مرده

چون طبيعت  شده استكشيده تصوير  به زشتيدرنهايت پستي و در اين تمثيل غيبت
برادر  ، گوشتگوشت آن پذيرد چه رسد به اينكه ، خوردن گوشت انسان را نميسالم

   !!استآن هم در حالي كه مرده  تني يا ديني خودش باشد
  : فرمايد غيبت را اينگونه تعريف و بيان ميدر حديثي  جپيامبر 
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: فرمودداناترند. خدا و رسول خدا : عرض كردند؟ دانيد غيبت چيست مي: پيامبر فرمود

: گفتند، نها را دوست نداردتان با صفاتي كه آ ي برادر ايماني سخن گفتن درباره بحث و
غيبت و  ،صفات در او يافت شدند آناگر  :فرمود؟ داراي آن صفات هم باشد چه اگر

   . (مسلم آن را روايت كرده است).بهتان است ،دناگر در او موجود نباش
  : فرمايد غيبت مشروع مي نوعي از بهاشاره خداوند در 

�m��K��J�I��H��G��F����E��D��C��BL����Q��P��O��N���Ml  :�������'	  
نند و عيوب همديگر را فاش سازند دري ك كه افراد بشر پرده(خداوند دوست ندارد   
تواند از  كه مي(مگر آن كسي كه مورد ستم قرار گرفته باشد  ،ي گشاينديزبان به بدگو )و

و خدا  )شخص ستمگر شكايت كند و بديهاي او را بيان دارد و او را دعا و نفرين نمايد
   . است )از كار ظالم(آگاه  )دعاي مظلوم و(شنواي 
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، گويدب بدون دروغ سخن ظلم او ي درباره ز ظالم شكايت كند واكه مظلوم ز است جاي

  . تر است بخشش بهتر و براي مسلمان زيبنده هر چند عفو و
   :است شهآمده است حديث عاي در اشاره به غيبت مباحيكي از رواياتي كه 
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سفيان مرد بخيلي است كه اي رسول خدا ابو: گفت ج هند دختر عتبه خطاب به پيامبر
پيامبر ، مجبورم پنهاني از مال و ثروتش چيزي بردارم، دهد نميم را فرزند من و ي نفقه

(بخاري آن را  برداراي شايسته  خودت و فرزندت به گونه ي كفايت به اندازه :فرمود
   روايت كرده است).

شايند واند كه براي او ناخ ابوسفيان را به بخالت متصف كرده در اين حديث نزد پيامبر
  . است

كنند و هشدار دادن  فساد و افرادي كه آشكارا فساد ميمباح بودن غيبت اهل در مورد 
   شه است كه گفت:اين روايت از عايدوري كند  آنها به مخاطب تا از
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ه او اجازه ب: واست پيامبر در مورد او فرمودورود خ ي اجازه ج مردي از رسول خدا

، وقتي داخل شد پيامبر با مهرباني با او سخن گفت، بدترين برادر اين قوم است كه دهيد
در مورد او چنين فرمودي ولي با او مهربان : وقتي بيرون رفت خطاب به پيامبر گفتم

اش از  اطر شر و فتنهاست كه ديگران به خبدترين مردم كسي ، شهاي عاي: فرمود ؟!بودي
   . (بخاري آن را روايت كرده است).او بگريزند
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 ،در آن دوران منافق بود، اند آن مرد عيينه بن حصن بوده است برخي از اهل علم گفته

در ، خواست حال و وضعيت او را براي اطرافيان بيان كند تا بدو غره نشوند پيامبر مي

، زد كه دال بر ضعف ايمانش بودند ي از او سر مييكارها ،حيات حضرت و بعد از آن
به را  پيامبر او، و در دوران ابوبكر او را اسير كردند، مرتد شد جپيامبر بعد از فوت 

هاي نبوت  اين كالم حضرت يكي از نشانه، وصف كرده بودبدترين مرد عشيره  عنوان

 د كه ايشان فرموده بود.پيش آمهمانگونه  در مورد اين مرد چون ،آيد ه شمار ميايشان ب
براي تشويق او و همفكرانش به اسالم  كردعلت اينكه حضرت با او با مهرباني رفتار 

مهرباني  با دنيوي همراه ياعتمبلكه تنها  نكردحضرت هرگز او را مدح و تمجيد  و، بود
   .بخشيدبه او 

آيات وارده  باشد كه تمامي طلب كمك براي تغيير منكر مي ،غيبت مباح يكي از موارد
   به آن اشاره دارند: در باب امر به معروف و نهي از منكر

�mp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��fq����r

��u��t��sl  :#��$� %&��'   
تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام (بايد از ميان شما گروهي باشند كه   

كي كنند و امر به معروف و نهي از منكر دعوت به ني )شريعت را بياموزند و مردمان را
    .و آنان خود رستگارند ،نمايند

  : فرمايد در مورد امامان ظالم كه مي جيا حديث پيامبر 
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آنها بتازد مؤمن است و هر كس با زبان با آنها جهاد كند مؤمن  هر كس با دست بر

بعد از اين سه مرحله هيچ ايماني ، است و هر كس با قلب با آنها مبارزه كند مؤمن است
   ده است).(مسلم آن را روايت كر. وجود ندارد
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رود و هدف از  تشخيص افراد به كار ميدر مورد مباح بودن غيبتي كه براي شناختن و 

   كند: چنين روايت ميابوهريره ، نيستيا تقبيح كسي  دار كردن شخصيت لكهآن 
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بعد از دو ركعت سالم  ولي ،هر را به امامت خواندهمراه ما نماز عصر يا ظ جپيامبر 
در ميان  ،سپس كنار ستوني در جهت قبله رفت و با حالت نگراني بدان پشت داد، داد

مردم با شتاب بيرون رفتند و گفتند نماز كوتاه شده  جمعيت ابوبكر و عمر نيز بودند،
فراموش يا است  ه شدهآيا نماز كوتا: اليدين بلند شد و خطاب به پيامبر گفتذو، است

راست  :گفتند؟ گويد ذواليدين چه مي: پيامبر به دوروبر نگاه كرد و فرمود؟ كرديد

و  پيامبر بلند شد و دو ركعت ديگر خواند، گويد تنها دو ركعت نماز خوانديد مي

   اند). ي سهو برد. (بخاري و مسلم آن را روايت كرده سجده

 بنابراين براي تشخيص و معرفي فرد، ذواليدين: گويد پيامبر در حديث به آن مرد مي
چون ، اما اگر براي تحقير باشد حرام است، ز است كه با اسم مستعار او را نام بردجاي

اين سخن  :رد كرد و فرمود، شه را در مورد آن زن كه گفت كوتاه استپيامبر سخن عاي
  . شه تنها شناختن يا معرفي آن زن نبودن هدف عايچو، غيبت است

غيبت يعني ياد انسان در پنهاني بدون حضور خودش با اوصافي  :فرمايد مام نووي ميا

رود كه ناروا و باطلي را  و اصل بهتان براي چيزي به كار مي، كه آنها را دوست ندارد
راي شش هدف اما غيبت ب، حرام هستند ي اينهاهر دو، نسبت دهندمستقيماً به فردي 

  : گردد ز ميشرعي جاي
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ر فرد ديگر تواند نزد حاكم يا ه مظلومي كه مورد ظلم واقع شده مي فرد: ظلم ـ هنگام1
مثالً ، تعريف نمايد اود از ظالم شكايت كند و جريان را براي كه قدرت رد مظلمه دار

  . فالني اينگونه به من ظلم كرده است :بگويد
، و درست كار به راه صوابگناهـ كمك طلبيدن بر تغيير منكر و نامشروع و هدايت 2
فالني چنين كاري انجام : بگويد بگيرد، را خطاكارتواند جلوي  به كسي كه مي مثالً

  . دهد او را از آن كار منع كن مي
و ؟ د كه چنين كندآيا حق دار، فالني با من چنين كرده: مثالً به مفتي بگويد: ـ استفتاء3

  ؟ راه چاره براي نجات از آن چيست
در مورد : اما بهتر اين است كه بگويد، ز استجاي در مواقع ضروري چنين چيزي

هر چند نام ؟ چيست حكمشمردي يا شوهري يا پدر يا هر كس ديگري كه چنين كند 
: سفيان ديديم كه گفتهمانطور كه در حديث هند همسر ابوز است بردن فرد هم جاي

  . سفيان مرد بخيلي استابو
  : ين هم چند حالت داردو ا، اي هشدار دهد از شر و فتنهـ مسليمن را 4

با ، ـ بيان حال افرادي كه راوي حديث هستند تا صحت و سقم حديث مشخص شود
  . داري از شريعت واجب است اجماع مسلمين اين كار جايز است حتي براي نگه

  . تواند عيب مورد نظر را بيان كند ـ هنگام مشورت خواهي مي

خوار يا  ي دزد يا زناكار يا شراب بندهدار يا  بيند كه كاالي عيب ـ اگر فردي را مي

تواند مشتري را به عيب و نقص آنها راهنمايي كند تا  مي، كند آنها را معامله مي ي نمونه
  . دچار ضرر و زيان نشود

و ، گيردز او علم فرارود تا ا بينيد كه نزد فاسق يا مبتدعي مي ـ اگر طالب علمي را مي
ضروري حال و وضعيت او براي شاگرد  بيان در ميان استشاگرد  گمراه شدنترس 
  . است
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اري انجام ي خود را به خاطر عدم صالحيت يا بدك كه وظيفه هستـ اگر مسئولي 

و از ، تا او را بشناسد كردحال او را براي فردي كه بر او قدرت دارد بيان  بايد ،دهد نمي
   انجام وظيفه به نحو احسن كند.او غافل نشود و او را وادار به 

 استبگير  زن يا رشوهخوار يا راه شراب شود مثالً كه آشكارا مرتكب گناه مي ـ فردي5

ز نزد كسي كه از او اطالع دارد جاي غيبتش، دهد نشان ميمردم  بهخودش گناهانش را 
گذشته  موارديكي از  ز نيست مگر به سبباو اطالع ندارد جاي اما نزد فردي كه از، است

   .كه آنها را بيان كرديم
ي مانند كور و لنگ و آبي و كوتاه و غيره معروف يهاـ براي شناسايي افرادي كه به لقب6

 اما بيان اين القاب براي تحقير، ز است با اين اوصاف آنها را شناسايي كرديجا، هستند
با صفات ديگري شناخته  كه اگر امكان داشت وآيد  حرام است و غيبت به شمار مي

  . مشروع استاروا و غيرن بكار بردن آنها، دنشو
  

  مسلمانان ارتباط با غير

در  با ما ي است كهانمسلماندالت اساس ارتباط و عالقه با غيرو ع نيكيايمان داريم كه 
  . حال صلح هستند

  : فرمايد خداوند مي
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دارد از اين كه نيكي و بخشش بكنيد به كساني كه به سبب  نمي خداوند شما را باز  
خداوند نيكوكاران را . اند اند و از شهر و ديارتان شما را بيرون نرانده دين با شما نجنگيده

   . دارد دوست مي
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رج ظلم كردن به اهل ذمه را حرام فرموده و در اين مورد شدت به خ جپيامبر اسالم 
  : دهد است و به عامل آن هشدار مي داده

 �� 6 �Q (��(t ( N ��(� �o�� �S �$� (� �� �%�' ��' ($(B �<� �t �� K �@ �$ �6 �� �I ��' �$ ���O�B Q
 ��' 
 o� (�� �, �� �Z �� �« � �� ���' �$ �c� (c �r � �Q�g �@ 
 (p ����� (O	
 �/ K �" �XU%�� � C��C ���Z 

اهل ذمه ظلم كند يا او را تحقير نمايد يا او دي از فرهر كس به  كه گاه باشيدآ: فرمود
يا بدون رضايت چيزي از او بگيرد ، را به كاري مكلف كند كه از قدرتش خارج است

   اند). (ابوداوود و بيهقي آن را روايت كرده. من در روز قيامت عليه او گواه خواهم بود

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
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در حالي كه ، رسد تل برساند بوي بهشت به مشامش نميذمي را به ق فرديهر كس 

   (بخاري آن را روايت كرده است). .رسد ي آن تا مسير چهل سال به مشام ميبو

  اسالمي ي در جامعه جايگاه شورا

ي حكم اسالمي امنهج و روش اهل سنت و جماعت و اساس و مبن اورايمان داريم كه ش
حاكم  تعيشر اصول هنگامي است كهالبته اين ، باشد ي درست مي نتيجهو راه رسيدن به 

   مردم آن را با رضايت خاطر قبول كرده باشند. باشد و
دهد كه به مشورت و  عصوم و متصل به وحي است دستور ميخداوند به پيامبرش كه م

  : خواهي با اصحاب بپردازدنظر
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پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني 
قاطعانه (تصميم به انجام كاري گرفتي  )پس از شور و تبادل آراء(و هنگامي كه . كن

   .بر خدا توكّل كن )دست به كار شو و
  : دهد اسالمي قرار مي ي مشورت را يكي از صفات اساسي جامعه اي ديگر آيه در

�m��s��r��q��p��o��n���m��l���k��j��i��tl  
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و نماز را چنان كه بايد  ،گويند و كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي  
و از  ،مشورت با يكديگر است ي ر پايهرايزني و ب ي و كارشان به شيوه ،خوانند مي

   . كنند صرف مي )در كارهاي خير(ايم  ي كه بديشان دادهيچيزها
كشاند  مينيز  را به داخل خانوادهاست كه خداوند آن  اي اندازهاهميت امر مشورت به 

  : ا با آن حل و فصل كننداز شير گرفتن كودك رمانند شير دادن و مسائلي جزئي  حتي تا

�mÅ��Ä�����åÍ��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æl  :
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از  )كودك را زودتر از دو سال(خواستند با رضايت و مشورت همديگر  )والدين(اگر 
  .شير بازگيرند گناهي بر آنان نيست

بيشتر از ايشان با به طوري كه هيچ كس گرفتند   نيز همين منهج قرآني را پي جپيامبر 

هيچ كس را نديدم گويد:  رد. ابو هريره در اين باره ميك ياران و دوستانش مشورت نمي
   با يارانش مشورت كند. جكه بيش از رسول خدا 

ند و در پيش گرفت در ن بزرگوار راجانشينان بر حقش راه آ جبعد از حضرت رسول 
از ميمون بن مهران  صحيحبيهقي با سند ، ندخواهي به ايشان اقتداء كردمشورت و نظر

يا در دوران خالفتش كرد  هر گاه ابوبكر مشكلي پيدا مي :گفته كند ك روايت مي

رد اگر در قرآن حل آنرا پيدا ك براي حل آن به كتاب خدا نگاه مي، آمد مشكلي پيش مي

تا بر  طلبيد اش را در آن منبع نوراني مي آورد و گمشده رو مي جپيامبر كرد به سنت  نمي
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آمد و از  بيرون مي، يافت آن دست نمي اگر در سنت هم به حل، اساس آن قضاوت كند

به ياد دارند تا بر اساس  جپرسيد آيا در اين مورد سنتي از حضرت رسول  مسلمين مي

شد بزرگان و عالمان  اب هم سنتي در اين مورد پيدا نمياگر پيش اصح، ن قضاوت كندآ

 در مبارك را بعد از ابوبكر عمر هم اين روش، كرد و با آنها مشورت ميخواند  را فرا مي
  . پيش گرفت

با  ،هر كس بدون مشورت :كند كه فرمود روايت مي طر بن خطاب بخاري از عم
نداخته دي را كه به او بيعت داده به خطر اكسي بيعت كند در حقيقت جان خود و آن فر

  . است
با بزرگان علم در امور مباح  جامامان بعد از حضرت رسول : فرمايد بخاري مي

ن و آينات قريتب، عمل بپوشانند ي ديدگاه جامه ترينرو تا به ميانه، ندكرد ميمشورت 

چه پير و چه  ،هصحابقاريان آوردند.  و به چيز ديگري رو نمي كردند سنت را اجرا مي

كردند و از  در مقابل كتاب خدا سكوت ميو ، بودند طعمر  مشورت طرف ،جوانشان

   رفتند. آن فراتر نمي

  منكرز و نهي ا امر به معروف

ترين شعائر دين مبين  معروف و نهي از منكر يكي از بزرگ ايمان داريم كه امر به
و ، باشد مي محرمات آنموجب حمايت از اسالم و پاسداري از كه ، اسالم است

  . داردو مصلحت توان وجوب آن بستگي به 
  : فرمايد ند ميخداو

�mp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��fq����r
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تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام (بايد از ميان شما گروهي باشند كه   
دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر  )شريعت را بياموزند و مردمان را

   . و آنان خود رستگارند ،نمايند
اين مسئوليت اداي نها براي اي از آ كه عده را مكلف كرده است خداوند امت اسالمي

ي كه دارند بر تك تك آنها بر حسب موقعيتهر چند اين وظيفه ، خطير قد علم كنند
   واجب است.

   فرمايد: در جاي ديگري مي

�m���W��V��U���� � �T��S��R��Q��P��O��N
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مادام (ايد  بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده )داي پيروان محم(شما   
مثل (و اگر اهل كتاب . يد و به خدا ايمان داريدينما ر به معروف و نهي از منكر ميام )كه

از باور و (براي ايشان بهتر است  ،ايمان بياورند )ين درخشانييشما به چنين برنامه و آ
و خارج از (ايمانند و بيشتر ايشان فاسق از آنان با )كمي ي هولي تنها عد. يني كه برآننديآ

   . هستند )ف آنيحدود ايمان و وظا
كه دوراني است ، دورانبهترين و در هر زمانيست.   عهجامو يه براي هر امت آاين 
امر به معروف و نهي از  ،اساس اين فضل و ارزش و ،مبعوث شده است آندر پيامبر 

ها بهترين امت (كساني كه پيامبر در ميان آنها مبعوث شد) آنها، استمنكر و ايمان به خدا 
 سوي تا انسانها را آزاد كنند و به به پا خاستندبراي مردم از همه بهتر هستند چون  و

  . ورندبيااسالم 
از جانب  فرمايد كه رها كردن اين مسئوليت مائده بيان مي ي سوره د درخداون

  : ديگرد شانپيامبران از سوي آنها كردن موجب نفرين اسرائيل بني
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اين بدان . اند د و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شدهواسرائيل بر زبان داو كافران بني  

از حد  )در ظلم و فساد(كردند و  سركشي مي )از فرمان خدا(خاطر بود كه آنان پيوسته 
كشيدند و همديگر را از  دادند دست نمي آنان از اعمال زشتي كه انجام مي  .گذشتند مي

اي  (چرا كه دسته !كردند و چه كار بدي مي. دادند كردند و پند نمي زشتكاريها نهي نمي
و بدين وسيله همه مجرم  ،ودندنم شدند و گروهي هم سكوت مي مرتكب منكرات مي

   . گشتند) مي
 ي وسع و توانايي هر فرد ي اين مسئوليت به اندازهفرمايد كه ادا بيان مي ج پيامبر  

  : باشد مي

���� ����,' )��8� <8� S�� �� ,�
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اگر با دست نتوانست با زبان ، را با دست تغيير بدهد ديد آن هر كس از شما منكري را
ترين  اين ضعيف، ي خود را ابراز كندگر با زبان نتوانست با قلب نگرانا، را تغيير بدهد آن

  . ايمان است ي مرحله
آنها را به صبر ، چون معموالً امر به معروف و نهي از منكر همراه اذيت و آزار است

  : فرمايد توصيه مي
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و فرصت تالش او براي نيل به سعادت  ،زندگي انسان ي كه سرمايه(سوگند به زمان   
و كارهاي  ،آورند مگر كساني كه ايمان مي  .!انسانها همه زيانمندند  )دو جهان است

 )در عقيده و قول و عمل(گر را به تمسك به حق و همدي ،كنند شايسته و بايسته مي
تيها و دشواريها و دردها و در تحمل سخ(ي يو يكديگر را به شكيبا ،كنند سفارش مي

   ). گردد كه موجب رضاي خدا مي(نمايند  توصيه مي )ييرنجها
فرمايد چون معموالً  به صبر و شكيبايي سفارش مي، بعد از توصيه و سفارش به حق  

  . شود ه حق بال و درد و محنت سرازير ميدعوت ب بعد از

   فرمايد: و پند و اندرز لقمان به پسرش را چنين بيان مي

m����Ã� � ÂÁ��À� �¿��¾½��¼��»��º���¹��¸���¶��µ
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و به كار نيك دستور بده و از كار بد  ،نماز را چنان كه شايد بخوان !اي پسر عزيزم  
اساسي و (اينها از كارهاي . رسد شكيبا باش و در برابر مصائبي كه به تو مي ،ننهي ك
   . است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد )مهمي

  اقسام مردم در طلب علم

  : مردم در طلب علم سه گروه هستند به باور ما
، دهد ي ميجز مذهب كسي كه براي او فتو، هيچ مذهبي ندارد: سواد ـ عامي و بي1

در گاه فرد عامي  و هر، بايد مفتي او به علم و دين و ادب و اتباع سلف مشهور باشد
 باتقواترينبايد به نظر و ديدگاه داناترين و ، دچار مشكل و اختالف شد فتواي مجتهدين

  . كافي است ي نيك او هشهرت و آواز نيز براي شناختن عالم، آنها برگردد
خواهد علم را از يكي از مذاهب مدون دوران خود كه  : كسي كه ميـ طالب علم2

شافعي و حنفي و مالكي و حنبلي هستند و امت اسالمي بر صحت و مقبوليت آنها اتفاق 
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احكام  ي ادله با گزيند و به كتب معتبر همراه مييكي از اين مذاهب را بر، گيردفرا  دارند

  . رسدب اجتهاد يا استقالل فكري ي كند و به درجهتا مدارج علمي را طي ، كند ميمراجعه 

 ي بايد همه، كسي كه قدرت اجتهاد دارد و به استقالل فكري رسيده است: ـ عالم3

  . و حق ندارد از هيچ مجتهدي تقليد نمايد، ي شرعي استنباط كند امور را از ادله

  : فرمايد نحل مي ي سوره 44و  43 ي يهخداوند در آ
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نه ( ؛فرستاد ي را براي ابالغ رسالت ميا بايست خداوند فرشته : ميگويند مشركان مي(  
ما پيش از تو نيز جز  )بايد بدانند كه. تو را كه فردي تهيدست و انساني چون ما هستي

براي (پس . ايم روانه نكرده )به ميان مردم( ،ايم اني را كه بديشان وحي فرستادهمرد
اين (اگر  ،بپرسيد )از كتابهاي آسماني همچون تورات و انجيل(از آگاهان  )روشنگري

ل يهمراه با دال )پيغمبران را(  ).اند نه فرشته كه پيغمبران همه انسان بوده(دانيد  نمي )را
و قرآن  ،ايم و همراه با كتابها فرستاده )،دالّ بر پيغمبري ايشان(ر روشن و معجزات آشكا

ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده  را بر تو نازل كرده
قرآن را مطالعه كنند و (و تا اين كه آنان  )كه احكام و تعليمات اسالمي است(شده است 

   . بينديشند )مطالب آن ي درباره

و آنچه را كه  دهد كه به پژوهندگان كتابهاي آسماني مراجعه كند به جاهل دستور مي

   داند از آنها بپرسد. نمي

   فرمايد: و مي
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ا از و جز خد ،از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است  
اوامر و نواهي (كمتر متوجه ). و فرمان مپذيريد(اولياء و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد 

   ). گيريد و كمتر پند مي(هستيد  )خدا
 ي باال يهآ قدرت استدالل و تفكر دارد به اهل علم براي بطالن تقليد كسي كه خودش

  . كنند استناد مي

  : ندكن ود و ابن ماجه از جابر روايت ميابو داو
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سرش  بر اثر اصابت سنگ بوديم كه مردي از مادر راه  ،به قصد مسافرت بيرون رفتيم

آيا  و گفت كرد السؤ ي آن از دوستانش بارهو در گرديدسپس دچار جنابت ، شكست

 تواني و تو ميرخصتي سراغ نداريم ما براي تو : دگفتندوستانش ؟ توانم تيمم كنم من مي
وقتي كه ، بعد از آن بر اثر جراحت جان دادو كرد  آن مرد هم غسل، كني استفادهآب  از

 :فرمود جپيامبر  ،تعريف كرديم ايشانپيش حضرت رفتيم و جريان را براي ، برگشتيم
درمانده  ي چاره؟ رسندپ دانند چرا نمي نمي چيزي را وقتي كه، خداوند آنها را بكشد

ببندد و بر روي آن كافي بود تيمم كند يا اينكه بر روي زخمش چيزي . پرسش است
   را بشويد.مسح كند، آنگاه ساير بدنش 
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  آنچه كه اختالف در آن جايز است

يل قطعي از نص صحيح و اجماع دل كه مسائلي يعني ،مسائل اجتهادي كه ايمان داريم
نيست بر مخالف خود در آن ، و شايسته گيرند نميء و براء قرار مبناي وال، ندارند صريح

باقي  درست تقليد يا اجتهاد و ي در دائره شخص و تا وقتي كه، مسائل سخت بگيريم

ز نيست كه امت اسالمي به خاطر اين و جاي، دشو دار نمي ش خدشهبماند ديانت و ايمان
ي رسيدن به حقيقت و صواب مانع هر چند براي، دوع مسائل دچار تفرقه و اختالف شون

به تعصب و  نبايدتحقيق و تفحص  لي اينو، تحقيق و تفحص علمي نيست براي
  . مجادله منجر شود

  : فرمايد خداوند مي
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به  ،اي گذاشتيدج هاي خود بر ها و ريشه يا بر پايه ،ي را كه بريديديهر درخت خرما  
خدا اين . باشد و گناهي متوجه شما مسلمانان نمي(او بوده است  ي فرمان خدا و اجازه

را  )ع آسمانييز دستورات الهي و منحرفان از شراا(روندگان  تا بيرون )كار را كرده است
   . خوار و رسوا گرداند
اين : گفتند و ميكردند  ديگر را از بريدن درختان منع مي گروهي، برخي از مهاجرين

گاه گروهي كه قائل به بريدن دقرآن به تأييد دي، غنميت مسلمين است و نبايد قطع شود
بودند مجرم شاخته نشدند  درختان خرما دوم كه قائل به قطع گروه اما، نبودند نازل شد

چون انسان در مسائل اختالفي هر چند مرتكب اشتباه ، نان درگذشتآ و خداوند از گناه
   اهي متوجه او نيست.گنشود 

  : فرمايد مي جپيامبر 
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رد و اگر اشتباه كرد يك نمود دو پاداش دا حاكم قضاوت كرد و به حق اصابت اگر

   ).اند (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. گيرد پاداش مي

تالفي و گاه فردي در مسائل اخ هر است كه روايت شده جحضرت  ي در سيره

  . ودمفر او را سرزنش نمي جپيامبر ، دش اجتهادي مرتكب اشتباه مي

قريظه نماز عصر را به  نيخطاب به اصحاب فرمود تنها در ب جپيامبر  هنگامي كه مثالً
كردند چون معتقد بودند كه هدف حضرت  برخي از آنها نماز را در راه ادا. دنجاي آور

رسول : گفتند دند چون ميقريظه به جا آور بوده و برخي ديگر نماز را در بنيتنها شتاب 
  .پيامبر بعد از شنيدن جريان هيچ كدام را مالمت نفرمود، چنين فرموده است جخدا 





 
 

  فصل دوم

 اركان اسالم





 
 

  اركان اسالم

  : ايمان داريم كه اسالم پنچ ركن دارد
   ي اوست. فرستاده جو محمد  يي جز اهللا نيستخدااينكه ـ گواهي دادن به 1

   نماز ي ـ اقامه2
   زكات ـ اداي3
  رمضان ي ـ روزه4
   حجـ 5

  : فرمايد مي جپيامبر 
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 ،جخدا و رسالت محمد يگانگي شهادت دادن به  است: اسالم بر پنچ ركن بنا شده
  اند). م آن را روايت كرده(بخاري و مسل. رمضان ي روزه ، حج وزكات ي نماز، اداي اقامه

: فرمايد است و مي روايت كرده» بني االسالم علي خمس«بخاري حديث را در باب 
  . بنابراين يكي از ضروريات دين مبين اسالم است، امت اسالمي بر معني آن اجماع دارند

  ينشهادت

  .جمحمد  رسالتپروردگار و  وحدانيتبه  دهيم شهادت مي
بر اين اصل نيز و فرشتگان و صاحبان علم ، هدد گواهي مي به وحدانيت خود خداوند

  : هندد شهادت مي
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يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه  ي با نشان دادن جهان هستي به گونه(خداوند   

در (و اين كه او  ،دهد اين كه معبودي جز او نيست واهي ميگ )عمالً ،و ناگسسته
هر يك به (و فرشتگان و صاحبان دانش  ،كند دادگري مي )كارهاي آفريدگان خود

جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم . دهند گواهي مي )اي در اين باره گونه
  .حكيم

 توحيد در الوهيتدهد كه به  و پيروان ايشان دستور مي جبه پيامبر  و در جاي ديگري 
  : يقين پيدا كنند و هيچ شكي در مورد آن به دل راه ندهند

�m���ë��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ül  :)$[�( 

  . بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد 
  : دهد كه تنها از خدا بترسيد كند و دستور مي از شرك در الوهيت نهي ميو 

�m� �� �²��±��°��¯´�����³µ��º���� � � � � �¹��¸����¶»��� �¾��½��¼l  :!"���

�� 

اي  بلكه خدا معبود يگانه ،خدا گفته است كه دو معبود دوگانه براي خود برنگزينيد  
   . و تنها و تنها از من بترسيد و بس )كه منم آفريدگار كائناتم(است 

توحيد تاكيد  كند و بر مائده به تكفير اهل تثليث حكم مي ي سوره 73 ي يهآدر  

  : فرمايد مي
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 )در صورتي كه( !: خداوند يكي از سه خدا استندگوي بيگمان كساني كافرند كه مي  
گويند  و اگر از آنچه مي )نيست و خدا يكي بيش(معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد 

كه بر اين اعتقاد باطل (به كافران آنان  )و از معتقدات باطل خود برنگردند(دست نكشند 
   . عذاب دردناكي خواهد رسيد )مانند ماندگار مي

  : شود موجب فساد در زمين و آسمانها مي خدايانكه تعدد  دهد همچنين خبر مي

�m��µ����´��³�������²�����±��°¶¸����¿��¾��½�¼��»��º��¹l  :��������   
امور جهان را (بودند و  معبودها و خداياني مي ،غير از يزدان ،اگر در آسمانها و زمين  

چرا كه . خورد و نظام گيتي به هم مي(گرديد  قطعاً آسمانها و زمين تباه مي )چرخاندند مي
لذا ). زند رتيب را به هم مينظم و ت ،اي بودن دو شاه در كشوري و دو رئيس در اداره

بدو نسبت (ي است كه ايشان يبسي برتر از آن چيزها ،يزدان صاحب سلطنت جهان
   . رانند بر زبان مي )دهند و مي

چون ، شود كه تعدد آلهه منجر به تنازع مي فرمايد ي مؤمنون بيان مي سوره 91 ي يهدر آ

جرم پردازند ال و جدال مينگ جو با هم به  خيزد ميبري همراه مخلوقاتش يهر خدا

بند و  اين وضعيت نهايت فساد و بي، خورند ي ديگر شكست ميگروهي غالب و گروه
  : باري است

�mP��O��N��M��LK��J��I�� � �H��GQ� ����X��W��V��U�� � � �T� �S��R
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چرا  ،بوده است )انباز(با او ي يي براي خود برگرفته است و نه خداخداوند نه فرزند  
و در نتيجه هر (پرداخت  ي به آفريدگان خود مييهر خدا ،بود ي با او مييكه اگر خدا

و اين با وحدت نظامي كه بر سراسر  ،گرديد بخشي از جهان با نظام خاصي اداره مي
قلمرو  ي براي توسعه(و هر يك از خدايان  )بود سازگار نمي ،هستي حاكم است

و نظام عالم از هم گسيخته (جست  بر ديگري برتري و چيرگي مي )ودحكومت خ
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و (خدا واالتر و باالتر از آن چيزها ). كشيد شد و جهان هستي به تباهي مي مي
   . گويند مي )او ي خداي را بدانها وصف و درباره(است كه ايشان  )يييهايراس ياوه

   دهد: به رسالت پيامبرش چنين گواهي ميو 

�mC��B��AD��I��H��G��F��E���K��Jl  :������( 

 ،و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت ،خدا است ي محمد فرستاده 
  .و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

   فرمايد: و مي

�mº��¹��� � �Ë��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼� �»l 
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تا ازدواج با (نبوده  )نه زيد و نه ديگري(ن شما هيچ يك از مردا )نسبي(محمد پدر 
او  ي و رابطه(خدا و آخرين پيغمبران است  ي و بلكه فرستاده )زينب براي او حرام باشد

   .)نبوت و رهبري است ي با شما رابطه

   فرمايد: و خطاب به پيامبر مي

�mç���æ��åè�����ì��ë��ê��él  :�������( 

و كافي است كه  ،ايم مردم فرستاده )ي هدايت همه(براي  را به عنوان پيغمبري توما  
  .باشد )بر تبليغ تو و پذيرش يا عدم پذيرش آنان(خداوند گواه 

  منزلت و جايگاه شهادتين در دين

و اولين چيزي است كه  چيز واجب بر مكلفين استاولين  شهادتينايمان داريم كه 
ان موجب تصديق و تسليم در دنيا و نجات و اقرار بد، خواند اسالم مردم را بدان فرا مي

  . و رستگاري در قيامت است
  : فرمايد خداوند مي
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ما براي كافران آتش  )كافرند و(كساني كه به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته باشند   

   . ايم سوزان و فروزاني را تهيه ديده
صحيح دو  بدون آن نيز و اسالم ،شود مگر با اقرار به شهادتين نمي ملو كا ايمان تمام

   .نيست
   فرمايد: ي توبه مي در سوره

�mp��o���n��m��l��k��j��i��hq����s��r
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نماز را  )و از جمله ،احكام اسالم را مراعات داشتند(توبه كردند و  )از كفر(اگر آنان   

در اين صورت برادران ديني شما  )چرا كه ،دست از آنان بداريد(ات دادند خواندند و زك
ي كه بر شما يو همان چيزها ،ي بوده كه شما سزاواريديو سزاوار همان چيزها(هستند 

ما آيات خود را براي اهل دانش و معرفت بيان ). بر آنان هم واجب است ،واجب است
   . دهيم كنيم و شرح مي مي

   فرمايد: و مي

�m°��¯��®��¬��� � �«��ª��©��¨±� ���µ��´��³�� �²

���¶l  :O?-����   
نماز  )از كفر برگشتند و به اسالم گرويدند و براي نشان دادن آن(اگر توبه كردند و 

راه را بر آنان  )شمايند و ايشان را رها سازيد و ي ديگر از زمره( ،خواندند و زكات دادند
و  ،)كنندگان از گناهان براي توبه(فرت فراوان بيگمان خداوند داراي مغ. باز گذاريد

   .است )بندگان ي براي همه(رحمت گسترده 
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و حفظ خون و مال تنها با توبه از شرك  در دين برادريشود كه  يه بيان ميآدر اين 
و قيام به مقتضيات اين اقرار مانند  توبه از شرك يعني اقرار به شهادتين، ممكن است

  اداي نماز و زكات.
هنگامي كه معاذ را ، فرمايد كه توحيد اولين ركن دعوت اسالمي است بيان مي جامبر پي

  : به يمن فرستاد خطاب به او فرمود
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 ��() �$�	() �� =�' (h �&� �� �S �|() Z �� �+ &� �@ (}��B(7	
 (� ��' � (� � o� K �< (~g �H ���Q().K1� �
  
K �+� �t�' Z �� =(� �@

 �p ��� �	 �� �/ K �" #� �I (� �{
 �K�� �� �� �� Z (�� �� �+ �8� �! @
 ���
 �=�' Z �� d(� +�g �@ ��(	 ��(	5 �Z�T� L
�� � 
بايد در اولين وهله آنها را به ، كه اهل كتاب هستند روي اي معاذ تو به سوي قومي مي

روي كردند به آنها ياد اگر از تو پي، خوانيخدا و رسالت من فرا  يگانگي گواهي دادن به
(مسلم آن را . پنچ نماز بر آنها واجب فرموده است روز شبانهبده كه خداوند در هر 

   روايت كرده است).
انسان را در دنيا حفظ  ،ن و مالتوحيد خو اقرار به فرمايد كه در حديث ديگر بيان مي

   نيت قلبي است حسابش با خداست.و آنچه مربوط به كند  مي

0 l�m �� �� ��C �� �3�/ #� ��E � �� 0� �"� , X,$ ���	1 � �"�� � ��C `�1 �U'
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خون ومالش ، هر كس به الوهيت پروردگار اقرار كند و به عبادت غير خدا كفر ورزد
   .خداوند است ي و حساب قيامتي او هم بر عهده، حرام

  : فرمايد در حديث ديگر مي
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گويند ال اله اال اهللا و به  تا وقتي كه مي بجنگمكه با مردم  است به من دستور داده شده
مگر ، كه چنين كردند خون و مالشان محفوظ استوقتي ، من و پيام وحي ايمان بياورند

  . خدا است باد و حساب آنها در قيامت ناينكه مرتكب جرمي شو

  ختم نبوت

كسي بعد از ايشان مدعي هر ، خاتم پيامبران است جدهيم كه محمد  گواهي مي
چون آيات صريح قرآن و احاديث صحيح را در مورد ، از اسالم برگشته شدنبوت 

  . ت تكذيب نموده استختم نبو
  : فرمايد زاب ميي اح سوره 40 ي يهخداوند درآ
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تا ازدواج با (نبوده  )نه زيد و نه ديگري(هيچ يك از مردان شما  )نسبي(محمد پدر   
او  ي و رابطه(خدا و آخرين پيغمبران است  ي ستادهو بلكه فر )زينب براي او حرام باشد

   . و خدا از همه چيز آگاه بوده و هست). نبوت و رهبري است ي با شما رابطه

  : فرمايد مي جپيامبر 
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را خيلي خوب و  اي مانند مردي است كه خانه منمن و پيامبران قبل از  ي نمونه

كنند  را طواف ميمردم آن خانه ، باشد اما جاي يك آجر را خالي گذاشته ،قشنگ ساخته

من همان ، شد اين آجر هم گذاشته مي! ؟اي كاش :گويند و مي، شوند ن متعجب مياز آو 

  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. پايان يافته استآجر هستم و نبوت با من 
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  : فرمايد گر ميدي يدر حديث
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كفر را من ي  كسي هستم كه خداوند به وسيلهمن ، من احمد هستم، من محمد هستم

بعد از من  و من نبوت را ختم كردم، شود پا ميقيامت بعد از شريعت من بر، كند محو مي

  اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. آيد نمي پيامبري

  فرمايد: و مي
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: داده است برتريمن را بر پيامبران گذشته  ،منحصر به فرد خداوند با دادن شش نعمت

 اي منغنائم بر، اد ترس در دل دشمن مرا ياري دادهبا ايج بخشيده، به من جامع يكلمات
ي مردم  به سوي همه، است گاه سجده پاك وزمين براي من  ي همه و حالل گشته

   (مسلم آن را روايت كرده است).. است ختم گشتهبا من نبوت  و ام فرستاده شده

ميرزا غالم : گويند اند و مي هپيدا شد ي هند قاره قادياني كه در شبه ي اين فرقهبنابر

اسالمي در  ي زهر و رابطهألدانشگاه ا، آيد كفر و ارتداد به شمار مي، احمد پيامبر است

منظمات اسالمي و انجمن دائمي تحقيق علمي و افتاء و  ي مؤسسهمكرمه و  ي مكه

قادياني صادر  ي مبني بر ارتداد فرقه هايي ت در رياض و مؤسسات ديگر قطعنامهدعو

صادر اي با همان مضمون  مجلس پاكستان هم قطعنامه يالديم 1976و در سال ، كردند
  . كرد
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  جپيامبر رسالت فراگير بودن 

كس هرپس ، مردم جهان فرستاده شده است ي به سوي همه جكه پيامبر  دهيم گواهي مي

هاي مسيحي  رب است همانگونه كه برخي از فرقهگمان كند كه اسالم تنها براي امت ع
ماني داشتند و در دوران معاصر هم گروهي از سكوالرها چنين ادعاي در گذشته چنين گ

؛ چون نصوص فراواني از كتاب رود اسالم بيرون مي ي ره، با اين سخن از دايباطلي دارند

  .نمايد تكذيب مي پيامبر هستندكه دال بر عموميت رسالت  را جخدا و سنت رسول 

  : فرمايد خداوند مي

�m��d��c���������b��a��`�������el  :���������   
   . ايم ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده !)اي پيغمبر(  

����m��}��|��{��z فرمايد: و مي �y��xw��v��u

���¢��¡���~l  :`N�	   
رسان (مؤمنان به سعادت ابدي) و  ايم تا مژده ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده  

خبرند  ) بي(از اين معنيوليكن اكثر مردم  ،) باشيقاوت سرمديكافران به ش(  بيم دهنده
   . دارند) بودن نبوت تو را باور نميو همگاني (

  : فرمايد مي فرقان ي سوره ي آيه اولين و در

�m��®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤l  :#�:�����   
را بر  )طلحق از با ي يعني جدا سازنده( ،مقام و جاويد كسي است كه فرقانواال  

و آن را به (بيم دهد  )بدان(تا اين كه جهانيان را  ،نازل كرده است )محمد(خود  ي بنده
   ). گوش ايشان برساند

  براي مردم بيان كند:دهد كه اين موضوع را آشكارا  خداوند به پيامبرش نيز دستور مي

�m���µ�y��x��w��v��u��t��s���rl  :��������	   
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اعم از عرب و (خدا به سوي جملگي شما  ي : من فرستادهبگو )به مردم( !اي پيغمبر
   .هستم )عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ

 بيان فرموده چنين در حديث خصائص منحصر به فردش اين حقيقت رانيز  جپيامبر 
  : است

 �� � �S �h �N (T �� (� + 3�	�(� �{  (e�Q (�� �< x� �r�' �� ���i , �"  �� � oT �� ���(i +�'  
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 �� op ��� �% ($ (� K �< �|() �̀ �,� �" 3A(���	
 �=� �I �� op ��� �+ (¥���	
 �|() ���(, ��p �+�6 �?	
 ���i +�' �� Y��,$ K���Z5 
با : است بخشيده نشدهنعمت به من ارزاني شده كه به هيچ انساني قبل از من  پنج

جاهاي زمين براي من پاك و مسجد  ي همه، ام شده داده ايجاد ترس در دل دشمن ياري
غنائم ، جا وقت نماز فرا رسيد نماز بخواندهر كس از امتم هر ك پس قرار داده شده است

ولي من به  است به سوي قومش فرستاده شده فقط هر پيامبري، است برايم حالل گشته
(بخاري و مسلم . است ام، شفاعت به من داده شده گشته مبعوثجهانيان  ي سوي همه

   اند). آن را روايت كرده

كه دعوت مرا بشنود و  اي يحييهودي و مس هر كه فرمايد ديگري بيان مي در حديث

   :جهنميان است ي بدان ايمان نياورد از زمره
 �{K �d �" �Z �� � (v
 � e�Q �� �� �C(&K� �f (p ��� �
 (L (� �� � (� x� �r�' (  �� �d T �" �� (L (���(� �� �d� �® �� 6 �Q C (��	
 �� � (� G �"  �� �� 

 � (� �=� �I ��() ($(� ��� (1 ��' C (��	�(� (����	
 (}� �� ��'Y<,	� �:�M�Z 
كه دعوت  اي هر يهودي يا مسيحي، دست اوست محمد درسوگند به كسي كه جان 

 .خواهد بودجهنميان  ي از زمرهو بر اين حال بميرد ، مرا بشنود و بدان ايمان نياورد
   (مسلم آن را خارج كرده است).
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  ناسخ اديان گذشته است ج دين پيامبر

هاي قبل  و قرآن كتابه، ناسخ رسالتهاي گذشته است جپيامبر رسالت  ايمان داريم كه
ين ديگري را داز اسالم هيچ  غيرو خداوند  است از خودش را نسخ كرده

  . پذيرد نمي
  : فرمايد عمران مي لي آ سوره 19 ي يهخداوند در آ

�ml��k���j��i��hm����dl  :#��$� %&�(   
يعني خالصانه تسليم فرمان اهللا (ه خدا اسالم در پيشگا )حق و پسنديده(بيگمان دين 

   .است )شدن
   فرمايد: و مي

mu� �t��s� �r��q� �p� � �o� �n� �m� �l��kv����
cl  :
)*�+��   

با عزّت بخشيدن به شما و استوار (دين شما را برايتان كامل كردم و  )احكام(امروز 
ين يالم را به عنوان آميل نمودم و اسنعمت خود را بر شما تك )داشتن گامهايتان

   خداپسند براي شما برگزيدم.
نسبت به پذيرش  كه بخواهد هدايت كند دلش رافرمايد كه هر كسي را  و بيان مي

   گشايد: مياسالم 

�mH��G��F��E��D��C���B��AI����O��N��M��L���K��J

��_��U��T���S��R��Q��Pl  :��9������ 

گشاده  )با پرتو نور ايمان باز و(اش را  ينهس ،آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند 
 ،و آن كس را كه خدا بخواهد گمراه و سرگشته كند ،سازد اسالم مي )پذيرش(براي 
و به سبب (كند  ي به سوي آسمان صعود مييسازد كه گو اي تنگ مي اش را به گونه سينه
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كافر . شود تنّفس كردن هر لحظه مشكل و مشكلتر مي ،رقيق شدن هوا و كمبود اكسيژن
هر دم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و  ،لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده

  .)شود اش نسبت به حق و حقيقت بيشتر و پذيرش اسالم براي وي دشوارتر مي كينه
  فرمايد: و مي

�ml����k��j��i�� � �h��g��f�� � � � �e��d���c��bm������r��q��p���o� �n
sl  :MS���   

كه او به اسالم در حالي  ،بندد سي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ ميچه ك  
   ). رساند و به حق نمي(گرداند  خدا مردمان ستمگر را رهنمود نمي !؟شود فراخوانده مي

   فرمايد: در جاي ديگري مي

�m��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl  
   :#��$� %&���   

و با (ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسيد  وردهاي كساني كه ايمان آ  
سعي كنيد غافل (و شما  )انجام واجبات و دوري از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد

   . نميريد مگر آن كه مسلمان باشيد )نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد
تقواي او را در دل داشته اوست ي  دهد كه آن چنان كه شايسته به مؤمنين دستور مي

اين است كه هر چه زودتر بايد اسالم اين امر مقتضي  ،باشند و بر حال مسلماني بميرند
است و هيچ كس غيب نهان  ي اجل هر انساني در پشت پردهرا كه چ، را پذيرفت

  . ميرد چه وقت ميداند  نمي

   فرمايد: خداوند مي

mi��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_�����l��k��jl  
   :#��$� %&	�   
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و  ،شود از او پذيرفته نمي ،يني برگزينديآ ،اسالم )ين و شريعتيآ(و كسي كه غير از   
   . زيانكاران خواهد بود ي او در آخرت از زمره

يعني هر كس بعد از آمدن اسالم بر كيش خود باقي بماند در روز قيامت دچار خسران 
  . بود و از زيانكاران خواهد گردد يم

  : فرمايد مي جحضرت محمد 

 ĝ b�e, f	 c� g�f�b
 �0eP b̂ �b�� c- cM f�bR 0  b�/ ��"� �\N c� �/ b�c� b" b�� ��eP b� Z��,$ K���Y5 e� e:��"� e- c: ��"�e� 
دهد اما فقط نفسي كه تسليم  مردان فاجر نيز ياري ميي  خداوند اين دين را به وسيله

   اند). د. (بخاري و مسلم آن را روايت كردهشو داخل بهشت ميامر خدا باشد 

   فرمايد: و مي
 �{K �d �" �Z �� � (v
 � e�Q �� �� �C(&K� �f (p ��� �
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هر انسان يهودي يا مسيحي كه دعوت ، دست اوستدر سوگند به كسي كه جان من 
  . خواهد بودجهنميان  ي از زمره، مرا بشنود و بدان ايمان نياورد

  وو رسالت ا جانسان بودن مسيح 

 اي است كه خداوند او را در و كلمه، دهيم كه عيسي بنده و رسول خدا است گواهي مي

خطاب به  كه خلقت او مانند آفرينش آدم است ي و نمونه، مريم دميده است اي بنام كرهبا
و  دن پيامبر اسالم را نويد دادهاو هم مانند پيامبران ديگر آم پس شد. ،باش: او فرمود

   امر كرده است. به پيروي از ايشانقومش را 
  فرمايد: خداوند مي

�mL� � K� � J� � I� � � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � AM� ���N
Z�� Y��X��W��V� �U��T���S� �R��Q��P��O[� ����]��\
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^_��b��a��`c��f��e��dg��k�������j��i��hl����p��o��n��m
qr��y��x��w����v��u��t��sz����~��}��|��{l  :���������  

 )يديعيسي راه افراط و تفريط نپو ي و درباره(در دين خود غلو مكنيد  !اي اهل كتاب  

و او را به اوصاف ناشايستي همچون حلول و اتّحاد و (يد يحق مگوخدا جز  ي و درباره

خدا  ي فرستاده ،بيگمان عيسي مسيح پسر مريم). يدينستا ،اّتخاذ همسر و انتخاب فرزند
و او  )پنداريد و پسر خدا نيست آن گونه كه شما مي ،و او يكي از پيغمبران است(است 

و بدين (ست كه خدا آن را به مريم رساند ا ): كُنْفرمانِ ي يعني پديده(خدا  ي واژه
به (از سوي خدا  )كه(و او داراي روحي است  )وسيله عيسي را در شكم مريم پروراند

و الوهيت را خاص (پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد  )كالبدش دميده شده است
سه  )خدا(يد كه يوو مگ )خدا بدانيد و هيچ يك از انبياء را در الوهيت انباز خدا نسازيد

 )از اين سخن پوچ. بلكه خدا يكتا است و جز اهللا خداي ديگري وجود ندارد(تا است 
خدا يكي بيش نيست كه اهللا است و حاشا كه . دست برداريد كه به سود شما است

و حال آن كه  )چگونه به انباز و زن و فرزند نيازي خواهد داشت( .فرزندي داشته باشد
خدا مدبر  )كه تنها(و كافي است  ،ه در آسمانها و آنچه در زمين استاز آن او است آنچ

   . باشد )مخلوقات خود(
  كند: چنين تأكيد ميو بر انسان بودن مسيح و رسالت او 

�m��®� �¬�� �«� �ª� �©� �¨� �§� � � �¦� �¥� �¤� �£��¢

¯°��³��²��±´�� ���»��º��¹��¸��¶���µ

��¿��¾���½��¼l  :
)*�+���   
چون او انسان و (پيش از او نيز پيغمبراني . جز پيغمبري نبودمسيح پسر مريم   

 )اند و پس از روزگاري از دنيا اند و به ميان مردمان روانه شده يزدان بوده ي برگزيده
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از (هم عيسي و هم مادرش . ي بوديز زن بسيار راستكار و راستگوو مادرش ني ،اند رفته
هاي انساني آن دو را  نشانه(كه چگونه  بنگر. خوردند غذا مي )آنجا كه انسان بودند

 !)دانند كه عيسي و مادرش را خدا مي(را براي آنان  )خود(آيات  )شماريم و برمي
از حق با وجود اين همه (؟ دوباره بنگر كه چگونه ايشان  كنيم توضيح و تبيين مي

    !؟شوند باز داشته مي )روشني
  فرمايد: و مي

m|���{��z��y��� �x�� �w�� �v}� ��~���¦��� � � �¥� � � �¤�� � �£��¢��¡���
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آدم است كه او را از  )آفرينش( ي همچون مسأله ،عيسي براي خدا )آفرينش( ي مسأله  
   . پديد آمد )درنگ بي(و  !سپس بدو گفت: پديد آي ،خاك بيافريد

لقت و در خ خلق شد،بدون پدر و مادر  آدم، اگر عيسي فقط بدون پدر به دنيا آمد
چون خداوند برچنين . عيسي و آدم هيچ دليلي براي نفي بشر بودن آنها وجود ندارد

  . آفرينشي چيره و توانا است
بشارت  جقومش را به آمدن محمد  ÷كند كه عيسي  بيان مي در جاي ديگري سپس

  داده است:

�m����Q��P��O��N��M�� � �L��� � � � �K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
�U��T��S��R�X��W��VY����al  :MS���   
 ي من فرستاده !اسرائيل : اي بنيز زماني را كه عيسي پسر مريم گفتو خاطرنشان سا

و به  ،كنم خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق مي
   .دهم مژده مي ،آيد و نام او احمد است پيغمبري كه بعد از من مي
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��m فرمايد: و مي � �e� �d��k� �j��i� �h� �g� �f
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كنند از فرستاده  كساني كه پيروي مي )دهم به به ويژه رحمت خود را اختصاص مي(

در  )داند و وصف او را خواندن و نوشتن نمي(پيغمبر امي كه  )خدا محمد مصطفي(
 دهد و از كار زشت باز او آنان را به كار نيك دستور مي. يابند ات و انجيل نگاشته ميتور
سازد و فرو  نمايد و ناپاكها را بر آنان حرام مي ها را برايشان حالل مي و پاكيزه ،دارد مي
فرساي همچون قطع مكان نجاست به منظور  احكام طاقت(اندازد بند و زنجير  مي

و (آورد  ايشان به در مي )دست و پا و گردن(را از  )نوان توبهو خودكشي به ع ،طهارت
   .)رهاند از غُل استعمار و استثمارشان مي

�m���K: ي يهآكند كه  بداهللا ابن عمرو بن عاص روايت ميبخاري در صحيحش از ع

����Q��P��O��N����M���Ll است گونه نقل شده ندر تورات اي :  
� �" fU ��' � �Q() 3A(���	
 �
 o #¤�� �� �� 
 o� (�� �S � ��� � �1  o
�"��Q ��  �� #I �K�B��
 ���B� �d �1 (9K �1 �� �� C (�� �+ ��Q�' �s#� #�� Ë(	 
 o; � (r ��

 ��" �� K �6 , �" �(7�	 �� (p�� #� �T	�(� �p��#� �T	
 �� �@ � �" �� �� (�
 �K 1� ��(� �}� �\ �1 �� �� �É�(� �� �� �� É́ �6(� ����	 �	 �� �¢ �6 �$ ��(� O �" �
 d �+ �o� �� +�' � � (> �¢�B 6�� �@ ���
 ��() �$�	() �� 
K�	K �O �" =�g(� �k� �l K �,	
 �p ��( �
 ($(� �Z� (O �" y�B �r ���
� o6 � �� � o�K�� �< �� 4D �� � oQ
 �-U �� �o�5 

بنده  و ناخواندگان درساي پيامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشدار دهنده و پاسدار  

در بازارها فرياد ، خو و خشن نيستتند، نامم تو را توكل كننده مي، و رسول فرستاديم

و تا ، گيرد در پيش ميدهد بلكه عفو و تسامح  زند، هرگز بدي را با بدي پاسخ نمي نمي

هللا را بر زبان نياورند وفات ال اله اال ا ي از شرك و بدبختي نجات ندهد و كلمه ي راامت

   .گشايد را مي قفل شدههاي گوشهاي كر و قلب، بستههاي ط او چشمداوند توسخ، كند نمي
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، اند را به امتهايشان نويد داده ج پيامبران آمدن محمد ي فرمايد كه همه خداوند بيان مي
 انگيختهاگر محمد بر است كه هيچ پيامبري نيامده مگر اينكه خداوند از او پيمان گرفته

  : و اين پيام را به امتش ابالغ كند آوردو ايمان ه اايد بب ودزنده بآن پيامبر د و ش

�m��v��u��t���s��r��q����p��o��n��m��l��k
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و پيروان (ن پيغمبرا )يكايك(هنگامي را كه خداوند پيمان مؤّكد از  )به خاطر بياوريد(  

دعوت (گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و  )آنان
بايد بدو ايمان  ،آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد )او موافق با دعوت شما بوده و

يمان اقرار داريد و پ )بدين موضوع(: آيا گفت )و بديشان( .بياوريد و وي را ياري دهيد
 )خداوند بديشان. يميو فرمان را پذيرا(: اقرار داريم ين كارتان پذيرفتيد؟ گفتندمرا بر ا

   . گواهانم ي و من هم با شما از زمره گواه باشيد )برخي بر برخي از خود(: پس گفت

گويد راه داخل  ميتمامي حقايقي كه او كند كه اقرار به  نيز در حديثي بيان مي جپيامبر 
  شدن به بهشت است:

Y �� l�m� �%*� 0 �P �"P�" 2/� 0 ��1� �� 0 , ���"��� � ��3$ )���4 � , �� X	�$ �
 � ���3$P�� � ���,E � ���� �N�U"P�� ��� � </�� X" , ��K1 ^�� � , ��K1 ��"� � ,� �,MC

-�$ �� ��E �� X,$ ^�� ��  ZY ����Z<,	� 
و شهادت دهد كه عيسي بنده و  هر كس بر وحدانيت خدا و نبوت محمد گواهي دهد

و  است، دميدهكه خداوند او را در مريم ست ا و روحيخدا  ي رسول خدا و فرزند بنده
انجام داده  كهرا هم  هر كاري، خداوند، به حقانيت بهشت و جهنم ايمان داشته باشد

  (مسلم آن را روايت كرده است).. كند مي داخلاو را به بهشت  باشد
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  تر است سي به مسيح نزديكمسلمان از هر ك

و همچنين از گروهي كه به او ناسزا پرستند  كه مسيح را مي كسانياز  انمسلمان
   و اين داليل زيادي دارد از جمله:، هستند تر نزديك به او گويند مي
، لبيك گفته است جمبني بر ايمان به محمد  ÷ به دعوت مسيح مسلمان ـ چون1

  كنند.  يقين دارند هر چند با زبان آن را انكار مي ربه اين ام در دل قوم عيسي نيز
  فرمايد: مي ÷توسط عيسي  جي آمدن پيامبر اسالم  مژدهخداوند با اشاره به 

�m����Q��P��O��N��M�� � �L��� � � � �K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
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 ي من فرستاده !اسرائيل : اي بنيز زماني را كه عيسي پسر مريم گفتو خاطرنشان سا  
و به  ،كنم خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق مي

اما هنگامي كه آن . دهم مژده مي ،آيد و نام او احمد است پيغمبري كه بعد از من مي
: اين گفتند ،به پيش ايشان آمد ،ل متقنيهمراه با معجزات روشن و دال )احمدنام(پيغمبر 

  . جادوي آشكاري است
 آوردندبه كتاب خود و سپس به قرآن ايمان  ورد عالمان اهل كتاب كه در ابتدادر م و
  : فرمايد مي

�m�������X���W��V��U���T������S��R��Q��P����O��N��M��L��K��J���I
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و اهل (فرستاديم  )تورات و انجيل را(برايشان كتاب  ،كساني كه پيش از نزول قرآن  

اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها  ،شوند كتاب ناميده مي
به قرآن ايمان  )پذيرند و هم اينك محمد را به عنوان پيغمبر مي ،را تصديق كرده باشند

شتابان ايمان خود را اعالن (شود  بر آنان خوانده مي )قرآن(هنگامي كه   .آورند مي
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چرا كه آن حق بوده و از سوي پروردگارمان  ،: بدان باور داريمگويند مي )دارند و مي
هاي اين پيغمبر را  و نشانه(ايم  ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده. است )نازل شده(

و هم اينك كه او را بازشناخته و آيات قرآني را با  ،ايم در كتابهاي آسماني خود يافته
    .)ايم آن را با جان و دل پذيرا شده ،ايم كتابهاي ديگر آسماني همسو و هماهنگ ديده

   فرمايد: و مي 
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برخي از اهل كتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود   

در برابر خدا فروتن بوده و آيات خدا را به بهاي . ايمان دارند ،آنان نازل گرديده است
بيگمان . است )محفوظ(پاداش ايشان در نزد پروردگارشان . فروشند نمي )دنيا(ناچيز 

و به سرعت تمام در مدتي اندك به حساب اعمال همگان (الحساب است  خداوند سريع
   ). رسيدگي كرده و پاداش و پادافره نيكان و بدان را بدون كم و كاست خواهد داد

يقين بدان پنهان انكاركنندگان اهل كتاب يعني كساني كه حق را علي رغم ي  و درباره

   فرمايد: كردند چنين مي

�m�F�� �E� �D��C��B��A�GH� ���L��K��J�� �I
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 ،كه محمد نام و پيغمبر خاتم است(او را  ،ايم داده )آسماني(آنان كه بديشان كتاب   

گمان  و برخي از آنان بي ،شناسند بدان گونه كه پسران خود را مي ،شناسند مي )خوب
. دانند در حالي كه مي ،ارندد پنهان مي )از جمله پيغمبري محمد و قبلگي كعبه را(حق را 
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به مقام  را اند و او نند مسيحيان در شخصيت عيسي مسيح افراط نكردهما مسلمانان ـ2

و همچون آنها اند  نيز در مورد عيسي تفريط نكرده و مانند يهوديان، اند الوهيت نرسانده

لمين در مورد بلكه مس، از زنا به دنيا آمده باشد) عيسي (نعوذ باهللا كنند كه گمان نمي

 عيسى :گويند مي و برند روترين عبارت را به كار مي عيسي بهترين و زيباترين و ميانه

 :و خطاب به او فرمود دميدمريم  دراوست كه آن را  ي مريم پيامبر خدا و كلمه پسر
  . تياف هستيپس  ،باش

  : فرمايد مينسبت به مسيح و مادرش خداوند در مورد تفريط يهود 
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و افتراي بزرگي كه بر  ،به سبب كفر ورزيدنشان )خداوند بر آنان خشم گرفت(و   
 )خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب اين كه از روي استهزاء و سخريه(و  . تندمريم بس

در حالي كه نه او را كشتند و نه  !پيغمبر خدا را كشتيم ،: ما عيسي پسر مريمگفتند كه مي
متردد گرديدند كه آيا عيسي يا ديگري (وليكن كار بر آنان مشتبه شد و  ،به دار آويختند

او  ي كساني كه درباره )باره با همديگر اختالف نظر پيدا كردند و  ناند و در اي را كشته
راجع بدو در شك و گمانند و آگاهي بدان ندارند و تنها  )جملگي(اختالف پيدا كردند 
و قطعاً مقتول كس (اند  يقيناً او را نكشته )بايد بدانند كه(گويند و  به گمان سخن مي
از دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاري (را بلكه خداوند او  ). ديگري بوده است

و خداوند . ي رسانديواال ي در پيش خود به مرتبه )وي را ميراند و ،داند كه خود مي
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و هر چيزي را برابر حكمتي (حكيم است  )و ،است و بر هر كاري توانا است(چيره 
    ).كند و سنجيده عمل مي ،دهد انجام مي

   كند: ميرا اينگونه رد  ي مريم رهدربا افتراء و دروغ آنها و 
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مريم دختر عمران را مثل زده است كه  )دومين الگو ،از ميان مؤمنان(همچنين خداوند   

 ،ود در آن دميديمو ما از روح متعلّق به خ ،دامن به گناه نيالود و خود را پاك نگاه داشت
مطيعان و فرمانبرداران  ي و از زمره ،و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد

   خدا بود. 

���m��H فرمايد: و مي �G��F� �E��D��C��B�� �A
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واج ازد(زني را كه  ،)ياد كن سرگذشت مريم ،اين پيغمبران و خوبان ي همراه با قصه(  

و ما از روح  ،كامالً پاك نگاه داشت )عّفتي از آلودگي به بي(دامان خويش را  )نكرد و
بزرگي براي جهانيان  ي را نشانه )مسيح(و او و فرزندش  ،متعلّق به خود در وي دميديم

چرا كه زني را بدون شوهر حامله كرديم و پسري را بدون پدر ديده به ( .قرار داديم
خود به  ي يير اسباب و مسببات را به عنوان دليلي بر قدرت خدايانهو تغ ،جهان گشوديم

هر  ،قوانين و سنن حاكم بر جهان ي مردمان نموديم و متوجهشان كرديم كه آفريننده
   ). تواند قوانين و سنن را دگرگون كند وقت كه بخواهد مي

   فرمايد: و مي
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: فرمود). كه حاملگي همسرم را برساند(اي براي من قرار بده  نشانه !: پروردگاراگفت  

در (و  ،تواني سه روز با مردم حرف بزني مگر با رمز و اشاره تو آن است كه نمي ي نشانه

پروردگارت را بسي ياد كن و سحرگاهان و شامگاهان او  )نعمت ي ه شكرانهاين مدت ب
: اي مي كه فرشتگان گفتندهنگا )تو حضور نداشتي( .را تسبيح گوي و به پاكي بستاي

زنان جهان برتري  ي و تو را بر همه ،ات داشته است خدا تو را برگزيده و پاكيزه !مريم
  . تداده اس

  كند: مورد مسيح را چنين باطل ميا در و در جاي ديگر افتراي آنه

�m|���{��z��y����x���w���v}����§��¦������¥����¤����£��¢��¡�����~
���°��¯��®��¬���«��ª��©��¨l  :#��$� %&�( − ��  

آدم است كه او را از  )آفرينش( ي همچون مسأله ،عيسي براي خدا )آفرينش( ي مسأله  

 ي اين بيان درباره(  .پديد آمد )درنگ بي(و  !سپس بدو گفت: پديد آي ،خاك بيافريد
   . ؛ پس از ترديدكنندگان مباش حقيقتي است از جانب پروردگارت )آفرينش عيسي

و  بود بدون پدر و مادر آفريده شدهقبل از او آدم ، اگر عيسي بدون پدر آفريده شد
  . منافات ندارد چنين خلقتي با بشر بودن آنهااصالً 

  : فرمايد مينصاري در مورد افراط و 
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 )يديعيسي راه افراط و تفريط نپو  ي بارهرو د(در دين خود غلو مكنيد  !اي اهل كتاب  

و او را به اوصاف ناشايستي همچون حلول و اتّحاد و (يد يخدا جز حق مگو ي و درباره

خدا  ي فرستاده ،بيگمان عيسي مسيح پسر مريم). يدينستا ،اّتخاذ همسر و انتخاب فرزند
و او  )پنداريد مي و پسر خدا نيست آن گونه كه شما ،و او يكي از پيغمبران است(است 

و بدين (است كه خدا آن را به مريم رساند  ): كُنْفرمانِ ي يعني پديده(خدا  ي واژه
به (از سوي خدا  )كه(و او داراي روحي است  )وسيله عيسي را در شكم مريم پروراند

و الوهيت را خاص (پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد  )كالبدش دميده شده است
سه  )خدا(يد كه يو مگو )يد و هيچ يك از انبياء را در الوهيت انباز خدا نسازيدخدا بدان
 )از اين سخن پوچ. بلكه خدا يكتا است و جز اهللا خداي ديگري وجود ندارد(تا است 

خدا يكي بيش نيست كه اهللا است و حاشا كه . دست برداريد كه به سود شما است
و حال آن كه  )زن و فرزند نيازي خواهد داشت چگونه به انباز و. (فرزندي داشته باشد

خدا مدبر  )كه تنها(و كافي است  ،از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است
    .باشد )مخلوقات خود(

ئل به الوهيت عيسي هستند كه قا را مائده كفر افرادي ي سوره 74تا  72 ي يهآو در 

و مشركين  خواند فرا ميي عبادت خداي يكتا به سوكند كه خود مسيح  صادر و بيان مي

  : دهد وعده ميرا ماندگاري ابدي در آتش 
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ايسته ي ش اين كه نماز را به گونه )از سوي خدا به ما دستور داده شده است(و   

او است كه در پيشگاهش  )؛ چهاوامر او را اجرا كنيد(بخوانيد و از خدا بترسيد و 
او آن كسي است كه آسمانها و  ). دهيد تاب پس ميو حساب و ك(شويد  گردآورده مي

و آنها را بيهوده نيافريده است و بلكه از روي حكمت و (زمين را به حق آفريده است 
 )بدان ،خدا بر پيدايش چيزي قرار گيرد ي اراده(و هر وقت  )هدف ساخته است

مطلق و (ت و مالكي )و فرمان او شدني(سخن او حق است . شود پس مي !: باشگويد مي
در صور دميده  )براي اعالن رستاخيز(در آن روزي كه  ،از آن او است )جانبه تصرّف همه

او . و در كار او گذشته و حال و آينده يكسان است(داناي آشكار و پنهان است . شود
يا قابل رؤيت در ليل و نهار  ،ي است كه نهان از حواس و ابصاريآگاه از همه چيزها

 )و مّطلع از بواطن و ظواهر جهان ،از احوال انسان(آگاه  )در كردار و( و او حكيم )است
ه كه ابراهيم به پدر خود بدان گا )ي را كه رخ داديبراي مردمان بيان كن چيزها(و . است

سنگهاي  ،مگر زشت نيست كه انسان عاقل( !!گيري ي مييي را به خدايآزر گفت: آيا بتها
به !). ؟هاي دست خود كرنش برد بر تراشيدهدر براجان را پرستش و عبادت كند و  بي

   . بينم مي )و به دور از راه پروردگار(حقيقت من تو را و قوم تو را در گمراهي آشكار 
  : فرمايد ف بر بشر بودن عيسي تأكيد ميزخر ي سوره 59 ي يهآدر  

�m��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ����Å��Ä��Ãl  :��28���(   
اني داشتيم و او را نمونه و نبود كه ما بدو نعمت خود را ارز اي بيش عيسي بنده  

   . اسرائيل كرديم ي براي بنييالگو
  فرمايد: و مي
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و  ،براي خدا باشد )از بندگان متواضع(اي  ي از اين ندارد كه بندهيهرگز مسيح ابا  
و كسي كه از عبادت خدا سر باز ). زنند از بندگي او سر باز نمي(فرشتگان مقرّب نيز 

او را به عذاب سختي  ،كه به عبادت او پردازد(زند و خويشتن را بزرگتر از آن شمرد 
   . آورد كه همگان را در پيشگاه خود گرد مي )بدان گاه ،سازد گرفتار مي

  فرمايد:  و مي
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براي من كتاب  ،خدايم ي : من بندهگفت )هنگامي كه عيسي سخن ايشان را شنيد(  
در هر كجا كه -. و مرا را خواهد فرستاد و مرا پيغمبر خواهد كرد )آسماني انجيل(

را به نماز خواندن و و م ،نمايد مي )براي مردمان(شخص پربركت و سودمندي  -باشم
به  )فرمايد مرا سفارش مي(و  .فرمايد سفارش مي -ده باشمتا وقتي كه زن-زكات دادن 
و  . سازد زورگو و بدرفتار نمي )نسبت به مردم(و مرا . رفتاري در حق مادرم نيكي و نيك

و آن روز كه  ،ام آن روز كه متوّلد شده ،)در سراسر زندگي(بر من است  )خدا(سالم 
با اين ( ،اين است عيسي پسر مريم !شوم و آن روز كه زنده و برانگيخته مي ،ميرم مي

سخن راستيني كه  ،او است ي سخن راستين درباره ،اين). صفات و خصالي كه گذشت
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از اّتخاذ و (او منزّه . سزاوار خداوند نيست كه فرزندي داشته باشد    . كنند در آن ترديد مي
پديد آوردن  ي هرگاه اراده. است )و به دور از اين گونه عيبها و نقصها ،انتخاب فرزند

پس چنين ( .شود و مي !: بشوتنها كافي است راجع بدان بگويد ،چيزي و انجام كاري كند
پروردگار من و پروردگار شما  ،و تنها خداوند  ). قادر متعالي هرگز نيازي به فرزند ندارد

و درست منتهي به نجات و (اين است راه راست ). و بس(پس او را پرستش كنيد  ،است
   . )سعادت

  شود: از زبان عيسي چندين بار در قرآن اين سخن تكرار ميو  

�mÄ���Ã��Â��Á��ÀÅ����É��È��Ç��Æl  :/.�0��   
). و بس(پس او را پرستش كنيد  ،پروردگار من و پروردگار شما است ،و تنها خداوند  

   ). و درست منتهي به نجات و سعادت(اين است راه راست 

  نماز

  است نصف ايمان يزگيپاك

طهارت و خداوند هيچ نمازي را بدون ، نصف ايمان است پاكيزگيداريم كه  باور
از حدث اكبر با غسل ميسر  واز حدث كوچك با وضو  پاك شدنو ، پذيرد نمي

  . ز استتيمم جائ) و هنگام نبودن آب (حقيقتاً يا حكماً، گردد مي

  : دهد مي رش را اينگونه مورد خطاب قرارخداوند پيامب

�m���¨�����§��¦l  :�A)+�'   
   ). و خويشتن را از آلودگيها پاك گردان(خويش را پاكيزه دار  ي و جامه  
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خود دهد كه  به پيامبرش دستور ميخداوند  پس كردند مشركين نظافت را رعايت نمي

از  پاك شدن، يهآمنظور اين : گويند برخي مي پاك كند، يو باطن يرا از آلودگيهاي ظاهر

  . گيرد آيه هر دو معني را در برمياما ظاهراً ، گناه و معصيت است

�� *�� : فرمايد مي ج پيامبر%�"��#/0�5Y ����Z<,	�  
   است. (مسلم آن را روايت كرده است). پاكي نصف ايمان

ايمان گناهان گذشته را : گويند برخي مي، استايمان پاداش يعني پاداش آن نصف 

در يز چنين است چرا كه وضو صحيح نيست مگر همراه ايمان، وضو ن، كند محو مي
  . ديگري هم وجود دارد هاي متفاوتديدگاه، مورد حديث
  : فرمايد هل مسجد قبا را اينگونه تمجيد ميتوبه ا ي سوره 108 ي يهآخداوند در 

�mq��p��o��n��mr�����v��u��t��sl  :O?-�����	   
 )با اداي عبادت درست(خود را  )جسم و روح(خواهند  در آنجا كساني هستند كه مي

   .دارد وند هم پاكيزگان را دوست ميپاكيزه دارند و خدا
 در همانطور كهفرمايد همان پاكي با آب است  مي مجيدنرا تآاين پاكي كه خداوند 

  . ح شده استياحاديث بدان تصر برخي از
  : كند روايت مي بن مالك بخاري از انس

 ��El��� �� -M�/ Q��� ,B�$ � Q�� �� B��C� `�� � �
� -_�' ,Q�&�� X��	/ , X' �
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ظرف آب و عصايش ، شد من و غالم ديگري ي مييوارد دستشو جوقتي رسول خدا 

وقتي : است آمدهي ورايت ديگرو در ، كرد با آب خودش را پاك مي، برديم مي ايشرا بر

خودشان را پاك  و با آن بردم مي آب شانرفت براي يي ميشوبه دست جرسول خدا 

  . ندكرد مي
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  نمايد:  ت اشاره ميطهار جهتبه مشروع بودن استعمال سنگ  نيز شهيحديث عا 

P @N� ��� <E�1P ^n�}� @��	�,'  7��"� X"��$ S�+ �r�' ���15Y� � �_���C ��� C �
ZX7�	
 

و خود را  سه سنگ را با خود برداردهرگاه يكي از شما خواست قضاي حاجت كند، 
  . شود پاك كند؛ چون سنگ (در استنجاء) جايگزين آب مي هابا آن

  : كند چنين اشاره مي استنجاءو حديث سلمان به آداب 

 �
�r ج � � G��"�� X��	
 �� ^n�n �� -m�� X��	
 �����1 , ���	
 � h�:�� X�� �
<¡$5Y ����Z<,	� 

با دست راست هنگام قضاي حاجت و با كمتر از سه سنگ  استنجاءما را از  جپيامبر 
   (مسلم آن را روايت كرده است).. فرمود كردن با استخوان يا سرگين نهي ميو پاك 

، نيستفته نماز پذير آنبدون  اي كه به گونه، اسالم طهارت را كليد نماز قرار داده است

  : فرمايد مي جپيامبر 

��%�"� B��"� ����� ,p38�"� �%�/�H � ,<�,	�"� �%,�,H �5Y��C���� ��� � S\��R � C
�:��Z  

  . رسد دادن به پايان ميشود و با سالم  با اهللا اكبر گفتن آغاز مي، كليد نماز پاكي است

��فرمايد:  و مي c%c> e fp b�e� )B� b� c�� c-b3 fU b/ 0 $ K���YZ��, 
كند. (بخاري و مسلم آن را روايت  خداوند هيچ نمازي را بدون وضو قبول نمي

   اند). كرده

  : فرمايد مي اصغر و اكبردر اشاره به پاكي از حدث  خداوند

�m��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
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تهاي صورتها و دس )،و وضو نداشتيد(خاستيد  پاه هنگامي كه براي نماز ب !اي مؤمنان  
و  ،را مسح كنيد )ا قسمتي از آنهاهمه ي(و سرهاي خود  ،يديخود را همراه با آرنجها بشو

و خواستيد نماز (و اگر جنب بوديد . يديود را همراه با قوزكهاي آنها بشوپاهاي خ
و بيماري مانع از استعمال آب (و اگر بيمار بوديد . يديخود را بشو )بدن ي همه ،بخوانيد

يكي از شما از  يا اين كه )و يافتن آب برايتان دشوار بود(يا اين كه مسافر باشيد  )بود
آب براي غسل يا  ،اين صورتها ي در همه(و  ،يا با زنان مجامعه كرديد ،پيشاب برگشت

بدين شكل كه دو بار كف دست بر خاك زده ( ،با خاك پاك تيمم كنيد ،نيافتيد )وضو
خواهد شما را  خداوند نمي. بكشيد )تا مچ يا آرنج(با آن بر صورتها و دستهاي خود  )و

 )از حيث ظاهر و باطن(خواهد شما را  و بلكه مي ،د و به مشقّت اندازدبه تنگ آور
شايد كه شكر  ،نعمت خود را بر شما تمام نمايد )با بيان احكام اسالمي(پاكيزه دارد و 

   . به جاي آوريد )با دوام بر طاعت و عبادت(او را  )انعام و الطاف(
   نمايد: يچنين اشاره م به كيفيت وضو نيز ط ابن عباسو حديث 
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ابتدا . گرفت درخواست كرد و وضوآب ، خواست وضو بگيرد جرسول خدا 
رد، آنگاه صورتش را سه بار كو استنشاق دستهايش را سه بار شست، سپس مضمضه 

ا آرنجش سه بار شست، سپس دست چپ را، مانند تبعد از آن دست راست را  شست
ا قوزك تعداً پاي راستش را بن سرش را مسح كرد و آدست راستش شست، به دنبال 

 جا سه بار شست و پاي چپش را هم مانند پاي راستش شست. سپس گفت پيامبر خد
   كرده است).(بخاري آن را روايت  .اين روش وضو گرفت بارا ديدم كه 

  : كند و حديث عايشه به كيفيت غسل اشاره مي
 =�I.K1� �

����p  ج  �� �TB�
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شست، آنگاه وضويي همچون  ام غسل جنابت ابتدا دستهايش را ميبهنگ �پيامبر
كرد  داشت و با انگشتانش بين موهايش را خالل مي گرفت و آب برمي  وضوي نماز مي

. ريخت نبال آن بر ساير بدنش آب ميريخت و بد سپس سه مشت آب بر سرش مي
   (بخاري آن را روايت كرده است).

هم  گيرد بازا ورتي باشد كه آب تمام بدنش را فراگر به هر ص، اين غسل كامل است
  . آيد درست است و فرض غسل به جا مي

هيچ ، خداوند غسل را به صورت مطلق واجب فرموده است: فرمايد امام شافعي مي

 ي يعني به صورتي كه ممكن باشد آب همه، كدام از اعضاء را بر ديگري مقدم نفرموده
شه را عملي كند ياما اگر حديث عا، به جا آمدهگيرد غسل درست و فرض  ابدن را فر
  . به جا آورده استنيز سنت را 

نماز وضو گرفت اما همچون براي  جرسول خدا  :كند بخاري از ميمونه روايت مي

سپس ، شست يمبود  روي بدنشآنچه را كه سپس شرمگاهش و ، پاهايش را نشست
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اين ، شست پاهايش را ميشد و  سپس خم مي، ريخت هايش مي آب را بر روي اندام
   جنابت ايشان بود.غسل 

، مقتضي ترتيب نيست) چون (واو، كه شستن شرمگاه قبل از وضو است واضح است
وجود  فقهااما در مندوب بودن به تأخير انداختن شستن پاها اختالف مشهوري ميان 

  . دارد
 .نداشت كند كه مردي دچار جنابت شده بود و آب بخاري در مورد تيمم روايت مي

به ياد : گفتعمار پسر ياسر خطاب به عمر ، اي بيانديشد پيش عمر آمد تا براي او چاره
من در ، كرديمبراي غسل پيدا ن مسافرتي دچار جنابت شديم و آبي كه من و تو در داري

وقتي كه برگشتيم جريان را ، به جا آوردم اما تو نماز نخوانديخاك غلتيدم و نمازم را 
  : فرمودندچنين ايشان و ، كرديمريف براي حضرت تع

�\N 2��8/ ��E , X3
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كف دستش را بر زمين زد و در آنها فوت  دو ج و پيامبر: كردي كافي بود كه چنين مي
  . كرد و سپس با آنها صورت و دو كف دستش را مسح كرد

  حيضي از وجوب پاك

طبيعي و فطري است كه  يخون: حيض، حيض واجب است پاك شدن ازكه  باور داريم
، اي از بيماري باشد بدون اينكه نشانه آيد از رحم زن بيرون مي ،در اوقات مشخصي

اي است  و بيان ابتداء و انتهاي آن مسئلهن و تحديد كمترين و بيشترين زمان حيض يتعي

ولي در ، خون حيض است ي خون در ايام حيض نشانهاما تيره و زرد بودن ، اجتهادي
  . غيراين صورت اعتباري ندارد

  . شود خارج مي ش خوناست كه در غير دوران حيض از رحم كسي: مستحاضه زن

  : شود سه حالت دارد زني كه دچار حيض مي
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  . ي خود توجه كند كه بايد به عادت ماهانه: )ـ معتاده (عادي1

اين زن بايد بنا به تشخيص خود  :)را تشخيص دهد واند آنت كسي كه مي( ـ متميزه2
  . عمل كند

و نه مانند  نه مانند اولي عادت دارد، دچار شك و گمان شده استزني كه ( ـ متحيره3
بايد به عادت زنان ديگر مراجعه كند كه معموالً : )تواند آنرا تشخيص دهد دومي مي

فت روز بايد براي هر نماز خود را پاك بعد از اين ه، شش يا هفت روز در هر ماه است
  . كند و وضو بگيرد

ماندن در  ،)بدون مانع( دست زدن به قرآن ، طواف بيت وروزه گرفتن نماز خواندن،
است ولي هيچ كدام از اينها براي زن حرام  حيض در حال جماع كردن و مسجد

  . مستحاضه حرام نيست
  : فرمايد ي بقره مي خداوند در سوره

�mq���p��rs��z��y��x��w��v��u��t{�����}��|
���~¡� �¨� �§� � �¦� �¥� �¤��£��¢©� ����¯� �®��¬� �«� �ª

���±�����°l  :
�������   
: زيان و ضرر است بگو. پرسند حيض مي )آميزش با زنان به هنگام(  ي و از تو درباره  
همبستري (پس در حالت قاعدگي از ). ي به دنبال دارديبيماريها ،نافرماني برو عالوه (
هنگامي . شوند و با ايشان نزديكي نكنيد تا آن گاه كه پاك مي ،يديگيري نما زنان كناره )با

 كهي يو راه طبيعي زناشو(از مكاني كه خدا به شما فرمان داده است  ،كه پاك شوند
كاران و پاكان را  گمان خداوند توبه بي. با آنان نزديكي كنيد )حفظ نسل است ي وسيله

   . اردد دوست مي
  : فرمايد خطاب به فاطمه دختر حبيش مي جپيامبر 
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 'O ���.��� I,3m^  � B��"� X$�'P ��� �,� � X,	���'  ��CX .(رواه البخاري)  
غسل كن و  آن را سپري كرديدچار حيض شدي نماز را ترك كن و هر گاه  هر گاه

   (بخاري آن را روايت كرده است).. بخوانرا  هايتنماز
از رسول  :گفتكند كه  اري از فاطمه دختر حبيش روايت ميحاضه بخدر مورد مست

؟ را ترك كنم يمآيا نمازها، شوم و پاك نمي ام گرديده: من دچار استحاضه خدا پرسيدم
  ايشان فرمودند:

0 ,P��$ 2"�� � ,=� ��m B��"� X$C �8" ��%�' G.�H IE X�"� `�/ , <nP � X,	��
X,�  
سپس غسل  وايام حيض نماز را ترك  ي اما به اندازه، رگ است خونريزي اين اثر، نه

  . كن و نماز بخوان
آن را  د و نسائيوكه ابو داو است در مورد زن متميزه حديث فاطمه دختر حبيش

  : اند روايت كرده
 �³
 /& =�I 
-)° � &K1' $Q�@,±KB@ �%J
 =�I 
-�@ ,h0�	
 �+ X7T�g@ ,���� K� DQ�@ X

��+ 
ن حيض بود كه آن سياه و شناخته شده است، نماز نخوان و اگر خوني ديگر هرگاه خو

  . كه اين بر اثر (پارگي) رگ است و نماز بخوان بود وضو بگير
خطاب به او  جدختر جحش است كه پيامبر  هاما در مورد زن متحيره حديث حمن

  : فرمود
X@ p,�1 �' /�"' pB1 X���B@ =�i�?	
 {��I� �� p�I� L�� DQ)  Z� ,�
 Z�+) 
-) XBr ,X�TB�

�"'�  � {��t �< ÌQ') X�K�� ,����"' � �"¤+ � ��0� �' p��	 �"¤+ � �,��' X��@ ��O�B1
 � ����r {�O�� =��i" DI � k�T�	
 °�m DI ,��S �I X@ X�,@�@ Ì	�I � Ì"*¹ Ì	- =�@

��t��5 
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(خدا مدت آن را  اي از ضربات شيطان است، و تو شش يا هفت روز را اين ضربه
داند) حيض حساب كن، سپس وقتي ديدي كه پاك شدي غسل كن، بيست و چهار  مي

كند، و در هر ماه  يا بيست و سه شبانه روز نماز بخوان و روزه بگير، اين تو را كفايت مي
پاك سپس حيض و  دچاراينچنين عمل كن، همانطور كه زنان در اوقات مشخصي 

  . شوند مي
خون حيض نيست حديث ام عطيه ، ضيخون تيره و زرد در ايام غير ح اما دليل اينكه

  : گفتاست كه 

 )�!�* B���"� � B��8"� ��
 0 �E 5 
  . دانستيم ما خون تيره و زرد را چيزي نمي

گيرد حديث ابي سعيد خدري است بخواند و روزه بنماز نبايد ضه ئزن حادليل اينكه 
  : كند روايت مي جرسول خدا  از كه

��" �P<�R A � -�R A I~�1 ��  ?,m� :X,� ,l�m :'�%/C ���U
 �� 2"�\5Y ����
"�ZS��[3 

: فرمود، بله: گفتيم؟ آورد زن در ايام حيض نماز و روزه به جا نمي كه بينيد مگر نمي
   (بخاري آن را روايت كرده است).. اين به معني نقصان دين آنها است

  : فرمودخطاب به او  جست كه پيامبر حديث عائشه ا ،دليل حرام بودن طواف

 p� ¦��� -��/ �� X,�'�'�S�%�R X�1 I�3"�� X'��R 0 � Y��,$ K���Z 
حجاج هر كاري را انجام دادند تو هم همان كار را انجام بده اما تا از حيض پاك 

  . نكن طوافخدا را  ي خانه نشدي

  : است واقعه ي سوره 79 ي يهآدليل حرام بودن دست زدن به قرآن 

�m��M��L��������K��J��Il  :O9:�-���(   
   بدان دسترسي ندارند.  جز پاكان  
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  : به عمرو پسر حزم كه فرمود جيا دستور پيامبر 
 ��/ 0L��&� �N�> 0�5Z�p� � i7�	"� ����Y 

  . زنند تنها پاكان به قرآن دست مي

  : است نساء ي سوره 43 ي يهبراي حائض آ دليل تحريم ماندن در مسجد

�m¦��¥��¤����£���¢��¡���§������Èl  :������'�   
مگر اين كه  ،كنيد و به نماز نايستيد در حالي كه جنب هستيد تا آن گاه كه غسل مي

  . مسافر باشيد
   داخل در معني جنابت هستند نزاعي نيست.در اينكه حيض و نفاس 
  : در زمان حيض اين سخن خداوند است كهو دليل حرام بودن جماع 

�mr��q���ps��z��y��x��w��v��u��t{�����}��|
���~¡� �¨� �§� � �¦� �¥� �¤��£��¢©� ����¯� �®��¬� �«� �ª

���±�����°l  :
�������   
: زيان و ضرر است بگو. پرسند حيض مي )آميزش با زنان به هنگام( ي و از تو درباره  
همبستري (عدگي از پس در حالت قا). ي به دنبال دارديبيماريها ،نافرماني برو عالوه (
هنگامي . شوند و با ايشان نزديكي نكنيد تا آن گاه كه پاك مي ،يديگيري نما زنان كناره )با

 كهي يو راه طبيعي زناشو(از مكاني كه خدا به شما فرمان داده است  ،كه پاك شوند
كاران و پاكان را  گمان خداوند توبه بي. با آنان نزديكي كنيد )حفظ نسل است ي وسيله

  .دارد دوست مي
  شه كه فرمود:و حديث عاي
دستور نزديكي كند خواست با او  شد و پيامبر مي از ما دچار حيض ميهرگاه يكي 

پوشاند) بر تن كند  مياي كه مابين ناف و زانو را  داد كه در ابتداي حيضش ازار (جامه مي
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كنترل كند  تواند خودش را ميو گفت: كداميك از شما  كرد. آنگاه با او نزديكي مي

    كرد. (فتح الباري) ميپيامبر آنگونه كه 

  : فرمايد به روايت مسلم كه مييا حديث انس 

S �I 
K,��)�Í �) ¶�7�	
5 
  . هركاري غير از آميزش، با آنها انجام دهيد

  نماز ستون اسالم است

در  و خداوند، ايمان داريم كه نماز ستون دين و بعد از شهادتين دومين ركن اسالم است
چنانكه شايسته را  هر كس آن، بر مسلمين واجب فرموده است ابار آنر پنج روز شبانههر 

و هر ، است و رستگاري نجات ي اداء كند در قيامت برايش نور و برهان و وسيله است

 از سر ي كهاما كس، رود ي اسالم بيرون مي رهرا ترك كند از داي آن از روي انكاركس 

   در تكفيرش بين علما اختالف وجود دارد.د كن ميتنبلي آنرا ترك 

ي اسالمي به يكي  جب بودن آن در جامعهوا امر شده كهنماز ي  اقامه آنقدر بهقرآن در 
  . از بديهيات مبدل گشته است

  : فرمايد خداوند مي

�m��r��q��p��o��n���m��l��kl  :
����'�   
نماز  )به صورت جماعت(ازگزاران پا داريد و زكات را بپردازيد و با نم و نماز را بر  

   . بخوانيد
   فرمايد: و مي

�m���� � �~��}��|��{��z��y��x��w�� �v��u��t
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شايسته بخوانند و از  ي : بايد نماز را به گونهبگو به بندگان مؤمن من !)اي محمد(  
پنهان و آشكار ببخشند پيش از آن كه روزي فرا ايم مقداري را در  آنچه بديشان داده

خريد و  ي تا كسي بتواند سودي به وسيله(رسد كه در آن معامله و دوستي نيست 
يا رابطه از  فروش يا اين كه به سبب همنشيني و دوستي فراچنگ آورد و با رشوه

  ). ي يابديچنگال كيفر خدا رها
   فرمايد: اي ديگر مي آيه در

�m�`��_��^���]�e��d��c��b��af����������j����i��h���g

��l��kl  :��67��	   
كه آغاز نماز ظهر  ،النهار از نصف(نماز را چنان كه بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب   

كه آغاز نماز (تا تاريكي شب  )گيرد ميداد آن وقت نماز عصر را نيز دربراست و امت
برگرفته و با طلوع فجر پايان يز درتداد آن وقت نماز عشاء را نمغرب است و ام

گمان نماز  بي. بخوان )طلوع فجر تا طلوع آفتاب ي در فاصله(و نماز صبح را  )،پذيرد مي
   . گردد بازديد مي )توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز(صبح 

   فرمايد: و مي

�mu��t��s��r��q��p���ov������al  :J�8 ����   
  .يدييد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمارا بپرداز پا داريد و زكات و نماز را بر

  دهد: محافظت از نمازها چنين دستور ميو به 

�m��I��H���G��F��E��D��C��B��Al  :
������	   
محافظت ورزيد و  )كوشا باشيد و ،يعني عصر(نماز ميانه  )به ويژه(در انجام نمازها و   

هيبت و  ،در برابر ديدگان خود ،وعو با خشوع و خض(فروتنانه براي خدا بپا خيزيد 
   ). عظمت خدا را مجسم داريد
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يافتن كفار از مرگ و نهايت نجات  ي نماز را وسيله ي توبه اقامه ي سوره 5 ي يهآدر  و

  : فرمايد نگ بيان ميو هدف ج

�m°��¯��®��¬�����«��ª��©��¨±�����¶l  :O?-����   
نماز  )م گرويدند و براي نشان دادن آناز كفر برگشتند و به اسال(اگر توبه كردند و 

راه را بر آنان  )شمايند و ايشان را رها سازيد و ي ديگر از زمره( ،خواندند و زكات دادند
   .از گذاريدب

  : شود كه نماز اساس اخوت و برادري در اسالم است سوره بيان مي همين و در

�mp��o���n��m��l��k��j��i��hq����s��r

��v��u�����tl ��� :O?-��   
و آئين شما را مورد طعن و  ،اند شكستند اند و مؤّكد نموده ي را كه بستهيو اگر پيمانها  

با سردستگان كفر و ضالل  )اينان سردستگان كفر و ضاللند و(تمسخر قرار دادند 
بودن درگاه  در پرتو باز(شايد . چرا كه پيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد ،بجنگيد

   . دست بردارند )پشيمان شوند و ،شدت عمل شما خدا و ي توبه

  : فرمايد كه نماز يكي از مباني دين است بيان مينيز  جپيامبر 

�§ X,$ `��0� X� : C�%*B � 0 �P �"P � �� 0� ��4 �l��� ��  �PB��"� `�m5 K���Y
Z��,$ 

 جو رسالت محمد  وحدانيت خداوندگواهي دادن به : شده است ركن بنا اسالم بر پنج
   اند). و... (بخاري و مسلم آن را روايت كرده نماز ي و اقامه

  : فرمايد كه ترك نماز موجب افتادن در منجالب كفر است در حديث ديگر بيان مي

PF¨"� � ��8"� G� � -:�"� G� � ©�R B��"� Y ����<,	� ���: �$Z 
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سلم آن را از جابر روايت (م. حد فاصل ميان انسان و شرك و كفر ترك نماز است
  . كرده است)

   فرمايد: و مي

�6I �O@ ��I�H �d@ h0�	
 Z���� � ����� [�	
 ��,	
 Z�	"� ;���� � �_� ����Y  
را ترك كند كافر  ي بين ما و آنها (كفار و مشركين) نماز است، هر كس آن مشخصه

  . اند) شده است. (امام احمد و صاحبان سنن آن را روايت كرده

ترك هيچ عملي را كفر به حساب اصحاب : گويد ي ميعقيلشقيق عبداهللا بن 

  . آوردند مگر نماز نمي
  : يا حديث

�  ��� �� 0 ��"�U/ X�1 ��"� -R�mP �"P�� 0 ,�� I!: #� � X� ����/ � ,'O�,�' ���  2"�
 � <NQ��C X� ����$�<d��� ,P�� X,$ <��	1 � �%U�� 05Z��,$ K���Y 

نگ كنم تا ج جنگند) (كه با من مي مردم(كساني از)كه با  است ه من دستور داده شدهب

وقتي كه چنين كردند ، ال اهللا و به من و پيام وحي ايمان بياورندإله إگويند ال  وقتي كه مي
د و حساب آنها در قيامت نمگر اينكه مرتكب جرمي شو، خون و مالشان محفوظ است

  . اند) لم آن را روايت كرده(بخاري و مس. خدا است با

ي كفر محشور  كه تارك نماز در روز قيامت با أئمه فرمايد ميبيان ي در حديث ديگر

  : گردد مي
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 ي نجات مايههر كس بر نمازها محافظت كند در قيامت براي او نور و حجت و 
 رستگاري و هر كس بر آنها محافظت نكند در قيامت نور و حجت و دليل، خواهد شد

   شود. يأبي بن خلف محشور مو با فرعون و هامان و قارون و ، نخواهد داشت

  شروط نماز

و نيت، پاكي از ، وجوب نماز هستند ايطشر، نمازفرارسيدن وقت  اسالم، بلوغ، عقل و
 آنصحت  ايطو رو كردن به قبله شر) پوشاندن عورت (شرمگاه ،نجاستحدث و 

  . هستند
  : است ط دليل به شرط گرفتن اسالم در وجوب نماز حديث معاذ

 ��' � (� � o� K �< (~g �H ���Q() #v�' �� ���
 ��() �$�	() �� =�' (h �&� �� �S �|() Z �� �+ &� �@ (}��B(7	
 (�.K1� �
  
K �+� �t�' Z �� =(� �@

 �K �� �� �� �� Z (�� �� �+ �8� �! @
 ���
 �=�' Z �� d(� +�g �@ ��(	 ��(	 �p ��� �	 �� �/ K �" #� �I (� �{�
��L Z�T� � 

آنها را به گواهي  ابتدابايد در ، كه اهل كتاب هستند روي اي معاذ تو به سوي قومي مي
اگر از تو پيروي كردند به آنها ياد بده ، رسالت من فرا خوانيخدا و  وحدانيت دادن به

  . نماز بر آنها واجب فرموده است پنج روز شبانهكه خداوند در هر 
  : استد و ترمذي وبلوغ و عقل حديث ابوداو به شرط گرفتنو دليل 

�^n�n �$ <,U"� h' : X�1 ���&� �$ � ,<,�� X�1 X3�"� �$ � ª�U�	/ X�1 <7�"� �$
-U�/5 

بيدار شود، از هنگامي كه تكليف از سه گروه برداشته شده است، از شخص خوابيده تا 
   .بچه تا وقتي كه احتالم (بالغ) شود و از ديوانه تا زمانيكه عاقل شود

  : است آيه ينا فرارسيدن وقت نماز شرط دليل

�m��z��y������������x��w��v��u�����t����sl  :���������   
   .و داراي اوقات معلوم و معين استبيگمان نماز بر مؤمنان فرض 

  : روايت كرده است مسلم ي است كهحديث ،و دليل به شرط گرفتن پاكي از حدث
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�K�t N�� h0� �
 ��O"� 
   .كند ضو) قبول نميخداوند هيچ نمازي را بدون پاكي (و

دليل اشتراط پاكي از كثافات احاديث . امت اسالمي هم بر اين شرط اجماع دارند 
فراواني هستند كه در مورد قضاي حاجات و آب پاشيدن بر كثافات و تهديد افرادي كه 

باس از خون حيض و غيره روايت كنند و شستن ل خود را از ادرار و مدفوع پاك نمي

   ه:، از جملاند شده
 .�O@ ,/KO	
 °,� $�	) /�O@ �cT�
 X@ .�� ���
�+' ='.K1� �
�LK��*H, >�. :ج  � LK+& :  D�@

$��+ $��@ k�� �� K	�� �+& Î�@ Y ����<,	�Z 
يك نفر اعرابي (صحرانشين) در مسجد ادرار كرد بعضي از مردم به سوي او بلند 

نيد وباعث حبس به حال خود رها ك او را: فرمود ج . پيامبرشدند (تا او را منع كنند)
وقتي تمام شد (پيامبر) سطلي آب درخواست كرد و آن را : گفت ادرارش نشويد. انس
   (مسلم آن را روايت كرده است). .بر محل ادرار ريخت

اگر لباس يكي از ما به خون : آمد و گفت ج زني نزد پيامبر: گفتيا حديث اسماء كه 
.��, X,�R <n '�� فرمود:؟ حيض آلوده شد چكار بايد بكندR <n ,Q�&�� �~�UR <n ��H. 

   (رواه مسلم)
بايدآن را از لباسش بزدايد و سپس با نوك انگشتان و آب آن را : فرمود ج پيامبر

(مسلم آن را روايت كرده . بشويد و سپس بر روي آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند
  . است)

  : فرمايد كه مياست  آيه ن عورت اينو دليل پوشاند

�m��G��F��E��D��C��B����R����Hl  :��������   
با لباس مادي كه عورت شما را (خود را  ،گاه و عبادتگاهيدر هر نماز !اي آدميزادگان

   .يديبيارا )و با لباس معنوي كه تقوا نام دارد ،بپوشاند
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روايتي ، ب استپس ستر عورت واج، يعني براي پوشاندن شرمگاه خود لباس بپوشيد
با بدن عريان  يزنان: است به صحت رسيده كه گفته آيه در شأن نزول اين از ابن عباس

  : گفتند و در اثناي طواف مي، كردند خدا را طواف مي ي خانه

 4f9? �). �-���g V3 4�0 �)? =3             4]h �g4]  

  . دانم ل نمينچه لخت كردم حالآاما  آن لخت است ي امروز بعضي از بدن يا همه 

  فرمايد:  مي جپيامبر . اعراف نازل شد ي سوره ي يهاينكه اين آتا 

�D\� �) °F�r h0� �
 ��O"� Z�_� � a\�v"� � C���C��� ����Y 
(ابوداوود و ترمذي و  .كند خداوند نماز هيچ زن بالغي را بدون روسري قبول نمي

   اند). احمد آن را روايت كرده

زن بايد در : شه پرسيده شدياند كه از عا محلي از مكحول روايت كرده ابن ابي شيبه و
  ؟ چه لباسي نماز بخواند

راوي ، دياز علي بپرسيد سپس جواب علي را به من بگوي: شه در جواب گفتعاي
كه  پيراهنيبا روسري و : گفت ، علي در جوابپيش علي رفت و از او پرسيد: گويد مي

شه عاي، شه برگشت و خبر را براي او تعريف كردپيش عاي راوي، بدن را بپوشاند ي همه
  . راست گفته است: گفت

  : است يهرو كردن به قبله اين آ و دليل واجب بودن

� ml��k� � �j� � �i� �h� �g� �f� �em� ���q�p� �o� �n

��¦����s���rl  :
�������  
قاط ن ي به هنگام نماز در همه ،و به هر جا كه رسيدي(جا كه بيرون رفتي  و از هر

در  ،چه در سفر و چه در حضر !اي مؤمنان(و  ،رو به سوي مسجدالحرام كن )جهان
   .رو به سوي آن كنيد ،هر جا كه بوديد )به هنگام نماز ،اقطار زمين ي همه
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  : است آيه ايننيت  شرط بودنيل دالاز جمله و 

�m��y��o��n���m��l��k��j��i��hl  :O����� 

ستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي در حالي كه جز اين بديشان د 
   .بدانند )خود(ين يرا بپرستند و تنها شريعت او را آ

  : فرمايد كه مي جپيامبر حديث و اين 
  )متفق عليه(. ما نوي ءنما لكل امريإو ، عمال بالنياتنما األإ
ده است صحت اعمال به نيت بستگي دارد و هر كس تنها پاداش آنچه را كه نيت كر 
   اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده .گيرد مي

  اركان نماز

 ،تحريماهللا اكبر  د،ي داشته باشيبراي كسي كه توانا ايستادن،: اركان نماز عبارتند از
 ،ها نشستن ميان سجده، سجده و بلند شدن از آن ،اعتدال ،ركوع ،فاتحه ي خواندن سوره

و  سالم دادن ،و نشستن در آن تشهد پاياني ،)(يعني مكث كردن در هر ركنطمأنينه
هست، برخي اختالف  جفرستادن بر پيامبر  صلواتدر مورد . اركان اين ترتيب ميان

  . گويند سنت است و گروهي ديگر ميگويند جزء اركان  مي

  فرمايد: كه ميداللت دارد  آيه و بر ركن بودن قيام در نماز اين

�m��I��H���G��F��E��D��C��B��Al  :
������	 
محافظت ورزيد و  )كوشا باشيد و ،يعني عصر(نماز ميانه  )به ويژه(در انجام نمازها و   

هيبت و  ،در برابر ديدگان خود ،و با خشوع و خضوع(فروتنانه براي خدا بپا خيزيد 
   ). عظمت خدا را مجسم داريد

ي نماز  ي نحوه گفت بيماري بواسير داشتم پس دربارهكه  بن حصين و حديث عمران
  : خواندنم از پيامبر پرسيدم، ايشان فرمود



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     280

@ ,
�+�O@ �iBTH � =�@ ,DF�< �����l X�,@ �iBTH � =5Za��[3"� ����Y 
و اگر نتوانستي بر پهلو نماز  بخوان نشسته ،ايستاده نماز بخوان،اگر نتوانستي

   .(بخاري آن را روايت كرده است).بخوان
 به جپيامبر  :گفتاركانش حديث ابوهريره است كه  زبعضي ادليل كيفيت نماز و 

سپس ، ن كردنماز خواندداخل مسجد شد و شروع به مردي به دنبال او  آمد ومسجد 
  : و جواب داد و فرمودا  هب جپيامبر ، پيش پيامبر آمد و به او سالم كرد
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، آن مرد برگشت و دوباره مثل بار اول نماز خواند، ه بخوانبرگرد و نمازت را دوبار
دوباره نمازت را و برگرد : فرمود جپيامبر ، برگشت و سالم كرد جسپس پيش پيامبر 

 ازاست سوگند به كسي كه تو را فرستاده : اين بار گفت، مرد برگشت بارتا سه ، بخوان
 سپس، اهللا اكبر بگو بخواني نماز استيخووقتي  :فرمود، به من ياد بده، دانم اين بهتر نمي

سپس بلند سپس با آرامش به ركوع برو ، بخوانكه برايت ممكن است از قرآن  آن مقدار
سپس سجده كن تا در آن حالت آرام گيري، بعد سرت را بلند ، شويراست  كامالً شو تا
 ، سپس سجده كن تا اينكه درمطمئن شوي تا از نشستن طوري كه بهشين نو بكن 

(بخاري و مسلم آن را . سپس اين اركان را در هر ركعتي به جا بياور، سجده آرام گيري
  اند). روايت كرده
  : يا حديث

) =.K1� �
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، اهللا اكبر: فرمود ايستاد مي خواست نماز بخواند، هنگامي كه مي وقتي كه مي �پيامبر
: فرمود گفت و هنگام بلند شدن از ركوع مي كبر مي ارفت، اهللا كوع ميسپس وقتي به ر

 به. سپس وقتي ربنا لك الحمد :فرمود ايستاد مي و وقتي راست مي سمع اهللا لمن حمده
 كرد اهللا اكبر اهللا اكبر، و وقتي سرش را از سجده بلند مي :فرمود مي رفت ميسجده 

اهللا اكبر و وقتي سرش را بلند : فرمود رفت مي به سجده مي دوباره و وقتي گفت مي
داد و پس از تشهد  فرمود اهللا اكبر سپس اين كار را تا پايان نمازش انجام مي كرد مي مي

  . گفت اهللا اكبر ميدوباره ركعت سوم  براي اول، هنگام بلند شدن
  : فرمايد ي مي در حديث ديگر

 ¿�� ¿��' XQKdB"'� DI 
KX Y ����"�S��[3Z 
   . (بخاري آن را روايت كرده است).خوانم نماز مين كه م آن گونهيد نماز بخوان

  : فرمايد مي طمأنينهدر مورد  جپيامبر 
 j�.K1� �
�%� �����g� ,Z��� p6F�t � ��l Z� ,�l$ ج @ ,��" /�O@ , �I�" �,c@
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 ��� DQ) ,

$�+ =����H 
-D@5 YP ������/�M ��Z 
مردي وارد ، سپس ميان گروهي از آنها نشست، خواند نماز براي اصحابش ج پيامبر

، زد ن اما مانند كالغ به زمين نوك ميبردشروع كرد به ركوع و سجده ، و نماز خواند شد

نمازش را ! امت محمد نيست، از بميرد بر اين حال اگر؟ بينيد آيا اين را مي: پيامبر فرمود

خواند  مثال كسي كه اينگونه نماز مي، خواند مي زند همانند كالغي كه بر زمين نوك مي
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آيا نفعي به ، ا بخوردمانند كسي است كه خيلي گرسنه باشد اما دو يا سه دانه خرم
   (ابن خزيمه آن را روايت كرده است). ؟!بخشد حالش مي

  : فرمايد اشاره مي جبر پيامبر فرستادن  صلواتاحزاب به  ي سوره 56 ي يهآ

�mg��f�� �e��d��c��bh� ���n��m��l��k���j��i
��p��ol  :J�8 ����   

شما هم بر او درود  !ناي مؤمنا ،فرستند خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود مي  
   . يديبفرستيد و چنان كه بايد سالم بگو

  : فرمايد و حديث ابي مسعود انصاري كه مي
 � �Q� �H �'.K1� �
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بشير بن ، نشسته بوديم رسول خدا پيش ما آمد هدر حالي كه در مجلس سعد بن عباد
اين ، بفرستيم صلوات شما دستور داده كه برخداوند به ما  :سعد خطاب به ايشان گفت

سكوت اختيار كردند،  جحضرت  :گويد رواي مي؟ دستور را با چه الفاظي به جا آوريم

: فرمود جسپس پيامبر ، پرسيد فتيم اي كاش بشير چنين سؤالي نميدر دل خود گ

صلوات بفرست همچنانكه بر آل ابراهيم  صلواتمحمد   خداوندا! بر محمد و آل :يديبگو
بركت ابراهيم  به آلهمچنانكه  بركت عطا فرماخداوندا! به محمد و آل محمد  .فرستادي

 .ايد سالم را هم كه قبالً ياد گرفته، عظمتيسيار ستوده و بادر هر حالي ب همانا تو .اي هداد
   (مسلم آن را روايت كرده است).
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، عرض ارد شدبر ما و ج رسول خدا: گفتكه  است در حديث كعب بن عجزه آمده
  : اما چگونه صلوات بفرستيم ايشان فرمود، بگوييد دانيم كيفيت سالم بر شما را ميكرديم 
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خداوندا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همچنانكه بر آل ابراهيم صلوات 
خداوندا! به محمد و آل عظمتي، تو در هر حالي بسيار ستوده و با فرستادي به تحقيق

در هر حالي بسيار  انا توهماي  هبركت دادابراهيم  به آلهمچنانكه  بركت عطا فرمامحمد 
   اند). . (بخاري و مسلم آن را روايت كردهعظمتيستوده و با

عبدالرحمن بن أبي ليلي كعب بن عجزه به كه  است بخاري آمده ي ازدر روايت ديگر
   :گفت
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بله.  فتم:گ ؟شنيدم به تو تقديم كنم ج اي را كه از رسول خدا هديه خواهي آيا مي
از رسول خدا پرسيديم چگونه بر تو صلوات بفرستيم، خداوند به ما ياد داده كه  :گفت

   چگونه سالم بفرستيم.
خداوندا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست همچنانكه  ييد:بگو: فرمود جحضرت 

تو در هر حالي بسيار ستوده و  آل ابراهيم صلوات فرستادي به تحقيق ابراهيم و بر
 آل ابراهيم و بههمچنانكه  بركت عطا فرمابه محمد و آل محمد ، ظمتي، خداونداعبا

  .عظمتيلي بسيار ستوده و بادر هر حا همانا تواي  هبركت دادابراهيم 
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فرستادن بر  تشهد آخر صلواتدر : گويند بنا به اين داليل برخي از بزرگان علم مي

   .ازدس و ترك آن نماز را باطل مي، واجب است جپيامبر 

  هاي نماز كننده باطل

 هنماز با ترك عمدي يكي از اركان گذشته و خوردن و نوشيدن و سخن گفتن و قهقه
  . شود باطل ميضروري زيادي و غيركشيدن و حركات 

  : خطاب به فردي كه اشتباه كرده بود فرمود جكه پيامبر  ذكر شددر حديث ابوهريره 

 �-� 'O �-�R A 2
 Y ����Z<,	� 
در آن نماز دو ركن آرام  آن مرد. اي چون تو نماز نخوانده، بخوان ا دوبارهت رنماز

  . گرفتن و اعتدال را ترك كرده بود
  : فرمايد ديث ديگر ميدر ح

P )��D" B��"� X' � Y��,$ K���Z 
  . نماز خواندن مانع سخن گفتن است

  : فرمايد در حديث معاويه بن حكم سلمي ميو 
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نماز  بيگمان نيست گفتن ي شايسته ،مردم سخنان از چيز هيچ نماز اين در راستي به
   وايت كرده است).. (مسلم آن را رقرآن قرائت و تكبير و تسبيح از است عبارت

  : يا حديث

 ¨8"� B��"� h�U/ 0 , �P5�U%U"� �%��U/ #
YP �:�M� �������"��3$ � �3�* X�Z  
  . شود كشيدن باطل مي هبلكه با قهقه، گردد نميباطل  نيشخندنماز با 
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  سنتهاي نماز

صبح  فاتحه در نماز ي خواندن مقداري از قرآن بعد از سوره، گفتندعاي استفتاح، آمين 
و آشكارا خواندن در نمازهاي ، عشاءو  مغربو دو ركعت اول نمازهاي ظهر و عصر و
در ركوع  كردن را تكرار و چند دفعه تسبيح، جهري و پنهان خواندن در نمازهاي سري

قرار دادن دست راست بر روي دست  و در جاي خودش بلند كردن دستها و سجود،
  . آيند ميهاي نماز به شمار از سنت ،چپ در قيام

  : فرمايد اشاره مي استعاذهنحل به سنت بودن  ي سوره 98 ي يهآ

�m��u��t��s��r��q��p���o��n��ml  :!"���(	   
به  )از رحمت يزدان(هاي شيطان مطرود  از وسوسه ،هنگامي كه خواستي قرآن بخواني  

    ).تا اهريمن تو را از فهم معني قرآن و عمل بدان باز ندارد(خدا پناه ببر 
  : شنيدم كه فرمود جاز پيامبر  :گويد يا حديث جبير بن مطعم كه مي

 <%,"��<�:�"� ����D"� �� 2� ��$ ,5�[�
 � �}�
 � ��j ��Y ���� � X7�	
P ����3�* X�Z 
   برم. افسون و غرور او به تو پناه مياغوا و خدايا از شيطان رانده شده و 

  : كه فرمود جحديث ابي سعيد خدري از رسول خدا  همچنين
رواه أبوداوود (.أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه

  و النسائي و الترمذي).
. او و اغواگري و غرور و افسونبرم از شيطان رانده شده،  پناه مي دانابه خداي شنوا و

   اند). (ابوداوود و نسائي و ترمذي آن را روايت كرده

م و يميان اهللا اكبر تحر جپيامبر : آمده استهريره  ودر حديث اب كه تاحيا دعاي افت

از آن سكوت پرسيدم ، فرمود يار ميفاتحه اندكي سكوت و توقف اخت ي  خواندن سوره

فرمود:  گويي؟ اين مدت توقف و سكوت چه چيزي مي پدر و مادرم فدايت در: وگفتم

  گويم:  مي
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نكه بين مشرق ومغرب فاصله خداوندا! بين من و خطاهايم فاصله بيانداز همچنا
نكه لباس سفيد از چرك و آلودگي پاك ي، خداوندا! مرا از گناهانم پاك كن همچناانداخت

(بخاري آن را روايت . شود، خداوندا! مرا از خطاهايم با برف و آب و تگرك بشوي مي
   كرده است).

فاتحه حديث ابوهريره است كه پيامبر  ي بعد از سوره گفتن در مورد سنت بودن آمين
  : فرمود ج
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 رسيد» الالضالين و عليهم المغضوب غير«به  فاتحه خواندن در جماعت امام هرگاه
، باشد هماهنگ فرشتگان و مالئكهبا آمين گفتن  آمين گفتن هر كس چون، آمين يد:يبگو

   اند). (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. ميشود آمرزيده او پيشين گناهان
  : گفتقتاده است كه فاتحه حديث ابو  ي دليل خواندن مقداري از قرآن بعد از سوره
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خواند كه ركعت اول را  در دو ركعت اول نماز ظهر فاتحه و دو سوره مي ج پيامبر

خواند كه ما آن را  كرد، و گاهي آيه را طوري مي كوتاهتر ميطوالني و دومي را 
كرد، و ركعت اول نماز صبح  شنيديم. و در نماز عصر فاتحه و دو سوره را قرائت مي مي

   .خواند را طوالني و ركعت دوم را كوتاهتر مي
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عبداهللا  حديث سالم بن عبداهللا از، دليل بلند كردن دستها در ركوع و بلند شدن از آن
  : بن عمر است
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و  كرد، هايش بلند مي كرد دستهايش را تا مقابل شانه وقتي شروع به نماز مي جپيامبر 
  . داد يز همين كار را انجام ميهنگام تكبير گفتن براي ركوع و بلند شدن از آن ن

حديث سهل بن سعد است كه ، دليل قرار دادن دست راست بر روي دست چپ
كه در نماز دست راستشان را روي ساعد چپشان قرار ، شد ميبه مردم دستور داده : گفت
  . )آن را روايت كرده است (بخاري. دهند

  : كه ود و نسائي از وائل بن حجرودا وحديث اب اين و
n�$�	"� � «��"� � S¬�"� ��E �% X,$ X��"� ��/ h~� <5 

 .نهاد ي چپبازو و مچ و دست پشت بر را خود راست دست سپس
سپس هنگام وارد شدن به نماز دستهايش را  :از وائل آمده است كهمسلم  در روايت و

سپس دست راستش را بر روي دست چپ  و كرد لباسش را جمع مي آنگاه، كرد بلند مي

  . گذاشت مي

  : فرمايد است كه مي دليل قرار دادن ستر حديث مسلم

Ì	- k
�� �� �� .��"� � ,����@ �r�	
 h�%G� ��� $"�" s� ZI�r' �±� 
-)5 
و روبروي خود قرار دهد  پشتي پاالن شتر ي به اندازهرا هرگاه يكي از شما چيزي 

   نيست.مهم كند  از آنسوي آن عبور  هم كسياگر  ،نمازش را بخواند
كه  كند و بيان مي، اين حديث دال بر سنت بودن ستر است: فرمايد نووي ميامام 

بنابراين با هر چيزي كه سه زراع ، كه سه زراع طول دارد، پاالن شتر است ،حداقل ستر
  . شود آورده مي يسنت به جا اين باشد
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ا در زمين فرو ي خود ر بعضي مواقع نيزه جكند كه پيامبر  نافع از عبداهللا روايت مي

نگام بيرون كه ه است روايت شده نافعهمچنين از  خواند و رو بدان نماز مي كرد مي
را در زمين نصب كرد و  نماز عيد نيزه را همراه خود آورد و آن رفتن از شهر براي اداي

 وداد  در سفر اين كار را انجام مي جبيشتر اوقات حضرت ، رو به آن نماز را اقامه فرمود

  .)اند آن را روايت كرده (بخاري و مسلم. دادند نيز اين كار را انجام مي امرا بعدها

  اختالف در مورد وجوب و سنت برخي از افعال و اقول نماز

مأموم اختالف  ونسبت به امام » ، ربنا و لك الحمدسمع اهللا لمن حمده« ي در مورد جمله

 ي ت به مأموم و تكرار جملهنسب» و لك الحمدربنا « ي و همچنين در مورد جمله است
و تكبير انتقال از يك  در ركوع و سجده» سبحان ربي االعلي«و » ي العظيمسبحان رب«

و  ،ندواجباينها : گويند گروهي مي، اختالف وجود دارد و تشهد اول ركن به ركن ديگر
  . آنها هستند به مندوب بودنبرخي قائل 

اين حديث ابوهريره اشاره دارد كه الحمد ي: سمع اهللا لمن حمده، ربنا و لك  به جمله

و وقتي » سمع اهللا لمن حمده: «فرمود خاست مي هرگاه از ركوع برمي جپيامبر  :گفت

  )متفق عليه( .»ربنا و لك الحمد« :فرمود شد مي كامالً بلند مي

�� P®� l�m :يا حديث `��¯��_ �& �� h��° ,��"�U': ����� 2" ��� <%," ,'O�� �� �
 K'
�3
� �� `�UR �� �" ��� ^87�&� l�m5 Y���,$ K��Z  

چون » للهم ربنا لك الحمدأ«: شما بگوييد، »سمع اهللا لمن حمده«هر گاه امام گفت: 
 ي فرشتگان باشد خداوند از گناهان گذشته سخنموافق و هماهنگ  كسي سخن گاهره

  . گذرد ن فرد ميآ

  : يدگو است كه ميابن مسعود  حديث در مورد تشهد
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و  سالم بر جبرئيل: گفتيم در تشهد مي خوانديم نماز مي جوقتي پشت سر پيامبر 

از شما  هرگاه يكي :كرد و فرمود ما رو به جپيامبر  .سالم بر فالني و فالني ،ميكائيل
و هر دعايي كه با آن تعظيم خداوند متعال  ها باد گفتن تمام زنده: بگويدنماز خواند 

 خدافقط اليق خداوند متعال است، سالم، رحمت و بركات  هاپاكي و تماممقصود باشد 
گاه اين را بگوييد تمام (هر باد اي پيامبر، سالم بر ما و بر بندگان صالح خدا، توبر 

دهم كه هيچ معبود بر  شهادت مي شود) ا را در آسمان و زمين شامل ميبندگان صالح خد

(بخاري و .اوست ي دهم كه محمد بنده و فرستاده حقي غير از اهللا نيست و شهادت مي

   اند). مسلم آن را روايت كرده

ت همانگونه كه قرآن آموخ به ما تشهد مي ج پيامبر: فرمايد يا حديث ابن عباس كه مي

  : فرمود مي، آموخت را به ما مي
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  : فرمايد كه مي جاشعري از رسول اكرم  موسييا حديث ابو
 (. K �< (. ���' � (� � �7�� � �@ (h �� , �O	
 ��� (+ �=� �I 
 �-() ��  �{��� (��B	
 Z �I (� �r�' �/ �0 �T	
 (�(� �{
 �K�� ��	
 �{���#��i	
  ��� �� �+ fU �

 �	() �� =�' �� �� S�' �s ((³� ��	
 (��
 (&��� (+ �j �+ �� ���� �� �+ �/ �0 �T	
 �$ �H� �I �� �� �� (��
 �p � � �� �� 3A(���	
 o� �d� �® �=�' �� �� S�' �� ���
 ��() �$ 

 �$ �	K �1 �� �� �L ��� �+5Y"� ����S��[3Z 



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     290

 ي فقط شايسته تحيات، پاكيها و صلوات: بگويد نشست كسي براي تشهد هرگاه
باد اي پيامبر، سالم بر ما و بر  توبر  خداسالم، رحمت و بركات  .خداوند متعال است

ت دهم كه هيچ معبود بر حقي غير از اهللا نيست و شهاد بندگان صالح خدا، شهادت مي
  . اوست ي دهم كه محمد بنده و فرستاده مي

اين الفاظ درست هستند و هر كس يكي از آنها را در  ي اهل علم اتفاق دارند كه همه

   .گيرد پاداش مي تحيات خواند

نماز  جپيامبر  :گويد تشهد حديث ابن بحينه است كه مياساس اختالف در وجوب 
مردم هم همراه ايشان ، برخاست وخواند تشهد ن در دو ركعت اول، ظهر را با ما خواند

ولي ايشان ، بودند ايشانوقتي كه نماز به پايان رسيد مردم منتظر سالم دادن ، بلند شدند
   .)آن را روايت كرده است (بخاري. به سجده رفت سپس سالم داد دو بار قبل از سالم

بود رسول اگر تشهد واجب : گويند مي، گروهي كه قائل به سنت بودن تشهد هستند

حتي امام بخاري حديث را در ، فرمود نمي و تنها به سجده اكتفا گشت ميبدان بر جخدا 

  . روايت كرده است» داند كسي كه تشهد اول را واجب نمي«ب با
 از ابن بحينه باز هم بخاري كهديگر  يگروه ديگر كه قائل به وجوب هستند به حديث

در ، خوانديم نماز ظهر را مي جبا رسول خدا  :گويد كنند كه مي استناد مي كند روايت مي

ولي در پايان نماز دو بار به ، بايست تشهد بخواند ركعت دوم برخاست هر چند مي
  . سجده رفت

البته  آن است.دال بر وجوب ، بايست تشهد بخواند مي :است ينه گفتهاينكه ابن بح
  . احتمال هر دو ديدگاه وجود دارد
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  مكروهات نماز

داخل كردن انگشتان در دستها را بر پهلو گذاردن،  به اطراف و آسمان، نگاه كردن
نماز خواندن  ن، شدت قضاي حاجت،بازي كرد و ايجاد صدا توسط آنها، همديگر
جزء  گسترانيدن بازوها در سجدهنشستن بر روي لگن و  ،اغذ حاضر بودنهنگام 

  . آيند مكروهات نماز به شمار مي

  : فرمايد ميدر نماز به اطراف  ردنك در مورد نگاه جپيامبر 

 K�)��,	
 h0� �� =�i�?	
 $T�BÂ ¥0B% Y"� ����S��[3Z 
   .ربايد يك دزدي پنهاني است كه شيطان از نماز بنده مي

  : فرمايد در مورد نگاه كردن به آسمان مي

��' �6i\B	 �' kDT	
 X	) h0�	
 X@ k�+ 3�	
 ��+ Z�����' Z�,@� �+ /
K<' s�B��	Z��� Y ����
"�S��[3Z 

كنند، بايد از اين  آناني كه در هنگام دعا در نماز چشمانشان را به آسمان بلند مي
(بخاري آن را روايت كرده .چشمانشان خيره خواهد ماندعملشان دست بكشند، وگرنه 

   .است)
  : گويد دست بر پهلو نهادن به هنگام ايستادن در نماز ابوهريره ميدر مورد 

Xu A��	

 ج  eBÀ �l�	
 X��" =' Y ����<,	�Z 
. دستانش را بر پهلويش بگذارد نماز هنگام ايستادن درنهي شده است كه شخص 

   (مسلم آن را روايت كرده است).
�� 'B��"� X«حديث . فرمايد به حركت نكردن اشاره مي) در نماز حركت نكنيد( »��8

  )مسلمبه روايت (
 جت پيامبر ام آماده شدن غذا و شدت قضاي حاجنگدر مورد نهي از نماز خواندن ه

  : فرمايد مي
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(بخاري و مسلم آن را  .هنگام آماده شدن غذا و شدت قضاي حاجات نماز نخوانيد

   اند). روايت كرده
يشه حديث عا در سجدهگستراندن بازوها در مورد نهي از نشستن بر روي مقعد و 

  : فرمايد است كه مي
درندگان گستراندن بازوها در سجده همچون د به زمين و قعم گذاشتنرسول خدا از 

   (به روايت مسلم) .فرمود نهي مي

  سهو ي سجده

به جاي آورده  آنيا شك كردن در افزودن يا كاستن فعل يا گفتاري  سهو هنگام ي سجده

  : شود مي

به آن بيفزايد بايد  كند عمداً كه نماز را باطل مي س افعال نمازكس چيزي از جنـ هر 

اما اگر فعل افزوده شده موجب باطل شدن نماز نگردد ، سهو را به جا بياورد ي سجده

سهو سالم  ي اگر قبل از به جا آوردن سجده، سهو الزم نيست بلكه سنت است ي سجده

   زيادي ايجاد نشود. زماني ي لبته اگر فاصلها را به جا بياورد تواند آن داد بعد از سالم مي
ـ هر كس ركني از اركان نماز به جز تكبير تحرم را ترك كند و بعد از وارد شدن به 

ديگر بخواند و  يو بايد ركعت است ركعت اول باطل شده، آن را به ياد آورد ركعت ديگر
آن ركن ترك شده  اما اگر قبل از وارد شدن به ركعت ديگر به ياد، بردبسهو  ي سجده

اما اگر بعد از سالم به ياد ركن ترك ، افتاد، بايد به آن ركن برگردد و از نو شروع كند
   سهو برود. ي شده افتاد بايد ركعتي ديگر از نو بخواند و بعد ازآن به سجده

كند كه دال بر  ت نماز دچار شك شد به شكي عمل ميركعا تعدادـ اگر كسي در 

، ي سهو به جاي آورد سجده بايداست و قبل از اتمام نماز كمتري ركعات  تعداد
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و رفتن به سجده قبل از سالم و بعد از ، ها مندوب استي سهو هنگام ترك سنت سجده
  آن هم جائز است.

كاستن فعلي باشد قبل از سالم دادن به جا آورده  برايسهو  ي ـ بهتر است اگر سجده

ابل افزودن چيزي باشد بر خالف ميل شيطان نماز است ولي اگر در مق ي شود چون تتمه
  . تا دو چيز به نماز افزوده نشود، بعد از سالم به سجده برود

اشاره  به هنگام افزودن چيزي به نماز سهو ي وعيت سجدهرحديث عبداهللا بر مش

به : خطاب به ايشان گفتند، ركعت خواند در نماز ظهر پنج جرسول خدا  :كند مي
. ركعت خوانديد : پنجاست؟ گفتند چه شده مگرفرمود: ؟ شده استنماز افزوده ركعات 

   .)اند آن را روايت كرده دو بار به سجده رفت. (بخاري و مسلمپس 
  : كه گفت و حديث ابوهريره
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، بعد از دو ركعت سالم داد، همراه ما نماز عصر يا ظهر را به امامت خواند جپيامبر 

مردم با شتاب ، سپس كنار ستوني در جهت قبله رفت و با حالت نگراني بدان پشت داد
: گفت اليدين بلند شد و خطاب به پيامبرذو، بيرون رفتند و گفتند نماز كوتاه شده است

: بر نگاه كرد و فرمود و پيامبر به دور؟ است يا فراموش كرديد آيا نماز كوتاه شده
پيامبر بلند ، گويد تنها دو ركعت نماز خوانديد راست مي: گفتند؟ گويد ذواليدين چه مي

بخاري و . آنگاه سالم داد و دو سجده به جاي آورد. (شد و دو ركعت ديگر خواند
   اند). مسلم آن را روايت كرده
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سهو هنگام دچار شك شدن حديث ابي سعيد خدري از  ي در مورد مشروعيت سجده

  : فرمايد است كه مي جپيامبر 
 �� X�+ ���	 � Ì?	
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سه يا چهار –هرگاه يكي از شما در نمازش دچار شك شد و ندانست چند ركعت 
 ي د، واز آنجا بقيهنو بر يقين بنا ك سازدخوانده است بايد شك را از خود دور –ركعت

اگر پنج ركعت نمازش را بخواند سپس قبل از آنكه سالم بدهد دو سجده ببرد، پس 
شود و اگر نمازش را چهار ركعت  خوانده باشد با انجام اين دو سجده نمازش زوج مي

   .خواري و زبوني شيطان است بمام خوانده باشد اين دو سجده سبت
سهو هنگام كاستن از نماز حديث عبداهللا ابن بحينه است  ي مشروعيت سجدهدر مورد 

  : گفتكه 
مردم ، برخاست ودر دو ركعت اول تشهد نخواند ، خواند نماز ظهر را با ما جپيامبر 

وقتي كه نماز به پايان رسيد مردم منتظر سالم دادن حضرت ، هم همراه ايشان بلند شدند
و  (بخاري. سجده رفت سپس سالم داد دو بار بهولي ايشان قبل از سالم ، بودند ج

   .)اند مسلم آن را روايت كرده

  نماز جماعت

و ، ثواب دارد فردير نماز بو بيست و هفت برا، ه نماز جماعت الزم استايمان داريم ك
اگر او نبود داناترين فرد به سنت و اگر او هم نبود فردي ، ترين فرد بايد امام باشد قاري

، ترين فرد حق امامت دارد ن شده است و اگر اين هم نبود مسنكه پيش از همه مسلما

صاحب خانه و امير  باحق امامت ، ي كسي هي تحت سلط همچنين در خانه و ناحيه

هر كس امام باشد بايد نماز را ، آنها فردي ديگر امامت كند ي ناحيه است مگر با اجازه
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 كساني كه حاجتي دارنديا و بيمار و ضعيف  مردم افرادكوتاه كند چون معموالً ميان 
  . وجود دارد

  : فرمايد ي بقره مي سوره 43 ي يهآخداوند در 

�ml��k����r��q��p��o��n���ml  :
����'�   
و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد   

   . بخوانيد
يكي از بهترين و ، بايد در بهترين كارها همراه مؤمنين باشد فرد دهد كه دستور مي

يه استدالل آاعت به اين بسياري از بزرگان براي وجوب جم، نماز است هاترين كار كامل

  . كنند مي

  : فرمايد كه مي جهريره از پيامبر يا حديث ابو
 �=�'.K1� �
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تصميم گرفتم كه  :فرمود، ديد نمازهاي جماعت نمي را در برخي از گروهي جپيامبر 

 ي ين كنم تا امام باشد و خود همراه گروهي بروم تا خانهيخود تع يبه جا را فردي

(بخاري و مسلم آن را  .كنند با هيزم بسوزانم را كه در جماعت شركت نمي افرادي

   اند). روايت كرده
  : يا حديث

pl�& �"¤+ � ��T� �6	
 h0� ��6H p+D�
 h0� Y��,$ K���Z 
  .نماز جماعت بيست و هفت درجه بر نماز فرادا برتري دارد

  : فرمايد انصاري به مراتب امامت اشاره مي حديث ابي مسعود
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دند آگاهترين در قرائت مساوي بوترينشان به كتاب خدا امامت كند، اگر  مردم را قاري

سنت مساوي بودند كسي كه در هجرت مقدم است، اگر در ر آنها به سنت، اگر د
هجرت مساوي بودند كسي كه زودتر اسالم آورده است، و هيچ كس به جاي صاحب 

. ي او خانه (يا امام مسجد) امامت نكند و در جاي مخصوص او ننشيند مگر به اجازه
  يت كرده است).(مسلم آن را روا

  : نمايد توصيه مي توسط امام حديث ذيل به كوتاه كردن نماز

 .Ki��@ $T6�	 X�� 
-�@ N�7	
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هرگاه يكي از شما براي مردم امامت كرد نمازش را سبك بخواند چون در ميان آنها 
نماز خواند هر اندازه كه  و مسن وجود دارد و اگر خودش به تنهايي ضعيف، بيمار

   .د نمازش را طوالني كندهخوا مي
من هرگز  مردي پيش رسول خدا آمد و گفتصاري كه گفت: يا حديث ابي مسعود ان

به  نگران شد جپيامبر ، كند ون فالني نماز را خيلي طوالني ميروم چ به نماز صبح نمي

  : سپس به باالي منبر رفت و فرمود، از ايشان نديده بودم  چنين نگراني اي كه هرگز گونه

 �/� ��"� �(P�/��� <8� � !�' <8/��:��,' ��"� ` ,'O � L��."� � p38"� �7��� �� �
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بايد ، هر كدام از شما امام شد! سازيد از شما مردم را از دين متنفر مي اي مردم برخي
  . وجود دارند داراي حاجتچون ميان آنها بيمار و ضعيف و افراد ، را كوتاه كند نماز
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  نماز جمعه

جمعه ، واجب استهر مسلمان عاقل و بالغ و مقيمي  كه نماز جمعه بر باور داريم
و همچنين ، و دو ركعت بعد از زوال خورشيد از خط استواعبارت است از دو خطبه 

اي از فقيه بودن او  اش نشانه از خطيب و كوتاه بودن خطبهطوالني بودن نمايمان داريم 
  . است

هر چند در مورد ـ  تعداد نمازگزاران ،نماز، در يك جا ساكن بودنوقت فرا رسيدن 

 اً نمازو هر كس عمد، ندستهط جمعه ـ و خطبه از شراي اختالف هست هاآن حداقل

نيست در يك شهر چند جمعه و جائز ، كند خداوند قلبش را مهر مي، جمعه را ترك كند
  . مگر هنگام ضرورت، بر پا شود

 آن در وقت نمازجمعه وجوب جمعه و حرام بودن مشغوليت به غير  ي  سوره 9 ي يهآ

  : فرمايد را بيان مي

�m��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E����D��C��B��A

OP����W��V������������������U��T��S��R��Ql  :O9$D�(   
، به سوي ذكر و ينه براي نماز جمعه اذان گفته شد! هنگامي كه روز آدؤمناناي م  

شتابيد و داد و ستد را رها سازيد. اين (چيزي كه بدان دستور داده عبادت خدا ب
   . و سودمندتر است اگر متوجه باشيد ) براي شما بهترشويد مي

يع و خريد و فروش جمعه ب براي نداي دومدارند كه هنگام  نظر فقهاء اتفاق ي همه
   .حرام است

   دهد: چنين بيم مياز سستي در اداي نماز جمعه  جپيامبر 
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كنند بايد از اين عملشان دست بكشند وگرنه خداوند بر  افرادي كه جمعه را ترك مي
آن را  (مسلم .گيرند غافالن قرار مي ي زند، سپس در زمره ها مهر (غفلت) ميقلبهاي آن

   .)روايت كرده است
  : نمايد و حديث ذيل به شرايط جمعه اشاره مي

 ^$�� X' <,	� -E X,$ @:�� K1 ^����P 0�^��� :F�,² �3$ ,� �PB��� ,�X3� � ,� �
¢/�� Y��� �����C�XU%�� � C�Z 

. بنده و زن و بچه و بيمار: واجب است مگر بر چهار گروه جمعه بر هر مسلماني
  اند). (ابوداوود و بيهقي آن را روايت كرده

  : فرمايد اشاره ميوقت  مشخص بودنشرط  نساء به ي سوره 103 ي يهآ

mr����z��y������������x��w��v��u�����t����sl  :���������  
  . م و معين استو داراي اوقات معلوبيگمان نماز بر مؤمنان فرض 

هاي ديگر خالف نماز چون بر شود، تعبير نميدخول وقت از اين شرط به  جادر اين
  . جمعه بعد از وقت مقرر قابل اداء نيست

 ج پيامبر باشند اين است كه در دوران و در يك جا ساكن دليل اينكه بايد اهل وطن
 ي دند و در ميان قبيلهآم مدينه سكونت داشتند به جمعه نمي ل عرب كه در اطرافقباي

  . داد به آنها دستور نمي هم آوردند و حضرت را به جا نمي خود هم آن
: برخي اختالف دارند در نماز جمعه د افراد شركت كنندهاعدتدر مورد  فقهااما 

 يگروه ديگر، گويند بايد چهل نفر حضور داشته باشند تا جمعه واجب گردد مي

ي كه مردم هنگام جمعه حضرت را تنها گذاشتند تنها چون وقت، دوازده نفر: گويند مي
كه با سه نفر جمعه برپا  ديگر هم معتقدند يگروه، دوازده نفر با ايشان باقي ماندند

  . اجتهاد است محلالبته تحديد تعداد افراد شركت كننده در جمعه ، گردد مي

   كند: ها اشاره مي شرط خطبهي زير نيز به  آيه
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�m�E����D��C��B��A���N��M��L��K��J������I��H��G��F

OP������U��T��S��R��Q��������W��Vl  :O9$D�(   
، به سوي ذكر و ينه براي نماز جمعه اذان گفته شد! هنگامي كه روز آداي مؤمنان  

چيزي كه بدان دستور داده (. اين شتابيد و داد و ستد را رها سازيدعبادت خدا ب
  . و سودمندتر است اگر متوجه باشيد شويد) براي شما بهتر مي
چون حضرت بر آنها خيلي ، ذكر به معني خطبه است :گويند بسياري از مفسرين مي 

ايراد پيامبر در حالي كه ايستاده بود دو خطبه  گويد: عمر مي ابن، فرمود مواظبت مي

  . )اند آن را روايت كرده (مسلم و بخاري. نشست و ميان آنها كمي مي فرمود مي

 براي عمار: گويد ابي وائل مي، در مورد كوتاه بودن خطبه و طوالني بودن نماز خطيب

يقظان : اي اباوقتي از منبر پايين آمد گفتيم، خيلي كوتاه و بليغ بود، دخوان اي ما خطبه

گفت: من از ! كردي تر مي اي كاش كمي طوالنياه و رسا بود ات خيلي كوت خطبه
  شنيدم كه فرمود:  جحضرت 
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اي از فقيه بودن او است؛ پس  اش نشانه طوالني بودن نماز خطيب و كوتاه بودن خطبه
   .نماز را طوالني و خطبه را كوتاه كنيد و به راستي كه برخي سخنان سحرآميزند

  سنتهاي راتبه

كرد دو ركعت  ميهرگز آنها را ترك ن جايمان داريم كه نمازهاي سنتي كه حضرت 
، دو ركعت بعد از دو ركعت قبل از ظهر و دو ركعت بعد از آن قبل از نماز صبح،

  . باشند دو ركعت بعد از عشاء همراه نماز وتر مي مغرب و
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نماز سنت  ي دازهبر هيچ سنتي به ان جپيامبر : شه روايت شده است كه فرموداز عاي
  )(مسلم و بخاري. قبل از نماز فجر حريص نبود

دو ركعت قبل از ظهر، دو  ج پيامبرهمراه  است كه گفت: عمر روايت شده از ابن
دو ركعت بعد از  ب ودو ركعت بعد از مغر دو ركعت بعد از جمعه، ركعت بعد از آن،

  )اند (بخاري و مسلم آن را روايت كرده. آوردم يبه جا عشاء
وقتي ، تا دوتا استنماز شب دو: فرمود جكه پيامبر  است دوباره از او روايت شده

  ) (مسلم و بخاري. بخوانيدرا تمام كنيد يك ركعت نماز وتر  آن دخواستي
  : فرمود جكه حضرت  استباز هم از او روايت 

��R� -�,"�� <8R�� �M] ��,�:� Y��,$ K���Z 
  (بخاري و مسلم)تان نماز وتر باشد.آخرين نماز شب

  هاقصر و جمع نمازرخصت براي 

ها رخصتي و جمع نماز، استيامبر پايمان داريم كه كوتاه كردن نماز در سفر سنت ثابت 
 يا باشد به هنگام نماز اول خواه جمع تقديم، است شده دادهكه به امت عارضي است 
اختالف  فقهان در مورد تحديد مسافت قصر ميا، در وقت نماز دومباشد تأخير  جمع

  . وجود دارد
  : فرمايد مي ي قصر نماز در سفر بارهدر نساء ي خداوند در سوره

�m���Ý��Ü� � �Û��� � � �Ú� �Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ� � �Ð��Ï
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هار ركعتيها را دو چ واختيد و نماز را كوتاه خوانديد (هرگاه در زمين به مسافرت پرد  
و به  ي به شما برساننديسيديد كه كافران بال، اگر ترركعت نموديد) گناهي بر شما نيست

   . گمان كافران دشمنان آشكار شمايند. بياي گرفتارتان گردانند فتنه
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يعلي حديث تمام شدن جنگ  در حالت امنيت ونماز  قصرمشروعيت  امتداد در مورد
   :گويد مياست كه بن اميه 
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اما حاال مردم در ، نگ و ضرورت استجقصر در مورد  ي يهآ: به عمر بن خطاب گفتم
  ؟ امنيت هستند

 جپيامبر ، من هم مانند تو از اين حكم تعجب كردم تا از حضرت پرسيدم: گفت عمر
 .را بپذيريد آنپس  است ست كه خداوند به مردم ارزاني بخشيدهاي ا اين صدقه: فرمود

   (مسلم)
، در سفر و حضر دو ركعت بود نماز در ابتدا: گفت كه است شه روايت شدهياز عا

براي سفر دو ركعت به حكم خودش باقي ماند ولي در حضر به چهار و سه ركعت 
  )مسلمبخاري و (. فزوني يافت

واجب  جد نماز چهار ركعتي حضر را بر زبان پيامبر خداون: فرمايد ابن عباس مي
مسلم و ( .كاهش دادولي در سفر به دو ركعت و در شدت جنگ به يك ركعت ، فرمود

  )بخاري
عجله داشت نماز را به تأخير  براي سفر هرگاه جكه پيامبر  است از انس روايت شده 
  . آورد يرا به عصر و مغرب را به عشاء م مثالً نماز ظهر، انداخت مي

  : كند عاذ به جمع نماز در سفر اشاره ميحديث م
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صر را با هم و نماز ايشان نماز ظهر و ع، تبوك همراه پيامبر بيرون آمديم ي هدر غزو
  (به روايت مسلم). ندبا هم خواند نيزمغرب و عشاء را 
   :گفتكه  است آمده يدر روايت ديگر

 ��� �n.K1� �
�k)  ج  �?(,	
 �� (} (� ���
 � s�� �� ( e�,	
 �� (� �3�	
 � s�� � K�� �H (h �� * �� (� �j �+ �$ �� � �� � �� ��� �O �@ �.� �< ,
 �' �.� �O �@ ��(	 �- �$�B ���' �© (�  �� �� =�' �&
 ��5Z<,	� ����Y 

چرا : گفتم، جمع كرد نيز با هم و مغرب و عشاء را را با هم نماز ظهر و عصر ج پيامبر
  ؟ حضرت چنين كرد

  )(مسلم. نشوند سختيتا امتش دچار : گفت

  نماز عيدها

ر چند ميان ه، ندستهاز شعائر اسالم  دو عيد (قربان و رمضان)ايمان داريم كه نماز 
، اختالف وجود دارد انبزرگان در فرض كفايه بودن يا واجب و سنت مؤكد بودنش

عبارت است از دو  اين نماز سنت است. آن در صحرا ي كه اقامه دانيم ميهمچنين 
تكبير گفته  اول هفت تكبير و در ركعت دوم پنج در ركعت، ركعت بدون اقامه و اذان

و بر روي اين مسأله بين علما اجماع  ،شود خوانده مي سپس بعد از نماز خطبه، شود مي
   وجود دارد.

خرين روز ايام آقربان تكبير تا  عيددر  ،هاي عيد تكبير گفته شودسنت است در شب
سنت است ، ادامه دارد تشريق ولي در عيد رمضان تا بيرون آمدن امام براي نماز عيد

اما زناني كه در حيض ، حاضر باشند زنان هم بيرون بيايند تا در دعوت و خير مسلمين
 گناه اي كه در آن در آن روز مسلمانان بازي كه جائز است، خوانندبنماز  نبايد هستند
  . چون اظهار سرور و شادماني در آن روز از شعائر اسالم است، انجام دهند نباشد

  : فرمايد ي كوثر مي سوره 2 ي يهخداوند در آ

�m���}�����|��{��zl  :�A-B���   
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   . ماز بخوان و قرباني بكنحال كه چنين است تنها براي پروردگار خود ن  
   فرمايد: و مي

m� ���¹��¸��¶���µ��´��³��²��±��°
��ºl  :
�����	�   

به احكام دين ( را كامل گردانيد و خدا را بر اين كه شما را )روزهاي رمضان( تا تعداد
 ي از همه( گ داريد و تا اين كهبزر ،هدايت كرده است )كه سعادتتان در آن است

   .سپاسگزاري كنيد )نعمتهاي او
رسول خدا در روز  :كند مياشاره  ي نماز در صحرا حديث ابي سعيد خدري به اقامه

آنگاه مقابل  خواند قبل از هر چيز نماز مي، رفت بيرون مي رمضان و قربان به مصليعيد 

نشسته بودند، سپس آنها را موعظه و  در حالي كه مردم در صفهايشانايستاد،  مردم مي

  )(مسلم و بخاري فرمود. توصيه مي
  : حديث ابن عباس دليل تقديم نماز بر خطبه است
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خواندم،  را دنماز عي -خداوند از آنان راضي باد– عمر و عثمان و ابوبكر و ج با پيامبر

  )(مسلم و بخاري .خواندند آنها قبل از خطبه نماز مي ي همه

براي  :فرمايد روع نبودن اذان و اقامه اشاره ميعباس و جابر بن عبداهللا به مش حديث ابن

  )(مسلم و بخاري. شد ر و قربان اذان و اقامه گفته نميعيد فط

 جپيامبر را همراه  عيدينچندين دفعه نماز  :گويد ابر بن سمره كه مييا حديث ج
  )(مسلم. بدون اذان و اقامه خواندم
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زنان دستور  ما به جرسول خدا : كند طيه نيز به بيرون رفتن زنان اشاره ميع حديث ام

لي زنان حائضه از صف كردند و همه جماعت مي، يميداد كه براي نماز عيد بيرون بيا مي

  . كردند گيري مي جماعت كناره

  : نمايد ميمشروع بودن شادي و سرور اشاره  و حديث عائشه به
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آواز روز بعاث ، خواندند بر من وارد شد حالي كه دو جاريه انصار آواز مي ابوبكر در

و آواز  صدا :ابوبكر گفت، آن دو زن آواز خوان نبودند :گويد شه ميعاي، دخواندن را مي

: فرمود جحضرت  .آن روز روز عيد بود: گويد عايشه مي !؟اهللا رسول ي شيطان در خانه
  . (بخاري و مسلم) ما است عيدو اين هم ، هر قومي عيدي دارنداي ابوبكر 

  نماز ميت

آنچه ، لمان فرض كفايه استبر مس كردن ايمان داريم كه نماز ميت بعد از غسل و كفن
در نماز مانند طهارت و پوشاندن عورت و رو كردن به قبله به شرط گرفته شده در اين 

بعد از تكبير اول ، بدون سجده و ركوع است و چهار تكبير دارد، نماز هم مشروط است
شود و  فرستاده مي جات بر حضرت وشود و بعد از دومي صل حمد خوانده مي ي سوره
براي عموم مسلمين  و بعد از تكبير چهارمطلبيده سومي براي ميت دعا و مغفرت  بعد از

  . رسد ا دادن يك سالم نماز به پايان ميشود سپس ب دعا خوانده مي

  : نمايد عطيه به كيفيت غسل ميت اشاره مي حديث ام
 ���� �� �+ �� �% �&.K1� �
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سه دفعه يا : فرمود، شستيم بر ما وارد شد مي در حالي كه دخترش را ج رسول خدا
ر به كار وو در آخرين غسل مقداري كاف، دفعه يا بيشتر او را با آب و سدر بشوييد پنج

آمدند و رواندازي  جحضرت ، حضرت را صدا زديم، وقتي كار را به پايان برديم، ريدبب
  )(مسلم و بخاري. بپيچيد زرواندا او را در :به ما داد و فرمود

از طرف راست شروع : فرمودند جكه حضرت  است عطيه روايت شده دوباره از ام
  )(مسلم. كنيد و اعضاي وضو را جلو بياندازيد

  : كند شه به كيفيت كفن كردن اشاره ميايحديث ع
 �=�'.K1� �
��  ج ��	 �§ �1 � �I � (� �p��(	K �� �1 �°�(� �p��(Q �D �" �}
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اي كفن شدند و پيراهن و عمامه هم  در سه لباس سفيد يمني پنبه ج رسول خدا

   (بخاري و مسلم) .ندنداشت
  : كند عباس كيفيت غسل را بيان مي حديث ابن

 B �� �< �K �@ ($(B �� (r
 �� � �+ �� �< �� -() �p �@ �� �,(� x§(<
 �� x� �l �� �D��� �� 3A(���	
 �.� �< �$B �� �< ��g �@ �.� �< �k ( ج$� '�� �D(� �LK�� (T �
 �� �� (p ����� (O	
 �/ K �" �̀ �,� �" �$ �Q(� �@ �$ �1' �� 
� �� #d � �¼ �� �� �LK�i#� � �m �� �� ( s�� K �� (� �LK�� #6 �I �� �� � (1 ���o�#� Y��,$ K���Z 

با : فرمود جپيامبر ، گردنش شكستش افتاد و وقتي كه در عرفه بوديم مردي از شتر
ي نكنيد و صورتش را يموميااو را ، يد و در دو لباس كفنش كنيديسدر او را بشو و آب

  (بخاري و مسلم). شود زنده مي گويانچون در روز قيامت لبيك ، نپوشانيد

 خواند شود و بر او نماز مي ثواب كسي كه بر جنازه حاضر ميحديث ابوهريره به 

  : مايدن اشاره مي
 �.� �<.K1� �
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 �N(< �$ �� �@ �� �@ � �H y�B �r � �� �� (� �S � �� �� x̄ 
 �N(< �$ �� �@ � ��� �� �+ �j ���" y�B �r �h �;��� ��
 �� (� �S � ��

 ( s �d�(� �,	
 ( s���� ��
 ��� (� �.� �< (=� �t
 �N (O	
 � �� �� ���(< Y ����<,	�Z 



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     306

يك قيراط ثواب ، اي حاضر شود تا بر او نماز بخواند هر كس بر جنازه: فرمود جپيامبر 

اصحاب ، آورد زه باشد دو قيراط ثواب به دست ميگيرد و هر كس تا دفن همراه جنا مي
  . (مسلم)مانند دو كوه بزرگ است: فرمود؟ قيراط چيست دو: عرض كردند

  زيارت گورستان
راي مرده و پند و زيارت گورستان به خاطر ترحم بر بازماندگان و طلب آمرزش ب

ان اما درست نيست از مردگ، ز استتن و ياد قيامت و مرگ مشروع و جايموعظه گرف
چون چنين كاري ، شودطلب ياري  از آنها ل گردد وچيزي خواسته شود و به آنها توس

  . اند آن آمدهها و پيامبران براي باطل كردن  ي شريعت شود و همه شرك محسوب مي

����N :فرمايد مي جپيامبر ' ��3U"� B��/� �$ <8��r IE Y ����<,	�Z  

   (مسلم) .كردم اما حاال آنها را زيارت كنيد بور منع ميشما را از زيارت ققبالً من 
، به زيارت قبر مادرش رفت جكه حضرت  است در حديث ديگر از ابوهريره آمده

تم كه اذن فرمايد از خدا خواس :سپس فرمود، آورده كرد و يارانش را هم به گريه درگري
اجازه گرفتم كه به زيارتش بيايم ، خداوند اجازه نداد، تا براي مادرم طلب آمرزش كنم

  . ندازدا ميچون شما را به ياد قيامت ، را زيارت كنيد قبرها، اين بار اجازه داد

ان و طلب مردگ غير خدا از جمله خواندنيونس فرا ي سوره 106 ي يهآخداوند در 

  : فرمايد را منع ميياري از آنها 

�m×��Ö���Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎØ�����ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ùl 
 :,�-.���   

و به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي   
و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار متوجه ( اگر چنين كني .رساند و نه زياني مي

    .از ستمكاران و مشركان خواهي شد )آفريدگان سازي
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  فرمايد: و مي

�m��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ����Å� � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½

���Ï��Î��J������������I��H��G��F��E����������D������C���B��Al  :��� ��� − �   
 )اگر( هتر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند ك چه كسي گمراه  

نه تنها ؟ (گويند پاسخش نمي )هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند( تا روز قيامت
و اصالً آنان از پرستشگران و به  )شنوند بلكه سخنانش را هم نمي ،دهند پاسخش را نمي

 ،شوند گرد آورده مي )در قيامت( و زماني كه مردمان  .خبرند فريادخواهندگان غافل و بي
دشمنان پرستشگران و به فرياد  ،شدگاني شدگان و به فرياد خواسته ستشچنين پر

كنند و  و عبادت ايشان را نفي مي )جويند و از ايشان بيزاري مي( گردند خواهندگان مي
     .پذيرند نمي

  ي قبور از آنها نهي شده است آنچه كه درباره
شن و سرور به راه ج هار خود را مهيا كرد و بر روي آنوز نيست كه براي زيارت قبجاي

اري و بنا كردن و ك نين گچانداخت و يا مسجد بنا كرد و فانوس روشن كرد و همچ
  . مشروع نيست نشستن بر روي قبور

  : فرمايد مي جپيامبر 

 l�1�"� �DR 0P 0P�:�	&� ^n�n X" : ��	&� =� ��	� � l���"� ��	� � `����X�m 
Y��,$ K���Z 

مسجد من و  مسجدالحرام، خود را آماده كنيد: مسجدتنها براي زيارت سه 
   . (بخاري و مسلم)قصيالامسجد
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 .به سوي كوه طور به راه افتادم: كند كه گفت هريره روايت ميامام مالك در موطأ از ابو

تصميم داري به كجا  :خطاب به من گفت، غفاري را در راه ديدم ي هبن ابي بصر بصره
  گفتم: به طور. ؟ بروي

 كه مچون از رسول خدا شنيد، ديدم خارج شوي تو را ميكاش قبل از اينكه : گفت

  . المقدس مسجد من و بيت الحرام،مسجد :افتيدتنها براي سه مسجد به راه  :فرمود

  : فرمايد مي جپيامبر  ،ستانرشن گرفتن بر روي گوو سرور و جدر مورد شادي 

بر ، گاه مبدل نسازيد هم به سياحتل نكنيد و قبر من را هاي خود را به قبر تبدي خانه

  )ودو(ابو دا. رسد به من مي هر جا كه باشيد چون درود شما، من درود بفرستيد

با گذشت سال ، كنند دم بدان عادت ميعلم است براي گردهمايي عمومي كه مر: عيد

د به رفت و آم نيا به تعبير ديگر عادت گرفت، نمايند ي اجتماع مييا هفته يا ماه در مكان
گرفته شده ) كردن (عادت »اعتياد«و ) (برگشتن» هعاد«از لغت ، در مكان و زمان مشخص

كنند استعمال  ي عبادت يا غيره در آن اجتماع ميبنابراين براي مكاني كه مردم برا، است

ر شريعت اسالمي به عيد الحرام يا مني يا مزدلفه يا عرفه دهمانگونه كه مسجد، شود مي

اعياد مشركين داراي زمان و مكان ، شوند ي در آن مكانها مردم جمع ميد يعنان تبديل شده
د و به جاي آنها دو عيد رمضان و كرباطل  را آنها، آمدوقتي كه اسالم ، مخصوصي بود

  . قربان و روز عرفه مشروع گشت
ماري مرگ حضرت شه در بييعا ،مشروع بودن بنا كردن مسجد بر گورستاندر مورد نا

  : ندك روايت مي چنين از ايشان
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شه عاي، ندور پيامبرانشان را مسجد قرار دادچون قب، نصارا ر يهود ونفرين خدا ب
دادم  اجازه ميساخته شود بر قبر حضرت مسجد  كه اگر از اين بيم نداشتم: فرمايد مي

   (بخاري و مسلم) .قبرش را مشخص كنند
برخي از ، بيمار گشت جوقتي حضرت  :گفتكه  است شه روايت شدهدوباره از عاي

كردند كه بر روي در و ديوار آن  حبشه را براي حضرت تعريف مي ستانزنانش دا
: اگر ميان سرش را بلند كرد و فرمود جپيامبر ، تصاوير زيبا و قشنگي كشيده شده است

سپس آن تصاوير را بر آن ، سازند صالحي بميرد بر روي قبرش مسجد مي آنها مرد

  )لم و بخاري(مس. خداوند هستند يها آنها بدترين آفريده، كشند مي

دوست ندارم كه انساني مورد احترام واقع شود و بعد از مرگ بر : گويد شافعي مي
  . چون بيم ايجاد فتنه بعد از او ميان مردم خيلي زياد است، روي قبرش مسجد بسازند

  )(مسلم. بر روي قبر ننشينيد و نماز نخوانيد: فرمايد مي جپيامبر 

پيامبر خدا از گچ : گويد تن بر روي قبر جابر ميكردن و نشسدر مورد گچ كاري و بنا 
  )(مسلم. كاري قبر و نشستن و بنا كردن بر آن نهي فرموده است

بنشيند و لباس و بدنش  آتشاگر يكي از شما بر روي  :فرمايد در حديث ديگري مي
  )(بخاري. از نشستن بر روي قبر بهتر است بسوزد
طالب نقل  اسدي از علي بن ابي هياج ابياك ي امر به يكسان كردن قبور با خ بارهو در

در دوران خودش  جآيا تو را به كاري بفرستم كه حضرت : گفت ط علي كه كند مي
هر تمثالي را ديدي بشكن و هر قبر بلندي را ديدي با ؟ مرا براي آن مأموريت فرستاد

  )(مسلم. كن يكسانخاك 
مين روم در رودس نشسته همراه فضاله بن عبيد در سرز: گويد ثمامه بن شفي مي

فضاله دستور داد كه قبرش را با خاك ، يكي از ياران ما دار فاني را وداع گفت، بوديم
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. كنيد يكسانها را با خاك  قبر :فرمودشنيدم كه  جاز حضرت : سپس گفت، يكسان كنيم
  )(مسلم

بيشتر  از اين نبايد ،تر باشديك وجب از زمين بلند ي ا به اندازهسنت است كه قبر تنه

  . اند ه كه اهل علم بيان كردهنهمانگو ،باشد

  ي و داد و فغان بر ميتيسرا نوحه
ي بر ميت و زخمي كردن صورت و داد و فغان به راه انداختن يسرا ايمان داريم كه نوحه

است كه موجب خشم خدا و پيامبر يكي از كارهاي دوران جاهليت قبل از اسالم 
ز نيست مگر براي بيشتر از سه روز تعزيه بر ميت جايهمچنين ايمان داريم ، گردندمي

  . زني كه شوهرش مرده باشد بايد چهار ماه و ده روز در عزاداري باقي بماند
� �� "�> ����YC :فرمايد مي جپيامبر � ��" ,;���� K* � , S�$�� �$C �
��,N���Z5Y��,$ K���Z  

ي يسرا ند اهل جاهليت نوحهاره كند و مانرا پ اش را زخمي و يقه شكسي كه صورت
  (بخاري و مسلم). كند از ما نيست

موسي به شدت بيمار شد و در حالي كه سرش در ابو: گويد رده بن ابي موسي ميابي ب
موسي نتوانست ابو، يكي از زنانش فرياد كشيد، آغوش يكي از زنانش بود از هوش رفت

بري باشد من  او خدا ازاز كسي كه رسول : وقتي كه به هوش آمد گفت، چيزي بگويد
كه هنگام مرگ نزديكان با صداي بلند گريه  كسانيچون حضرت از ، هم بري هستم

  )(مسلم و بخاري. كنند بري است تراشند يا يقه را پاره مي و يا سر را مي كنند مي

با خود ، سلمه دار فاني را وداع گفت وقتي ابو: سلمه گفت ام: گويد عبيد بن عمر مي

زني از اطراف ، خود را براي گريه آماده كردم، ام زمين غربت غريب افتادهدر سر: گفتم

خواهي  آيا مي: خطاب به او فرمود جرسول خدا ، كند با من گريهخواست  نيز مدينه
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خود را كنترل كردم و ؟ خواني كه دو بار از آن رانده شده استاي فرا  شيطان را به خانه
  )(مسلم. گريه نكردم

را يكي  خواني نوحه است را روايت كرده يثي كه ابومالك اشعري آندر حد جپيامبر 

   فرمايد: آن را بد بيان مياز كارهاي جاهلي و سرانجام 
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جوم به افتخار به نسب و حمله وه :شوند يز جاهلي ميان امتم هرگز ترك نميچهار چ

ها و داد و فغان بر مردگان و اگر قبل از مرگ از  ستاره ي به وسيلهمردگان و طلب باران 

ود كه ظرفي از آهن ش در روز قيامت در حالي زنده ميآن كس ، داد و فغان توبه نشود

   (مسلم) .اي از آتش بر سر و تن دارد ذوب شده و زره

ابوهريره ، نمايد فران قلمداد مييكي از كارهاي كا ديگر گريه را يحتي در حديث

طعنه  :در مردم وجود دارند كفر ويژگي از ويژگيهايدو : فرمود جرسول خدا : گويد مي
  )(مسلم و بخاري. و داد و فغان بر ميت گذشتگانبه  زدن

وصيت كند يا  خودشكند اگر ميت به گريه كردن بر  در حديث ديگر بيان مي

 روايت شده ط از عمر، گردد دچار عذاب مياشد جزو آداب و رسوم او ب خواني نوحه

  )(بخاري. بيند ر گريه و ناله كردن بر او عذاب ميميت بر اث :فرموده جكه حضرت  است

وقتي عمر مورد اصابت آن مرد مجوسي  :كند كه گفت برده از پدرش روايت مي ابي

 جپيامبر  دانيد كه مگر نمي: عمر فرمود! ماي برادرو :صهيب فرياد زد، قرار گرفت

  )(بخاري. بيند عذاب مي ،بر او زندگان ي مرده بر اثر گريه: است فرموده
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ي مانند ييا چيزها، اي است كه همراه داد و فغان باشد منظور از گريه در حديث گريه
، پاره كردن پيراهن و زخمي كردن صورت و يا منهيات ديگر را به همراه داشته باشد

اي كه  دين كار خرسند بوده باشد به گونهشود كه در دنيا ب ضمناً وقتي مرده سزا داده مي

و ديگران هم  كرده باشداش بوده يا بدين گناه وصيت  سنت و روش او ميان خانواده

اش صورت گرفته باشد  صالً چنين كاري ميان قوم و قبيلهيا ا، وصيتش را به جا آورند
نهي كرده و  كار ت خودش از ايناما اگر در حيا، ولي او به ترك آن اقدام ننموده باشد

قرآني حاكي از آن  ي دهبيند چون قاع ان خرسند نباشد عذاب و سزايي نميهرگز بد
  : است كه

�m´��³����²��±��°µ�����×l  :�5�3�	   
  .كشد هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي

از عادت اين شعر ، يند وصيت و سفارش كنندعرب عادت داشتند بدين عمل ناخوشا
  : كند نها تعبير ميو سرشت آ

P #� X��
�' I� ��� �
� �/ @��� X,$ XU* �                  �,NP�3�� ^� 
اي دختر معبد ، مقامم باشد ي اداري كنيد كه شايستهاي برايم عز ردم به گونهوقتي كه م

  .ام پاره كن ها را بر الشه پيراهن

چون ، دهد شم كسي را سزا نميچ اشكزن قلب و اما خداوند هرگز بر اثر نگراني و ح

، گيرد كه خداوند در دلها به وديعت گذاشته است تي سرچشمه مياين كار از مهر و محب
  . گفته شدبلكه عذاب و سزا فقط مستحق گريه و فغاني است كه 

كه داشت شكايت  اي از بيماري جپيش حضرت  هعباد بن سعد: گويد عمر مي بن عبداهللا

مسعود به  بن وقاص و عبداهللا  ابي ر همراه عبدالرحمان بن عوف و سعدبنامبپي، كرد
؟ است جان داده: حضرت فرمود، هوش بودوقتي وارد شدند سعد بي، عيادش رفتند
اش را ديدند،  وقتي ياران گريهحضرت گريه كرد،  ،اي رسول خداخير  :عرض كردند
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قلب كسي را سزا  حزنچشم و  اشك خداوند بر اثر بينيد مگر نميگريه كردند، فرمود: 

  دهد، اما اين زبان يا موجب رحمت است يا سزا. (مسلم) نمي

بيشتر از سه روز جز براي زن داري سلمه به حرام بودن عزا دختر ابي حديث زينب

–حبيبه  ، امسفيان از شام به مدينه رسيد وجان دادن اب خبروقتي  :دكن همسرمرده اشاره مي

، را به سر و صورت و دست بزند خواست تا آن وز سوم مقداري حنادر ر -همسر پيامبر
   :فرمودام كه  شنيده جاما از حضرت ، نياز هستم سپس گفت من از اينها بي

 �© � �; �j �+ ��() �� �0�� �� K �@ ��#� �� �j �+ ��( �m =�' (� (% J
 (/ K��	
 �� (���(� �� (� G �H �h �' �� � (� 3�( �� ��  (� �@ �p �, �� ��' ($� �� �+ 3�( �m �� �u
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براي زني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد حالل نيست بيشتر از سه روز در عزا 
   (بخاري) .باقي بماند يد چهار ماه و ده روز در سوگواريبماند مگر براي همسرش كه با

كه بر زينب دختر جحش در حالي  است ت شدهسلمه رواي زينب دختر ابياز دوباره 
خوش  يمقداري بو درش را از دست داده بود وارد شد. زينب دختر جحشكه برا

ولي از پيامبر ، من به اينها نياز ندارم :گفترا به خودش زد سپس  و آن كرد خواستدر
  : شنيدم كه باالي منبر فرمود ج

 (���(� �� (� G �H �h �' �� � (� 3�( �� �� �p �, �� ��' ($� �� �+ 3�( �m �� �u(� �@ �© � �; �j �+ ��() �� �0�� �� K �@ ��#� �� �j �+ ��( �m =�' (� (% J
 (/ K��	
 ��
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براي زني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد حالل نيست بيشتر از سه روز در عزا 
  (بخاري) باقي بماند. يد چهار ماه و ده روز در سوگواريابماند مگر براي همسرش كه ب

يد در اين مدت از لباس زرق و واري در اين روايات اين است كه زن باهدف از سوگ
اما شارع به ، جماع باشد استفاده نكند ي دار و آرايش كردن و هر چيزي كه مقدمه برق

ي  چون زن سرچشمه، داري كندشوهرش سه روز عزاكه بر غير  است زن اجازه داده

نظر دارند  ولي فقها اتفاق، آيد شود و قلبش به درد مي عاطفه است و خيلي زود متأثر مي
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اين تعزيه براي زن واجب نيست و اگر در اين مدت شوهر خواستار همبستري با زن  كه
  . باشد حق ندارد شوهرش را از اين حق منع كند

  زكات پرداخت

و شرط وجوب  اخت زكات يكي از اركان شريعت اسالمي استيمان داريم كه پردا
 .سال تمام استو چرخش يك  اموال مالكيت صد در صد ،آزادي اسالم،، زكات

خداوند زكات را براي پاك كردن درون از بخل و حسادت و به داد مستمندان رسيدن و 
و رود  يرون ميباسالم  ي رهر آن از دايمنك، مصالح مسلمين مشروع فرموده است ي اقامه

شود و اگر باز هم  را پرداخت نكند با زور از او گرفته مي ل و آز آنهر كس بر اثر بخ

   .نمايدرا پرداخت  زماني كه آن شود تا سليم فرود نياورد با او پيكار ميسر ت
ل فراواني بر اين موضوع وجود دارد كه بديهي بودنش دالي جپيامبر در قرآن و سنت 

   :رساند اثبات ميدر اسالم به  را

  : فرمايد خداوند مي

�m��r��q��p��o��n���m��l��kl  :
����'�   
نماز  )به صورت جماعت( و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران  

    .بخوانيد
  فرمايد: و مي

�mu��t��s��r��q��p���ov������al  :J�8 ����   
  يد.ييد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمابپرداز و نماز را برپا داريد و زكات را 

  فرمايد: همچنين مي
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�mr��q��p��o��n��m��l��k��js���w��v��u������tx����y
��|��{��zl  :O?-������   

كه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد كاهش بديها و ( از اموال آنان !)اي پيغمبر(  
از رذائل ( تا بدين وسيله ايشان رازكات بگير  )باشند افزايش نيكيهاي خويش مي

در دل آنان نيروي خيرات و حسنات ( و ،پاك داري )چشمي و تنگ ،و گناهان ،اخالقي
و براي آنان دعا و طلب آمرزش كن كه قطعاً  ،ايشان را باال بري )را رشد دهي و درجات

و  و سبب اطمينان( شود ايشان مي )دل و جان( آرامش ي دعا و طلب آمرزش تو مايه
 )از نيات همگان( آگاه )دعاي مخلصان و( و خداوند شنواي )گردد اعتقاد بيشترشان مي

    .است
  : فرمايد مي جپيامبر 
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رسالت  الوهيت پروردگار، توحيد گواهي دادن به: چيز بنا شده است اسالم بر پنج
  (بخاري و مسلم). ي رمضان روزه حج و ،زكات اختدپر ي نماز، اقامه، جمحمد 

  : فرمايد در حديث ديگر به معاذ مي
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 اگر آن، آنها را به شهادتين فرا خوان ابتدا، كه اهل كتاب هستند روي پيش قومي ميتو 
اگر ، است واجب فرموده آنها ربنماز  نها ياد بده كه خداوند در روز پنجپذيرفتند به آ را
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كرده واجب  آنها منداند بده كه خداوند زكات را بر ثروترا هم پذيرفتند بديشان يا آن
  )(مسلم و بخاري. بپردازند شانتا مقداري از ثروت خود را به مستمندان است

  : است شده تهديد شديدي دازندرپ رادي كه زكات نميافنسبت به  در آياتي از قرآن

�m� ���j� � �i��h��g��f��e�� � �d� �c�� �b� �a
p� �o��n� �m��l��kq� � ���t��s��r

��a���`��_��~��}��|��{��z��y��x�����w��v��u
i���h��g��f� �e��d��c� �bj� ���m��l� �k

��s��r������������������q��p��o��nl  :O?-����' − ��   
اموال مردم را به ناحق  ،بسياري از علماء دينيِ يهودي و مسيحي !اي مؤمنان  

و از اطمينان مردمان به خود ( دارند مي و ديگران را از راه خدا باز ،خورند مي
شما همچون  !اي مؤمنان .نمايند كنند و از پذيرش اسالم ممانعت مي سوءاستفاده مي

هيزگار خود باشيد و بدانيد اسم و ايشان نشويد و مواظب علماء بدكردار و عرفاء ناپر
كنند  و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي )دهد اندوز را تغيير نمي رسم دنياپرستان مال

آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده  ،نمايند و آن را در راه خدا خرج نمي
شود و پيشانيها و  ه ميتافت ،ها در آتش دوزخ اين سكّه )فرا خواهد رسيد كه( روزي .بده

اين  :شود بديشان گفته مي )و براي توبيخ( گردد پهلوها و پشتهاي ايشان با آنها داغ مي
چيزي  ي پس اينك بچشيد مزه ،كرديد همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي

    .اندوختيد را كه مي
  : فرمايد ديگر مي يدر حديث جپيامبر 
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؛ در روز قيامت تخته را پرداخت نكند و حق آن داشته باشداي  طال و نقره كسهر
و  هاشود و با آن پهلو اخته ميدآتش براي او پهن و با آتش جهنم گسنگهايي از 

ي پنجاه هزار سال است  اوند در روزي كه به اندازهتا وقتي كه خد،گردد داغ مي شپيشاني
شود كه يا به سوي بهشت  . آنگاه راهش به او نشان داده ميميان بندگانش حكم كند

روز  در ،ش را پرداخت نكندانشتر زكاتهر صاحب شتري كه و  است يا به سوي آتش.
از تعداد آنها شود و حتي يك بچه شتر هم  قيامت زميني وسيع براي شترانش گسترده مي

آن شترها با پاهايشان صاحبشان را (كه زكات آنها را نداده است) لگدكوب  گردد كم نمي
گاه شترها از روي او عبور  گيرند، هر هايشان اعضايش را گاز مي كنند و با دندان مي

شوند تا بار ديگر از روي او عبور كنند تا وقتي كه بين  كردند بالفاصله بازگردانده مي
قضاوت شود. آنگاه راهش به او  در روزي كه مدت آن پنجاه هزار سال است انبندگ

و هر صاحب گوسفندي . شود كه يا به سوي بهشت است يا به سوي آتش نشان داده مي
و آن  شود زميني وسيع براي گوسفندانش گسترده ميكه زكات گوسفندانش را نپردازد 

هر بار كه گوسفندان با اين حال بر او  دزنن ها و شاخهايشان به او مي گوسفندان با سم

بين  يابد تا وقتي كه خداوند و اين كار ادامه مي شوند گذشتند دوباره برگردانده مي
آنگاه راهش به او كند  در روزي كه مدت آن پنجاه هزار سال است قضاوت بندگان
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يت (مسلم آن را روا .شود كه يا به سوي بهشت است يا به سوي آتش نشان داده مي
  كرده است)

  فرمايد: و مي
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كسي كه خداوند به او مالي بدهد و زكاتش را پرداخت نكند در روز قيامت مال او به 
شود كه  ايان مي) نماستسرش از كثرت سم كچل شده كه صورت يك مار افعي كچل (

هايش را  پيچد سپس چانه سياه بر روي چشمانش دارد و به گردن او مي ي دو نقطه
سپس  .من مال تو هستم (كه زكات آن را ندادي) ،گويد من گنج تو هستم گيرد و مي مي

گمان نبرند . «�والَيحسبنَّ الَّذينَ يبَخلُونَ ِبما آَتاهم اهللاُ من فَضله... � :اين آيه را خواند
. آيه تا آخر ورزند در آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده است... آناني كه بخل مي

  (بخاري آن را روايت كرده است)
به خدا قسم، : و فرمود پرداختنگ و پيكار جبا مانعين زكات به  طابوبكر صديق 

دادند،  ت) مي(به عنوان زكا � كه در زمان پيامبر زانوبند شترياگر از پرداخت 
   اند) (بخاري و مسلم آن را روايت كرده .جنگم خودداري كنند به خاطر آن با آنها مي

  زكات طال و نقره

ج يرانشينند مانند اسكناسهاي  ن دو ميي كه به جاي آيزكات در طال و نقره يا چيزها

باشد و  گرم مي 92ست مثقال است كه مساوي حد نصاب طال بي، امروز واجب است

ي انسان ياگر مال و دارا، گرم است 595باشد كه مساوي  درهم مي 200نصاب نقره  حد
بايد ، تكميل شدط ديگر هم آن گذشت و شراي بربه اين اندازه رسيد و يك سال تمام 

  . دو درصد و نيم از آن مال به مستمندان داده شود
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  : فرمايد ره ميجوب زكات در طال و نقره اشاتوبه به و ي سوره 34 ي يهآخداوند در 

�m� ���j� � �i��h��g��f��e�� � �d� �c�� �b� �a
p� �o��n� �m��l��kq� � ���t��s��r

��~��}��|��{��z��y��x�����w��v��ul  :O?-����'   
اموال مردم را به ناحق  ،بسياري از علماء دينيِ يهودي و مسيحي !اي مؤمنان  

نان مردمان به خود سوءاستفاده و از اطمي( دارند و ديگران را از راه خدا بازمي ،خورند مي
شما همچون ايشان نشويد و  !اي مؤمنان .نمايند كنند و از پذيرش اسالم ممانعت مي مي

مواظب علماء بدكردار و عرفاء ناپرهيزگار خود باشيد و بدانيد اسم و رسم دنياپرستان 
و آن را در راه كنند  و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي )دهد اندوز را تغيير نمي مال

    .آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده ،نمايند خدا خرج نمي
  : فرمايد التجاره اشاره مي بقره به وجوب زكات در مال ي سوره 267 ي يهآدر و 

�m��n� �m� � �l��k��j��i� �h��g� �f��e�� �d��c

op��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��q|����}

£���¢��¡�����~��l  :
�������   
به  )از طريق تجارت( اموالي كه ي از قسمتهاي پاكيزه !ايد اي كساني كه ايمان آورده  

از قبيل منابع و معادن ( ايم ايد و از آنچه از زمين براي شما بيرون آورده دست آورده
؛ در حالي كه خود هاي ناپاك نرويد تا از آن ببخشيدببخشيد و به سراغ چيز )زيرزميني

 ،پوشي در آن ما حاضر نيستيد آن چيزهاي پليد را دريافت كنيد مگر با اغماض و چشمش
    .ستايش است ي نياز و شايسته و بدانيد كه خداوند بي

  حالل تفسير كرده است.مجاهد (طيبات ما كسبتم) را به تجارت 
  : فرمايد ميچنين اشاره  به حد نصاب نقره پيامبر
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 ���' Y��,$ K���Z 
  (بخاري و مسلم). زكات واجب نيست درهم) 200(يعني  وقيه در كمتر از پنج
احاديثي ، در حديث صحيح حد نصاب طال روايت نشده است: فرمايد امام نووي مي

ولي اهل ، كنند اما ضعيف هستند حد نصابش را بيست مثقال بيان مي اند كه روايت شده

  .اند كردهحد اجماع علم بر اين 

  زكات چهارپايان

(واحد  نفر 5و حد نصاب شتر ، گاو و گوسفند واجب است زكات در شتر،همچنين 
است كه در آن يك گوسفند واجب است و حد نصاب گاو سي رأس  شمارش شتر)

 باشد كه و حد نصاب گوسفند چهل رأس مي، باشد مي گوسالهيك زكات آن كه ، است
از اين بيشتر باشد در سنت صحيح  چهارپاياناگر تعداد ، است آن يك گوسفند زكات

  . مقدار وجوبش بيان شده است
  : فرمايد ميدر حد نصاب شتر  جپيامبر 

 (� �� �=� �& �D�(@ ����	� �- �& � (�(� (2
 � (� xp �< �� �� Y��,$ K���Z 
 به كار دهشمارش ميان سه و  جهتود ذ( زكات واجب نيستپنج شتر كمتر از  بر
  . )رود مي

  : فرمايد يث ديگر به حد نصاب گاو اشاره ميدر حد

h�3R Gn�n -E X' , -E X' ��^	� G��� Y ���������C���� � S\��R � C <E�1 � ��31Z 
دو  ي گوساله يك ،چهل رأس هر يك ساله و در ي گوسالهيك ، گاو در هر سي رأس
  . ساله واجب است

حاكم بحرين را روايت كرده كه حد  ،ر به انسابوبك ي امام بخاري در صحيحش نامه
  : نصاب اموال زكوي را بيان فرموده است
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ن بسم اهللا الرحم« :ابوبكر وقتي انس را به بحرين فرستاد اين نامه را براي او نوشت
ين فرموده است و خداوند بدان دستور يرا تع اين واجبي است كه رسول خدا آن، الرحيم

يد و هر كس از اين هر كس از مسلمين اين مقدار را خواست به او بده، است داده
و اگر از اين نفر شتر يك شتر واجب است  25در هر  :مقدار بيشتر خواست به او ندهيد

نفر رسيد تا  جاگر به بيست و پن، نفر يك گوسفند واجب است جكمتر باشد در هر پن
اگر به سي و شش رسيد تا واجب است و   دو ساله شتر ماده ، يكنفر شتر جسي و پن

ر به چهل و شش رسيد تا شتر سه ساله بايد پرداخت كند و اگ ماده يكنفر  جچهل و پن
نفر يك شتر  75نفر رسيد تا  61گردد و اگر به  شتر چهار ساله واجب مي نفر يك 60
و ، نفر دو شتر يك ساله واجب است 90نفر رسيد تا  76اگر به ، ساله واجب است جپن

و اگر از اين مقدار بيشتر ، واجب است نفر دو شتر سه ساله 120نفر رسيد تا  91اگر به 
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 واجبنفر يك شتر سه ساله  50يك ساله و در هر  ي شد در هر چهل نفر يك شتر ماده
چهار نفر شتر داشت زكات واجب نيست مگر صاحبش با اختيار  ااگر كسي تنه، است

اگر و . نفر شتر داشت يك گوسفند بپردازد جو اگر پن، بخواهد چيزي پرداخت كند
 120اد گوسفندان به چهل رأس رسيد و سائمه باشند يعني در علف آزاد بچرند تا تعد

س اگر از دويست رأدو گوسنفد،  ،200و  120بين رأس يك گوسفند واجب است، 
گوسفند واجب است، ولي اگر كمتر از چهل رأس باشد  سهبيشتر شود تا سيصد رأس، 

  بخواهد زكات پرداخت كند.  هاينكه صاحبش به دلخوا زكات در آن واجب نيست مگر
درهم كمتر باشد زكات در  200اگر از ، يك چهلم واجب است، خالص  ي و در نقره

  .مگر اينكه صاحبش بخواهد زكات پرداخت كند، آن واجب نيست

  زكات ميوه و حبوبات

هر وسق يك بار ( وسق جو حد نصابشان پن، زكات در ميوه و حبوبات هم واجب است
زكات در آنها به نوع آبياري  ي البته اندازه، باشد مي صاع است) شتر معادل شصت

ولي اگر آبياري با ، اگر آبياري آن با باران صورت گيرد يك دهم است: بستگي دارد
  .يك بيستم استزكات آن دست صورت گيرد و مخارجي به همراه داشته باشد 

  : فرمايد بقره مي ي سوره 267 ي يهآخداوند در 

�m�e�� �d��c���n� �m� � �l��k��j��i� �h��g� �f

op��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��q|����}

��£���¢��¡�����~l  :
�������   
به  )از طريق تجارت( اموالي كه ي از قسمتهاي پاكيزه !ايد اي كساني كه ايمان آورده  

معادن از قبيل منابع و ( ايم ايد و از آنچه از زمين براي شما بيرون آورده دست آورده
؛ در حالي كه خود تا از آن ببخشيد ببخشيد و به سراغ چيزهاي ناپاك نرويد )زيرزميني
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 ،پوشي در آن شما حاضر نيستيد آن چيزهاي پليد را دريافت كنيد مگر با اغماض و چشم
    .ستايش است ي نياز و شايسته و بدانيد كه خداوند بي

  : يدفرما مي مورد حد نصاب حبوبات و ميوه در جحضرت 

  �� �=� �& �D�(@ ����	 �£1 ��' pT  xp �< �� �� Y��,$ K���Z 
   (بخاري و مسلم) .زكات واجب نيست) صاع 300( وسق كمتر از پنج بر

  : فرمايد در حديث ديگري مي

 ( ¤�,	
 �§ �(Q (¢ ���	�(� �A (O �1 �D�(@ �� � ¤�,	
 �� ,��	
 �� �=K�� �,	
 �� �k �D �T	
 ��O �1 �D�(@5Y����,$ K�Z 
طريق ريشه بدون آبياري از  ا خودش ازاگر آبياري با باران يا چشمه صورت گيرد ي

 است. يك بيستم زكات آن آبپاشي باشد از طريقزمين آب بمكد يك دهم و اگر 
  (بخاري و مسلم)

  زكات مصارف

زكات را به فقراء و ، خداوند خودش در قرآن مستحقين زكات را بيان فرموده است
و افرادي كه  كارانمسلمانان و بردگان و بده آوري زكات و تازه و مسئولين جمع مساكين

ميان » في سبيل اهللا«در مورد ، كنند و مسافرين اختصاص داده است در راه خدا جهاد مي
  . اختالف وجود دارد فقها
ي  شود و هم صله ادن به نزديكان، هم زكات محسوب ميزكات د ج پيامبرسنت  در

و ) و همچنين در سنت بيان شده كه زكات به پدر و مادر (اصول، آيد ر ميرحم به شما

و ، فرد زكات دهنده واجب است آنها بر ي هچون نفق، شود داده نمي) فرزند (فروع
   .مستحق زكات نيستند جهمچنين آل محمد 

  : فرمايد مصارف زكات را چنين بيان ميخداوند 
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 كساني كه جلب محبتشان ،گردآورندگان آن ،بيچارگان ،زكات مخصوص مستمندان  
، شود مي )براي پذيرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسالم چشم داشته(
و  ،خدا )تقويت آئين( در راه )صرف، (بدهكاران )پرداخت بدهي، (بندگان )آزادي(

 )و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و كاشانه( واماندگان در راه
كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده ( مهم الهي است ي اين يك فريضه .باشد مي

    .است )در وضع قوانين( و حكيم )به مصالح آفريدگان( و خدا دانا )است
كند كه  ت ميمسعود رواي ابن به نزديكان بخاري از زينب همسردر مورد زكات دادن 

اين  :خطاب به حضرت گفته شد، ورود خواستند ي رفتند و اجازه جايشان نزد حضرت 
  حضرت فرمود: كدام زينب؟ ، زينب است

به ايشان ، بگذاريد وارد شود: فرمود، مسعود است زينب همسر ابن :عرض كردند

امروز به  شمااي رسول خدا : ب خطاب به حضرت فرمودزين، ورود دادند ي اجازه

مسعود  ابن، را ببخشم خواهم آن من هم مقداري جواهرات دارم مي، صدقه دستور داديد

مسعود راست  ابن: فرمود جپيامبر ، كند كه فرزندش مستحق اين صدقه است گمان مي

  . تر هستند مه كس مستحقهمسر و فرزندت از ه، گويد مي
را ديدم.  جدر مسجد بودم كه پيامبر آمده است كه:  وايت ديگري از زينبدر ر باز و

اين در حالي هر چند كه از زيورآالتتان باشد. صدقه بدهيد  :خطاب به زنان فرمود ايشان
پس به ي او بودند صدقه داده بود.  هاي يتيمش كه در خانه بود كه زينب به همسر و بچه

آيا اين صدقه درست است؟ عبداهللا ا بپرس كه همسرش، عبداهللا، گفت: از رسول خد
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، جلوي در زني رفتم جگويد پيش پيامبر خدا  زينب مي گفت: خودت از ايشان بپرس.
. بالل از كنار ما رد شد پس به او گفتيم كه از انصار بود كه او هم سؤال من را داشت

بر فرمود: آن دو پياماين سؤال را از پيامبر بپرسد. بالل داخل شد و سؤال را پرسيد. 
بله، «فرمود: كدام زينب؟ گفت: همسر عبداهللا. پيامبر فرمود: كيستند؟ بالل گفت: زينب. 
(بخاري و مسلم آن را » برد: اجر خويشاوندي و اجر صدقه و براي اين كار دو اجر مي

   اند). روايت كرده

چون ، اده شودرسد و نبايد بدانها د محمد نمي صدقه به آل : فرمايد در حديث ديگر مي
  )(مسلم. مردم است دست صدقه چرك

ي و ياموال و دارا شدنچرك مردم است يعني موجب پاك  :فرمايد مي جاينكه پيامبر 

  : فرمايد يمهمانگونه كه خداوند ، نفوس مردم است

�m��|��p��o��n��m��l��k��jl  :O?-������   
رند و در صدد كاهش بديها و كه به گناه خود اعتراف دا( از اموال آنان !)اي پيغمبر(

از رذائل ( زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را )باشند افزايش نيكيهاي خويش مي
در دل آنان نيروي خيرات و حسنات را ( و ،پاك داري )و تنگچشمي ،و گناهان ،اخالقي

  .ايشان را باال بري )رشد دهي و درجات
  . مردم است دستزكات دادن مانند شستن چرك 

   :فرمود جكه حضرت  است هريره روايت شدهواز اب
 �H =�' y �? %�' �Z �� � �� �� �I (J � �� �, �@ ��g �@ (�
 ��(@ �j �+ op�i(<� �1 �h �� d�B	
 �� (l�g �@ (� ��' �|() ��(� �O Q� �� #v() op �< �� �� �=K �7

� � ��� (O	�g �@$��+ £6B�� 
آن را  بينم را مي بر روي فرش افتاده يگردم و يك دانه خرما ميمن وقتي كه به خانه بر

ا صدقه باشد از خوردنش خرم ي آن دانه مبادا از ترس اينكهاما ، خورمكه بدارم  ميبر

  (بخاري و مسلم). ورزم امتناع مي
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 جرا پيش حضرت  آن، كه هنگام چيدن خرما است هريره روايت شدهدوباره از ابو
حسن ، دشيك خرمن خرما جمع اينكه آورد تا  ي خودش مي هر كس به اندازه، آوردند

داشت و در دهان اي خرما بر هيكي از آنها دان، كردند خرما بازي مي حسين به دورو 
را ديد بلند شد و خرما را از دهانش بيرون آورد و  آن جحضرت ، ديگري گذاشت

  )(بخاري. خورند آل محمد صدقه نميدانيد  مگر نمي: فرمود

  زكات فطر

دار از  هزورو رسول خدا به خاطر پاك شدن ، ر واجب استايمان داريم كه زكات فط
زكات فطر ، است كار لغو و گناهي كه در رمضان مرتكب شده است آنرا تشريع فرموده

رشيد در آخرين روز رمضان و با فرا رسيدن غروب خو، طعام فقراء و مساكين است
ا در مورد ام، يك صاع از قوت غالب هر مملكتي استآن  مقدار و گردد واجب مي

الزم ، اختالف مشهوري به وجود آمده است فقهاقوت ميان  يپرداخت كردن پول به جا
اما ، جائز نيست به تأخير بيفتد شود وزكات پرداخت  ،است قبل از رفتن به نماز عيد

  . قبل از عيد مشكلي ندارد آنپرداخت 
ت فطر بر را براي زكايك صاع از خرما يا گندم  جحضرت : گويد مي طعمر  ابن

است  و دستور داده، بزرگ و كوچك مسلمين واجب فرموده است برده، آزاد، مرد، زن،
و در روايت ديگر اضافه شده است كه: مردم آن  .شود كه قبل از نماز عيد بايد پرداخت

  )(مسلم و بخاري كردند. عيد پرداخت مييك يا دو روز قبل از را 

يك صاع طعام را براي زكات  جن حضرت ما در دورا: فرمايد مي ط سعيد خدريابو

ش و ما در آن دوران خرما، گندم، كشمطعام : گويد سعيد مي ابو، كرديم فطر پرداخت مي
  (مسلم و بخاري). بود كشك
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صاع از طعام يا از گندم يا از يك  جپيامبر در دوران : گويد يا در روايت ديگر مي

ان معاويه فرا رسيد و گندم شامي وقتي دور، كرديم ش براي زكات فطر پرداخت ميكشم
  )(بخاري. به نظرم دو مد از اين گندم مساوي يك مد گندم شامي است: گفت، وارد شد

دستور داد كه يك صاع از  جرسول خدا  :گفتكه عبداهللا  است از نافع روايت شده
مردم يك صاع را دو مد : گويد عبداهللا مي، خرما يا گندم براي زكات فطر پرداخت شود

  )(بخاري. رار دادندق

  رمضان ي روزه

هالل ماه رمضان با ديدن  كه رمضان يكي از اركان اسالم است ي ايمان داريم كه روزه

اگر هالل اولين شب ماه رمضان به خاطر مه ديده نشود با تمام شدن  و،گردد واجب مي

 شود ر ميمسلح اعتباغير چشم رب در رؤيت هالل، گردد روزه واجب مي شعبانسي روز 
ر ممالك كه در قسمتي از ه در يك منطقه ماه ديده شد بر سايهرگاقول اصح و بنا به 

امت اسالمي  ي و الزم است اهل علم همه، واجب است روزه شب با هم همزمان باشند
  . را در اين موضوع به اتفاق و هماهنگي برسانند

به ، تأكيد دارند است كه قرآن وسنت صحيح بدان ي رمضان يكي از اركاني روزه

  . ضروري دين مبين اسالم استبديهيات يكي از  اي كه گونه

  : فرمايد ميخداوند 

�m���^��]��\��[�������Z����Y��X��W�������V��U��T��S
��a��`��_l  :
�����	�   

همان گونه كه بر  ،بر شما روزه واجب شده است !ايد اي كساني كه ايمان آورده  
    .تا باشد كه پرهيزگار شويد ،اند واجب بوده است بوده كساني كه پيش از شما
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  فرمايد: و مي

�m��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h
st��y���x��w��v��uz����ºl  :
�����	�  

 ماه رمضان است كه قرآن در آن فرو فرستاده شده است )آن چند روز معين و اندك(
تا  )تدريجاً به دست مردم رسيده است سال 23و آغاز به نزول نموده است ودر مدت (

 باشد و )به حق و حقيقت( ها و آيات روشني از ارشاد ي كند و نشانهيرا راهنمامردم 
اين  )فرا رسيدن( پس هر كه از شما .ي افكنديجدا )ادوار ي ميان حق و باطل در همه(

يدن رمضان چه خودش هالل را رؤيت كند و چه با ديدن ديگران فرا رس( ،ماه را دريابد
   .بايد كه آن را روزه بدارد )ثابت شود

   :فرمايد مي ج پيامبر
 
 o� �d� �® �=�' �� ���
 ��() �$�	() �� =�' (h �&� �� �S �� �� �j �+ �/ �0 1 ( 2
 �A(� ��.K1� �
  (h� �I �*	
 (k��B"() �� (h �0 ��	
 (/� �<() ��

 �=� �� �� �� (/ K �� �� #q �³
 �� 5Y��,$ K���Z 
 ،جرسالت محمد  گواهي دادن به الوهيت پروردگار،: چيز بنا شده است اسالم بر پنج

   ي رمضان. (بخاري و مسلم) حج و روزه نماز، پرداختن زكات، ي اقامه

  : فرمايد مي و

 ($(� Q �- � (� �/ �� �O �H � �� �$�	 �� (6 �� � o�� �T(B r
 �� � oQ �D"() �=� �� �� �� �/� �� � �� Z��,$ K���Y 
كسب اجر و پاداش، ماه رمضان را روزه بگيرد به از روي ايمان و اميد  كسي كه

 )(مسلم و بخاريi شود او بخشوده مي ي گناهان (صغيره) گذشته

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
 �0�� �=��� , �S �h �� (+ 
K�� (d I�g �@ Z �7� �� �+ �A#� �� =(� �@ ($(B �" ª ��(	 
� ��(i @�' �� ($(B �" ª ��(	 
K ��K �� �s(� �$��+ £6B�� 

و اگر ابر مانع ديدن ماه شد  روزه را تمام كنيدبا ديدن هالل روزه بگيريد و با ديدن آن 
  )(مسلم و بخاري. سي روز شعبان را كامل كنيد
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ايد روزه نگيريد، همچنين تا آن را  نديدهتا هالل را فرمايد:  مي در روايت ديگري و

ي آن را نگه  برها مانع ديدن هالل شدند اندازهنديديد روزه را تمام نكنيد، پس اگر ا
  داريد.(يعني سي روز را كامل كنيد). (بخاري و مسلم)

  حقيقت روزه و احكامش

از  كنند كه روزه را باطل ميچيزهاي مادي و معنوي تمام آن حقيقت روزه يعني امتناع از 
ايست و هر كس از سخن باطل و دورغ و عمل ناش، طلوع فجر تا غروب خورشيد

سنت ، )اش باطل است ه ترك غذا و آب ندارد (يعني روزهخداوند نيازي ب، فاصله نگيرد
هر كسي عمداً با جماع ، شودافطار  افتد اما زودتأخير  به خوردن است كه سحري

آن به طور اما در مورد ، اش را باطل كند بايد كفاره بپردازد و روزه را قضا كند روزه

اش را  جماع روزه هر كس با چيزي غير از، وجود دارد الفاخت فقهاميان  ،عمديغير

اگر ، دوجود دار آن اختالف ي اما در مورد كفاره، باطل كند بايد روزه را قضا كند
شود و)  اش باطل نمي دار از روي فراموشي چيزي را خورد يا نوشيد، (روزه روزه شخص

  ده است.يا نوشان اطعام كردهرا  كه خدا او را كامل كند؛ چرا آن
  : فرمايد مي به حقيقت روزه و زمان آن چنين اشارهخداوند 

�mG����F��E��D��C��B��AH��N��M��L��K���J��IO����P
��S��R��Q��Y��X��W��V��U���TZ������\��[
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آنان لباس  .داري حالل گرديده است آميزش و نزديكي با همسرانتان در شب روزه  
 ).آور است و دوري از آميزش با يكديگر برايتان بسي رنج( شمايند و شما لباس آنانيد

ستيد و معتقد بوديد كه شبها بعد از كا از لذائذ نفساني مي( دانست كه شما خداوند مي
خداوند  .كرديد بر خود خيانت مي )همخوابگي با همسران حرام است و ،بخواب رفتن

همخوابگي  ،كه با نص صريح( اكنون پس هم .شما را پذيرفت و شما را بخشيد ي توبه
 استبا آنان آميزش كنيد و چيزي را بخواهيد كه خدا برايتان الزم دانسته  )آزاد است

و بخوريد و بياشاميد تا آن  )،همچون بقاي نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروي(
سپس  .برايتان از هم جدا و آشكار گردد )شب( سياه ي بامداد از رشته ي گاه كه رشته

داري حالل  همخوابگي با همسران در تمام شبهاي روزه. (روزه را تا شب ادامه دهيد
با آنان همخوابگي  ،اعتكاف مشغوليد )عبادت( جد بهوقتي كه در مسا )ليكن .است
 .حدود و مرزهاي الهي است و بدانها نزديك نشويد )احكام روزه و اعتكاف( اين .نكنيد

    .باشد كه پرهيزگار شوند ،سازد خداوند اين چنين آيات خود را براي مردم روشن مي
دو طناب سياه و سفيد ، نازل شد آيه اينكه وقتي  است از عدي بن حاتم روايت شده

كردم تا سفيدي و سياهي  ار دادم و در شب به آنها نگاه ميآوردم و آنها را زير بالينم قر
، صبح پيش حضرت رفتم و جريان را برايش تعريف كردم، آنها برايم روشن شود

  )(بخاري. و سفيدي روز است ي شبيه سياهآمنظور : فرمود جحضرت 
   : فرمود جه حضرت ك است هريره روايت شدهاز ابو

 �$ ��
 � �M �� �$ ��� �, �t �� �� �" =�' (� xp �l� �r (�(� ��� �� �@ ($(� �� �d �,	
 �� (�� 3*	
 �. K �< � �� �"  �� � �� Y"� ����S��[3Z 
كسي كه سخن دروغ و عمل كردن بدان را رها نكند خداوند نيازي به ترك غذا و 

   (بخاري) .آبش ندارد
  : ايدفرم مي يدر حديث ديگر

 � �� �� ��@��� (���� (� � s��  (� �� �T	
 �p �� I�' (}��B(7	
 (� ��' (/��� (� �� Y ����<,	�Z 
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  (مسلم). اهل كتاب خوردن سحري است ي روزه ما و ي تفاوت روزه

  : فرمايد يمو 

 (� �=(� �@ 
� �� �� �T�H   op �I �� �� (�K �� 3T	
5Y��,$ K���Z 
   . (بخاري و مسلم)ردسحري بخوريد چون در آن بركت وجود دا

  : فرمايد سهل بن سعد در مورد تأخير سحري مي

  �� �� (� c �6	
 �h �0 �� � (� &�' =�' (  xp �+  �µ �=K �7 �" �Z �� (� ��' (� �� �� �T�H�' ��� �I.K1� �
 �S��[3Z��� �5Y"ج 
كردم تا به نماز  خوردم سپس عجله مي ام سحري مي من در خانه همراه خانواده

  (بخاري). برسم جضرت ح
بخوريد و بنوشيد تا : فرمود مي جپيامبر ، گفت بالل در شب اذان مي: فرمايد شه مييعا

  )(مسلم و بخاري. گويد د چون او هنگام طلوع فجر اذان ميگوي مكتوم اذان مي ابن

 جپيامبر كند كه  روايت مي جدر مورد شتاب در افطاري سهل بن سعد از حضرت 
(مسلم و . در افطاري شتاب كنند در خير و نيكي خواهند بود زماني كه مردم تا :فرمود

  )بخاري
  : كند روايت مي چنين هريرهشكستن روزه با جماع ابو ي در مورد كفاره

 #A(���	
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اي رسول خدا! هالك شدم، : نشسته بوديم، مردي آمد و گفت جر در حاليكه نزد پيامب
با همسرم آميزش كردم،  بودم روزه ي كهدر حال: ، گفتاست شده هچ: مودفر جپيامبر
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ني دو ماه توا آيا مي :نه، فرمود :اي را آزاد كني؟ گفت تواني برده آيا مي :فرمود ج پيامبر
تواني شصت مسكين را طعام  آيا مي: نه، فرمود :گفت پشت سر هم روزه بگيري؟

مكثي كرد، آنگاه سبد بزرگي از خرما را  ج پيامبر: نه، (ابوهريره) گفت :بدهي؟ گفت
ات) صدقه بده،  روزه ي اين را بگير و (آن را بعنوان كفاره: آوردند، فرمود ج براي پيامبر

به فقيرتر از خودم بدهم اي رسول خدا؟ به خدا قسم در تمام مدينه  :آن مرد گفت
اي كه  د به گونهخندي ج من وجود ندارد. پيامبر ي اي فقيرتر از خانواده خانواده

. (بخاري و ات را طعام بده (با آن) خانواده: هاي نيشش نمايان شد، سپس فرمود دندان
  مسلم)

ي فراموشي چيزي فردي است كه از رو ي حديث ذيل دال بر عدم باطل گشتن روزه

  : نوشد خورد يا مي را مي

 xZ(F� �� �K �� �� �o� (1� �Q �� �I�' � �� �$ �� K �� �Z(B�� � �@  �Q(� �@ �L� �O �1 �� ���
 �$ �d �, t�' �D Y��,$ K���Z 
اش باطل  از روي فراموشي چيزي را خورد يا نوشيد، (روزه يدار روزه اگر شخص

(بخاري و  iيا نوشانده است اطعام كردهرا  كه خدا او را كامل كند؛ چرا شود و) آن نمي
  مسلم)

  ي سنت روزه
، شش روز از شوالت است عبارتند از: بعضي از روزهايي كه روزه گرفتن در آنها سن

 (سيزده، چهارده و البيض ايام ،روز عرفه، روز عاشورا و يك روز قبل و بعد از آن

   و يك روز در ميان براي كسي كه توانايي دارد. ها شنبهها و پنج ، دوشنبهم هر ماه)پانزده

  : فرمود جرسول خدا : گويد ايوب انصاري ميابو
 �=� �� �� �� �/� �� � ��  (� � ��	
 (/��� (� �I �=� �I �.
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���  

كسي كه ماه رمضان و بدنبال آن شش روز از ماه شوال را روزه بگيرد مانند اينست كه 
 )(مسلمi يك سال كامل روزه گرفته باشد
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مانند زي ي رو پيامبر را نديدم كه بر روزهعباس روايت شده است كه گفت:  از ابن

  و مسلم) . (بخاريمواظبت داشته باشد ي ماهي مانند رمضان و روزه عاشورا
توصيه كرده است: دوست و خليلم مرا به سه چيز از ابوهريره روايت شده است كه: 

ي سه روز در هر ماه، دو ركعت نماز ضحي و يك ركعت نماز وتر قبل از اينكه  روزه
  بخوابم. (بخاري و مسلم)

؟ سؤال شد جگويد در مورد يك روز روزه و يك روز افطار از حضرت  ميقتاده  ابي

دوشنبه از  ي و در مورد روزه، ود استوبرادرم دا ي اين روزه: فرمود جحضرت 
م و در آن مبعوث شدم و روزي است كه در آن به دنيا آمد: فرمود ؟حضرت پرسيده شد

از هر ماهي مانند روزه سه روز روزه گرفتن : سپس فرمود. در آن قرآن نازل گشت
گناهان : روز عرفه سؤال شد فرمود ي روزه ي درباره براز پيام، گرفتن تمام سال است

روز عاشورا از او سؤال  ي روزه ي برد و درباره سال گذشته و سال جاري را از بين مي
  )(مسلم. دبر گناهان سال گذشته را از بين مي: شد فرمود

�` �"��N�"� `�� �� `�� �N 0 :فرمايد در روايت ديگر مي� `�/� ^n�n `�� ,
5�,EZa��[3"� ����Y 

 روزه سال سه روز ي همه ي سال روزه بگيرد روزه نگرفته بلكه روزه ي كسي كه همه
  )(بخاري. گرفتن در هر ماه است

  :فرمايد عمرو بن عاص مي عبداهللا بن ي ديگر خطاب بهدر حديث

 0 ,`�	"� ��,$ C���C `�� ��' `��5���/ ��'� � ���/ <� ,�N�"� ��* Z��,$ K���Y 
روزه  يك روز .او نصف سال بود ي روزه، وجود ندارد اي د روزهوداو ي بيشتر از روزه 

  )ير(مسلم و بخا. بگير و يك روز افطار كن
  : فرمايد ي مي در حديث ديگر
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، نيمي از شب ود استوود است و بهترين نماز نماز داودا ي بهترين روزه روزه

 يك روز ،خوابيد باقيمانده را نيز ميك ششم و ي ماند بيدار مي يك سوم آنخوابيد و  مي

  (بخاري و مسلم). كرد روز افطار مي يك گرفت و روزه مي

  نهي شده هاي روزه

عيد رمضان و قربان و سه روز ايام تشريق مگر براي كسي ، سال ي از روزه گرفتن همه
اس ض و نفدر روزهايي كه خون حي روزه گرفتن زن و كه در حج حيوان قرباني ندارد

  . نهي شده است دارد،
  : فرمايد مي جسال حضرت  ي همه ي در مورد روزه

�,E �N�"� `�� �� `�� 0 Y��,$ K���Z 
  (بخاري و مسلم). گيرد در حقيقت روزه نگرفته است سال روزه مي ي كسي كه همه

  : است روايت كردهچنين عبيده  دو عيد ابيي  روزهدر مورد 
  �d �+ �� �� ���(,	
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از روزه گرفتن در اين دو روز  � پيامبر: بودم گفت �خطاب بن در روز عيد با عمر
هايتان  فرموده است، اولين روز بعد از ماه رمضان (عيد فطر) و روزي كه از قرباني نهي
  (بخاري و مسلم) خوريد (عيد قربان). مي

  : گويند عمر مي ي ايام تشريق عايشه و ابن در مورد روزه

  ( ¤�B	
 (/� �" �' (� Ó �% �� �"  �� �C � �w
 �( �¹  �� ��(� ��() �� d ���" =�' (£" Y"� ����S��[3Z 
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روزه گرفتن داده نشده است مگر براي كسي كه (هنگام اداي  ي التشريق اجازه در ايام

(بخاري آن را روايت . حج) چيزي را براي قرباني كردن (هدي) بدست نياورد ي فريضه
  كرده است)

  : كند روايت مي جسعيد خدري از حضرت بوي زن حائضه ا در مورد روزه

� ��(�"(& (=� ��O �Q � (� (�(	 �� �@ �.� �< �j�� �� � �< Z ���H  �� �� #� ���H  �� � �±� �r 
 �-() ����	 �'5Y��,$ K���Z 
از اين : فرمود، بله: عرض كردندكند؟  نگام حيض نماز و روزه را ترك نميهزن مگر 

  م)(بخاري و مسل است. او نقصان دين
چرا زن در ايام  مشه پرسيداز عاي گفت كه كند يت ميروا هامام مسلم در حديث معاذ

خوارج از مگر تو  :گفتشه عاي؟ كند كند ولي نماز را قضا نمي مي حيض روزه را قضي
ر دوران حضرت : دگفتشه عاينه خوارج نيستم، بلكه سؤال پرسيدم،  :مگفتهستي؟ 

داد كه روزه را قضا كنيم ولي در مورد  ستور ميشديم پيامبر د دچار چنين حالتي مي

  فرمود. نماز دستور نميقضاي 

  داري و اعتكاف در رمضان زنده شب 

 در شبهاي رمضان و غير آن جحضرت ، داري است زنده يكي از سنتهاي رمضان شب

  . وجود دارد چندين نظرها  در مورد تعداد ركعت ،خواند يازده ركعت نماز مي
هاي وتر به در شب همچنين در ده شب پاياني رمضان و تمام شب اعتكاف و قيام

  .سنت استگشتن جست و جوي شب قدر 
  : كرده است كه فرمودروايت  جهريره از حضرت ابو

 � �� �/� �<  ($(� Q �- � (� �/ �� �O �H � �� �$�	 �� (6 �� � o�� �T(B r
 �� � oQ �D"() �=� �� �� �� Y��,$ K���Z 
كسب اجر و پاداش، ماه رمضان را روزه بگيرد به كسي كه از روي ايمان و اميد 

  (بخاري و مسلم). شود او بخشوده مي ي ته) گذشي گناهان (صغيره
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  :كند چنين از عايشه روايت ميسلمه بن عبدالرحمن  ابي در رمضان راكيفيت نماز شب 

چهار ركعت ابتدا خواند،  پيامبر در رمضان و غير آن بيش از يازده ركعت نماز نمي 

، سپس چهار ركعت ديگر به همين خواند كه مپرس خواند و آنقدر زيبا و طوالني مي مي

فتم اي رسول خدا آيا قبل از اينكه وتر بخواني ، گخواند سه ركعت مي آنگاهگونه و 

   قلبم بيدار است. (بخاري و مسلم)خوابند ولي  خوابي؟ فرمود: اي عايشه چشمانم مي مي

  : فرمايد يشه ميخر رمضان عاآر ده شب د تالش بيشتر پيامبردر مورد 

شبها بيدار ، بست رسيد حضرت كمر همت مي تي كه ده شب پاياني رمضان فرا ميوق

   (بخاري و مسلم) كرد اش را بيدار مي ماند و خانواده مي

  : فرمايد شه ميعاي

  )ير(مسلم و بخا. كرد در ده شب پاياني رمضان اعتكاف مي ج رسول خدا

كرد كه  در ده شب پاياني رمضان عبادت مي اي پيامبر به گونه: فرمايد شه مييدوباره عا

  )(مسلم. كرد هرگز در ايام ديگر چنين نمي

در سالي كه ، كرد ر ده روز پاياني رمضان اعتكاف ميد جپيامبر  :گويد ابوهريره مي
  )(بخاري. وفات كرد بيست روز اعتكاف نمود

  : فرمايد يم القدر در ليلهدر مورد تشويق به قيام 

 � �� �/� �<  ����	 �p  (� � �O	
  ($(� Q �- � (� �/ �� �O �H � �� �$�	 �� (6 �� � o�� �T(B r
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گناهان  احياء كندشب قدر را كسب اجر و پاداش،  به كسي كه از روي ايمان و اميد

  . (بخاري و مسلم)شود او بخشوده مي ي ) گذشتهي (صغيره
 جسعيد خدري از حضرت جو كردن شب قدر در آخر رمضان ابو در مورد جست و

  : كند نقل مي
را  رمضان آن پاياني فرد هايشبدر ، را فراموش كردم در را ديدم سپس آنمن شب ق

  )(مسلم و بخاري. جست و جو كنيد
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   :كند كه فرمود روايت مي جشه از حضرت عاي
 � (� (� H (K	
 (� (� � �O	
 �p ����	 
 � �� � �m �=� �� �� �� � (� (� (%
 ��� �
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  )ير(بخا .ي آخر رمضان جستجو كنيد را در شبهاي فرد دهه شب قدر

�=� : دفرماي ي ميدر روايت ديگر �� �� �� � (� (� (%
 ��� �
 ( ¤�,	
 (� (� � �O	
 �p ����	 
 � �� � �m  

  .شب قدر را در ده شب آخر رمضان جستجو كنيد

  حج

و بر كسي كه قدرت و توانايي دارد ، مان داريم كه حج يكي از اركان اسالم استاي
دفعات ديگر سنت محسوب  و واجب است بارتنها يك طول عمر در ، واجب است

اند  عبارت آنو اركان  باشد ي مييو توانا عقل ،بلوغ ،ط وجوب حج اسالمشراي، شود مي
  . ف در عرفهو وقو بين صفا و مروه سعي طواف، ،احرام :از

 مسلمانانوجوب حج بر كسي كه توانايي دارد يكي از اركاني است كه مورد اجماع 
  : فرمايد خداوند مي، و در اسالم كامالً بديهي و آشكار است است

�m¥��¤��£��¢� � � �¡����� �~��}� �|¦� ��¨� �§���¬� �«� �ª� �©

��¯�������®l  :#��$� %&(�   
براي رفتن  )مالي و بدني( ييت بر كساني كه تواناواجب الهي اسو حج اين خانه 

و  ،يا اصالً حج را نپذيرد ،خدا را به جاي نياورد ي حج خانه( و هركس .بدانجا را دارند

جهانيان  ي چه خداوند از همه )به خود زيان رسانده نه به خدا( كفر ورزد )بدين وسيله
  .نياز است بي

هاي اساسي دين است اشاره  ي از ستونركن بودن حج و اينكه يكحديث ذيل به 

  : فرمايد مي
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 ،جرسالت محمد  گواهي دادن به الوهيت پروردگار،: ده استش چيز بنا جاسالم بر پن
  ي رمضان. (بخاري و مسلم) حج و روزه ت،ايتاء زكا ي نماز، اقامه

  : فرمايد مي جپيامبر  ،در مورد پاداش حج

 �$ 3��' �$ H ���	 �� (/ K�� �I �� �l �� £ �T 6 �"  �� �� ̀ �@ � �" Z �� �@ (�(� �q �r � �� Y ����<,	�Z 
براي خدا حج كند، و (هنگام احرام) از آميزش و امور شهواني با همسرش هر كس 

از مادر گردد مانند روزي است كه  پرهيز نمايد و معصيت نكند زماني كه از حج باز مي
  (مسلم) .ه استزاده شد

  : فرمايد ي ميدر حديث ديگر
 �³
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وحج مقبول (كه در آن گناه نباشد) جز  گناهان است ي موجب كفاره تا عمره عمره
  (بخاري و مسلم) .بهشت پاداشي ندارد

  : كند اشاره ميحديث ابوهريره  عمرطول در  آنواجب بودن يك بار  در مورد
���	
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K 3c ���@ �q �³
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����  ج  �� �D �Q(� �@ Z �7�B I �� �H � �� (v� �� �- �.� �< �Z �� Z�B ,�i�B 1
 ���� �� ��� �l �K�	 Z �, �Q ��� �< K�	  � ��
 �$� (� 
K�Hg �@ �k  �È(� Z �7�H � ���' 
 �-(� �@ Z (�(F���(� Q �' �j �+ Z (�(@ �0(B %
 �� Z ((w
 �G �1 (h ��� �7(� Z �7��� �< �=� �I 
 �-() �� Z�B ,�i�B 1
 � ��

 �LK �+ �� �@ �k  �� � �+ Z �7�B�� �u�Z�T� L
��� 5 
ي ا: نيد. مردي گفتي مردم! خداوند حج را بر شما فرض كرده است؛ پس حج كا

ساكت شد تا آن مرد سه بار سؤالش را  ج ؟ پيامبربه حج برويم رسول خدا! آيا هر سال
شد  گفتم بله، حج (هر سال) بر شما واجب مي اگر مي :فرمود ج تكرار كرد. سپس پيامبر

كه در مورد آن برايتان چيزي آنچه  از :داشتيد، سپس فرمودنو شما توانايي انجام آن را 
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و اختالف با  فراوانسؤاالت  بابودند قبل از شما  ي كه؛ زيرا كساننپرسيد ام فتهنگ
گاه شما را به كاري امر كردم در حد توانتان آن را  پس هر، شدندپيامبرانشان هالك 

  )(مسلم. انجام دهيد و هرگاه شما را از چيزي نهي كردم از آن دست برداريد
  : فرمايد در مورد ركن بودن عرفه مي

�'��"� |�^ Y� �����C���X7�	
 � S\��R � C� Z 
  (ابوداوود و ترمذي و نسائي). عرفه است، حج

اشاره  مزدلفهبه سوي  (عرفات) روانه شدن از آنجابقره به  ي سوره 199 ي يهآ

  : فرمايد مي

�mg� � f� � e� � � d� � c� � b� � a� � `h� ���k� � j� � � � � � i

���m��ll  :
�����((     
به نام عرفات به سوي و از مكان واحدي ( شوند روان ميسپس از همان جا كه مردم 

گناهان و كجرويهاي پيشين ( و از خداوند آمرزش ،روان شويد )كوچند مي سرزمين مني
و توبه و ( گمان خداوند آمرزنده و مهربان است بي )و بدانيد كه( بخواهيد )خود را

    ).پذيرد بازگشت بندگان مخلص را مي
  : گويد ه ميعرو

  �I �� d �³
 ��Q� �I �� { ���	 �� � �� �� xP" �� �< �� d �³
 �� �� d �³
 ��() oh
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آنها به مردم كمك ، كردند مگر قريش و نوادگانشان لخت طواف مي ،مردم در جاهليت

گرفت يا  اس نميهر كس لب، كنند دادند تا با آن طواف به مرد و زن لباس مي، كردند مي

راوي ، شدند ي عرفات مي گروهي از مردم روانه، كرد لخت طواف مي، دش به او داده نمي

�ي: (  يهآكه فرمود  برايم گفتشه پدرم از عاي: گويد مي �¥���	
 �8��@�' �̀ � �r � (� 
K ���(@�' �Z در ���

شدند اما بعد از  روانه مي ز جمعمردم ا: گويد راوي مي، مورد حمس نازل شده است

  )(بخاري. شدند يه از عرفات روانه ميآنزول 

  : فرمايد اشاره ميحج به طواف  ي سوره 29 ي يهآ

��m� �¥��¤��£��¢��¡������~��}��|l 
 :YG��(  

را از د بدن همچون مو و ناخن) ي، و زوا(و چرك و كثافتبعد از آن بايد آلودگيها   
قديمي  ي و خانه ،وفا كنند )اند اگر نذر كرده( هاي خويش، و به نذرخود برطرف سازند

    .را طواف نمايند )كعبه ،خدا( و گرامي
  : فرمايد ه اشاره ميبقره به سعي ميان صفا و مروي  سوره 158 ي يهآ

�m� �z��y��x��w��v���u{�� ���d��c��b��a��� �`��_��~��}��|

f���eg����o��n���m��l��k��j��i��hl  :
������	   
خدا  )دين( هاي از نشانه )و هفت بار سعي ميان آن دو( صفا و مروه )دو كوه( گمان بي  

يا عمره را  )الحرام اهللا( حج بيت )ي خواهد فريضه مي( پس هر كه .و عبادات اهللا هستند
و سعي ( را بارها طواف كند )كوه( بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو ،به جاي آورد

و بيش از ( هر كه به دلخواه كار نيكي را انجام دهد ).به جاي آورد ميان صفا و مروه را
گمان خدا  بي )چه ،دهد خدا پاداش او را مي ،به طاعت و عبادت پردازد ،واجبات

    .است )كنندگان از اعمال و نيات عبادت( سپاسگزار و آگاه
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كنم  ن ميمن گماو حديث هشام بن عروه از پدرش از عايشه كه گفت: به عايشه گفتم 

 :، عايشه گفترسد كه اگر كسي بين صفا و مروه طواف نكند به حج او ضرري نمي

�e�e7 ��« فرمايد: براي اينكه خداوند متعال مي :چرا؟ گفتم b� b* f� e� bB b� f�bf&� b� � b� ��"� ��eP...ِ « تا

ي هيچ كس را بدون طواف بين صفا و  خداوند حج و عمره، پس عايشه گفت: آيه آخر

��b�b'  b «گويي  هر چند آن چنان باشد كه تو ميگرداند!  مروه تمام نميc�b/ �0b� e�f� b, b$ b��b c:
 b#e e�«در مورد انصار نازل شد كه در در چه موردي نازل شد؟  آيه داني اين . آيا مي

كردند سپس  مي ستايشنامهاي اساف و نائله ه ب را كنار دريا دو بت درجاهليت 

تراشيدند، وقتي اسالم  و سرهايشان را ميكردند  بين صفا و مروه طواف ميآمدند و  مي
اهليت آمد آنها اكراه داشتند از اينكه بين صفا و مروه طواف كنند به خاطر آنچه كه در ج

�555e�� e�e7« :را نازل كرد آيه دادند، پس خداوند اين انجام مي b� b* f� e� bB b� f�bf&� b� � b� ��"� ��eP° 
   . (مسلم آن را روايت كرده است)ه گفت: پس آنها طواف كردندعايش

  ها انواع نسك و ميقات

  : باشد ايمان داريم كه نسك سه نوع مي
  . يعني تنها براي حج احرام بسته شود: ـ افراد1
قبل يا ابتدا براي عمره سپس ، احرام بسته شودبا هم يعني براي حج و عمره : ـ قران2

  . حج هم ببندد ف احراماز وارد شدن به طوا
بر هر انساني كه ، هاي حج احرام عمره ببندد سپس حج كنديعني در ماه: ـ تمتع3

ده  بايد پيدا نكرد قربانياگر  و ،گردد واجب مي اي قربانيبندد  تمتع يا قران مياحرام 

  . ها وقتي كه به ديار خود برگشت ي روزه روز روزه بگيرد سه روز در حج و بقيه
هل يمن يلملم و براي اهل نجد الحليفه و براي ابراي اهل مدينه ذا جپيامبر 

: سپس فرمود، ن كرديميقات تعي به عنوان را لمنازل و براي اهل مصر و شام جحفها قرن
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و قصد  كنند است كه از اين محل عبور مي ها و افرادي اين ميقاتها براي اهل اين سرزمين

بندد  ها آمد از همانجا كه احرام مييي غير از ايناما اگر كسي از جا، حج و عمره دارند

، العرق است ماع دارند كه ميقات اهل عراق ذاتامت اسالمي اج، شود شروع مي شميقات

اجتهاد عمر بوده : گويند بودنش اختالف دارند چون گروهي مياما در مورد منصوص 
  . است

  : فرمايد به سه نوع نسك اشاره مي لشهحديث عاي
 ��� l �� �% �� ��.K1� �
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برخي از ما به عمره و گروهي ، بيرون آمديم جالوداع همراه حضرت  ةدر سال حج
، بسته بودندحج احرام نيت يم و برخي تنها به يگر به حج و عمره احرام بسته بودد

ن از احرام بيرون هيچ كدام تا روز قربا، ه بودوردآخودش نيت حج  جرسول خدا 
   (بخاري) .نيامدند

  : كند عباس چنين روايت مي ي احرام ابنها اع ميقاتدر مورد انو

  �A(���	
�)  ج()=�  �� (� ���< ��  (� �� (� �� (. (;�����
 �= � �< �� c�Q (� �� (� �� �p �6 � ��
 (/g �?	
 (� �� (� �� (p �6� �� �³
 
 �- (p��" (���

 �" (� �d��	
 �=� �& �=� �I � �� �� �h �� d �,	
 �� �q �³
 �&
 ���' �� (̈  �� (� ( N �� � (� �� (�� �� �+ y�H�' ��(� �� �� ��w �� �� �Z �� d �� � (d �@ ��(	 �-

 �p �7 �� � (� �p �7 �� �� ��' y�B �r �g �?Q �' �̀ � �rZ��,$ K���Y 5 
را » المنازل قرن«اي اهل شام و را بر» جحفه«و را براي اهل مدينه » ذوالحليفه« ج پيامبر

اين اماكن براي  :را براي اهل يمن ميقات قرار داد، سپس فرمود» يلملم«براي اهل نجد و 
 كنند عمره، از اين اماكن عبور ميآنان وكساني كه از مناطق دورتر، براي اداي حج و 

ه د و كسي كه محل سكونتش نزديكتر از اين مواقيت به مكنشو ميقات محسوب مي
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آيد. حتي براي  باشد از هر جايي كه قصد حركت به مكه كند ميقات او به حساب مي
  )(مسلم و بخاري شود اهل مكه، خود مكه ميقات محسوب مي

مردم آن ديار پيش عمر آمدند ، كه وقتي سرزمين عراق فتح شد است به صحت رسيده
عين فرموده كه از ما قرن را براي اهل نجد م جرسول خدا ، ناي اميرالمؤمني: و گفتند

از راه : عمر گفت، خيلي دور است و اگر از قرن عبور كنيم براي ما خيلي سخت است
  )ين كرد. (بخارييعرق را براي آنها تعال ذات و ،ديخود بياي

  محرمات احرام

يا عضوي از آن باشد تمام بدن  ي كه به اندازهاي  شده بايد از هر چيز دوخته حرمد ممر
راشيدن مو و كوتاه كردنش و ناخن پوشاندن موي سر و ت مچنين بايد ازه،پرهيز كند

اشتباهاً يا بر اثر ناداني  اگر، دوري گزيند كردنكننده و شكارفتن و استفاده از خوشبورگ
دست به يكي  اما اگر عمداً، گردد كارها شد چيزي بر او واجب نمي اين مرتكب يكي از

يا گوسفندي قرباني  دهد غذا را يا شش نفربگيرد زه واز اين كارها زد بايد يا سه روز ر
  . كند

 اگر قبل از تحليل، باشد مي ، جماع كردن و مقدمات آنيكي ديگر از محرمات احرام

 وشود  مي باطلحج جماع صورت گرفت ) فقهايا قبل از وقوف در عرفه بنا به اختالف (
 حليل صورت گرفت حج باطلولي اگر بعد از ت، شتري قرباني كند وبايد بيرون بيايد 

  . كندقرباني  يگوسفند ولي بايدشود  نمي

  : فرمايد ي بقره مي سوره 197 ي يهآخداوند در 

�mC��� B� �AD� ���N� ��� M� �L� �K���J� �I�� H� �G��F��E
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 ).شوال و ذوالقعده و ذوالحجه :كه عبارتند از( يردپذ حج در ماههاي معيني انجام مي  
در اين ماهها با احرام يا تلبيه يا سوق دادن حيوان قرباني و شروع مناسك ( پس كسي كه

ديگر حج،( را بر خويشتن واجب كرده باشد حج )را آغاز نموده باشد بايد آداب  ،و حج
آميزش جنسي با زنان و گناه و  در حج )آن را مراعات دارد و توجه داشته باشد كه

كنيد خداوند  و هر كار نيكي كه مي ).و نبايد مرتكب چنين اعمالي شود( جدالي نيست
هم براي سفر حج و هم براي سراي ديگرتان و ( و توشه برگيريد .از آن آگاه است

من  )خشم و كيفر( از !و اي خردمندان ،كه بهترين توشه پرهيزگاري است )بدانيد
    .زيدبپرهي


:  �m¥��¤��£��¢¦��������õlفرمايد: و مي�����(�   
و مراسم و مناسك ( و حج و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام دهيد

  .)ظاهري را به پايان بريد و هدفتان جز رضاي خدا نباشد
 :ه استدشعباس چنين روايت  ابن از م ارتكاب جماعدر مورد قرباني كردن شتر هنگا

. قرباني كند يبايد شتر: گفت؟ سؤال شد است در مورد مردي كه مرتكب جماع شده
  )(امام مالك

ي آن در  و فديهدر بيان پرهيز از تراشيدن سر و اينكه يكي از محرمات احرام است 

  نمايد: ي بقره چنين اشاره مي سوره 196ي  آيه ،صورت اضطرار

�m¥��¤��£��¢¦�� �¬��«�� � � �ª��©��¨��§®���¯�����³��²�� �±��°

µ��´¶��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��� � � � � �¹��¸È����

���õl  :
�����(�  
و مراسم و مناسك ( و حج و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام دهيد

از برگزاري بعضي از ( و اگر )ظاهري را به پايان بريد و هدفتان جز رضاي خدا نباشد
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و خواستيد از احرام به در ( بازداشته شديد )دشمن يا بيماري و غيره ي به وسيله ،اسكمن
 ،همچون شتر و گاو و گوسفند( هر آنچه از قرباني فراهم شود )بر شما است كه ،يديآ

و سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به قربانگاه  )يديكنيد و آن گاه از احرام به درآ ذبح
 )،و يا كعبه است ،ي كه حاجي در آن از انجام مراسم حج بازماندهيهمان جا( خود برسد

به سبب زخمي بودن يا سردرد ( يا ناراحتي در سر داشت ،و اگر كسي از شما بيمار شد
سه ( از قبيل ،فديه بدهد )بايد كه ،و محتاج شد موي سر را بتراشد ،و يا بيماريهاي ديگر

 و يا گوسفندي )شش نفر ندار است ي وزهر كه دادن خوراك يك( روزه يا صدقه )روز
  ).كه بايد ذبح و ميان فقراء تقسيم شود(

جستن از لباس دوخته شده به دوري  سالم كه از پدرش روايت كرده استحديث 
  : نمايد اشاره مي

 � بپوشد؟ پيامبر شخص محرم بايد چه لباسي: سؤال كرد و گفت  �مردي از پيامبر
لباسي كه به زعفران و ورس (گياهي  و شلوار،كاله، ، نبايد پيراهن، عمامه: فرمود

خف بپوشد، مگر كسي كه همچنين نبايد  .زردرنگ و خوشبو) آغشته است، بپوشد
تر از قوزكها  بايد آنها را تا پايين ليتواند خف بپوشد و مي در اين صورت ندارد كه كفش
 )(مسلم و بخاريi ببرد.

 در حال احرام چنين و پوشاندن موي سر بوي خوشعباس به پرهيز از  و حديث ابن

ما همراه پيامبر  .و فوت كرد مردي از شترش افتاد و گردنش شكست: كند اشاره مي
و در دو او را با آب و سدر بشوييد  :فرمود جبوديم و او در حال احرام بود، پس پيامبر 

د در روز خداون جامه كفن كنيد، به او بوي خوش نزنيد و سرش را نپوشانيد، چرا كه
  كند. (بخاري و مسلم) زنده ميگويان  قيامت او را لبيك

اي بر  آمد و جبه جپيامبر كه از جعرانه پيش گري آمده است كه مردي روايت ديدر 

باقي گذاشته اش  و بوي خوشي استعمال كرده بود كه اثري زرد رنگ بر جبهتن داشت 
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بوي گفت:  جدهيد؟ پيامبر  ر ميام چگونه دستو در مورد عمره، از پيامبر پرسيد: بود

كني  و و همچنانكه در حج عمل مي ات را دربياور خوش را از خودت پاك كن، جبه

  اند، لفظ از مسلم است)  ات را نيز به جاي آور. (بخاري و مسلم آن را روايت كرده عمره
  

فرد محرم  مائده در مورد كشتن شكار نسبت به ي سوره 95 ي يهآخداوند در 

  : يدفرما مي

�m²��±���°��¯��®��¬��«��ª³����¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´
��Ì��Ë��Ê���É���� � � � �È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��� � �¾��½

Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÒ��Ö���Õ��Ô��Ó×��Ü��Û��Ú��Ù��ØÝ����à��ß��Þ
���â��ál  :
)*�+�(�   

ن حرم بسر و يا اين كه در سرزمي( هنگامي كه در حالت احرام هستيد !اي مؤمنان  
اي معادل آن از  كس از شما عمداً نخجير بكشد بايد كّفاره و هر .نخجير مكشيد )بريد مي

اي كه دو نفر عادل از  كّفاره ،بدهد )بز و گوسفند و شتر و گاو :مانند ،اهلي( چهارپايان
چنين  .ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت كنند و برابري آن را تصديق نمايند

معادل قيمت آن ( اي يا كّفاره ،شود گردد و به مستمندان مّكه داده مي رباني ميحيواني ق
؛ به  خوراك( و يا برابر آن ،دهد فقراء مي )يك روزه به هر يك از( خوراك )حيوان

تا متجاوز  .گيرد روزه مي )ييروزها ،كننده كّفاره عبارت ديگر به تعداد مستمندان دريافت
انجام  )پيش از تحريم شكار( اوند از آنچه در گذشتهخد .كيفر كار خود را بچشد

و بعد ( دوباره برگردد )به كشتن نخجير( ولي هر كس .نمايد گذشت مي ،پذيرفته است
و خداوند توانا و  ،گيرد خداوند از او انتقام مي )باز به شكار پردازد ،از آگاهي از تحريم

   .گيرنده است انتقام
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  : كند آوردن عثمان بن عفان روايت ميدربه نكاح  در مورد دوري از نكاح كردن يا

 �� l��� l�mج @�J 0 � ¥8/ 0 � `��&� ¥8/ 05Y ����<,	�Z 
خواستگاري به شود و  كند و نكاح نمي شخص محرم نكاح نمي: فرمود جپيامبر 

  (مسلم) .رود نمي

  كيفيت حج
خود را براي احرام  دنربا غسل كردن و نظافت و خوشبو ك :كيفيت حج اين گونه است

سپس وقتي به نزديك مقيات ، و بايد از لباس دوخته شده پرهيز كند، نمايد آماده مي

سپس ، سنت است بعد از نماز احرام كند، بندد و كفش احرام ميجامه و ردا رسيد در 

، وقتي وارد احرام شد بايد از محرمات احرام پرهيز كند، گويان صدايش را بلند كند لبيك

شروع  چپشدر طرف    اهللا االسود و با قرار دادن بيتالحرام رسيد از حجر اهللا به بيت يوقت

ي چپش  بر روي شانه الي كه ردايش را از زير بغل راستدر ح، كند به طواف كردن
م اما بايد مزاح، االسود سالم كند و اگر توانست آنرا ببوسدسپس به حجر، انداخته است

، خدا را طواف كند ي و هفت بار خانه، تنها بدان اشاره كندديگران نشود در اين صورت 
و هر ، در سه دور اول شتاب و در چهار دور ديگر آرامش و حالت عادي سنت است

، (اگر نتوانست آن را كند و تكبير بگويد اشارهاالسود رسيد به آن گاه به نزديك حجر
ر دنيا و آخرت نيكي به ما د ،خداوندا: بگويدلمس كند)، اگر ميان دو ركن قرار گرفت 

  . از عذاب آتش پناه بدهرا ارزاني فرما و ما 
وقتي طواف را به پايان رساند اگر ، در طواف مشغول دعا و نيايش فراوان باشد
توانست در آنجا نماز و اگر ن، آورد يتوانست در مقام ابراهيم دو ركعت نماز به جا

  . آورد ينماز را به جا دنتوا ممكن باشد مي برايش در هر جا كه بخواند
به باالي صفا برود و به قبله رو كند و ، مشغول شود هصفا و مرو بين به سعي سپس

به سوي پرچم سبز حركت پايين بيايد و سپس از صفا ، دعا كند و سه بار تكبير بگويد
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 بااليهد تا به و به حركت خود ادامه د، سبز رنگ با شتاب برود ي هكند و ميان دو ميل

و از ، كه بر روي صفا گفته بود بگويدي را يهمان چيزها نيز جانو در آ، رسد ه ميومر
شروع كند و بعد از هفت بار سعي را از صفا ، گرددهمان راهي كه آمده به سوي صفا بر

  . در اين رفت و آمد هم مشغول دعا و نيايش باشد، به پايان برساند هدر مرورا  آن
احرام عمره را به  ،موتراشيدن يا كوتاه كردن با  بود ستهتمتع احرام بقصد سپس اگر به 

و  تنها يا حج حج قصد اما اگر به، احرام به حج ببندد ،پايان برساند و در روز هشتم
  . اركان را تمام نكند در احرام باقي بماند ي بايد تا همه بود احرام بسته عمره با هم

اگر ممكن باشد نمازهاي چهار ركعتي ، روند هشتم قبل از زوال، حجاج به مني ميروز 
و ، سپس در مني شب را به روز برسانند، آورند ينه جمع در آنجا به جا و با قصررا 

در عرفه با قصر و  را نماز ظهر و عصر، وقتي خورشيد طلوع كرد رهسپار عرفه شوند
  . آورند تا براي دعا و نيايش وقت كافي داشته باشند يجمع به جا

و زمان وقوف از زوال ، عرفه درست است مگر در بطن عرنه يجا توقف در همه 

كسي كه در ، و تا طلوع فجر روز عيد قربان ادامه دارد شود خورشيد روز عرفه شروع مي
حق ندارد تا بعد از غروب از آن بيرون رود تا وقوفش  است عرفه وقوف كرده در روز
آرامي  د غروب كرد بهسپس وقتي كه خورشي، باشدشب و روز  جا جمع بينآن در

وقتي به مزدلفه رسيد قبل از باز كردن بار و استراحت كردن دو ، مزدلفه شود ي روانه
كساني كه آنها را و  اناما ناتوان، و در مزدلفه بايد بيتوته كند، نماز را با جمع ادا كند

س سپ، توانند شب را در آنجا نمانند و بعد از نيمه شب حركت كنند كنند مي كمك مي
سپس قبل از طلوع ، الحرام ياد كندو خدا را در مشعر، نماز صبح را در آنجا به جا آورد

و اگر ، آوري كند چه بهتر ريزه جمع اگر توانست در مزدلفه سنگ، خورشيد به مني برود

سنگها بايد از  ي اندازه، لي ندارداشكا آوري كرد يا جاهاي ديگر هم سنگ جمع از مني

  . باشند تر فندق كوچكتر و از  نخود بزرگ
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وقتي به مني رسيد از شيطان بزرگ شروع كند و هفت سنگ را يكي يكي به آن پرتاب 
و موي سر را  باشد قرباني كندبا هم عمره حج و سپس اگر احرامش تمتع يا ، نمايد

 براي زن تراشيدن جايز نيست بلكهولي ، اما تراشيدن بهتر است، كوتاه كند يا بتراشد
ير وقتي رجم و ذبح و حلق يا تقص، يك انگشت از مويش را كوتاه كند ي دازهبايد به ان

 ي همه، كوچك صورت گرفته است) بيرون آمدن از احرام( به پايان رسيد تحليل

هر كدام از اعمال ذبح يا حلق يا ، شود احرام بجز همبستري با زن حالل ميمحرمات 
  . رجم را پيش و پس كند اشكالي ندارد

، االفاضه را كه يكي از اركان است به جا آورد ي مكه حركت كند و طوافسپس به سو
 ولي اگر تنها به، بپردازد هبه سعي صفا و مرو براي كسي كه قصد تمتع دارد بايد سپس
القدوم به سعي رفته الزم  و در طواف است احرام بسته حج يا حج و عمره با هم قصد

گردد براي افرادي كه عجله دارند  ميه مني برب بعد از طواف، نيست دوباره به سعي برود
  . دو روز و براي افرادي كه شتاب ندارند سه روز در مني بيتوته الزم است

 ي از جمره، با هفت سنگ رجم شوند بايد جمرات هر روز بعد از زوال تشريقال در ايام

هر كس ، رسد ي عقبه به پايان مي شود و با جمره ولي كه از مكه دورتر است شروع ميا
روز  چون هر سه، را انجام دهد در روز اول نتوانست رجم كند در روز بعدي بايد آن

فردي ديگر  جايز است كهافراد ناتوان براي ، ها هستند ايام تشريق روزهاي رجم جمره
، قرباني كندهر كس بيتوته در مني را ترك كند بايد ، خود به رجم بفرستند يرا به جا

   كه در اين صورت معذور است. باشد بيمار همراه يا بيمارمگر اينكه 
 ،بايد قبل از غروب اين كار را بكند خارج شود از منيدو روز  بعد ازهر كس بخواهد 

  . و بعد از زوال روز بعد جمرات را رجم كند را در مني بماندبايد شب  نهو گر
تا اينكه  خدا ي دهد به جز طواف خانه اين كارها را انجام مي ي همه نيز زن حائضه

د تا نالوداع نماي بيرون روند مگر اينكه طواف حجاج حق ندارند از مكه شود. پاك مي
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، شود ين حكم تنها زن حائضه استثناء مياز ا، خرين كار آنها در مكه طواف بيت باشدآ

االفاضه را به تأخير  هر كس طواف، وداع از مكه بيرون رودال يعني حق دارد بدون طواف

حاصل  كه ديدار پاياني با بيت است چون هدف گيرد جاي طواف وداع را نيز ميبيندازد 

  . شود مي
 جاآن برود و در ج زيارت مسجد پيامبرسنت است به ، وقتي از اعمال حج فارغ شد

المسجد  تحيه در بدو ورود به مسجد، نماز بخواند و بر روان پاكش درود بفرستد
 جپيامبر حاضر شود و در حالي كه هيبت  ج سپس بر روي مزار پاك حضرت، بخواند

د نبوي جزء اركان اما زيات مسج، بفرستد سالمكند بر ايشان  جسم ميرا در ذهنش م

  . آيد حج به شمار نمي

        جپيامبر حج 

عبداهللا  بن بر جابر: است كه محمد از پدرش روايت كرده بن مسلم با سند خود از جعفر
  : برايم بگو، او گفت �حج پيامبراز : وارد شديم. به او گفتم

خواهد به  تا ُنه سال حج نكرد. سپس در سال دهم به مردم اعالم كرد كه مي  �پيامبر
اقتدا كنند  � خواستند به پيامبر آنها مي ي حج برود. مردم زيادي به مدينه آمدند كه همه

ليفه رسيديم، در ا به ذوالحتا مانند او اعمال حج را به جاي آورند. با او خارج شديم ت
 � كسي را پيش پيامبر ، پسابوبكر را به دنيا آورد بن محمد اسماء دختر عميس، آنجا

اي را روي محل  غسل كن و پارچه«: فرمود � پيامبرتا او را راهنمايي كند. فرستاد 
نماز خواند و سپس  در مسجد ذوالحليفه � پيامبر». و احرام ببند بدهخروج خون قرار 

د. نگاه كردم تا چشمم كار (لقب شتر پيامبر) شد تا به بيداء (نام محلي) رسي سوار قصواء
شد،  چپ و پشت سر پيامبر جمعيت سواره و پياده ديده مي ،جلو، راست از كرد مي

 كه هر چه راو  كرد تأويل ميشد و او آن را  در ميان ما بود، قرآن بر او نازل مي � پيامبر

  .كرديم عمل مي ما هم به آن داد انجام مي او
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 � Ì	(  بدون اينكه  � لبيك گفتند، و پيامبر كلماتو مردم نيز با اين

   اش را ادامه داد. تلبيه آنان شودمانع 
دانستيم تا وقتي كه با  را نمي و عمره كرده بوديمما فقط نيت حج : گفت ط جابر
به  بارو چهار  شتابسه بار با  كرد سپس لمساهللا رفتيم، او ركن را  به بيت � پيامبر

��m��µ: ي رفت و آيه � به طرف مقام ابراهيم طور عادي طواف نمود آنگاه �´

¹���¸��¶l )را خواند و مقام  )از مقام ابراهيم نمازگاهي براي خود برگيريد
نقل   �و يقين دارم كه آن را از پيامبر(گفت:  اهللا قرار داد. پدرم مي دش و بيترا بين خو

قل يا «و  »أحد قل هو اهللا«پيامبر دو ركعت نماز خواند در آن دو ركعت  )ده استكر
كرد،  مسحرا  گشت و آنيماني باز را تالوت كرد. سپس به طرف ركن »أيها الكافرون

   را خواند: آيه اينكه به صفا نزديك شد به طرف صفا خارج شد. همين  آنگاه

�m� �� � �z��y��x��w��v���ul )و هفت بار ( صفا و مروه )دو كوه( گمان بي
   .)خدا و عبادات اهللا هستند )دين( هاي از نشانه )سعي ميان آن دو

، آغاز است چيزي كه خداوند با آن شروع كرده اب« (أبدأ بما بدأ اهللا به) :و فرمود
اهللا را ديد سپس رو به قبله خدا را به  فا شروع كرد و از آن باال رفت تا بيتبه ص» كنم مي

الملك و له (ال إله إال اهللا، وحده الشريك له، له : يگانگي و بزرگي ياد كرد و فرمود
قدير ال اله إال اهللا وحده، أنجز وعده، و نصر عبده و هزم  ئالحمد و هو علي كل شي

ر حقي غير از اهللا نيست. او (در ربوبيت و الوهيت و هيچ معبود ب« األحزاب وحده)
صفاتش) يكتا است و هيچ شريكي ندارد، مالكيت فقط براي او و حمد فقط اليق او 
است و او بر هر چيزي توانا است. هيچ معبود بر حقي غير از او نيست. او يكتا است، 

اني كه در روز اش را ياري داد و احزاب (كس خود را قطعي ساخت و بنده ي  وعده
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اين ذكر را سه بار خواند و ميان ». خندق با پيامبر جنگ كردند) را به تنهايي شكست داد
رسيد، شروع به » الوادي بطن«روه پايين آمد و وقتي كه به كرد، سپس به طرف م آنها دعا 

دويدن كرد تا به باال رسيديم سپس بصورت معمولي حركت كرد تا به مروه رسيد، 
كه بر صفا انجام داده بود بر مروه هم انجام داد. وقتي كه در آخرين بار به  اعمالي را

�] � �d@ ,h�d+ ��B�,l ( :مروه رسيد فرمودw
 £1' � {���B1
 �� [��' �� ���OB1
 XQ' K	
h�d+ ���,c�	 � ����@ [�� $,� ��	 Z7�� =�I( »دانستم اينچنين  كارم را مي ي هاگر آيند

دادم. پس هر كسي از شما كه هدي  آوردم، و آن را عمره قرار مي كردم، هدي نمي نمي
   ».با خود ندارد، بايد از احرام خارج شود و آن را عمره قرار دهد

اي رسول خدا! آيا اين حكم تنها براي امسال : جعشم بلند شد و گفت بن مالك بن سراقه

� ( :بار فرمودانگشتانش را در هم فرو برد و دو � است يا هميشگي است؟ پيامبر�%&
q³
 X@ h�d,	
�)» عمره داخل حج شد« (�' ��� �� �  ».نه (براي امسال) بلكه تا ابد« )

كه از احرام  از جمله كساني است از يمن آمد، ديد كه فاطمه � علي با شترهاي پيامبر
اين كار او را نادرست  ه زده است. علياند، لباس رنگي پوشيده و سرم بيرون آمده

علي در عراق : . (جابر) گويداست پدرم مرا به اين كار امر كرده: ، فاطمه گفتدانست
رفتم و در مورد كار  � اهللا رسولدر حاليكه از كار فاطمه ناراحت بودم نزد : گفت مي

: فرمود � من از اين كار فاطمه ايراد گرفتم. پيامبر: فاطمه از او سؤال كردم و گفتم
)�@ sr ��< 
-�� ,�<�� �<��?q³
 �هنگام نيت  است، فاطمه) راست گفته«( )±

  كنم) مانند تلبيه گويم (نيت مي گفتم خداوندا! تلبيه مي: (علي) گفت» حج چه گفتي؟
�] @m0�(: فرمود � (نيت) پيامبرت. پيامبرw
 X,� =�@( » پس توهمراه دارم،  قربانيمن 

  ». از احرام خارج نشو
همراه خود آورده بود، صد ه لي از يمن و پيامبر بتمام شترهايي كه ع :(جابر) گويد

تمام مردم از احرام خارج شدند و موي سرشان را كوتاه كردند : رأس بود (جابر) گويد
الحجه)،  و كساني كه هدي به همراه داشتند. سپس روز ترويه (هشتم ذي � بجز پيامبر
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سواره به آنجا رفت  � بريه گفتند، (نيت حج آوردند)، پيامبلو براي حج ت ندبه مني رفت
خواند. سپس كمي منتظر ماند تا  در آنجاو نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را 

 � اي از مو در نَمره برايش برپا كنند. پيامبر خورشيد طلوع كرد و دستور داد تا خيمه
 كند همچنان كه آنان حركت كرد، و قريش يقين داشتند كه او در مشعرالحرام توقف مي

از آنجا عبور كرد تا به عرفه رسيد، ديد  � دادند. پيامبر در جاهليت اين كار را انجام مي
اند، در آنجا ماند تا خورشيد (به طرف مغرب)  كه خيمه را برايش در نمره نصب كرده

. قصواء را آماده كردند، به زوال كرد، پس دستور داد تا شتر (قصواء) را آماده كنند
  : و براي مردم سخنراني كرد و فرمودرفت » الوادي بطن«
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اين ماه، و در به راستي خونها و اموالتان بر شما حرام است مانند حرمت اين روز، « 
هاي جاهليت نيز  ام و خون اين شهر، بدانيد كه تمام دستورات جاهليت را زير پا نهادهدر 

ندارد) و  است است (كسي حق طلب خوني را كه در جاهليت ريخته شده رفته هدر
است كه طفلي » ابن ربيعه بن حارث«گذارم خون  ير پا مياولين خوني كه از خودمان ز

نيز  را هذيل او را كشت. رباي جاهليت ي سعد بود و قبيله بني ي شيرخوار در ميان قبيله
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عبدالمطلب  بن م، رباي عباسگذار را كه از خودمان زير پا مي و اولين ربايي نهادم زير پا
رفتار با زنان از خدا بترسيد؛ چون شما است كه تمام آن از اعتبار ساقط است، پس در 

آنان را با عهد و پيماني از طرف خدا گرفته و به حكم خدا آنان را براي خود حالل 
هايتان راه  ايد و حق شما بر آنان اين است كه كساني را كه دوست نداريد به خانه كرده

آنان بر شما اين آنان را بزنيد. و حق  آرامندهند، اگرمرتكب اين كار شدند، به صورت 
است كه خوراك و پوشاك آنان را به خوبي فراهم كنيد. در ميان شما چيزي را از خود 

شويد و آن كتاب خدا،  ام كه اگر به آن تمسك جوييد، هرگز گمراه نمي جاي گذاشته بر
شهادت : گوييد؟ گفتند من از شما سؤال خواهد شد، شما چه مي ي (قرآن) است. درباره

به راستي پيام را رساندي و امانت را ادا و امت را نصيحت كردي؟ سپس در دهيم كه  مي
اش را به طرف آسمان بلند كرد و آن را به طرف مردم تكان  حالي كه انگشت سبابه

  ».خداوندا! شاهد باش، خداوندا شاهد باش، خداوندا شاهد باش: داد، فرمود مي
آنگاه اقامه گفته شد و نماز عصر را  سپس اذان و اقامه گفته شد و نماز ظهر را خواند.

بجاي آورد و بين آن دو نمازي نخواند، سپس بر مركبش سوار شد تا به موقف رسيد، 
المشاه) رو به قبله كرد همچنان ايستاد  ها و مقابل (جبل را به طرف صخره روي قصواء

پس ، ستا وقتي كه خورشيد كامالً غروب كرد، و مقداري از زردي آن نيز از بين رفت
. (از عرفه) به سوي مزدلفه حركت كرد، در حاليكه اسامه را پشت سر خود سوار كرد

سر شتر به جلو پاالن  كه نزديك بود طوري- كشيد،  تر (قصواء) را به شدت ميزمام ش

	p��7T(: فرمود كرد و مي و با دست راستش اشاره مي –برخورد كند p��7T	
 ¥��	
 �f'( 

رسيد  اي مي به هر تپه». خود را حفظ كنيد ا حفظ كنيد، آرامشاي مردم آرامش خود ر«
كرد تا باال رود تا اينكه به مزدلفه رسيد، در آنجا نماز مغرب و  افسار شترش را شُل مي

عشاء را با يك أذان و دو إقامه برگزار كرد و بين آن دو، نمازي نخواند. سپس خوابيد تا 
  ك اذان و يك اقامه برگزار كرد.طلوع فجر، پس از آن نماز صبح را با ي
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سپس بر قصواء سوار شد تا به مشعرالحرام رسيد. آنگاه رو به قبله به دعا، تكبير، تهليل 
بل از طلوع و بيان يگانگي خدا مشغول شد، همچنان تا روشنايي كامل در آنجا ماند، ق

با خود  رو بود، عباس را كه مردي زيباموي، سفيد و خوش بن خورشيد در حاليكه فضل
حركت كرد، چند زن از كنار آنها  � سوار كرده بود از آنجا حركت كرد. وقتي پيامبر

دستش را روي صورت فضل  � كرد. پيامبر عبور كردند، فضل پيوسته به آنان نگاه مي
كرد.  گرداند و باز هم به آنها نگاه مي گذاشت ليكن فضل رويش را به طرف ديگر برمي

داد و صورت فضل را به طرف  را روي صورت فضل قرار ميدوباره دستش  � پيامبر
اي بزرگ به نام محسر (محلي كه اصحاب  چرخاند، (حركت كردند) تا به دره ديگر مي

اي را  شترش را كمي حركت داد و راه ميانه � فيل در آنجا از بين رفتند) رسيدند، پيامبر
اينكه به جمره كه كنار شد در پيش گرفت، تا  كبري (عقبه) ختم مي ي كه به جمره

ال بود كه با يك دانه باق ي هكه هر كدام به انداز–درختي بود، رسيد و هفت سنگ 

گفت،  اكبر مي پرتاب كرد، و با هر پرتابي اهللا را از بطن وادي –شود انگشت پرتاب مي
آنگاه به محل قرباني رفت و با دست خودش شصت و سه حيوان را قرباني كرد. سپس 

ها نمود، و او را در هدي خود شريك كرد.  هدي ي ئول قرباني كردن بقيهعلي را مس
اي را جدا كرده و در ديگي بپزند، سپس از  سپس دستور داد تا از هر حيواني، تكه

  گوشت و آبگوشت آن خوردند.
از مني به سوي مكه حركت كرد و طواف إفاضه را انجام داد.  � پس از آن پيامبر

عبدالمطلب رفت در حالي كه از چاه زمزم آب باال  خواند ونزد بنياز ظهر را در مكه ونم

� (: كشيدند، فرمود مي+*�	 Z7B"�O1 X�+ ¥��	
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Z7,�( » ترسيدم از اينكه مردم در كشيدن  عبدالمطلب آب بكشيد، اگر نميفرزندان اي
اال كشيدن آب زمزم جزو مناسك حج است) فشار بياورند (به گمان اينكه ب به شماآب 
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. آوردند و از آن نوشيد شپس سطلي از آب زمزم را براي». كشيدم من هم با شما آب مي

  (مسلم آن را اخراج كرده است)
  : گويد شه است كه ميردي كه توان افاضه ندارد حديث عايدليل رخصت براي ف

از جمع به  ر شبد تا اجازه خواست جاز حضرت ، بود ياق و سنگينسوده زن چ
  )(مسلم و بخاري. مزدلفه برود

از جمع به دم  هنگام سپيده جما در دوران حضرت  :گويد ميحبيبه كه  يا حديث ام

  )(مسلم. افتاديم به راه مي سوي مني

در روايت (مرا دنبال فرد چاقي فرستاد  جرسول خدا : گفتعباس كه  يا حديث ابن
در روايت ديگري . تا در شب از مزدلفه بيرون بياييم، د)فرستا ديگر به دنبال فرد ضعيفي

(مسلم . اش فرستاد ضرت مرا دنبال ضعيفان خانوادهمن اولين كسي بودم كه ح: يدگو مي
  )و بخاري

  : فرمايد ميج پيامبر  الوداع در مورد طواف

 (����	�(� (L (� � �+ �� (%U �=K �7 �" y�B �r x� �r�' �= �� (6� �" �� Y ����<,	�Z 
  (مسلم)بيت باشد.  نرويد تا آخرين عمل شما طوافاز حج بيرون 

  : گويد عباس مي الوداع ابن رخصت براي زن حائضه جهت ترك طوافدر مورد 
 (°(F� �³
 (h�' ���
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زن حائض  براياهللا باشد، ولي  شان طواف بيت شده كه پايان مناسكبه مردم امر 
  )(مسلم. )تواند طواف وداع را انجام ندهد تخفيف داده شد، (مي

يي بعد از طواف افاضه دچار صفيه دختر ح :گفتكه  است شه روايت شدهاز عاي
آيا تنها : فرمود  جرسول خدا ، تعريف كردم ججريان را براي حضرت ، دحيض ش

طواف بيت را اي رسول خدا افاضه كرد و : جواب دادم؟! داشت يض او را از حج بازح
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. از حج بيرون برود: فرمود جحضرت ، سپس بعد از افاضه دچار حيض شد، نمود
  )(مسلم و بخاري

  : فرمايد در روايت ديگر مي
ما ، صفيه: آمد و فرمود جپيامبر ، بيم داشتيم كه صفيه قبل از افاضه دچار حيض شود

  ؟ را به تأخير انداخت
  (بخاري و مسلم). اجازه ندارد: فرمود، است االفاضه كرده طواف: عرض كرديم





 
 

  فصل سوم

  تشكيل خانواده در اسالم
  
  





 
 

   مسلمان ي تشكيل خانواده شرعيازدواج تنها راه 

و ، مسلمان است ي جهت تشكيل يك خانواده، روش مشروعما معتقديم كه ازدواج تنها 

آيد كه  محدوده از گناهان بزرگ بشمار مي گونه ارتباط جنسي خارج از اينهربرقراري 
زنا و هرگونه گفتار و رفتاري كه  ،خداوند، خداوند و پيامبرش را به دنبال دارد خشم

و ، مشروعو اختالط نا، مانند خلوت با بيگانه، است انسان را بدان بكشاند تحريم نموده
همانطور كه ، مسافرت وي بدون محرم و امثال اينهاشمه سخن گفتن زن و كربا ناز و 

  . است ممنوع كرده تا زماني كه توبه نكند نكاح زن زناكار را
را يكي از  منت گذاشته و آن براي بندگانش بر آنان ازدواج تشريعخداوند بخاطر 

  : فرمايد مي روم ي سوره 21 ي يهدر آ، داد كرده استخود قلمهاي  نشانه

�m� �|��{��z��y��d��c��b��a��`���_��~��}

f��eg�����n��m����l��k��j��i��hl  :�������   
خدا اين است كه از جنس خودتان  )دالّ بر قدرت و عظمت( هاي و يكي از نشانه  

و  ،بياراميد )در پرتو جاذبه و كشش قلبي( همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان
ديگري  ي و هر يك را شيفته و دلباخته( داختدر ميان شما و ايشان مهر و محبت ان

و  ،ي و پرورش شخصيت همديگر شويديمايه شكوفا ،تا با آرامش و آسايش ،ساخت
مسلّماً در  ).پيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد

 ي درباره( دي كهاست براي افرا )بر عظمت و قدرت خدا( لييها و دال نشانه )امور( اين
    .انديشند مي )هاي يزدان هاي جهان و آفريده پديده

  : پيامبران است گذشتگان از جملههاي ج يكي از سنتفرمايد كه ازدوا بيان مي و
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مبراني را و ما پيش از تو پيغ )گيرند برخيها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عيب مي(

اند و بنا  پيغمبران جملگي انسان بوده. (ايم ايم و زنان و فرزنداني بديشان داده روانه كرده
اند و با مردم رفت و آمد داشته و معامله كرده و  اند و خفته خورده ،به سرشت انساني

   .)اند ازدواج نموده
در ان بيان و آنان را را برايش د آنرا به ازدواج تشويق نموده و فواي جوانان جپيامبر 
  : فرمايد مي .است كرده راهنماييازدواج ندارند  برايكه توانايي مالي و جسمي  صورتي
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 شمااي گروه جوانان كساني از شما كه توانايي ازدواج دارند ازدواج كنند چون ازدواج 
توانايي ازدواج نداريد كند و كساني از شما كه  چراني و هرزگي حفظ مي را از چشم

  مسلم)(بخاري و . شود شهوت مي مهارد چون موجب روزه بگيري
بيان كرده كه ازدواج يكي از  ديگر از رهبانيت و ترك ازدواج نهي فرموده و يدر حديث

  : آيد روي گرداند از امت او بشمار نمي هاي اوست و هر كس از آنسنت
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عبادت آن حضرت از آنها  ي دربارهرفتند و  جهاي همسران حضرت  سه نفر به خانه
ما : و گفتند، را كم پنداشتند آن، خبر شدندوقتي كه از عبادت حضرت با، كردندپرسش 

يكي از آنها ، گناهان او را بخشيده است ي در حاليكه خداوند همه ؟اكجا و پيامبر كج
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من دائماً روزه : ديگري گفت، برم م شب را با نماز خواندن به سر ميمن تما: گفت

پيش آنها آمد و  جپيامبر ، من هيچ وقت ازدواج نخواهم كرد: و نفر سوم گفت، گيرم مي

ما از ش ي گفتيد؟ به خدا قسم من از همهكه چنين و چنان  دشما همانهايي هستي: فرمود

كنم، نماز  گيرم و افطار مي هستم ولي روزه ميتر پرهيزگار و ترسم خدا بيشتر مي

 دگردانبكسي كه از سنت و روش من روي ، كنم خوابم و ازدواج هم مي خوانم و مي مي
  (بخاري و مسلم). از امت من نيست

  : ه استوردحرام و از كبائر به شمار آا را اسراء زن ي سوره 32 ي يهآخداوند در 

�m|��{��z}����c��b���a��`������_�����~l  :��67���   
يار زشت و به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بس )هاي زنا با انجام عوامل و انگيزه( و  

  .بدترين راه و شيوه است
آيد،  مار ميبزرگ به ش انگناهاز فرمايد كه زنا  ي بيان ميدر حديث ديگر صپيامبر

  : كه است از عبداهللا روايت شده، مخصوصاً زماني كه با زن همسايه باشد
 � �" ��� �<.K1� �
  � ���	 �� ���B O �H =�' �.� �< �C�' �Z �� ��� �< ���O �� �% �K �� �� 
 4�(Q (�(� �� �,  �¦ =�' �.� �< �Z�� +�' (�Q ��	
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 ���, �� �Z �,i �" =�' (� l�' � (� � (�� �l �p ���(� �r � (v
 �* �H =�' �.� �< �C�' �Z �� ��� �<5Y��,$ K���Z 
اينكه براي خدا : فرمود؟ تر استگناهان از همه بزرگاي پيامبر خدا كداميك از گفتم 

اينكه : فرمود؟ بعد از آن: گفتم، در حالي كه او تو را آفريده است قرار دهيك يشر
اينكه با زن  :فرمود؟ بعد از آن: گفتم، يرا به خاطر فقر و نداري بكش تفرزند

  . (بخاري و مسلم)ات عمل زنا انجام دهي همسايه

انسان : فرمايد مي، شود فرمايد كه زنا موجب سلب ايمان مي ي ديگر بيان ميدر حديث

ان چطور ايم: عباس گفتم به ابن: گويد عكرمه مي. كار در حال انجام زنا مؤمن نيستزنا

: و فرمود، سپس جدا كرد، عباس انگشتان را در بين هم قرار داد ابن شود؟ از او سلب مي

  (بخاري). دوباره انگشتان را به هم وصل كرد، گردد اگر توبه كند ايمانش برمي
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. از گردندينكه توبه كنند و به سوي خدا بازنكاح زنان زناكار حرام است مگر ا
 ،ت كه: مرثد پسر ابي مرثدهم از پدرش روايت كرده اس شعيب از پدرش و او بن عمرو

و دوست گفتند،  در مكه زني زناكار بود كه به او عناق مي .برد اسرا را به مكه مي

اي رسول خدا آيا با عناق ازدواج مرثد گفت پيش پيامبر آمدم و گفتم  مرثد بود، ابي ابي

�نازل شد:  آيه كنم؟ پيامبر مدتي ساكت شد تا اين ��� 0P �%�8/ 0 ^�
��"��YZ©¨� � 
  (ابوداوود و نسائي و ترمذي) پس مرا صدا زد و گفت: با او ازدواج نكن.

پسران و دختران زناكار را اينگونه بيان نور عقوبت  ي سوره 3و 2 ي يهآخداوند در 

  : فرمايد مي

�mR����Q��P����O���� � � �N��M��L��KS�������������\���[��Z��Y��X���W��V���U���T
`��_��^��]a����b���l��k��j��i���h��g��f��e��d��c

u���t��s���r��q����p��o��n���mv����{��z���y��x��wl :;-����−�  
 ،بالغ ،مؤمن( هر يك از زن و مرد زناكار )يكي اين است كه ،از جمله احكام سوره(  

و ( دين خدا رأفت )قوانين ياجرا( را صد تازيانه بزنيد و در )و ازدواج ناكرده ،حرّ
و بايد  ،اگر به روز قيامت ايمان داريد ،نسبت بديشان نداشته باشيد )كاذبرحمت 

ايشان  ي شكنجه )ها و و به هنگام زدن تازيانه ،حكم ناظر ياجرا( گروهي از مؤمنان بر
كردن از  و توبه ،پيش از دست كشيدن از كار پلشت زنا( مرد زناكار .حاضر باشند

گري دست  فاحشهاي كه از عمل زشت  فاحشه( اكارحق ندارد جز با زن زن )داماني  آلوده

و كافري كه هنوز بر ( و يا با زن مشرك )داماني توبه نكرده باشد نكشيده و از آلوده

پيش از دست ( گونه هم زن زناكار  همان ،ازدواج كند )شرك و كفر ماندگار باشد

ماندگار ( د زناپيشهحق ندارد جز با مر )داماني از كار پلشت زنا و توبه از آلودهكشيدن 

و كافري كه هنوز شرك و ( و يا با مرد مشرك )داماني زناكاري و توبه ناكرده از آلوده بر
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بر مؤمنان حرام شده  )ازدواجي( چرا كه چنين .ازدواج كند )كفر را رها نكرده باشد
    .است

  : فرمايد گونه بيان مينم زناكار محصن را ايحك صپيامبر
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اي رسول خدا من زنا : آمد و گفت جمردي در مسجد نزد پيامبر : گويد ابوهريره مي

وقتي كه ، تا چهار دفعه اين جمله را تكرار كرد ،از او روي برگرداند جپيامبر ، ام كرده
 ،نه :گفت؟ ديوانه نيستي :پيامبر او را صدا زد و فرمود، چهار بار بر خود گواهي داد

. (بخاري و او را ببريد و سنگسارش كنيد: فرمود، بله: گفتاي؟  كرده: آيا ازدواج فرمود
  مسلم)

ترسم كه روزگاري بر  از آن مي: كه حضرت عمر گفت است عباس روايت شده از ابن
را رها كنند و  حكم رجم در قرآن نيست و آن: امت اسالمي بيايد و يكي از آنها بگويد

كار محصن اگر اعتراف كرد يا باردار شد ه زنارجم نسبت ب، گاه باشيدهان آ، گمراه شوند
  . يا دليل بر او اقامه گشت حق است

 د پيامبر حكم رجم را اجرامتوجه باشي، ام من هم اينطور حفظ كرده: گويد سفيان مي
  )(بخاري. و ما هم بعد از ايشان اجرا كرديم فرمود

  : فرمايد مي در قيامت چنين بيانعقوبت زناكار را خداوند 
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و  ،نمايند خوانند و پرستش نمي معبود ديگري را به فرياد نمي ،و كسانيند كه با اهللا  

و زنا  ،رسانند مگر به حق به قتل نمي ،ده استانساني را كه خداوند خونش را حرام كر
را انجام  )كارهاي ناشايست شرك و قتل و زنا( اين )يكي از( چرا كه هر كس .كنند نمي
كسي كه مرتكب يكي از كارهاي زشت و پلشت شرك و قتل (  .بيند كيفر آن را مي ،دهد

ودانه در عذاب جا ،و خوار و ذليل ،گردد عذاب او در قيامت مضاعف مي )و زنا شود
    .ماند مي
شبي دو مرد را  :فرمود جكه پيامبر  است جندب روايت شده بن در حديثي از سمره  

پس حديث را ذكر كرد تا . ديدم كه به سراغم آمدند و مرا به سرزمين مقدسي بردند
خ تنور باالي آن راويم كه همانند سسيدراخي روبه س« رسيد به آنجا كه پيامبر فرمود:

آنچه در ور بود با باال كشيدن شعله  وسيع بود و در زير آن آتشي شعله ين آنپاي تنگ و

شد  وقتي شعله كم ميولي ، يرون بيايدباي كه نزديك بود  آمد به گونه باال مي آن بود

  : فرمايد در آخر حديث مي» ن سوراخ مردان و زنان لختي بودنددر آ، گشتند ميدوباره بر
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. مردان و زنان لختي كه در آن سوراخ شبيه تنور بودند مردان و زنان زناكار بودند
  )(بخاري

  : فرمايد ي از ابوهريره ميدر حديث ديگر
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را پاك و آنها  فرمايد روز قيامت با آنها صحبت نميسه نفر هستند كه خداوند در 

پادشاه ظالم و فقير متكبر. (مسلم و  ،كارپير زنا كند: نميهم و بدانها نگاه  نمايد نمي
  نسائي)

شود حرام نموده همانطور كه زنا را حرام كرده هر چيزي را نيز كه به زنا ختم خداوند 
  است:

�mt��s��r��q��p���o��nu���x��w��vy����|��{���z
f��e��d��c� �b�� � �a��`� �_� �~��}� ���g

h���m��l��k����j��in��r��q��p��os������Õl :;-����� –�� 

آنان موّظفند كه از نگاه به عورت و محلّ زينت ( :به مردان مؤمن بگو !)اي پيغمبر( 
با پوشاندن و دوري از ( و عورتهاي خويشتن را ،چشمان خود را فرو گيرند )نامحرمان

گمان  بي .تر است تر و محترمانه ايشان زيبندهاين براي  .مصون دارند )پيوند نامشروع
و به  ).دهد و سزا و جزاي رفتارشان را مي( دهند آگاه است خداوند از آنچه انجام مي

و  )چراني نكنند و چشم( فرو گيرند )از نامحرمان( چشمان خود را :زنان مؤمنه بگو
ن دارند و زينت مصو )نامشروع ي با پوشاندن و دوري از رابطه( عورتهاي خويشتن را

نمايان  )بازوبند ،بند گردن ،خلخال ،گردن ،ساق ،بازو ،سينه ،همچون سر( خويش را
از ( و آن چيزها )همچون چهره و پنجه دستها ،از جمال خلقت( مگر آن مقدار ،نسازند
و  ،گردد پيدا مي )◌َ تاطبيع( كه )همچون لباس و انگشتري و سرمه و خضاب ،آالت زينت

تا گردن و سينه و ( ها و گريبانهايشان آويزان كنند اي خود را بر يقهچارقد و روسريه
در معرض ديد مردم قرار  ،شود ي كه احتماالً از البالي چاك پيراهن نمايان ميياندامها
   .)نگيرد

نگاه  :پرسيد جكه از پيامبر است بجلي روايت شده  عبداهللا بنرجريدر حديثي از  
   گردان. (مسلم)در چنين مواقعي نگاهت را برمود: فر ؟ناگهاني چه حكمي داد



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     368

  : فرمايد مي يدر حديث ديگر
 �Q (; �� ������	
 ( s�,	
 � �Q (* �@ �p�	�� �® �� ��(	 �- � �� &�' � �Q #*	
 � (� �$�� �r �/ �&U (� �
 �j �+ ���B �I ���
 �=() �£(i���
 (=� �T#�	
 �

 �6	
 �� A (��B ?�H �� y��� �b �� 6��	
 �� �$ �� #� �7 �" �� �$ �� �I ��(	 �- �� #� ���" �© � �$��+ £6B�� 
زناي ، از آن گريزي نيستو  است ن كردهيتعياز زنا خداوند نصيب هر انساني را 

نيز و شرمگاه انسان كند  مينفس آدمي آرزو  است،چشم نگاه كردن و زناي زبان گفتار 

(بخاري و . نمايد ا را تكذيب ميشود و گاه اينه كند و دچار مي گاه اينها را تأييد مي
  مسلم)

چون زنا كردن تنها ، آيد ض نگاه كردن نوعي زنا به شمار ميدر اين حديث مح

  . گردد لكه بر بسياري از اعضاء اطالق ميمخصوص شرمگاه نيست ب

در  دادنهرچند دست ، استنهي فرموده از دست دادن با زنان در بيعت  ج پيامبر 

درست  ي هوس  و هرگز در مورد پيامبر نيز شك و شبهه، بيعت عرف و عادت است

نه سوگند به خدا، پيامبر  :كند روايت ميچنين از عايشه  در اين مورد بخاري .شود نمي

با آنها » ا تو بيعت كردمب« ي و تنها با جمله، هنگام بيعت دست هيچ زني را لمس نكرد
  . فرمودبيعت 

را با مرداني زنان  ي فتن با ناز و كرشمهاحزاب سخن گ ي سوره 32 ي يهآخداوند در 
  : است نمودهدارند حرام  كه قلوب بيمار

�mV��U��T��S����R��QW����^��]���\��[��Z��Y��X
��e��d��c��b��a��`��_l  :J�8 ����   

 )عادي مردم( مثل هيچ يك از زنان )در فضل و شرف( شما !اي همسران پيغمبر  
 صدا را نرم و نازك نكنيد )انگيز هوس ي به گونه( ر باشيدخواهيد پرهيزگا اگر مي .نيستيد

ه و بلكه ب .دالن چشم طمع به شما بدوزندكه بيمار )يديو با اداء و اطواري بيان ننما(
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بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او . (يديصورت شايسته و برازنده سخن بگو
    ).است

شود نهي فرموده  رون موجب فتنه ميآرايشي كه در بياز خوشبو كردن و  جپيامبر 
  : است

 xp��(Q
 �; �A (� �@ � �� �� (� 
� �� (c��(	 �/ K �O(� { �� �d �@ { ���i ,�B 1
 �h�' �� �
 �D 3" �' Y �����_�Z 
از كنار آنها  برسدبه مشام مردم  يشبو اينكهبو كند و براي هر زني كه خود را خوش

   (احمد) .زناكار است، گذر كند
   :فرمايد ي مييگريا در حديث د

شام مردم برسد نمازش هر زني كه خود را خوشبو كند و به مسجد برود تا بويش به م
  )احمد( .شود تا غسل جنابت را انجام ندهد پذيرفته نمي

مردم را بر حذر ، نبودن محرم همراه آنها صورتبر زنان در  از وارد شدن جپيامبر 
  : فرمود جت كه پيامبر عامر روايت شده اس بن از عقبه، داشته است

 � �" (�� ��Q� �
 � (� x� �l �� �.� �O �@ (k� �T#�	
 �j �+ �.K �% 3�	
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 شوهردر ااگر بر: مردي از انصار گفت، از وارد شدن بر زنان در خلوت خودداري كنيد
  . مرگ است شوهردر ابر: فرمود؟ باشد چه

معموالً در مورد نزديكان ، نزديكان مرد به جز پدر و فرزندان است» حمو«منظور از 
  . دهد بدين علت حضرت بدان هشدار مي، دهد انگاري رخ مي مرد سهل

، فرمايد محرم نهي مي و در حديث ديگري خلوت كردن زن و مرد نامحرم را بدون

  : فرمود جكنند كه پيامبر  اس نقل ميعب بخاري و مسلم از ابن
 � �" �.� �O �@ x� �l �� �/� �O �@ x/ �� �® � �� �, �� �� ��() xh �' �� �
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هرگز مرد با زن بيگانه خلوت نكند و هيچ گاه زني بدون همراه محرم به مسافرت 
 حج از منزل خارج شده ي اي رسول خدا زنم جهت اداء فريضه: مردي گفت. نرود

برگردد و : فرمود جپيامبر  .هاي فالن و فالن بودم و من كاتب لشكر در غزوه است
   .همراه زنت به حج برو

، خانه نيست نهي فرموده است در از وارد شدن بر زني كه شوهرش يحديث ديگردر 
هاشم بر اسماء دختر  كه جماعتي از بني شده استعمرو بن عاص روايت  بن از عبداهللا

كه آنها را ديد با نگراني پيش حضرت ، در حالي وارد شد، ابوبكر .عميس وارد شدند
  : پيامبر فرمود، رفت و جريان را براي ايشان تعريف كرد

 �/� �< �Z �� ��(	 �- � (� � ���' �� �� � �< ���
 �=().K1� �
�j  ج  �+ 
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روز به بعد فردي حق اماز  :سپس باالي منبر رفت و فرمود، خداوند او را تبرئه كرد

   .يا دو مرد باشد يكمگر اينكه همراه ، ندارد بر زني وارد شود كه شوهرش خانه نيست
در مسافرت باشد يا بيرون خانه هر  خواه مغيبه يعني زني كه شوهرش در خانه نيست

 دو نفر يك يا مگر اينكه«: هدف پيامبر از اينكه مي فرمايد، چند در داخل شهر هم باشد
 فحشا و فساد به خاطر شرم و حيا اين است كه معموالً در چنين حالتي اقدام به» باشند

  . بعيد است
سعيد خدري  از ابي، از مسافرت زن بدون محرم نهي فرموده استهمچنين پيامبر 

درست نيست براي زني كه به خدا و روز قيامت  فرمود: جكه پيامبر  است روايت شده
پسر يا كشد تنها باشد مگر اينكه همراه پدر يا  سه روز طول مي ن دارد در سفري كهايما

  )(مسلم. رش يا هر محرم ديگري باشدادشوهر يا بر
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درست نيست براي زني كه  :كه فرمود است روايت شده جعمر از پيامبر  بن از عبداهللا
ول برود كه بيشتر از سه روز ط به خدا و روز قيامت ايمان دارد بدون محرم به مسافرتي

  )(مسلم. كشد مي

هيچ زني نبايد دو روز در مسافرت  :فرموداست كه پيامبر سعيد روايت شده  از ابي
  )(مسلم و بخاري. باشد مگر اينكه همراه محرمي باشد

درست نيست براي زني كه به  :فرمود جكه پيامبر  است روايت شدهنيز هريره از ابو
  )(مسلم. ون محرم در مسافرت باشدروز بد شبانهخدا و روز قيامت ايمان دارد يك 

كه زني پيش شوهرش به توصيف زن ديگري  كرده استنهي  يدر حديث ديگر
 اي هرگز زني با زن ديگر به گونه :فرمود جكند كه پيامبر  مسعود روايت مي ابن، بپردازد

. نگرد كه گويي بدان ميبرخورد نكند سپس او را براي شوهرش طوري توصيف كند 
  )(بخاري

پيامبر نهي فرمود كه آنها بر زن نامحرم ، به ميان آمد مخنثامي كه سخن از مردان هنگ
 يدر حالي بر او وارد شد كه مرد جكه پيامبر  است سلمه روايت شده از ام، داخل شوند

اگر فردا : اميه گفت بيعبداهللا بن ا ،سلمه ن مرد خطاب به برادر امآ، مخنث آنجا بود

، ي استيچون داراي اندام زيبا، دهم غيالن را به تو نشان مي دختر، طائف را فتح كرديد

  )(بخاري. شما بيايد ي نههرگز نگذاريد اين مرد به خا: فرمود جپيامبر 

  مردانند زنان همتاي

قرار  يو خداوند همانند مردان براي آنها حقوق، مردان هستند معتقديم كه زنان همتاي
 ظلمهاير و دختر بودن مورد احترام قرار داده و را از جهت ماد انخداوند زن، داده است

و  به مرد سپرده استمسئوليت سرپرستي خانواده را نيز  .است جاهليت را از آنان زدوده
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خداوند ارتباط  و قهر و سلطه بر او.اين مسئوليت براي رعايت و صيانت از زن است نه 
  . جانبه قرار داده استدورحمت و مهرباني و رعايت حقوق  ميان زن و مرد را بر مبناي

	�5l�:�"� K7�U* Q: فرمايد مي جپيامبر "�ZC�C�C��� ����Y  
   (ابوداوود).همتاي مردان هستند انزن

  : فرمايد بقره مي ي سوره 228 ي يهآخداوند در 

��ml��k���j��i��hm���p��o��nq����u��t��s��rl  :
������	 

همان گونه كه  )ايد شوهران اداء بكنندكه ب( است )حقوق و واجباتي( و براي همسران
كه ( اي شايسته ي به گونه )بايد همسران اداء بكنند( ) است كه(حقوق و واجباتيبر آنان 

رعايت ( و مردان را بر زنان برتري ).برابر عرف مردمان و موافق با شريعت اسالم باشد
و براي آنان ( و خداوند باعزّت و باحكمت است .است )و حفاظت در امور خانوادگي

  .)كند كه با حكمت سازگار است قوانيني وضع مي
مورد  به والدين(از آنجا كه زن يكي از والدين است)ي به نيكي  با توصيهزنان را  اسالم

  : احترام قرار داده است

�m��n��m����l��k��j��i��h��go����t��s��r��q������p
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و به پدر و مادر نيكي  ،پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد !)اي انسان(  

و يا هر دوي ايشان نزد تو به  ،هرگاه يكي از آن دو ).يديو با آنان نيكو رفتار نما( كنيد
نتي بديشان مكن و حتي سبكترين تعبير نامؤدبانه كمترين اها( ،سن پيري برسند

و آنان را از پيش خود مران و با  )و بر سر ايشان فرياد مزن! (اُف به آنان مگو )همچون
و در ( و بال تواضعِ مهرباني را برايشان فرود آور .سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو

 :و بگو )درگاه خدا بردار و براي آنان دست دعا به ،برابرشان كامالً فروتن باش
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همان گونه  ،بديشان مرحمت فرما )اينك كه ضعيف و جز تو پناهي ندارند! (پروردگارا
 .مرا تربيت و بزرگ نمودند )به ضعف و كودكي من رحم كردند و( كه آنان در كوچكي

   :تر از حق پدر به شمار آورده استرا در نيكي و سرپرستي كردن باالمادر اسالم حق   
 �l �|() x� �l �� �k�.K1� �
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مستحق نيكي بيشتر از همه ا چه كسي اي رسول خد: آمد و گفت جمردي نزد پيامبر  

  ،فرمود: مادرتمن است؟ 
؟ گفت بعد از او ،مادرت :فرمود؟بعد از او :گفت ،مادرت :فرمود ؟بعد از او: گفت
  )(بخاري و مسلم. پدرت: فرمود

ن به دنيا آورد املگي،ح به تنهايي بار سنگينمادر  اين توجه به مادر براي اين است كه
پس بايد ، شريك استهمراه پدر  نيز كودك در تربيت و ش داردرا بر دو و شير دادن

  . باشد حق او سه برابر حق پدر
، هر چند مشرك هم باشد است حتي پيامبر به نيكي و ارتباط عاطفي با مادر امر كرده 

به خاطر  جمادرم در زمان حضرت  :كه گفت است بكر آمده در روايت اسماء دختر ابي
آيا با او ارتباط عاطفي  كه سؤال كردم جاز پيامبر ، ه ديدنم آمدمحبتي كه به من داشت ب

  . بله: فرمود؟ داشته باشم
  : مورد نازل شده استاين ممتحنه در  ي سوره 8 ي يهاست كه آ عيينه گفته ابن
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دارد از اين كه نيكي و بخشش بكنيد به كساني كه به سبب  خداوند شما را باز نمي  
خداوند نيكوكاران را  .اند اند و از شهر و ديارتان شما را بيرون نرانده دين با شما نجنگيده

    .دارد دوست مي
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 را بدان» ارتباط عاطفي با پدر و مادر مشركداشتن «نام بابي به  بخاري در صحيح خود
  . اختصاص داده است

در روايتي ، آورد را گناه كبيره به شمار مي مادرديگر سرپيچي از دستورات  يدر حديث

خداوند سرپيچي از فرمان مادر را  :است فرموده جشعبه نقل شده كه پيامبر  بن از مغيره
  )(بخاري. بر شما تحريم كرده است

�� � «مودند: ايشان فر ،در مورد گناهان كبيره از پيامبر سؤال شد"� -�m � ��� ©¨"�
�/�"��"� ��U$° Za��[3"� ����Y 

  شريك قرار دادن براي خدا، قتل عمد و اذيت و آزار والدين. (بخاري)
شه ي از عايدر حديث، مورد احترام قرار داده استنيز  اسالم زنان را در جايگاه دختر

، د و از من چيزي خواستزني همراه دو دختر به سراغم آم :كه گفتاست روايت شده 
را  خرما را به آن زن دادم و او هم آن، من هم جز يك دانه خرما چيز ديگري نداشتم

برگشت جريان را براي او تعريف  جوقتي پيامبر ، و رفت ميان دخترانش تقسيم كرد
هر كسي سرپرستي اين دخترها را به عهده بگيرد و با آنان به : فرمود جپيامبر ، كردم

  )(مسلم و بخاري. در مقابل آتش جهنمشود  تار كند براي او سپري مينيكي رف

ستي دو دختر را به كسي كه سرپر :فرمود جپيامبر كه  استمالك روايت  بن از انس

 و ،هستيم ن گونهفرداي قيامت من و او با هم اي رسند عهده بگيرد تا به سن رشد مي
  (مسلم). اندرا به هم چسب شانگشتان

كسي ، به رسميت شناخته استازدواج  ي را در انتخاب همسر و مسئله زناسالم حق 

 در اين حكم دختر و، مردي درآورد مگر با رضايت خودشتواند او را به ازدواج  نمي

 جكند كه پيامبر  هريره روايت ميري در صحيحش از ابوبخا. بيوه تفاوت ندارند زن
   :فرمود
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تا از او  كنند نميآيد تا خودش اجازه ندهد و دختر را نكاح  نميبيوه به نكاح كسي در
  (بخاري). اجازه نگيرند

 بدوندرست نبودن نكاح دختر و بيوه توسط پدر و ديگران «امام بخاري عنوان باب را 
  . قرار داده است» ي آنها اجازه

فرمايد:  مي جي همسر اكرام نموده است، پيامبر  به مثابهاسالم همچنين زن را 

¯�pM Q�	"�� ������P°(متفق عليه) .  
  در مورد زنان به نيكي سفارش كنيد. (بخاري و مسلم)

  : فرمود جكه پيامبر است در حديث جابر آمده 
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ي  ايد و با كلمه ا آنها را به عنوان امانتي گرفتهچون شم، در مورد زنان از خدا بهراسيد

   (مسلم) .اند خدا براي شما حالل گشته

اش  هترين شما كسي است كه با خانوادهب :ورزد مينيز بر اين امر تأكيد ماجه  روايت ابن

  . ام بهتر هستم ي شما براي خانواده من از همهو ، مهربان باشد

عمر  در حديث ابن، قرار داده است شمنزل و فرزندان مسئولاسالم زن را محافظ و 
  : است فرموده جآمده كه پيامبر 
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محاسبه خواهيد  ت مسئوليت خودافراد تحهر كدام از شما مسئول هستيد و در مورد 
اش و زن در برابر شوهر و  امير در قبال زيردستانش، مرد در مقابل خانواده، شد

  (بخاري). استفرزندانش مسئول 
عيت زن در دوران جاهليت اشاره به وضنحل  ي سوره 59و  58 ي يهآخداوند در 

  : فرمايد مي
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و هنگامي كه به يكي از  )دانستند ننگ و سرشكستگي و بدبختي مي ي دختران را مايه(  

 )كرد كه اش تغيير مي آن چنان از فرط ناراحتي چهره( شد توّلد دختر داده مي ي آنان مژده

 ي از قوم و قبيله  .شد گرديد و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه مي اه ميصورتش سي

و ( كرد شد خويشتن را پنهان مي بدي كه به او داده مي ي به خاطر اين مژده )خود(
آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگاه دارد  :)گفت سرگشته و حيران به خود مي

    !كردند چه قضاوت بدي كه مي !هان ؟سازد و يا او را در زير خاك زنده بگور
مرد  اگر مردي مي، شد د هر كاالي ديگري به ارث برده ميدر دوران جاهليت زن مانن 

خداوند ، تر بودند مستحقمرده شوهرزن ن آبه  نسبت نزديكان مرد از نزديكان زن

  : فرمايد مي
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به  )ييهمچون كاال( براي شما درست نيست كه زنان را !ايد اي كساني كه ايمان آورده

حال آن كه  )و ،به ازدواج خود در آوريد ،و ايشان را بدون مهريه و رضايت( ارث بريد
   .گردند پسندند و وادار بدان مي آنان چنين كاري را نمي

يه اين آسبب نزول  گفت كند كه عباس روايت مي امام بخاري در صحيحش از ابن

از براي به ارث بردن زن  شستگانب، كرد وفات مي مرديدر زمان جاهليت اگر  است كه

يا  توانست او را به نكاح خود اگر كسي دوست داشت مي، تر بودند اولي زن ي خانواده

يعني ، نياوردتوانست او را به نكاح كسي در خواست مي و اگر مي، آورددر فرد ديگري
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يه آتا اين ، كه در امور او دخالت كنند بودندتر  ستحقشوهر از بستگان خودش م بستگان
  . نازل شد

سال مشركين ارث را فقط به مردان بزرگ، زن در جاهليت سهمي از ارث نداشت
  : فرمايد ميخداوند ، رسيد ها نمي چيزي به عنوان ارث به زنان و بچهدادند و  مي

� mJ� �I� � �H� �G� �F��E� �D� �C� �B� �A� ���K
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براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جاي   

سهم هر يك را خداوند  .خواه آن تركه كم باشد و يا زياد ،گذارند سهمي است مي
   ).و تغييرناپذير است( مشخّص و واجب گردانده است

هر چند در مقدار آن به ، مساوي هستند در اصل وراثت خدار حكم يعني مرد و زن د
  . دارندبا ميت تفاوت يا خويشاوندي نسبت قرابت 

داديم تا خداوند  قسم ما در جاهليت سهمي به زن نميبه خدا : فرمايد خطاب مي  بن عمر
لم و (مس. اين آيه را در مورد آنها نازل فرمود ودر تقسيم ارث براي آنها سهمي گذاشت

  )بخاري
داديم وقتي  ما در جاهليت چيزي به زنان نمي :كه فرموداست در روايت ديگري آمده 

  )(بخاري. اسالم آمد و از زنان ياد كرد فهميديم كه حقي بر ما دارند
بود هر چند صد تر  مستحق ي نسبت به بازگشت زنكسهر شوهر زن از در جاهليت 

كه فردي از زنش خشمگين شد و به وي  است روايت شده، داد بار او را طالق مي

اين : زن گفت، شوم دهم و هيچ وقت با تو همبستر نمي هرگز تو را طالق نمي: گفت

دهم و قبل از تمام شدن عده تو را به  تو را طالق مي: مرد گفت ؟چگونه ممكن است

دهم و قبل از اتمام عده رجعت  آورم، سپس دوباره تو را طالق مي ميرعقد خود د

  : يه را نازل فرمودآ اين خداوندپس ، دهم مي
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بعد از دو مرتبه  .آن طالقي كه حق مراجعت در آن محفوظ است( طالق دو بار است

يا  )و عادالنه( شايسته ي به گونه )زن( نگاهداري :)يكي از دو كار را بايد كرد ،طالق
حق  ،بعد از طالق سوم .و بايستگي و به دور از ظلم و جور( يبا نيك )او( رهاكردن

شود مگر بعد از ازدواج راستين با شوهر ديگري و وقوع طالق ميان  مراجعت سلب مي
   ).او و شوهر اخير

در بار  .مشروع دانستو رجعت را تنها دو بار  داشتبررا اين حكم ظالمانه  يه،آ اين
   سوم رجعتي وجود ندارد.

  : فرمايد مي و اساس استحقاق آننساء در مورد قوامت  ي سوره 34 ي يهآر خداوند د
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حق رهبري دارند و صيانت  ،كوچك خانواده ي و در جامعه( مردان بر زنان سرپرستند  

مردان  ،براي نظام اجتماع( بدان خاطر كه خداوند )ايشان است ي و رعايت زنان بر عهده
بعضي را بر بعضي فضيلت  )ي بخشيده است ويبر زنان در برخي از صفات برتريهارا 

آورند  د و پول به دست ميكشن معموالً مردان رنج مي( و نيز بدان خاطر كه ،داده است
پس زنان صالحه آناني هستند كه  .كنند خرج مي )براي خانواده( از اموال خود )و

و خويشتن را از زنا به دور و ( بوده )اوامر خدا و مطيع دستور شوهران خود( فرمانبردار
اوند ؛ چرا كه خددارند را نگاه مي )ييزناشو( و اَسرار )اموال شوهران را از تبذير محفوظ

زنان صالح چنين بودند وليكن زنان ناصالح آناني ( .دستور داده است )آنها( به حفظ
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پند  ،و زناني را كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد )باشند هستند كه سركش مي
از همبستري با آنان خودداري كنيد و بستر  )اگر مؤثّر واقع نشد( و اندرزشان دهيد و
و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهي جز  .يديبا ايشان سخن نگوو ( خويش را جدا كنيد

پس اگر از شما اطاعت  .بزنيد )تنبيه كنيد و كتك مناسبي( آنان را )شدت عمل نبود
راهي  )گانه را مراعات داريد و از اخف به اشد نرويد و جز اين ترتيب تنبيه سه( كردند
بيگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ  )دانيد كهيد و بيو نپو( يديايشان نجو )تنبيه( براي
    ).گيرد انتقام آنان را از شما مي ،و اگر ايشان را بيش از حد اذيت و آزار كنيد( است

روم در مورد محبت و رحمت ميان زن و مرد كه اساس زندگي  ي سوره 21 ي يهآو در 

  : فرمايد يي است ميزناشو
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خدا اين است كه از جنس خودتان  )دالّ بر قدرت و عظمت( هاي و يكي از نشانه  

و  ،بياراميد )در پرتو جاذبه و كشش قلبي( همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان
ديگري  ي ته و دلباختهو هر يك را شيف( در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت

و  ،ي و پرورش شخصيت همديگر شويديمايه شكوفا ،تا با آرامش و آسايش ،ساخت
مسلّماً در  ).پيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد

 ي درباره( است براي افرادي كه )بر عظمت و قدرت خدا( لييدال ها و نشانه )امور( اين
    .انديشند مي )هاي يزدان هاي جهان و آفريده هپديد

  خواستگاري

اري هر گشايسته است در خواست، ازدواج است اي براي وعدهكه خواستگاري  معتقديم
و هرگز خواستگاري ، دو طرف همديگر را ببينند بدون اينكه خلوتي صورت بگيرد
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دهد اولي اجازه استگار وكردن بر خواستگاري فرد ديگري درست نيست مگر اينكه خ
انسان مسلمان واجب  و بر، نروديا اينكه خواستگاري را رها كرده باشد و ديگر دنبال آن 

محكمي  من براي دين و دنياي مرد پناهگاهچون زن مؤ، ايمان انتخاب كنداست كه زن با
  . است

اشاره در خواستگاري  نظربه فرد مورد سعد به مشروع بودن نگاه كردن بن حديث سهل

  : فرمايد مي، كند مي
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نگاه  را او جپيامبر ، آمدم تا خود را به تو تقديم كنم: آمد و گفت جزني پيش پيامبر  

، وقتي زن متوجه شد كه پيامبر به او نيازي ندارد، كرد سپس سرش را پايين انداخت
  (بخاري و مسلم) .نشست

با زني : ي پيش ايشان آمد و گفتنزد پيامبر بودم مرد: گويد يا حديث ابوهريره كه مي

: فرمود، نه :عرض كرداي؟  به او نگاه كرده: پيامبر به او فرمود، ام از انصار ازدواج كرده

شود كه شايد مورد  يي ديده ميبرو به او نگاه كن چون در صورت زنان انصار چيزها
  )نسائي(مسلم و . پسند شما نباشد

به او نگاه كن  :فرمودبه او  جپيامبر ، ترفيا حديث مغيره كه به خواستگاري زني 
  (ترمذي و نسائي). قراري ارتباط ميان شما خواهد شدچون موجب بر

   كند: ري بر خواستگاري ديگران اشاره ميعمر به مشروع نبودن خواستگا حديث ابن

بر خواستگاري  كردن همديگر و خواستگاري ي ملهااز دخالت كردن در مع جپيامبر 

. را رها كرده باشد آنفرمود، مگر اينكه خواستگار اول اجازه بدهد يا  ميكسي ديگر نهي 
  )و مسلم (بخاري
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تا اينكه او را نكاح يا  عدم دخالت در خواستگاري ديگران«بخاري حديث را در باب 
ارد كه اين اصل را به در اين باب احاديث فراواني وجود د. روايت كرده است» ترك كند
  . رسانند ثبوت مي

   كند: انسان مؤمن تشويق ميبه ازدواج با  جابوهريره از پيامبر ث حدي

  � 
 �� �" ��� (� �H (�" #�	
 ({
 ��(� � �6 «� �@ � ��(�" (�(	 �� � �(w�� �n �� � ��(� �T �(³ �� � �(w��(� �� �� �� (� �h�' ���
 �¢ �7� �H Y"� ����S��[3Z 
. شما دين و زيبايي سب،مال، حسب و ن: شود خاطر چهار خصلت با زن ازدواج مي به

   (بخاري) .شويدخوشبخت تا ، را انتخاب كنيد ديندار
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  (مسلم) .كار استزن صالح و نيكو ي دنيا بهرهو بهترين  بهره استدنيا 

  عقد نكاح

، گيرد حضور ولي و دو شاهد عادل صورت ميايجاب و قبول و ي  عقد نكاح با صيغه

همچنين به محض ، ي ولي اختالف مشهوري ميان ائمه وجود دارد هر چند در مسئله

 اينكه مگر، گيرد المثل به او تعلق ميمذكور در عقد يا مهر ي دخول كردن به زن مهريه
ا دف زدن و آواز خواندن نكاح بكه و سنت است ، زن و مرد بر چيز ديگري توافق كنند

  . اعالم شود ،مباح
  : فرمايد ميدر نكاح ولي  به شرط گرفتن خداوند در مورد
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مانع آنان  ،خود را به پايان رسانيدند ي و هنگامي كه زنان را طالق داديد و مدت عده
  .ازدواج كنند )سان ديگريسابق يا با ك( نشويد كه با شوهران

  فرمايد: و مي
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، مادامي كه ايمان نياوريدبه ازدواج مردان مشرك در )زنان و دختران خود را( و

  نياورند. 
مردان را ، نكاح ي است كه خداوند در مسئله جهتاين  آيه از به اين دوالل داست

گويي اولياء زن را مخاطب ، دهد ها را مورد خطاب قرار نمياست و زن مخاطب قرار داده

 دهد كه مانع برگشت دختران خود به سوي شوهرانشان با نكاح جديد نشويد و قرار مي
  نياوريد.دختران خود را به عقد مشركين در

يه در مورد او نازل كند كه آ يسار روايت مي بن عقلبخاري از م ،يهآدر مورد سبب نزول 
آورده بودم ود كه خواهرم را به نكاح مردي درجريان از اين قرار ب و گفت شده است

به او ، مرد براي خواستگاري خواهرم آمد ،سپس طالق داده شد و هنگام اتمام عده
نه  ؟خواهي الق دادي و حاال دوباره او را ميآوردم ولي او را طدراو را به عقد تو : گفتم

او زنش را دوست داشت ، نخواهم آوردعقد تو در كنم و او را به هرگز چنين كاري نمي

من هم خطاب به ، يه را نازل كردآخداوند اين ، داشت و زنش هم او را دوست مي

همين كار را انجام  :پيامبر فرمود. آورم ميهمين حاال او را به عقدش در: گفتم جپيامبر 
  بده.

  : فرمايد ي نساء در مورد مهريه مي سوره 4 ي يهآخداوند در 

�mv��u��t���sw����x�£��¢��¡�������~��}��|��{��z��yl  
   :������'   

پس اگر  .اي خدايانه بپردازيد اي خالصانه و فريضه هيهاي زنان را به عنوان هد مهريه و  
 )دريافت داريد و( آن را ،با رضايت خاطر چيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند

   .حالل و گوارا مصرف كنيد
  مايد:فر و مي
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هر چند مال فراواني هم مهر  ،و اگر خواستيد همسري را به جاي همسري برگزينيد  

آيا  .مال دريافت داريدبراي شما درست نيست كه چيزي از آن  ،يكي از آنان كرده باشيد
و   ؟!).مگر مؤمنان را چنين كاري سزد؟! (داريد آن را دريافت مي ،با بهتان و گناه آشكار

و حال آن كه با يكديگر آميزش  ؟آن را بازپس بگيريد )سزاوار شما است كه( چگونه
مان زنان پي )گذشته از اين( ايد و ايد و هر يك بر عورت ديگري اطّالع پيدا كرده داشته

ي را حالل يامر زناشو ،و خداوند برابر آن( اند از شما گرفته )هنگام ازدواج( محكمي
   . )نموده است

   :كند راء به اعالم كردن نكاح اشاره ميعف بن حديث ربيع دختر معوذ
 3A(���	
 � �� �+ �� �% �#A ��  ج&� (� �� (T(� c �d �I (�
 ��(@ �j �+ ���� �c�@ � �� �+ �A(� �� �h
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ه دف زدن و ها شروع كردند ببا من نشست و كنيز ومد آپيش من  بحدر ص جپيامبر 
شان كه در روز بدر كشته شده بودندگريه  رفته با صداي گريان بر پدرهاي از دست

  (بخاري). بس كنيد همانند قبلي بخوانيد: خطاب به آنها فرمود جپيامبر ، كردند مي

 آيا: پيامبر فرمود، ر رفته بودمبه عروسي زني از انصا: فرمايد ه ميشه كيا حديث عاي

  )(بخاري. آيد انصار از آن خوششان ميچون ، يدآالت موسيقي همراه داشت
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  محرمات نكاح

در، ادختران بر ها، ها، خاله عمه دران، دختران، خواهران،ايمان داريم كه ازدواج با ما
 اشد،در صورتي كه با مادرش آميزش كرده ب مادر زن، دختر همسر دختران خواهر،

  . حرام استاش  جمع ميان دو خواهر و ميان زن و عمه و خاله نامادري،

نيز حرام  دادنشير باشود  با نسب حرام مي كه داريم كه هر آنچههمچنين ايمان 

با نسب حرام  كه زنيهر  خالصهبه طور  وبنابراين مادر و خواهر شيري ، گردد مي

  . ددگر حرام مي با شير دادن نيزمانند آن د وش مي

  : فرمايد ميخداوند 
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 ،خواهرانتان ،دخترانتان ،ما حرام نموده است ازدواج با مادرانتانخداوند بر ش  

 ،اند مادراني كه به شما شير داده ،خواهرزادگانتان ،برادرزادگانتان ،هايتان خاله ،هايتان عمه
دختران همسرانتان از مردان ديگر كه تحت  ،مادران همسرانتان ،خواهران رضاعيتان

ولي اگر با مادرانشان  ،ايد و با مادرانشان همبستر شدهكفالت و رعايت شما پرورش يافته 
همسران  ،بر شما نيست )در ازدواج با چنين دختراني( گناهي ،همبستر نشده باشيد

مگر آنچه  ،دو خواهر را با هم جمع آوريد )باالخره اين كه( و ،پسران صلبي خود
ر كه در زمان جاهليت قلم عفو بر اين كا ،كه با ترك يكي از آن دو خواهر( گذشته است
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و گذشته را ( بيگمان خداوند بسي آمرزنده است ).كشيده خواهد شد ،واقع شده است
كند حال شما را مراعات  و در آنچه برايتان وضع مي( مهربان است )و ،گيرد ناديده مي

    ).دارد مي
  فرمايد: و مي

�mj��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`k��l����m

�r��q��p����o��n�l  :��������   
عمل  ،چرا كه اين كار .اند و با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با آنان ازدواج كرده  

؛  بسيار نادرستي است مبغوض بوده و روش )در پيش خدا و مردم( بسيار زشتي است و
    ).گيرد و در زمان جاهليت بوده است كه مورد عفو خدا قرار مي( مگر آنچه گذشته است

اش اشاره  و عمه و خاله ه حرمت جمع ميان زنب جهريره از پيامبر ث ابوحدي

  : فرمايد مي

� ��(B�	� �% �� (h�' ���
 � s �� �� �� � ��(B �d �+ �� (h�' ���
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  (بخاري). اش درست نيست جمع بين زن و عمه و خاله

ب حرام با نس كه نچهآفرمايد كه هر  ره ميشه به تثبيت اين قاعده اشاايو حديث ع

  : گردد خوارگي هم حرام ميباشد با شير
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 ي حفصه را به خانه ورود ي شه بود كه صداي مردي را شنيد كه اجازهنزد عاي جپيامبر 

: شه گفتـ عاي حفصه يعموي شير كنم فالني باشد ـ فكر مي: فرمود جپيامبر ، خواهد مي
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پيامبر ؟ ز بودجايبر من وارد شدنش آيا ـ  شهي عايعموي شير اگر فالني زنده بود ـ

(مسلم و . گردد خوارگي هم حرام ميد با شيرشوهر چه با نسب حرام ، بله: فرمود
  بخاري)

  نكاح موقت و ازدواج با غيرمؤمنينباطل بودن 

 انمسلم زن و ازدواج، شود آن ميازدواج موجب بطالن دار بودن  مدتايمان داريم كه 
  .مشروع استباطل و غيرسلمان مغير مرد با

ازدواج موقت اشاره  به حرام بودن نكاح متعه ياجهني  ي حديث ربيع پسر سبره

  : فرمايد مي جپيامبر ، كند مي
 � �" fU���
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اما خداوند آن را تا ، استمتاع موقت از زنان را داده بودم ي اي مردم من به شما اجازه

ي دارد همه را رها كند و مهريه و يروز قيامت بر شما حرام كرد كسي كه از چنين زنها
  (مسلم). دراست نگيكه به آنها داده  را صداقي

و خوردن  (صيغه) در روز خيبر از نكاح متعه جپيامبر : فرمايد و حديث علي كه مي
  )(مسلم و بخاري. گوشت خر اهلي نهي فرمود

  : فرمايد بودن ازدواج با مشركين اشاره مي مشروعي بقره به نا سوره 221 ي يهآ

�mt���s��r��q��pu� �|��� �{� �z��y� � � �x� �w��v}����
ol :
���� ���   
مادامي كه ايمان  ،نياوريدبه ازدواج مردان مشرك در )زنان و دختران خود را( و

ي يا ثروت يا يزيبا( گمان غالم مؤمني از مرد مشركي بهتر است اگرچه و بي .نياورند
   .)و دل از كفتان ربوده باشد( شما را به شگفتي انداخته باشد )موقعيت او
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   فرمايد: و مي
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اين زنان براي آن ، آنان را به سوي كافران برنگردانيد. هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد
  ، و آن مردان براي اين زنان حالل نيستند. مردان

ز بود اما خداوند اين حكم را جاي ي اسالم ازدواج مشركين با زنان مسلمانر ابتداد
  . آن را حرام كرد سخ فرمود و براي هميشهن

  حقوق زوجين

بر مرد نفقه و ، گردد واجب مي اي بر طرفين جانبهدوواج حقوق دبه محض انعقاد از
معاشرت نيك و تشويق زن به عبادت و بر زن محافظت از خانه و فرزندان و 

شود الزم چي از دستورات الهي نفرمانبرداري از شوهر در صورتي كه منجر به سرپي
  . شود مي

  : فرمايد اشاره مي با زنان نساء به معاشرت نيكو ي سوره 19 ي يهآخداوند در 

m� �´��³µ��¸��¶���¿��¾��½��¼��»��º���¹
���Â��Á��Àl  :�������(   

 و اگر هم از آنان ،معاشرت كنيد )در گفتار و در كردار( و با زنان خود به طور شايسته
زيرا كه چه  )ي نگيريديشتاب نكنيد و زود تصميم به جدا( كراهت داشتيد )به جهاتي(

   .بسا از چيزي بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار بدهد
  : فرمايد مي جپيامبر 
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، اند هچون آنها از استخوان پهلوي چپ آفريده شد، خواهان رفتار نيك با زنانتان شويد

پس ، ماند مينيد كج را رها ك و اگر آن، شود را راست كنيد شكسته مي بخواهيد آناگر 
  (بخاري). را به خير و نيكي وصيت كنيد در مورد زنان همديگر

   :فرمايد مي يحديث ديگر و در

پسندد چيز  ي بد نگويد چون اگر اخالقي از او را نميهيچ مرد مؤمني از زن مؤمن
  )بپسندد. (مسلم در او هست كه آن راديگري 

   :يا حديث
ما ش ي من از همه و اش از همه بهتر باشد خانوادهشما كسي است كه كه براي  بهترين

  )ماجه (ابن. ام بهتر هستم نسبت به خانواده
او در  :گفتندايشان در جواب ، ال شدؤدر خانه س جشه در مورد كار پيامبر ياز عا

  )(بخاري. رفت نماز بسوي نماز ميكرد و هنگام  اش كمك مي كارهاي خانه به خانواده

  : فرمايد جوب نفقه اشاره ميره به وبق ي سوره 233 ي يهآ

�m���å¬��«���ª��©���¨���§l  :
�������   
الزم است خوراك و پوشاك  )يعني پدر( بر آن كس كه فرزند براي او متوّلد شده

  شايسته بپردازد.  ي به گونه )ييتوانا ي در آن مدت به اندازه( مادران را

   فرمايد: مطلقه چنين ميزنان ي  دربارهو 

�mj��i��� �h��g��fk���s��r��q��p��o��n��m��lt����w��v��u
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خرج  )توان خود ي به اندازه ،دهندهبراي زن شير( ي خودياز دارا ،آنان كه دارا هستند  
 ،از چيزي كه خدا بديشان داده است خرج كنند ،و آنان كه تنگدست هستند ،كنند

   . سازد كه بدو داده است مكلّف نمي بدان اندازه خداوند هيچ كسي را جز
يه هرچند در مورد زنان مطلقه است اما اگر نسبت بدانها واجب باشد به طريق آاين 

ين اولي نسبت به زنان ديگر واجب است چون واجب بودن نفقه براي مطلقه براي ا
  . اند است كه مدتي با هم زندگي كرده

 است آمده آناز  كه در بخشي دنكن ع را روايت ميالودا م و ديگران حديث حجهلمس
  : فرمود جكه پيامبر 

  . را به صورت شايسته بپردازيد خوراك و پوشاك زنان بر شما واجب است آن
   :فرمايد حضرت عايشه مي
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ي كافي به ما  نفقه، سفيان مرد بخيلي استابو گفت: جپيامبر  به مادر معاويههند 

 را انتو فرزند توآنچه كفاف : فرمود جپيامبر ، دهد مگر اينكه از او دزدي كنم نمي

  )(بخاري. اي شايسته از مال او بردار كند به گونه مي

به جهنم با تشويق آنها اش از آتش  خانواده حفظي مرد نسبت به  و در مورد وظيفه

  فرمايد: اطاعت از خداوند، مي

�m��Ã����µ���´��³��²���±���°��¯��®��¬��«l  :/.�"����   
 ي وزخي بر كنار داريد كه افروزينهخويش را از آتش د ي خود و خانواده !اي مؤمنان

  آن انسانها و سنگها است.
د و از يهدآنان را به فرمانبرداري از خداوند دستور : فرمايد آيه ميقتاده در تفسير 

د يد در ميان آنها مطابق فرامين خداوند رفتار كنيبر حذر داررا سرپيچي فرامين الهي آنها 
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ر زد تنها بخاطر خداوند آنها را مورد سرزنش و اگر سرپيچي از آنها س، ديو ياريشان كن
  . مالمت قرار دهيد

   كند: به خاطر قيام به اين امر مدح مياش اسماعيل را  بندهخداوند در آياتي از قرآن 
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��g��f��e��d��c��b���al  :/.�0�' − ��   
اى پيامبر بود  وعده و فرستاده از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست و در اين كتاب

داد و همواره نزد پروردگارش  و خاندان خود را به نماز و زكات فرمان مى )54(
  .پسنديده[رفتار] بود

  : فرمايد مي جپيامبر 
 �� T �� �� ��
 �� �/� �� ( 2
 ($(B�� (+ �� � �+ x.K�� T �� Z �73� �I �� ��
 �� Z �73� �I �K �� �� ($(� ��' (� ��
 �� �� �l ��	
 �� ($(B�� (+ �� � �+ x.K

� ��(B�� (+ �� � �+ xp�	K�� T �� �� � �� (l � �; (�� �� (� xp�� (+
 �� �h�' ���
 �� ($(B�� (+ �� � �+ x.K�� T ��5Y"� ����S��[3Z 
محاسبه خواهيد  افراد تحت مسئوليت خودهر كدام از شما مسئول هستيد و در مورد 

اش و زن در برابر شوهر و  مرد در مقابل خانواده ،دستانشامير در برابر زير، شد
   (بخاري) .استفرزندانش مسئول 

  : فرمايد اش چنين اشاره مي در مقابل خانواده زن ي نساء به وظيفه ي سوره 34 ي يهآ

m��V��U��T��S��R��Q���PW������ml  :�������' 

 )اوامر خدا و مطيع دستور شوهران خود( بردارپس زنان صالحه آناني هستند كه فرمان 
 و اَسرار )و خويشتن را از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذير محفوظ( بوده

  .دستور داده است )آنها( ؛ چرا كه خداوند به حفظدارند را نگاه مي )ييزناشو(
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و حقوق  دار خداوند هستندرد كه مطيع و فرمانبدان مي را زناني خداوند زنان صالح

هستند كه حفظ آنها در غياب  ييچيزها كنند و نگهدار انشان را رعايت ميشوهر

  . اموال و فرزندانشاناست از قبيل عورت و  نانآ ي انشان به عهدهشوهر
  : فرمود ي كه قبالً ذكر شددر حديث جپيامبر 

��"� � �%:�� I�� X,$ ^�$�� B��&� �5 »ول و زن در برابر شوهر و فرزندانش مسئ
  . »است

كه بر زن واجب است همسري نيكو براي  دارداشاره به اين  جپيامبر  حديثي ديگر از
   :شوهرش باشد و هرگز از همبستري با وي سر باز نزند

 �� (l � �H y�B �r �p �7(F �0��
 � ��B�� �,�	 � �� (l � �; �Y
 ��(@ oh �� (l� �� �� �h�' ���
 ��H� �� 
 �-()5Za��[3"� ����Y 
و بسترش را  دخواند ولي زن با او همبستر نش فراصي زنش را به بستر هرگاه شخ

  )(بخاري. تا زماني كه برگردد فرستند فرشتگان بر او نفرين مي ترك كرد

  : فرمايد در حديث ديگر مي

 وما بِإِذْنه إِلَّا بيته في َتأْذَنَ وَلا بِإِذْنه إِلَّا َشاهد وزوجها تَصوم أَنْ للْمرْأَةِ يحلُّ َلا
نْ أَْنَفقَتنْ نََفقَةٍ مرِ عغَي رِهأَم ى فَإِنَّهؤَدي هإِلَي شَطْرُه  

د فرشتگان تا صبح بر هرگاه زن در حالي بخوابد كه بستر همسرش را ترك كرده باش 
  )(بخاري. فرستند او نفرين مي

  : فرمايد در حديث ديگري مي
 (h �' � �d �(	 3�( ��  �O �6 �Q � (� ��O �6 Q �' � �� �� ($(Q -(�(� ��() ($(B� �� (� �= �-g �H �� �� ($(Q -(�(� ��() x� (�� �S � �� �l � �; �� �/K ���H =�' ( N �� � �+ �p

 �L ��i �S ($��	() :�& �G �" �$ �Q(� �@ (L (� ��'Y"� ����S��[3Z 
او و  ي با اجازه براي هيچ زني روا نيست كه در حضور همسرش روزه بگيرد مگر

وي  ي همسرش به خانه راه دهد، و اگر مالش را بدون اجازه ي كسي را بدون اجازه نبايد

  (بخاري). گردد ميبر مردبه  (ثواب) آن نصف در راه خدا داد
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سنت  ي را به خاطر روزه مردنبايد حق كند چون  را از روزه گرفتن منع مي پيامبر زن

 ي سنت است چون در روزه ي روزه ،حضرت از روزه منظورروشن است كه ، ضايع كند
  . فرض اجازه گرفتن از كسي مشروع نيست

ي از خداوند پوشيده نيست كه اين اطاعت و پيروي مقيد است به اينكه منجر به نافرمان
از انصار دخترش را به زني  :است كه فرمودشه روايت شده نشود چون از حضرت عاي

و  ،جريان را براي حضرت تعريف كرد، ن ريخته بودموي سر آن ز، آوردعقد كسي در
پيامبر ، موي ديگري به او پيوند داده شود تا به وي دستور داده استكه همسرش  گفت

  )(بخاري. است نفرين فرستاده كنند كه موي پيوند مي خداوند به زناني ،نه: فرمود ج
منجر  ورتي كهاطاعت نكردن زن از شوهرش در ص«بخاري در بابي تحت عنوان  امام

  . است كردهاين حديث و احاديث ديگري را روايت » به نافرماني از خداوند شود
  : نافرماني و جدايي ميان زن و مرد

 جاي مرد بايد . اگر نتيجه ندادبايد نصيحت شود ، ابتدا زني زنترس از نافرمان مهنگا
سواك يا  چيزي مانند به آرامي و با و اگر باز هم نتيجه ندادكند  با او جداخوابش را 

اگر اختالف شديد شد و احساس جدايي ميان آنها به وجود آمد ، او را بزند امثال آن
گاه به فقه از آبايد به تحكيم پناه برند به اين صورت كه دو نفر عادل و اهل تدبير و 
تا اختالف و ، نزديكان زن و مرد را به عنوان داور جهت حل اختالف انتخاب كنند

  . ندنشود برطرف ك را كه منجر به جدايي مي ييچيزها

  : فرمايد خداوند مي

�mW��_�����^��]��\��[��Z���Y��X`����a
��mf��e��d��c��bl  :�������'  

اگر ( پند و اندرزشان دهيد و ،و زناني را كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد
و با ( خويش را جدا كنيد از همبستري با آنان خودداري كنيد و بستر )مؤثّر واقع نشد
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 آنان را )و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهي جز شدت عمل نبود .يديايشان سخن نگو
گانه را  ترتيب تنبيه سه( پس اگر از شما اطاعت كردند .) بزنيدبه آراميتنبيه كنيد و (

   .يديجوايشان ن )تنبيه( راهي براي )مراعات داريد و از اخف به اشد نرويد و جز اين
ي مرد كه خداوند رنشوز عبارت است از سرپيچي و خودداري كردن زن از فرمانبردا

خداوند براي ، شود چنين نافرماني موجب قطع نفقه مي، است كردهبر زن واجب 

از قبيل رفتار خوب و حسن  وظايفشآن توصيه به وعظ و يادآوري زن به  ي معالجه

اگر وعظ ، را مشروع فرموده است شوهر بر خود ي قوامهمعاشرت با شوهر و اعتراف به 
ي يشون را رها كند و از انجام عمل زناو اندرز مفيد واقع نشد بايد مرد همبستري با ز

بايد بصورتي باشد نزدن وي ، ساز نبود بايد او را بزنداگر باز هم كار، داري نمايددخو
عباس روايت  ابناز ، شودوي كه موجب شكسته شدن استخوان و ايجاد زخم در بدن 

  . بايد زدن خفيف باشد و با سواك صورت گيرد گفتكه است شده 
زن هيچ وقت  جآوري است اين است كه بدانيم پيامبر ياد ي موردي كه اينجا شايسته

 :و همچنين فرمود، مگر در راه خدا چيزي را نزدبا دستش هيچ حتي  زد،را ن و خادمي
  . نيستند نمسلمانازنند بهترين  كساني كه زنانشان را مي

  : فرمايد در حديثي مي جپيامبر 

 (/ K��	
 (� (%U (� � �� �, (��� �¹ �Z �� (�� �,	
 �� � �l �$ �H �' �� �
 Z �I �� �r�' ��(�  �¹ �� Y"� ����S��[3Z 
ر تروز با او همبسدر پايان اش نزند سپس  رش را مانند بندههيچ كدام از شما همس

  بخاري)(. شود
  روايت فرموده است.» كراهت زدن زن«بابي تحت عنوان  در ث راامام بخاري حدي

زناني از : عمر آمد و گفت. كنيزان خداوند را نزنيد: فرمايد مي جپيامبر همچنين 
به آنان دستور زدن داده شد و مردان آنها را كتك ، دستورات همسرانشان سرپيچي كردند

دند كه تعدادشان به هفتاد نفر مع شج ي پيامبر جماعت زيادي از زنان اطراف خانه، زدند
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ي پيامبر براي  خانوادهرسيد و همه از شوهران خود شاكي بودند و كساني بهتر از  مي

  )حبان و حاكم د و احمد و ابنو(ابوداو. كردنددفاع از خود پيدا ن

  : فرمايد خداوند مي

�m��z���������y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n
~��}��|����{_���`�����e����d��c�����������b��al  :��������   

ي ميان يجدا )كه اين كار باعث( ترسيديد )ميان زن و شوهر اختالفي افتاد و( و اگر  
انتخاب كنيد و ( همسر ي و داوري از خانواده ،شوهر ي داوري از خانواده ،آنان شود

خداوند آن  ،ح باشنداگر اين دو داور جوياي اصال .بفرستيد )براي رفع و رجوع اختالف
ي زيبا و ييا جدا ،سازش نيك و خداپسندانه :كمك نموده و در يكي از دو كار( دو را

از ( آگاه )بر ظاهر و باطن مردمان و( بيگمان خداوند مطّلع .گرداند موفّق مي )معقوالنه
فرمايد هنگامي كه ترس جدايي زن و شوهر  خداوند توصيه مي  .است )نيات همگان

د داوري از نزديكان زن و يكي از نزديكان مرد جهت صلح يا جدايي در ميان احساس ش
بايد آن دو داور از نزديكان زن و مرد باشند چون آگاهي بيشتري در ، فرا خوانيدآنان 

هوا و هوس آنها  جهل و ي مورد آنها دارند و بايد اهل عدالت و آگاهي باشند تا غلبه
خداوند حاصل شدن توافق ميان زن و مرد را به  ،عادالنه بودن داوري نشودموجب نا

�{�� :فرمايد مي، است ط كردهاين دو نفر داور مربو ي اراده �|�� � �{��z�� � � � � � � �y

~ i 

بنابراين الزم است كه دو داور نهايت تالش خود را براي ايجاد سازش ميان زن و 
اگر پشيمان ، مايندو آنان را به ياد خدا و همنشيني خود توصيه ن، شوهر به كار ببرند

ر جدايي دصالح و رسد و اگر اين كار انجام نشد  ند و توبه كردند كار به پايان ميشد
  . بود ميان آنها جدايي افكنند
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  ممكن باشدآن غير ي ازدواج در صورتي كه ادامهعقد سخ ف

آن يكي از مواردي است  ي ايمان داريم كه فسخ ازدواج در صورت ممكن نبودن ادامه
ن فسخي گاهي با لفظ طالق از چني، رائه داده استايعت اسالم جهت حل مشكل كه شر

كه عبارتست از اينكه مالي از طرف زن به شوهر  با خلع گيرد يا طرف مرد صورت مي

درخواست طالق از طرف زن بدون وجود هيچ  .شود تا زير نكاح مرد نماند داده مي
سنت صورت گيرد بايد در زمان پاك  براي اينكه طالق مطابق گونه مشكلي حرام است.

و در اين مدت مرد با وي نزديكي نكرده باشد، همچنين در  بودهشدن زن از قاعدگي 
  طالق بايد دو شاهد حضور داشته باشند. 

  : فرمايد ميهنگامي كه الزم باشد عيت طالق مورد مشروخداوند در 

�m��o��I���H��G��F��E��D��C��B��Al  :WV<���   
 آنان را در وقت فرا رسيدن عده ،وقتي كه خواستيد زنان را طالق دهيد !براي پيغم

اي كه شوهرش در آن با او نزديكي نكرده  يعني آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه(
و دقيقاً مالحظه كنيد كه زن سه بار ايام ( و حساب عده را نگاه داريد ،طالق دهيد )باشد

  يكديگر نشود). ي تا نژادها آميزه ،رساندپاكي خود از حيض را به پايان 

  فرمايد: و مي

�m��®�����}��|��{��z��y��x��w����v��u������t��s��r��ql  :
�������   

گناهي بر شما  ،طالق دهيد )به عللي( اگر زنان را قبل از آميزش جنسي و تعيين مهر
  مند سازيد. رهبه )اي مناسب حال خود با هديه( آنان را )و در اين موقع( نيست

  : فرمايد اشاره مياز طرف زن به هنگام نياز بقره به مشروعيت خلع  ي سوره 229 ي يهآ

�m¯���®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤���£��¢��¡���°��
��Ì��½���¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±l  :
������( 
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ايد  بديشان داده )ايد يا مهر ايشان كرده( براي شما حالل نيست كه چيزي از آنچه 
بترسند كه نتوانند حدود خدا را پابرجا  )شوهر و همسر( مگر اين كه ،بازپس بگيريد

گناهي بر  ،بيم داشتيد كه حدود الهي را رعايت نكنند )اي گروه مؤمنان( پس اگر .دارند
   ).و در برابر آن طالق بگيرد( ايشان نيست كه زن فديه و عوضي بپردازد

و يا مهريه  تمام درست نيست كه زنان را مجبور كنند به اينكهيعني براي مردان 
، مگر اينكه زن و مرد با هم درگير شوند و زن پس گيرندقسمتي از آن را از زنان باز

ي خشم او شود كه در اين صورت گناهي بر زن  مراعات كند و مايهنتواند حقوق مرد را 
و طالق بگيرد، مرد نيز بازگرداند  نيست كه آنچه را كه مرد به او بخشيده است به او

   تواند آن را قبول كند. مي

  : كه روايت شده است عباس ابن از
 #A(���	
 �|() �¥ �D �S (�� (�� �< (� � (�(�� �� �h �' �� �
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اي پيامبر خدا من در دين : آمد و به او گفت جپيامبر شماس پيش  بن قيس بن زن ثابت 

 :است كه آمده يدر روايت ديگر، ترسم مي رولي از كف از چيزي ناراضي نيستمو اخالق 

و ، بله: گفت؟ دهي آيا باغش را به او پس مي: فرمود جپيامبر ، توانم او را تحمل كنم نمي
  )(بخاري. دستور داد كه از همسرش جدا شود پس، گرداندباغ را به شوهرش بر

اشند طالق هنگامي كه طرفين هيچ مشكلي نداشته ب درخواستگيري در در مورد سخت
  : فرمايد مي جحضرت 

 �� ���"� �%:�� I"�� B���P #/�^�� ^�7�� �%�,$ `���' ��� p� Z�_� ����Y  
ش بوي بهشت به مشام، طالق كند درخواستهر زني بدون مشكل از شوهرش 

  )(احمد. دسر نمي
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  : فرمايد طالق به شروط طالق سني اشاره مي ي سوره 1 ي يهآ

�m�G��F��E��D��C��B��A���o��I���Hl  :WV<���   
 آنان را در وقت فرا رسيدن عده ،وقتي كه خواستيد زنان را طالق دهيد !اي پيغمبر

اي كه شوهرش در آن با او نزديكي نكرده  يعني آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه(
ام و دقيقاً مالحظه كنيد كه زن سه بار اي( و حساب عده را نگاه داريد ،طالق دهيد )باشد

  .)يكديگر نشود ي تا نژادها آميزه ،پاكي خود از حيض را به پايان رساند
، و در آن پاكي با همسرش همبستر نشده باشد، يعني طالق بايد در پاكي صورت گيرد

در پاكي كه با آنها همبستر : فرمايد مي» G��F«مسعود در مورد لفظ  ابن

  . ايد نشده

عمر زنش را در دوران قاعدگي  ابن :فرمايد عمر كه مي ديث امام بخاري از ابنيا ح
پيامبر فرمود: به او بگو زنش ، عمر جريان را براي حضرت تعريف كرد، طالق داده بود

را برگرداند تا از حيض پاك شود سپس اگر خواست او را پيش خود نگاه دارد يا طالق 
اي است  ان عدهاين هم، بدهد ولي بايد قبل از همبستر شدن با او طالق را جاري سازد

  . كه خداوند بدان دستور داده است
  : فرمايد به گواهي دادن بر طالق اشاره مي طالق ي سوره 2 ي يهآ

�m��z��y��x��w��v��u� � �t���s��r��q��p
��p~��}��|���{l  :WV<���   

اي نگاه  يا ايشان را به طرز شايسته ،آنان نزديك به پايان آمد ي و هنگامي كه مدت عده
آنان دو  )يينگاهداري و يا جدا( و بر ،اي از ايشان جدا شويد و يا به طرز شايسته ،ريددا

هيچ يك از  ،تا اگر در آينده اختالفي روي دهد( ،مرد عادل از ميان خودتان گواه كنيد
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و ( و گواهي دادن را براي خدا اداء كنيد )شوهر و همسر نتوانند واقعيت را انكار كنند
   ).يديو از هيچ كدام جانبداري ننما ،محض رضاي خدا باشدشهادت  ي انگيزه

طالق سني طالقي است كه در پاكي بدون جماع : فرمايد امام بخاري در صحيحش مي
  . صورت گيرد و دو گواه بر آن شهادت دهند

  طالق و انواع آن تعداد

براي بار  اگراما ، داردپيش مرد را حق رجوع زن  ،كه بعد از دو بار طالقايمان داريم 
آورد مگر بعد از اينكه با  ل نيست كه او را به نكاح خود درسوم وي را طالق بدهد حال

ي كه زنان براي سه پاكي است و گذراندنزنان حائض  ي عده .ازدواج كند يمرد ديگر

د سه ماه است و براي زنان حامله وضع نبه سن حيض نرسيده باش افتند يا در حيض نمي
عده نگه بايد چهار ماه و ده روز  است انشان فوت كردهشوهر زناني كه .حمل است

  . دارند
  فرمايد: خداوند مي

�mw��vx�����Ì��}��|��{��z��yl  :
������(   
بعد از دو مرتبه  .آن طالقي كه حق مراجعت در آن محفوظ است( طالق دو بار است

يا  )و عادالنه( يستهشا ي به گونه )زن( نگاهداري :)يكي از دو كار را بايد كرد ،طالق
حق  ،بعد از طالق سوم .و بايستگي و به دور از ظلم و جور( با نيكي )او( رهاكردن

شود مگر بعد از ازدواج راستين با شوهر ديگري و وقوع طالق ميان  مراجعت سلب مي
   ).او و شوهر اخير

  فرمايد: مي ي طالق سوم درباره و

�mí×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í���l  :
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از آن به بعد زن  ،او را طالق داد )بار ديگر باز هم ،بعد از دو طالق و رجوع( پس اگر
و با او آميزش جنسي ( مگر اين كه با شوهر ديگري ازدواج كند ،بر او حالل نخواهد بود
   .)؛ نه موّقتي و فريبكارانهو جدي صورت گيردنمايد و ازدواج واقعي 

  فرمايد: ن مطلقه چنين اشاره ميي زنا و به عده

m��u��l��k��j�����i��hl  :
������	  
شدن  بار پاك  و يا سه( به مدت سه بار عادت ماهانه )بعد از طالق( و زنان مطّلقه بايد

   .)تا روشن شود كه حامله نيستند ،و عده نگهدارند( انتظار بكشند )از حيض
  : نمايد اشاره مي انواع عده ساير طالق به ي سوره 4 ي يهآ 

�m���¹� �¸���¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®�� � �¬��«
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و همچنين زناني كه هنوز عادت ماهيانه  ،اند زنان شما وقتي كه نااميد از عادت ماهيانه
 ،ان سه ماه استآن ي بدانيد كه عده ،متردديد )ايشان ي حكم عده ي درباره( اگر ،اند نديده

   وضع حمل است. ،زنان باردار ي و عده

  فرمايد: اشاره مي روند رانشان از دنيا مياني كه شوهزن ي عده بقره به ي سوره 234 ي يهآ

�mJ� � � � I� � H� � � G� � F� � E� � D� � C� � B� � AK� ���L
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 ،گذارند ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي مي )مردان( او كساني كه از شم  

و هنگامي  )،و عده نگاه دارند( روز انتظار بكشند همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه
گناهي بر شما نيست كه هر چه  ،كه به آخر مدتشان رسيدند و آن را به پايان بردند



   آنچه هر مسلماني بايد بداند     400

و اعمالي موافق با شرع از ( نجام دهندخودشان به طور شايسته ا ي خواهند درباره مي
   . كنيد آگاه است و خدا از آنچه مي )،ايشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند

  ه زن به مردابپوشش زن مسلمان و نهي از تش

به اينكه پوششهاي خود را بر  است ايمان داريم كه خداوند زنان مؤمن را ملزم كرده
زينتهاي خود را جزء  باالي سينه بيندازند وبر  هاي خود را يروسرو افكنند  خود فرو

 ميان فقهامورد اين هر چند در  پيدا است آشكار نسازند ـ يعيطب آنچه كه به طور
تر است و از افتادن در فتنه دليل پوشيدن صورت از مخالفش قويـ و اختالف وجود دارد

به  از تشبهو مردان را  به به مرداناز تش و ايمان داريم كه خداوند زنان را، دورتر است
  .نهي فرموده است انزن

شرف به حفظ را به خاطر  جپيامبر خداوند زنان مؤمن مخصوصاً زنان و دختران 
  : دهد حجاب و داشتن پوشش دستور مي

�mw��v��u����t��s��r��q��p��o��n��mx����y
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به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه رداهاي خود را  !راي پيغمب  
دست كم باز  )بندوبار و آلوده از زنان بي( تا اين كه .وجور بر خويش فرو افكنند جمع

 )پيوسته( خداوند .قرار نگيرند )اوباش( شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيت و آزار
ايد و  كنون در رعايت كامل حجاب سست بودهتاو اگر ( آمرزنده و مهربان بوده و هست

 ).تا خدا با مهر خود شما را ببخشد ،توبه كنيد و از اين كار دوري كنيد ،ايد كوتاهي كرده
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خداوند در . جدا شوندهاي جاهليت و بردگي  از نشانهعلت دستور اين است تا زنان 

و ظاهر  حفظ عوراتن مؤمن را به پايين آوردن نگاه و نور زنا ي سوره 31 ي يهآ

  : فرمايد نامحرمان دستور ميبراي شان هاينساختن زينت
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 )چراني نكنند و چشم( فرو گيرند )از نامحرمان( چشمان خود را :و به زنان مؤمنه بگو  

رند و زينت مصون دا )نامشروع ي با پوشاندن و دوري از رابطه( و عورتهاي خويشتن را
نمايان  )بازوبند ،بند گردن ،خلخال ،گردن ،ساق ،بازو ،سينه ،همچون سر( خويش را

از ( و آن چيزها )دستها ي همچون چهره و پنجه ،از جمال خلقت( مگر آن مقدار ،نسازند
و  ،گردد پيدا مي )تاَطبيع( كه )همچون لباس و انگشتري و سرمه و خضاب ،آالت زينت

تا گردن و سينه و ( ها و گريبانهايشان آويزان كنند خود را بر يقه چارقد و روسريهاي
در معرض ديد مردم قرار  ،شود ي كه احتماالً از البالي چاك پيراهن نمايان ميياندامها
 ،پدرانشان ،خود را نمودار نسازند مگر براي شوهرانشان )اندام يا ابزار( و زينت )نگيرد

پسران  ،پسران برادرانشان ،برادرانشان ،ن شوهرانشانپسرا ،پسرانشان ،پدران شوهرانشان
رواني كه نياز جنسي در آنان  دنباله ،كنيزانشان ،خودشان )كيش هم( زنان ،خواهرانشان
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و كودكاني كه هنوز  )،اشخاص فلج ،پيران فرتوت ،ابلهان ،افراد مخنث :از قبيل( نيست
و پاهاي خود  )،دانند جنسي نميو چيزي از امور ( اند بر عورت زنان آگاهي پيدا نكرده

جلب توجه كند و ( دارند نزنند تا زينتي كه پنهانش مي )به هنگام راه رفتن به زمين( را
همگي به  !اي مؤمنان .دانسته شود )صداي خلخال پاهايشان به گوش مردم برسد و

تا  )ايد توبه كنيد ي كه در برابر فرمان خدا داشتهيتهاو از مخالف( سوي خدا برگرديد
    .رستگار شويد

و تنها  هاي خود بمانند دهد كه در خانه به زنان دستور مياحزاب  ي سوره 33 ي يهآدر 
تبرج و آرايش دوران جاهلي نهي از  را و آنها روندضرورت بيرون صورت در 
  : فرمايد مي

�m��am��l��k��j��i��h��g���fl  :J�8 ���� 

ي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را يكارهاو جز براي ( هاي خود بمانيد و در خانه
ر ميان مردم ظاهر و همچون جاهليت پيشين د )ها بيرون نرويد از خانه ،اجازه داده است

ل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران يو اندام و وسا( ي نكنيدينشويد و خودنما
   .)قرار ندهيد

را  ي آنچند روسري داشت ولتبرج دوران جاهليت عبارت بود از اينكه زن هر 
  . ساخت هايش را آشكار مي بست و گردن و گوشواره نمي

دهد كه نه  مي هدوعپوشانند در حالي كه لخت هستند  به زناني كه خود را مي ج پيامبر 

هريره از ابو .رسد بلكه بوي بهشت هم به مشامشان نميد نشو تنها داخل بهشت نمي
  : فرمود جپيامبر  :كه گفت است روايت شده
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ي يجماعتي كه شالقها، ام كه آنها را نديده دو گروه از اهل آتش هستندپيامبر فرمود: 

در  بر تن دارند زنند و زناني كه لباس دم گاو در دست دارند و مردم را با آن ميهمانند 

مند  شوند و خود نيز عالقه حالي كه لخت و عريان هستند و موجب جلب توجه مردم مي

جدا و خميده است نه داخل بهشت سرشان همانند كوهان شتر ، شوند به ديگران مي

نهايت طوالني به  مسيري بي رسد و بوي آن در شوند و نه بوي آن به مشامشان مي مي

  )(مسلم. رسد مشام انسان مي

زناني كه خود  جپيامبر  :كه كرده استعباس روايت  در مورد نهي كردن از تشبيه ابن

  )(بخاري. ده استكرنفرين  كنند را به مردان و مرداني كه خود را به زنان تشبيه مي

  رحم و ارتباط با نزديكان ي صله

ان را واجب و يان نزديكرحم دستور داده و همكاري م ي ايمان داريم كه خداوند به صله

كه موجب خشم خدا و پيامبر  است م را يكي از گناهان بزرگ شمردهرح ي قطع صله

  . گردد مي ج

  : فرمايد نساء مي ي سوره 1 ي يهآخداوند در 

�m��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
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پروردگاري كه شما را از يك انسان  .پروردگارتان بپرهيزيد )خشم( از !اي مردمان  

بر ( و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ،همسرش را از نوع او آفريد )سپس( بيافريد و
ه همديگر را بدو سوگند ي بپرهيزيد كيخدا )خشم( و از .منتشر ساخت )روي زمين

رحم را  ي و صله( اين كه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد؛ و بپرهيزيد از دهيد مي
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و كردار و رفتار شما از ( زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است )،ناديده گيريد
    ).ماند او پنهان نمي ي ديده

همانطور ، فرمايد رحم را كنار هم ذكر مي ي دستور به تقوي و صلهخداوند در اين آيه 

قراري پيوند عاطفي در ميان نزديكان نيز الزم است بلكه جب است براهللا وا كه انجام حق

ارحام عبارت است ، آيد كه خداوند بدان دستور داده است اهللا بشمار مي حق ي از جمله

محرم ، كند وارث باشد يا نه ، فرق نميكساني كه با هم ارتباط نسبي دارند و از نزديكان
  . باشد يا خير

   فرمايد: خداوند مي

�m����|�����r��q��p��o���n��m��l��kl  :!"���(�   
  .دهد و نيز بخشش به نزديكان دستور مي ،و نيكوكاري ،خداوند به دادگري

داخل در معني احسان است اما خداوند به طور هر چند كه بخشش به خويشاوندان 
است. و ارتباط و نيكي با آنه، كه اين براي تأكيد بر حق آنها خاص آن را ذكر كرده است

شوند ولي آنكه نزديكتر است  در معني خويشاوند، تمامي آنها از نزديك و دور داخل مي

  است.تر  به نيكي شايسته

  فرمايد: خداوند مي

�m��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��Àl  :��67���   
و حق مستمند  )،ي و مودت و محبتيكورحم و ني ي صله :از قبيل( حق خويشاوند را  

و به هيچ وجه باد دستي  ،بپرداز )،زكات و صدقه و احسان :از قبيل( انده در راه راو وام
    .مكن

چنانكه قبل از اين آيات نيز به نيكي دهد  احسان با خويشاوندان ميدر اينجا دستور به 
   با والدين دستور داده بود.
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  فرمايد: در جاي ديگر مي
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جز اين انتظار داريد كه در  ،گردان شويد روي )اسالم ي از قرآن و برنامه( آيا اگر  

آنان كسانيند كه  ؟زمين فساد كنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد
از ( لذا گوشهايشان را ،خداوند ايشان را نفرين و از رحمت خويش بدور داشته است

    .كور كرده است )از ديدن راه هدايت و سعادت( و چشمانشان را ،كر )شنيدن حق
از قطع  خاص صورت و بهاز ايجاد فساد بر روي زمين  عاميه بصورت آدر اين دو 

كساني كه مرتكب اين براي  ندستهتهديد سختي  آياتاين ، كند ي رحم نهي مي صله

  . شوند گناه بزرگ مي

با  پيوند عاطفي برقراري را به خاطر مؤمن رعد عاقالن ي سوره 21 ي يهآخداوند در 

  : فرمايد مدح و توصيف مي خويشاوندان و نيكي با آنها

�m��h��g��f��e���d��c��b��a���`��_��^��]��\��[l  
   :)������   

از ، (ي را كه خدا به حفظ آنها دستور داده استيدارند پيوندها ساني كه برقرار ميو ك  
او با  ي و رابطه ،انسانيت ي پيوند انسان با جامعه ،جهان ي انسان با آفريننده ي رابطه :قبيل

 بدي ي ترسند و از محاسبه و از پروردگارشان مي )همنوعان به ويژه خويشان و نزديكان
    .باشند هراسناك مي )كه در قيامت به سبب گناهان داشته باشند(

را همراه نماز و  فرمايد و آن آشكاري بيان ميي  رحم نمونه ي در مورد صله جپيامبر 

  : كه كند ايوب انصاري روايت ميابو، دهد زكات قرار مي
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به  داخل شدنماي رسول خدا مرا به عملي راهنمايي كن كه موجب : مردي گفت 

نماز  او قرار نده،براي  يخدا را عبادت كن و شريك: فرمود جپيامبر ؟ بهشت باشد
  )(بخاري و مسلم. رحم را به جا بياور ي و صله را بدهمالت بخوان و زكات 

او هنگامي كه هرقل از ، سفيان در حالي كه مشرك بود اين اصل را درك كرده بودابو
خداوند : گويد : ميگفت؟ دهد ال كرد كه شما را به چه دستور ميسؤ جدر مورد محمد 

ترك  اند پدرانتان گفتهك قرار ندهيد و هر چه را ييكتا را پرستش كنيد و براي وي شر

. دهد حم دستور مير ي دامني و صلهبه خواندن نماز و راستگويي و پاككنيد و ما را 
   )(مسلم و بخاري

 شمردهبه خداوند و روز آخرت برهاي ايمان  ي رحم را از نشانه لهصرعايت  جپيامبر 
روز قيامت كسي كه به خدا و  :فرمود جكه پيامبر  است هريره روايت شدهاز ابو، است

د و كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان محترم بداربايد مهمان را  ايمان داشته باشد
  )(مسلم و بخاري. رحم را رعايت كند ي داشته باشد بايد صله

حم را رعايت كند خداوند به ر ي فرمايد كه هر كس صله و در حديث ديگر تأكيد مي

بوهريره ا، كند پيوندش را با او قطع مي د خداوندرا قطع كن پيوندد و هر كس آن او مي

  : فرمود جكند كه پيامبر  روايت مي
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اين مقام  :رحم گفت ي صله، داز آن فارغ ش مخلوقات را آفريد ووقتي كه خداوند 

پذيري كه به آن كس  . آيا نميبله: فرمود؟ برد است كه از قطع رحم به تو پناه ميكسي 
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اي  ،: بلهگفت؟ گسلد كس كه از تو مي پيوندد بپيوندم و بگسلم با آن كه به تو مي
اگر : مودپيامبر فر. پس اين چيز براي تو محقق است: خداوند فرمودپروردگار. 

  : را بخوانيد اين آيهخواهيد  مي

�m��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��nl  :)$[��  
جز اين انتظار داريد كه در زمين  ،گردان شويد روي )اسالم ي از قرآن و برنامه( آيا اگر  

    ؟فساد كنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد
ي منشعب شده از ا رحم شاخه :فرمود جبر كه پياماست هريره روايت شده از ابو

پيوندم و  سي كه به تو بپيوندد من به او ميك: خداوند فرمود، رحمت بيكران خداست

  )(بخاري. كنم با او قطع رابطه ميند ككسي كه تو را قطع 
كسي كه بدان بپيوندد به ، است اوو مرتبط به خداوند يعني رحم اثري از آثار رحمت 

  . دور شده است اوو كسي كه آن را قطع كند از رحمت  رحمت خدا پيوسته
  : و گفتآمد  جكه مردي پيش پيامبر است هريره روايت شده از ابو
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ولي آنها با من قطع ، كنم رم كه با آنها ارتباط برقرار مياي رسول خدا من نزديكاني دا

با آنها با ، نمايند من با بدي رفتار مي باكنم اما آنها  آنها نيكي ميكنند، من به  رابطه مي

  !!كنند مي برخوردجاهالنه  آنهاولي ، كنم بردباري رفتار مي

و هميشه ، اي گويي آنان را شكست داده ،كه گفتي اگر اينطور باشد :فرمود جپيامبر 
   (مسلم) .باشيداشته استقامت  اين روشبر  ي كهبان تو است ماداميشتخداوند پ

گويي خاكستر گرم آنها را سير ، در حديث به معني خاكستر گرم است» المل«لفظ 
از  وكه اين خاكستر را خورده باشد است كسي  . درد اين نوع افراد مانند دردكرده است
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بلكه تنها رنج و عذاب  رسد كاري به آنها نميچيزي از اين نيكو، پيچدبدرد به خود 

  . شود يم آنها بزرگ نصيب

آنان را در درون ، تو با احسان كردن به آنها كه معني كلمه اين است: گويند برخي مي

سر فقط بدي  از آنها ولي كني نيكي مي فراوان به آنان اي چون تو حقير ساختهپست و 

درد آمده ه در پستي و حقارت خود مانند كسي هستند كه از خوردن خاكستر ب، زند مي
  . باشد

مطعم روايت شده  بن كند از جبير ي رحم را قطع مي ه شخصي كه صلهدر خصوص گنا
   :شنيده است كه فرمود جكه از پيامبر 

h>�U"� ^�� -M�/ 0 Y��,$ K���Z 
گناه « امام بخاري در باب  .شود نمي كند وارد بهشت ي رحم را قطع مي كسي كه صله

  . ده استحديث را نقل فرمواين » رحم را قطع مي كند ي كسي كه صله

  ججججاي از فضائل اخالقي پيامبر  شمه

يده شده و خداوند وي را براي تمام كردن مكارم اخالق برگز جايمان داريم كه محمد 
با كسي كه  كه بود اينوي  و آدابو خوي خلق و از  است به بهترين شيوه تربيت كرده

، بخشيد كرد مي ع ميكه حقي را از او منو به كسي ، كرد بريد رابطه برقرار مي از وي مي

كرد به  با كسي كه با او بدرفتاري مي،گذشت از كسي كه در حقش ظلم روا داشته بود مي

گذاشت و با كوچكترها به مهرباني رفتار  كرد، به بزرگترها احترام مي نيكي رفتار مي

  . خدافرمود مگر به خاطر  از خشم و غضب پرهيز مي توانست تا آنجا كه مي نمود و مي

  : فرمايد مي پيامبرش را چنين مدحند خداو

�m���o��n��m�����l��kl  :/]���'   
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   . تو داراي خوي سترگ (يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي  
 :ندگفتايشان در جواب  سؤال شد ،مادر مؤمنين، شهاز عاي جدر مورد اخالق پيامبر 

  )(مسلم. اخالق وي قرآني بود
از عبداهللا . بود از قرآن براي دعوت مردم به مكارم اخالق اي ي زنده مجسمه جپيامبر 

و هميشه بود ندهنده  اخالق و دشنامبد ج: پيامبر است كه گفت پسر عمرو روايت شده

  ان است. (مسلم و بخاري)تنتري اخالقبهترين شما بافرمود:  مي

كننده   يناخالق و نفردهنده و بد دشنام جپيامبر  است كه ايت شدهواز انس پسر مالك ر

چه شده  او را :فرمود ديد مي از ما را در حال سرزنش ديگري مي نبود و هنگامي كه يكي

  )(بخاري !آلود شود صورتش خاك ؟است
، زشتي برسدو به بيرون رود  خودش دكه از ح صفتي هر گفتار، رفتار و دشنام يعني

از حد اعتدال فالني خيلي دراز است يعني قدش  »طويل فاحش الطول« :شود گفته مي

متفحش با تشديد ، در گفتار بيشتر است» فحش« ي اما بكار بردن كلمهاست خارج شده 

  . دهد تكلف انجام ميد كه كاري را عمداً، فراوان و با شو بر كسي اطالق مي
بودم يك بار از ايشان  جسال خدمتگذار پيامبر  هد است كه گفت از انس روايت شده

ي كاش اين يا ا، يد چرا اين كار را انجام داديبگويد يا بگو حتي به من اُف نشنيدم كه
  )مسلم و بخاري. (دادي كار را انجام نمي

  : فرمايد اعراف مي ي سوره 199 ي يهآخداوند در 

�m��l��k��j��i��h���g����f��el  :�������((   
وشي پ ور بده و از نادانان چشمگذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دست  

   . كن
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دهد كه مردم را عفو كند و اگر مورد ظلم واقع شد گذشت  خداوند به پيامبر دستور مي

كنند  رابطه مي بخشش كند و با افرادي كه با او قطع كند به كسي كه او را منع مي وكند 
  . دبپيوند

  فرمايد: و مي
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. (هرگز بدي را با بدي، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي. نيكي و بدي يكسان نيست  
اين  ي . نتيجهين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده) با زيباتربلكه بدي و زشتي ديگران را

، به ناگاه تو و ميان او دشمنانگي بوده است كسي كه ميان ، آن خواهد شد كهكار
ني كه رسند مگر كسا ) نميبه اين خوي (و خلق عظيم  .دهمچون دوست صميمي گرد
بزرگي (از ايمان  ي رسند مگر كساني كه بهره ، و بدان نميداراي صبر و استقامت باشند

   . داشته باشند) و تقوا و اخالق ستوده
و عفو و  ،و غضب، بردباري به هنگام جهل به صبر در موقع خشم د مؤمنين راخداون
آنان را از گزند  خداوند اين كار را كردنداگر ، دهد در مقابل بدي فرمان مي بخشش

صميمي خاضع و فروتن همانند دوست  اي آنهانمايد و دشمنان را بر شيطان محفوظ مي

صميمانه اي جز دوستي  يجهنت، سازد چون انسان اگر بدي را با خوبي جواب دهد مي
  . ندارد

  : فرمايد مران مؤمنين را اينگونه تمجيد ميع لي آ سوره 134 ي يهآخداوند در 
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احسان و بذل ، به ي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستيآن كساني كه در حال خوش  
كنند، و  خورند، و از مردم گذشت مي يازند، و خشم خود را فرو مي يو بخشش دست م

شوند و) خداوند (هم) نيكوكاران را  صف نيكوكاران جايگزين مي بدين وسيله در(
   . دارد دوست مي

كنند و كسي را كه در حق  شود آن را پنهان مي افروخته ميني وقتي كه خشمشان بريع

د در حالي كه نشان ي كه خشم و غضب خود را فروكس، كنند كند عفو مي ميآنها بدي 

كند و هيچ كس  ايمان ميباشد خداوند درون وي را پر از آرامش و  آن  اعمالقادر بر 

كسي ، است دهينشاندن خشم ننوش فرو ي اي را بخاطر رضاي خدا برتر از جرعه جرعه
(از  كرده كه خواهان صعود و ترفيع درجات معنوي است بايد كسي را كه به وي ظلم

كسي كه وي را با ببخشايد و  موضع قدرت و در حالي كه توانايي رد ظلم را دارد)
  . قرار نمايدبر  گسلد رابطه مي ش را با اوكند و ارتباط محروم مي

� �� A  :فرمايد مي جپيامبر  در مورد مهرباني با كوچكترها و احترام به بزرگترها� ��"
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را نداند از  نداشته باشد و قدر و ارزش بزرگترها ها رحم و شفقتكسي كه به كوچكتر
  (ابوداوود و ترمذي). ما نيست
  : فرمودند جكه پيامبر  است عمر روايت شده از ابن

دو مرد پيش من آمدند ، زدم مسواك ميسواكي خواب به من نشان داده شد كه با  در
ولي او خطاب ، دادم ترمرد كوچكبه من سواك را ، تر بوداز آنها از ديگري بزرگ كه يكي

   (مسلم) .پس سواك را به او دادم، تر بدهكه به بزرگ: به من گفت
عقل  جسم و صاحبان: فرمود جپيامبر  :است كه گفت مسعود روايت شده بن از عبداهللا

  )(مسلم. آيند د از ايشان مياز اين نظر بع ي كهيسپس آنها، تر هستندبه من نزديك
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ا تنها كساني بودند كه آنه، متأدب شده بودند رفيعاصحاب حضرت به اين اخالق 
كه در زمان  است جندب روايت شده بن از سمره، كردند ترها را رعايت ميحقوق بزرگ

تنها چيزي كه مانع حرف زدن ، كردم بودم و احاديث حضرت را حفظ مي  بچه جپيامبر 

(مسلم و . ندترتر و بزرگ كه اينها مرداني هستند كه از من مسناين بود شد  من مي
  )بخاري

انسان خبر  نمرا به درختي همچو: است كه حضرت فرمودعمر روايت شده  از ابن

در  ،دنباش پنهان هايشبرگزير ه به اذن خدا در دسترس باشد و اش هميش دهيد كه ميوه
وجود ابوبكر و عمر كه از من به خاطر  رخت خرما باشد، وليددل خود گفتم: شايد 

را نگفتم، وقتي كه آنها چيزي نگفتند، حضرت فرمود: درخت خرما  تر بودند آنبزرگ
درخت خرما باشد، پدرم  به دلم افتاد كه ،است، وقتي همراه پدرم بيرون رفتم گفتم: پدر

ر ابوبكر و بردم، گفتم: اگ دادي خيلي لذت مي ر جواب درست مياگ؟ فرمود: چرا نگفتي

دوست نداشتم حرف بزنم.  ددادم، ولي چون شما آنجا بودي د جواب ميبوديشما آنجا ن
  (بخاري)

ي اين خصلت  عفو و گذشت بود. خداوند درباره جاز ديگر سجاياي اخالقي پيامبر 

  فرمايد: مي

�m��h��g��f��e���d��c��b������a�����`��_��~l  :K;-L���� 

پرهيزند، و هنگامي  ل بسيار زشت و ناپسند مي، و اعمان بزرگو كسانيند كه از گناها  
گويند و  دهند و پرت و پال نمي زمام اختيار از دست نميگردند ( كه خشمناك مي

) آورندگان را كنند و بخشم ، و بلكه نفس خود را مهار ميشوند گناه نمي ي آلوده
   . بخشند مي

هرگز به  جپيامبر  ،فرمايد ا مدح ميبخششي كه دارند آنها ر و خداوند به خاطر عفو

  . شد زير پا گذاشته مي الهي حدود وقتي كهخاطر حق خودش انتقام نگرفت مگر 
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  : كند كه فرمود روايت مي ج هريره از حضرتابو

 (� ����	
 ��� (+ �$ �T 6 �Q ��(� d �" C (��	
 ��" (� �?	
 �D �Q() (p �+ � 3e	�(� ��" (� �?	
 ��  متفق عليه)( 5	��
نسان قوي فردي نيست كه انتقام بگيرد بلكه فردي است كه هنگام خشم خودش را ا

  (بخاري و مسلم). كنترل كند
اما خشم به خاطر خدا ، خشم دنيوي است، خشمي كه در اين حديث از آن نهي شده

خاطر  مبر اذيت را برگردد و پيا مي وجب حمد و ستايش و اجر قيامتدر بعضي مواقع م

براي ، آمد اگر حق و حدود خداوند در ميان بود هرگز كوتاه نمي د اماكر خود تحمل مي

كه داراي اشكال و  ديداي  ي ايشان پارچه د و در خانهمثال وقتي كه بر عايشه وارد ش

يا ، كرد از امامت فردي كه مردم را خسته مي و عصباني شد.، بود گوناگون هاي صورت

ها  اين نمونه امام بخاري، خشمگين شدديد  ي مسجد قبله درهنگامي كه اخالط سينه را 

در بابي تحت عنوان ، اند روايت شدهكه در سنت صحيح را هاي ديگري  و نمونه
  . ذكر كرده است» رد آنها به خاطر خداوند جايز استي كه خشم در مويهاچيز«

كه  دفع كنيمكند كه چگونه خشم خود را  يديگر ما را راهنمايي م يپيامبر در حديث

دو : گويد سليمان پسر صرد مي، شده خدا از شيطان راندهرت است از پناه بردن به عبا
يكي از آنها خشمگين ، آنجا نشسته بوديم ما هم، دعوا كردند جنفر در حضور حضرت 

پيامبر ، اش سرخ شده بود چهره ستش را دشنام داد در حالي كه از شدت غضبشد و دو
  : فرمود ج

 �d(� �I �Z �� +� �� #v() ��( �¹ � �� �$� �+ �� �� �- (=��i� �?	
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"�S��[3Z 

 :گفت اگر مي، كند كش مياگر آن مرد آنرا بگويد خشمش فرو كه دانم مي اي كلمهمن 

   رفت. (بخاري) يخشمش از بين م، برم شده به خداوند پناه ميشيطان طرداز 
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متوجه ، برد ان در چنين حالتي به خدا پناه ميوقتي كه انس :اند علما در اين مورد گفته

كسي را بر او  بخواهدخداوند  اگر و اينكه، شود كه فاعل حقيقي تنها خداوند است مي

چون اگر در ، كند با داشتن چنين طرز تفكري خشمش فروكش مي، گرداند مسلط نمي
كه با عبوديت براي ، است عمل كردهمگين شود در حقيقت عليه خداوند اين حالت خش

  . سازگاري ندارد او



 
 

  حالل بودن پاك ها و تحريم نجاسات

ها را بر آنان يبراي بندگانش حالل و پليد راپاك تمام چيزهاي ايمان داريم كه خداوند 
 است حرام نكردهچيزي را ، برداشته است از آنها و سنگيني و زنجيرها را، حرام كرده
مگر  است و به چيزي دستور نداده، دارندضررهاي زودرس يا احتمالي كه  مگر بخاطر

  . شود براي به دست آوردن منفعت و سودي كه از آن حالل ايجاد مي

  : فرمايد ي اعراف مي سوره 157 ي يهآخداوند در 

�m��m� � �l� �k� �j��i� �h��g� �f� � �e� �d
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  كنند از فرستاده ) كساني كه پيروي ميدهم به ژه رحمت خود را اختصاص ميبه وي(  
)ي كه (خدا محمر ) دداند و وصف او را دن و نوشتن نميخواند مصطفي) پيغمبر ام

دهد و از كار زشت  مي ر نيك دستور. او آنان را به كايابند تورات و انجيل نگاشته مي
سازد و فرو  نمايد و ناپاكها را بر آنان حرام مي ها را برايشان حالل مي ، و پاكيزهدارد بازمي

ن قطع مكان نجاست به منظور ي همچويفرسا احكام طاقتجير (اندازد بند و زن مي
و آورد ( در ميطهارت، و خودكشي به عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ايشان به 

او . پس كساني كه به او ايمان بياورند و از رهاند) ل استعمار و استثمارشان مياز ُغ
قرآن نام است و همسان ي پيروي كنند كه (، و از نورحمايت كنند و وي را ياري دهند

  . ، بيگمان آنان رستگارندشده است ) به همراه او نازلهدايت مردمان است و ي نور مايه
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كه خدا ورسولش آن را حرام ، شود كردار، تقرير يا امتناعي مي مل هر گفتار،خبيث شا

  فرمايد: خداوند مي. كرده باشند

�mut��s��r� � �q��p��o��n� �mv� ���yx��w

��}��|��{���zl  :
)*�+����   
(اي پيغمبر! به مردم) بگو: ناپاك و پاك (و حرام و حالل) مساوي نيستند، هر چند كه   

تثال اوامر و با اماك (و حرام) شما را به شگفت اندازد. پس اي خردمندان! (فراواني ناپ
حذر داريد تا اين كه رستگار  ) خدا برمخشاجتناب نواهي يزدان) خويشتن را از (

    شويد.
  )(بخاري. داردنحرام پليد وجود  چيزي جزبعد از حالل پاك  :فرمايد عباس مي ابن

  : فرمايد فع حرج اشاره ميي ر حج به قاعده ي سوره 78 ي يهآ

�m¡������~��}���|���{��z¢�����Æ���¥��¤��£l  :YG��	   
گين را بر دوش شما نگذاشته است (و بلكه تكاليف و و در دين كارهاي دشوار و سن

هنگ و با توان انساني سازگار است. اين في مقرّر نموده است كه با فطرت سالم همايوظا
  .هيم استين پدرتان ابرايدين همان) آ

تنها چيزي ، گردانيم انجامش سخت باشد بر شما واجب نميكه را چيزي ما يعني 

كه مقتضي  روي دادسپس اگر چيزي ، شود كه انجامش ممكن و آسان باشد واجب مي

هر چند موجب نابود شدن همه يا قسمتي از ، دهد تخفيف باشد خداوند بدان دستور مي

و » است رييگ موجب آسان ،مشقت« ي يه قاعدهآبزرگان دين از اين ، واجب شودآن 

  . اند كردهاستنباط » كنند ها را مباح مي حرام ،ضرورات«

  فرمايد: خداوند مي

�m��º����¯���®��¬��«���ª��©��¨��§l  :
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  .خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي
دستورات  ي بنابراين همه، ايم ردهن به خشنودي خداوند را آسان كهاي رسيديعني راه

با حكمي شود  و حرج موجب سنگيني اي هو اگر پديد، هستند آسانيخداوند در نهايت 

  . دارد ميرا با رخصت و تخفيف بر و آن كند ميآسان  آن راديگر 

  فرمايد: خداوند مي

�mS����R��Q��P��OT����X��W��V��Ul  :�������	   
و چرا كه اام سهل و ساده) كار را بر شما آسان كند (خواهد (با وضع احك خداوند مي

است) و انسان ضعيف آفريده شده  ز و اميال خود ناتوانيداند كه انسان در برابر غرا مي
  ). اردو در امر گرايش به زنان تاب مقاومت نداست (

  : كند كه فرمود روايت مي جپيامبر ابوهريره از  
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مغلوب  تعمق بيجا نكند چوندر دين هيچ كس  حقيقتاً دين سهل و آسان است،

و  انو در شامگاه دهنده باشيد و مژده ديگربان هميشتپس محكم و پ، خواهد شد
  (بخاري). يداد خدا باشيد و از وي استعانت جويو قسمتي از شب به ي انسحرگاه
��$� «معني  �� �� ��() x� �r�' ��" #�	
 �&� �? �" ��	 چون  تعمق نكنيد در اعمال ديني زياداين است كه » ��

گيري را رها كند  ود و رفق و آسانعمق كردار فرو ر در كسي و اگر، دش ديمغلوب خواه
  . دمغلوب خواهد شو ناتوان 

بدان اختصاص داده » آسان است دين«ري در صحيحش بابي را تحت عنوان امام بخا
  . است
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در صورتي  ،كهشد مگر اين امر مخير نميهيچگاه ميان دو  جپيامبر : فرمايد شه ميعاي

شد  ولي اگر به گناه منجر مي، فرمود ميرا اختيار  آسانتر كار ،شد كه منجر به گناه نمي

  )(مسلم و بخاري. گرفت از آن فاصله مي بهتر از هر كس

  : كند كه فرمود روايت مي جانس از حضرت 


� �� #6�� �H �� �� 
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  (بخاري). انگيز دهنده باشيد نه نفرت همژد و گير گير باشيد نه سخت آسان

مردم بلند شدند ، پيشاب كرد جعرب باديه نشيني در مسجد پيامبر : گويد ابوهريره مي
، او را رها كنيد و بر روي ادرارش مقداري آب بپاشيد: فرمود ج پيامبر، تا او را بزنند

  )(بخاري. گيري روي و سختتندايد نه  گيري فرستاده شده چون شما براي آسان

روي و  اند اين است كه زياده گيري روايت شده در باب آسان مقصود از احاديثي كه
پسنديده و در هر كاري ، مشروع استمذموم و غير تجاوز از حدود عبادت و امثال آن

  . و مهلكه برهاند گيري است كه انجامش در حد توان باشد و فاعلش را از سخت اين

  تحريم ربا

آن را به  ي و گيرنده .است حرام فرمودهاد، كم باشد يا زيايمان داريم كه خداوند ربا را 

ي جنگ با خود و  را به مثابه و انجام آن، دهد مي وعدهنابودي و عذاب هميشگي 

قرض يا وديعه به  جهت كه هاي بانكي بهره ي بنابراين همه، نمايد قلمداد ميرسولش 

  . آيد مي مردم داده يا گرفته شود حرام و بنا به شريعت الهي بخشي از ربا به شمار

  فرمايد: خداوند مي
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، يا از مشي اي خود به هنگام دوباره زنده شدناز گورهخورند ( كساني كه ربا مي  

ن او ) شيطابنا به گمان عربها خيزند مگر همچون كسي كه ( برنمي )اعي خود در دنيااجتم
رو است كه   ؛ اين از آنرا سخت دچار ديوانگي سازد (و نتواند تعادل خود را حفظ كند)

. و حال آن كه خداوند خريد و گويند: خريد و فروش نيز مانند ربا است يايشان م
اندرز پروردگارش به  . پس هر كهاست و ربا را حرام نموده استفروش را حالل كرده 

نزولي كه قبالً و سود و او رسيد و (از رباخواري) دست كشيد، آنچه پيشتر بوده (
؛ اما كسي كه برگردد (و  با خدا استآن او است و سروكارش ) از دريافت نموده است

  مانند. آتشند و جاودانه در آن مي ) اين گونه كساني اهلمجددا مرتكب رباخواري شود
كند و (ثواب) صدقات  اموالي را كه ربا با آن بياميزد) نابود مي وخداوند (بركت) ربا را (

خداوند هيچ انسان ، و بخشد والي را كه از آن بذل و بخشش شود) فزوني ميو امرا (
   . دارد ناسپاس گنهكاري را دوست نمي

به توجه و كمك به دهد و  سپس به دنبال اين آيات به رباخواران اعالن جنگ مي 

   كند: بدهكاراني كه در تنگنا هستند تشويق مي
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البات) ايد! از (عذاب و عقاب) خدا بپرهيزيد و آنچه از (مط اي كساني كه ايمان آورده  
مؤمن هستيد. پس اگر چنين  ، اگرربا (در پيش مردم) باقي مانده است فروگذاريد

و از ايد، و اگر توبه كرديد ( نگ با خدا و پيغمبرش برخاسته، بدانيد كه به جنكرديد
هايتان از آن شما  اصل سرمايه) يديد و اوامر دين را گردن نهاديدرباخواري دست كش

د، پس مهلت ) تنگدست باشو اگر (بدهكار  بينيد. ه ستم ميكنيد و ن ه ستم مي، ناست
، و اگر (قدرت پرداخت نداشته باشد و شما شود تا گشايشي فرا رسد (بدو داده) مي

بهتر خواهد بود اگر دانسته ، برايتان وام خود را، يا برخي از آن را بدو) ببخشيد ي همه
آن به سوي خدا بازگردانده ) روزي بپرهيزيد كه در و از (عذاب و عقاب باشيد. 

شود ،  شويد؛ سپس به هركسي آنچه را فراچنگ آورده است به تمامي بازپس داده مي مي
   و به آنان ستم نخواهد شد. 

لم و بخاري از ابوهريره مس، ه استكات به شمار آوردربا را يكي از مهل جپيامبر    
  :فرمود جكنند كه پيامبر  روايت مي
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؟ ي هستنديآنها چه چيزهاخدا اي پيامبر : گفتند، از هفت كار خطرناك خوداري كنيد
ربا خواري، خوردن  ،به ناحق كشتن شخص شريك قرار دادن براي خدا، سحر،فرمود: 

  در روز جنگ و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاكدامن.  به دشمن پشت كردن مال يتيم،
در اين  صورتي هر تمام كساني كه بهدال بر اين است كه  نيز عبداهللا بن حديث جابر

  : گويد جابر مي، شوند م شريك هستند همه مجرم شناخته ميجر

 �� �,�	.K1� �

xk  ج  �K �1 Z �� �.� �< �� ($ " �� (�� �S �� �$��(H� �I �� �$ ��(I G �� �� � �� #�	
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همه در حكم و : ربا را نفرين كرد و فرمود انشاهد ده ونويسن گيرنده، دهنده، جپيامبر 
   (مسلم) .جرم آن مساوي هستند

ناك مژده داده خواران را در قيامت به عذابي دردجندب ربا بن در حديث سمره ج پيامبر

  : فرمايد مياست، 
  �p �1 �� �O �� �8 ��' �|() (v� �l �� %�g �@ (v��� �H �' ( s�� �l �� �p ��� ��	
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 �� �� � �� ��� �O �@Y"� ����ZS��[3 
 نهريرفتيم تا به ، مقدس بردند يمينا ديدم كه پيشم آمدند و مرا به سرزشبي دو مرد ر
، ايستاده بود اوو يكي ديگر با چند سنگ كنار  نهرمردي در وسط ، از خون رسيديم

بر دهانش ولي آن مرد ديگر سنگها را ، خواست بيرون بيايد مردي كه در رودخانه بود مي

، كردندو چندين بار اين كار را تكرار ، گرداند ميو او را به جاي اولش بر، كوفت مي
   )(بخارياست.  خوار بودهخانه است رباكسي كه در رود: گفت ؟ن چيستاي :گفتم

  است از گناهان كبيره اينكهتحريم شراب و 

شراب  و بر ده گروه كه به نوعي مرتبط با ايمان داريم كه خداوند شراب را حرام فرموده
گيرد، كسي كه آب براي او گرفته  كسي كه آبش را مي: هستند نفرين فرستاده است

شود، ساقي،  كه شراب براي او حمل ميكسي  آن، حاملي آن،  نوشنده شود، مي

  . شود دالل، خريدار و كسي كه براي او خريد ميفروشنده، 

  : فرمايد اشاره ميچنين خداوند به حرام بودن شراب و حكمت آن 
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كنيد) و  كه در كنار آنها قرباني مي سنگيياي مؤمنان! ميخوارگي و قماربازي و بتان (  

بريد، همه و همه از  ي به كار مييي و غيبگويآزما سنگها و اوراقي كه براي بختو تيرها (
اين باشند. پس از ( ين) عمل شيطان مياز تزيين و تلق ناشيلحاظ معنوي) پليدند و (

خواهد از طريق  اهريمن مي  ستگار شويد.) پليد دوري كنيد تا اين كه رهايكار
ياد  توزي ايجاد كند و شما را از ميخوارگي و قماربازي در ميان شما دشمنانگي و كينه

دشمنانگي و ، و يدندخدا و خواندن نماز باز دارد. پس آيا (از اين دو چيزي كه پل
 ي ، و ايشان را از همهكنند دگان را از ياد خدا غافل مي، و بنپراكنند توزي مي كينه

كشيد و بس  دارند) دست مي ه ويژه نماز كه مهمترين آنها است، باز مي، بعبادات
   ! كنيد؟ مي
روايت بخاري و مسلم  .شود فرمايد كه شرابخواري با ايمان جمع نمي بيان مي جپيامبر  

   : كه كنند مي
555  x� (� G �� �K �� �� � � �> � ¤�" �s (r �� d ��
 �} � ¤�" �� ��  
  . هنگام نوشيدن شراب مؤمن نيست، نوشد كسي كه شراب مي...

  : كندريزي مي هديگر براي تحريم شراب اين قاعده را پاي يدر حديث

 x/
 �� �r ��  �� �� �I �� x�  �� ��(7 T �� �� �I  ����Y<,	�Z 
  (مسلم). و هر شرابي حرام است، اي شراب است كننده هر مست

   : فرمايد ي ميدر حديث ديگر
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اي حرام است و كسي كه در دنيا  كننده اي شراب است و هر مست كننده تمس هر
ب در روز قيامت از خوردن شراو توبه نكند شراب بخورد و بر همين حالت بميرد 

  (مسلم). شود محروم مي

و سرانجام بدي كه در انتظار شرابخوار است تأكيد مذكور  ي دهدر حديث جابر بر قاع

  : ويدگ جابر مي، شود بيشتري مي
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در خصوص نوشيدني ساخته شده و ـ آمد  از حوالي يمن ن ـاجيش ي شخصي از منطقه

در جواب  جپيامبر ؟ سؤال كرد، شد ي جو كه در سرزمين آنان نوشيده مي از دانه

اي حرام است  كننده : هر مستفرمود جپيامبر ، بله :گفت؟ كننده است آيا مست: فرمودند

در روز قيامت  ،نوشند كه به كساني كه در دنيا مسكرات مي است و خداوند عهد بسته

. عرق اهل دوزخ است: فرمود؟ الخبال چيست : طينهعرض كردند، الخبال بنوشاند طينه
  (مسلم)
در ، پرسيدم» باذق«عباس درمورد  از ابن است كه گفت جويره روايت شده از ابي

اما هر ، دار فاني را وداع گفت ذققبل از به وجود آمدن با جپيامبر  :جواب گفت
   (بخاري) .اي حرام است دهكنن مست

ي تحريم مسكرات شامل آن هم  اما قاعده، وجود نداشت جباذق در دوران پيامبر 

  . اختالف اسامي در اين مورد اعتباري ندارد و شود مي
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كه  ه استدكرو بيان  بيماري نهي فرموده درماناز درست كردن شراب براي  جپيامبر 
سويد جعفي چنين روايت  بن م از طارقمسل، بلكه خود درد است شراب درمان نيست

  : كند مي
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دن و درست كردنش از آشامي جبر پيام پرسيده شد؟ جدر مورد شراب از حضرت 

شراب درمان نيست  :فرمود، سازم را مي من براي درمان آن :كننده گفت نهي فرمود، سؤال
  . درد استبلكه 

عباس روايت  مسلم از ابن، است از خريد و فروش شراب نهي كردههمچنين  جپيامبر 

  : كه كند مي
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كه  داني آيا مي :فرمود جپيامبر ، هديه داد ج از شراب را به پيامبر مردي مشكي
 جپيامبر . و با يك نفر در گوشي حرف زد، نه: گفت؟ را حرام كرده است خداوند آن

آن به وي دستور دادم : مرد گفت؟ مخفيانه چه چيزي را به او گفتي: خطاب به او فرمود
فروختن است،  دنش را حرام كردهيكسي كه نوش: پيامبر فرمود. شراب را بفروشد مشك

شراب را  ي را باز كرد و همه مشكمرد سر : گويد راوي مي. داند آن را هم روا نمي
  . ريخت

ي بقره نازل شد پيامبر از  سورهو از عايشه روايت شده است كه هنگامي كه آيات آخر 
  شراب حرام شد. (بخاري): خريد و فروش منزل خارج شد و فرمود
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به عمر خبر دادند كه فالني در  :ند كه گفتكن عباس روايت مي ي از ابنمسلم و بخار

داند  مگر نمي! خداوند او را نابود كند: عمر فرمود، كار خريد و فروش شراب است
  : است فرموده جحضرت 

	
 Z (�� �� �+ � �� #� �r �&K ����	
 ���
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را  كنند و آن شده را ذوب مي ي حرام چون آنان پيه، خداوند يهود را لعنت كند

  . فروشند مي

  تحريم مردار و احكام ذبح حيوان

خدا ذبح شده نام غير هكه ب حيواني راگوشت خوك و  ايمان داريم كه خداوند مردار،
 .حيواني خوردنش حالل نيست مگر اينكه ذبح شودهيچ  اينكهو  است باشد حرام كرده

يا گردن  يذبح كردن با بريدن حلق يا جلو، در حيواناتي كه انسان بر آنها تسلط دارد
 نيستبر آنها مسلط  گيرد و در حيواناتي كه انسان قطع ناي و دو رگ گردن صورت مي

همچنين شخص ، شود ها با ايجاد زخم در بدنش كامل ميذبح آن، كردهمانند شتر رم 

كننده بايد مسلمان يا اهل كتاب باشد و عمداً گفتن بسمله را ترك نكند و حيوان را  ذبح

هنگام  حيوان اي در ذبح بوجود آمد و معلوم نشد كه خدا ذبح نكند و اگر شبههنام غيربا 
حيوان  واجب است كه. در اين حالت خوردنش حرام است، يا مردهاست ذبح زنده بوده 

ين صورت ذبح شود چون خداوند نيكوكاري را در هر چيزي تشريع فرموده بهتر به
  است. 

  : فرمايد ميخداوند 
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 ون (جاري)، گوشت، خ) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار(اي مؤمنان!
ه نام ديگران سر بريده خدا بر آنها برده شود و بنام غير، حيواناتي كه به هنگام ذبح خوك

كه  يياند، آنها كه با شكنجه و كتك كشته شده ، حيواناتياند شود، حيواناتي كه خفه شده
، اند مردهزدن حيوانات ديگر   ي كه بر اثر شاخياند، آنها از بلندي پرت شده و مرده

اند، مگر اين كه (قبل  چيزي خورده و بدان سبب مرده رندگان از بدن آنهاحيواناتي كه د
، حيواناتي كه براي نزديكي به بتان از مرگ بدانها رسيده و) آنها را سر بريده باشيد

   .اند قرباني شده
  فرمايد: و مي

�m��y��x��w���v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i

���¡�����~��}��|���{��z����³�¦��¥��¤��£��¢l  :��9����'�   
اي حرام  ي را بر خورنده، چيز(اي پيغمبر!) بگو: در آنچه به من وحي شده است

همچون حيوان خفه شده، ( يابم، مگر (چهار چيز و آنها عبارتند از:) مردار، نمي
نه بسته همچون ذبح شرعي نشده) و خون روان (، زده، درنده خورنده گشته، شاخ پرت
 ي ، و گوشت خوك كه همهو سپرز و خون مانده در ميان عروق، كه مباح است) جگر

در وقت ذبح به نام خدا اينها ناپاك (و مضرّ براي بدن) هستند، و گوشت حيواني كه (
كه بريده شده باشد ( ) جز خدا سربريده نشده باشد و بلكه) به نام (بتي يا معبودي سر
   .صحيح است) ي خروج از عقيده ي مايه

ليكه در سال فتح در در حا جاز پيامبر  است كه گفت عبداهللا روايت شده بن از جابر

  : فرمود شنيدم كه بردند مكه به سر مي
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، اند ردهخوك و بتها را تحريم ك مردار، اش خريد و فروش شراب، خداوند و فرستاده

كشتي  رنگ و روغن زدني مردار جهت  هي پيامبر خدا آيا درست است از پيا: فته شدگ
  ؟ پوست و روشنايي استفاده شود كردن و چرب
حيوانات بر  ي يههنگامي كه پ، كند ديهود را نابوخداوند : سپس پيامبر فرمود، نه: فرمود

(بخاري و  .خوردند فروختند و پولش را را كردند سپس آن را ذوب آن، آنان حرام شد
   مسلم)

ذبح و نحر تنها در موضع ذبح و  :است كه بخاري در صحيحش از عطاء روايت كرده
، و دو رگ گردن استذبح در حلق  :است كه عباس روايت شده از ابن، ز هستندجاينحر 

  . اگر سر حيوان قطع شد مشكلي ندارد :اند عمر و انس گفته عباس و ابن ابن

مالك در مقابل پولي شترهاي  بن كعب كنيزكه  است بخاري در صحيحش روايت كرده

، را سر بريد آنها مريض شد و او هم با تكه سنگي يكي از گوسفند، چراند او را مي
  . را بخوريد آن: فرمود ج پيامبر، ف كردندجريان را براي حضرت تعري

  : فرمايد عام به واجب بودن بسمله اشاره ميان ي سوره 118 ي يهآ

�m���Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl  :��9�����	   
، به ضاللت شناسد ر از هركسي مييافتگان و گمراهان را بهت از آنجا كه خدا راهپس (  

ي بخوريد ي) از گوشت چهارپاچهارپايان گوش فرا ندهيد وخي از مشركان در تحريم بر
كسي يا چيزي  ، نه به ناماند (و آن را به نام اهللا ذبح نام خدا را بر آن بردهكه به هنگام 

) ايمان باره  و از جمله به آيات وارده در ايناند) اگر به آيات خدا ( جز او سر بريده
  .داريد

  فرمايد: و مي
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و از گوشت حيواني نخوريد كه (به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده است (  

ر بريده شده است). چرا كه خوردن از چنين يا به نام ديگران و يا به خاطر بتان س
، مطالب بيگمان اهريمنان و شياطين صفتان .ر خدا) استگوشتي، نافرماني (از دستو

ه با شما منازعه و كنند تا اين ك انگيزي به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مي وسوسه
از . اگر ل كرده است وادارند)و بكوشند كه شما را به تحريم آنچه خدا حالمجادله كنند (

   . خواهيد بود آنان اطاعت كنيد بيگمان شما (مثل ايشان) مشرك
خدا هم ذبح و براي غير، هدف اين است كه هرگز نبايد عمدي بسمله ترك شود

  . نگردد
جماعتي براي ما  :گفتند جگروهي به پيامبر  :كند كه بخاري از عايشه روايت مي

فرمود: شما  ؟يا نه كنند ذكر مينام خدا را ، دانيم آيا هنگام ذبح ما نمي، آورند گوشت مي

  فرمايد: آن جماعت تازه مسلمان شده بودند.  عايشه ميرا بخوريد،  آن با نام خدا

  : فرمايد ايح اهل كتاب ميذب حالل بودن خداوند در مورد

�m®��¬��«��ª¯���¹� �¸� �¶��µ� � �´� �³��²��±��°
Úl  :
)*�+��   
پسند) حالل  چيزهاي پاكيزه (طبع سالم ي ) براي شما همهوزه (با نزول اين آيهامر
) براي آنچه با آيات ديگر تحريم شده استجز ح و) خوراك اهل كتاب (يد، و (ذباگردي

  .شما حالل است و خوراك شما براي آنان حالل است
طعامهم به معني  :كه فرمود است عباس روايت كرده بخاري در مورد طعامهم از ابن

  . است ذبائحهم
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اگر ولي ، ي ندارداشكال گفت: ذبح نصاراكه  است بخاري از زهري روايت كرده
را  خوريد و اگر نشنيديد خداوند آنخدا ذبح كردند آنرا نغيرشنيديد كه حيواني را با نام 

اين تفسير : سپس امام بخاري مي فرمايد دانيم. هر چند كفر آنها را مي، كرده استحالل 
  . روايت شده است نيز طاز علي 

اصل در  :فرمايد ل اشاره مياست كه به اين اصحاتم روايت شده  بن حديثي از عدي
دليل حالل بودنش روشن گردد و هنگام وجود شبهه در  مگر اينكهها تحريم است گوشت
   :فرمايد مي جپيامبر ، باشد الزم است ذبح رعايت حكم اصلي كه تحريم مي مورد
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 ��� �� �� =() �� ���B �< �
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حيواني را گرفت و سگ ، اي را رها كرديد و نام خدا را ذكر كرديد شده تعليم سگاگر 

را نخوريد چون  آن، ولي اگر سگ از گوشت حيوان خورد، كشت خوردنش حالل است
و همچنين اگر چند سگ با هم به شكار ، گرفته است حيوان را براي خودشسگ 

آنها حيواني را شكار  ي و همه، بر سگ خود نام خدا را ذكر نكرديد شماحيواني رفتند و 

دانيد كداميك از آنها حيوان را كشته  چون نمي، كردند و كشتند از آن حيوان نخوريد
حيوان را پيدا كرديد متوجه و بعد از يك يا دو روز اگر به شكاري تير انداختيد ، است

ديده  آنبه بدن حيوان اصابت كرده است و زخم ديگري بر  شماشديد كه تنها تير 
را نخوريد چون احتمال دارد با  آن بود افتاده ولي اگر در آب، را بخوريد آن، شود نمي

  (بخاري و مسلم). آب غرق شده باشد
  : اند كه گفت حاتم روايت كرده بن يبخاري و مسلم دوباره از عد

 � �" ��� �<.K1� �
  3A(���	
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پيامبر ، آورم كنم و نام خدا را بر زبان مي خدا من سگم را رها مي اي پيامبر: گفتم
 سپس حيواني را گرفت و كشت و از آن سگت را با ذكر نام خدا رها كردي اگر: فرمود

گفتم: ، نه براي تو است شكار كرده شرا براي خود خورد تو از آن پرهيز كن چون آن
دانم كداميك حيوان را  شوم و نمي گران ميكنم و متوجه سگهاي دي ها ميمن سگم را ر

و نام خدا را بر سگ خود باز هم پرهيز كن چون ت :فرمود جشكار كرده است؟ پيامبر 
  هاي ديگر. اي نه بر سگ ذكر كرده

دو چيز را از  :گويد كند، مي ي حيوان اشاره مياوس به سربريدن نيكو بن يث شدادحد

  : فرمود مي جپيامبر  ام خاطر سپرده به جحضرت 
 �� (T r�g �@ Z�B ��� �- 
 �-() �� �p ��B (O	
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هرگاه حيواني را ، است واجب كرده را هر چيزي اب كردن رفتار و نيكوخداوند احسان 

را با بهترين شيوه  يد و هرگاه حيواني را سر بريديد آنبكشرا  كشتيد با بهترين شيوه آن
  (مسلم). بايد كارد را تيز كنيد تا به آساني سر حيوان بريده شود، ذبح كنيد

  ، حرام استشود جرحق منچيزي كه به خوردن مال مردم به ناهر 

احتكار و امثال  ،، تعريف بيجاي كاالضرر خيانت، نيرنگ، ايمان داريم كه خداوند رشوه،
  . حرام كرده است دنشو كه به خوردن مال مردم به ناحق منجر مي اينها را

  : فرمايد خداوند مي

�m��c���b��a��`��_��^��]��\��[�����Z��Y

r��g��f��e��dl���� :�������(   
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ايد! اموال همديگر را به ناحق (يعني از راههاي نامشروعي  كه ايمان آورده اي كساني
تصرّف شما در ، ربا، قمار، و . . . ) نخوريد مگر اين كه (، غصبهمچون: دزدي، خيانت

) سرچشمه باطني دو طرف) داد و ستدي باشد كه از رضايت (قاموال ديگران از طري
   .بگيرد

در يعني ، كرده استنهي  يكديگر به باطلردن مال خداوند بندگان مؤمنش را از خو
ي كه به دشمني ميان نيرنگ و تصرفات اي باطل مانند ربا، قمار، رشوه،درآمدهتمام  مورد

  . شود هشدار داده است مردم منجر مي

  : فرمايد بقره مي ي سوره 188 ي يهآخداوند در 

�m����v��u��t��s��r��� �q��p��o���n��m��l��k
z��y��x��w����|��{l  :
�����		   

) در ن رشوه و ربا و غصب و دزدي . . .، همچوو اموال خودتان را به باطل (و ناحق  
، بخشي از اموال گناه ميان خود نخوريد و آن را به امراء و قضات تقديم نكنيد تا از روي

و مرتكب  ايد ي دادهو بدانيد كه ستمكار را ياربخوريد و شما بر آن آگاه باشيد (مردم را 
    . ايد) گناه شده

شايسته نيست كه كسي دشمني  كه كند و بيان مي، فرمايد آيه به بطالن رشوه اشاره مي

  داند ظالم است. ورزد در حاليكه مي

  : كند چنين روايت ميابوهريره  مورد تحريم غشدر 
 �=�'.K1� �
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در انگشتانش  .دستش را در آن وارد كرد ت،گذش ميرسول خدا از كنار انباري از طعام 
اي رسول خدا : گفت؟ اين چيست: داز صاحب انبار پرسي، كردرطوبتي را احساس 
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 تا مردم آن باالي طعام نگذاشتيد قسمت مرطوب راچرا : فرمود است. باران بر آن باريده
  . (مسلم)كند از ما نيست در معامله غشكسي كه ؟ را ببينند

�� �� ¯كند:  مزني به تحريم فريب مردم توسط حاكم اشاره مي  ساري بن حديث معقل
" ³�� �N �  ��/ `�/  ��/ ^�$� �� ��$v	/ �3$^�� ��,$ �� `�1 0P ���$�5° ����Y

Z<,	�  

اي نيست كه خداوند مسؤليت مردم را به او سپرده باشد و او در اين كار غش كند  بنده
ال بميرد، مگر اينكه خداوند بهشت را بر او حرام كرده و مردم را فريب دهد و بر اين ح

  است. (مسلم)
  : فرمايد ريره به نهي از گول زدن اشاره ميهي از ابودر حديث ديگر

 y� �u.K1� �
�)  ج  �� ��	
 (�� �� � �+ �� (h� �� �³
 (�� �� � �+ Z<,	� ����Y 
ر آن گول زدن يكي از اي كه د ها و از معامله فروش سنگريزهاز خريد و  جپيامبر 

  )(مسلم. طرفين باشد نهي فرموده است
مي است و يكي از اصول و اركان بيع اسال، اي كه همراه گول زدن است نهي از معامله

و يا  است مجهول خريد و فروش جنسي كهاز جمله ، گيرد ميمسائل فراواني را در بر
امالً به تملك فروشنده وز كو اشيائي كه هن در زمان معامله موجود نيست (بيع معدوم)

مثالً ، را تحمل كندشود كه انسان مقداري ضرر  شديد موجب ميگاهي نياز  .اند نيامدهدر
كه ، خانه و خريد و فروش گوسفند حامله و باطن نداشتن شناخت كامل در مورد اساس

داخل شكم  آنچهو تابع خانه خانه  اساسچنين خريد و فروشي صحيح است چون 
  . درا دينها آتوان  نميو  استتابع حيوان  است حيوان

  : كه گفت است عمر روايت شده از ابن تمجيد جنس در معاملهدر مورد تحريم 

 3A(���	
 y� �uج  (P c��	
 � �+5Y��,$ K���Z 
  (بخاري و مسلم). نهي فرموده استاز تعريف و تمجيد كاالي مورد معامله  جپيامبر 
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يعني اينكه : و نجش .ربا در پنهاني ي يعني خورنده ناجش :گويد اوفي مي ابي ابن

ي را براي كاال پيشنهاد كند تا يدو نفر دخالت كند و قيمت باال ي شخصي در معامله
  . ارزش كاال را باال ببرد هر چند خودش خريدار نيست

   :فرمايد مي جديگران پيامبر  ي در خصوص حرام بودن دخالت در معامله

 ��, �� �(� �" �� �� �°,�� (�� �� �j �+ Z �75Y��,$ K���Z 
  (مسلم و بخاري). همديگر معامله نكنيد ي بر معامله

  : است كه آمده يدر روايت ديگر

 �� �(� �"  �� �� ($� (%�' (�� �� �j �+ �� �l ��	
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نكند و كسي بر خواستگاري ديگري به خواستگاري  املهمعري گدي ي كسي بر معامله

  (بخاري و مسلم). نرود مگر اينكه خواستگار اول اجازه بدهد
  : دكن  به حرام بودن احتكار اشاره ميعبداهللا بن حديث معمر

 xÍ(t� �% ��() ��(7�B  �� ��5Y ����<,	�Z 
   (مسلم) .كند تنها انسان گناهكار احتكار مي

اال رود و مردم نيازمند قيمتش ب زماني كه و نگاه داشتن آن تا خريدن كاال: احتكار يعني
  . حكمت تحريم احتكار برطرف كردن ضرر و زيان از مردم است .شوندآن كاال 

و خورد  كه مال مردم را به ناحق مي كند امامه به عاقبت بد كسي اشاره مي حديث ابي

  :كند سوگند دروغ ياد مي
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خداوند ، ضايع كنداني را هر كس با سوگند خوردنش حق مسلم :فرمود جپيامبر 

 ،اي رسول خدا: مردي گفت كرده است.دوزخ را براي او مقرر و بهشت را بر او حرام 
  . (مسلم)باشد اي از درخت اراك : حتي اگر شاخهفرمود؟ اگر آن چيز كم هم باشد
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   : كه فرموداست شنيده  جمسعود روايت كرده كه از حضرت  دوباره مسلم از ابن
 �+ �§�� �r � �� �=��� � �� ($� �� �+ �K �� �� ���
 �A (O�	 ($ #O �r ( N ��(� �Z(� T �� �Ê (� �
 (.� �� �j  
در ، قسم بخورد به ناحق و دروغ انسان مسلماني ييبه دست آوردن دارا برايهر كس 

  .كند كه خدا بر او خشمگين است حالي با خدا مالقات مي



 
 

  خاتمه

  آنها ي ي صادقانهدعوت مردم و راهنماي

و شوق صادقي ، به سوي حق دعوت كند شيمان داريم كه هر انساني بايد در حد توانا
هاي مختلف نبايد  قبيله و دين باشد و وجود نژاد،در دعوت و هدايت آنان داشته 

  . موجب تفرقه و جدايي آنها در دعوت بسوي حق شود
  : فرمايد ي نحل مي  سوره 125 ي يهخداوند در آ

�m{���z��y��x���w��v��|}����~��¡�����¢���±l  
   :!"������   

) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه (اي پيغمبر!
بر ؛ چرا كه ( چه نيكوتر و بهتر گفتگو كن هر ي ، و با ايشان به شيوهنپروردگارت فراخوا

بس  ي و به گونه ،ن حكيمانه و مستدالّنه و آگاهانهتو تبليغ رسالت الهي است با سخنا
  ).، و بر ما هدايت و ضالل و حساب و كتاب و سزا و جزا استزيبا و گيرا و پيدا

است و  جهت دفع شبهاتخداوند دعوت بسوي حق را با حكمت كه دليل واضح 
عبرتهاي مفيد است براي دعوت  قانع كننده و حسنه كه پند نيكو و سخن ي موعظه

آرامي و  يد بهو اگر نياز به مجادله پيدا شد با .مردم تشريع فرموده است خاص و عام
 طرف مجادله شود،ي آرامش و فروكش كردن احساسات  مايهتا ، صورت گيرد نرمي

  : فرمايد و هارون مي طه خطاب به موسي ي سوره 44 ي يهآدر  كه همانطور

��m��¡����������~�����}��|���{��z������y��xl    :45''  
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يد، شايد (غفلت خود و عظمت خدا يايمان) سخن بگو ي بارهدرسپس به نرمي با او (  
    .بهراسد) بت كفر و طغيان خويش و عذاب دوزخاز عاقرا) ياد كند و (

  فرمايد: و مي

�mu�����t��s��r���q��pv����c��{��z��y��x��wl  :MN-.��	   
نم و خوا ي خدا مي) با آگاهي و بينش به سوبگو: اين راه من است كه من (مردمان را

   .باشند) چنين ميپيروان من هم (
به مردم خبر دهد كه دعوت به سوي  دهد كه در اين آيه به پيامبرش دستور مي خداوند

  . كنند كه از او تبعيت مي است خدا با بصيرت و يقين و برهان روش او و روش افرادي
وير گونه به تص اين به سوي حق دعوت مردم دررا  ج پيامبرص شدت حرقرآن كريم 

  : كشد مي

�m��_��^��]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl  
   :M^B���   

انيدن) ايشان (از ايمان دوري گزيدن و روي گردنزديك است خويشتن را در پي (  
گروند  م و خشم اين كه آنان بدين كالم (آسماني قرآن نمي) از غآوردن، دق مرگ كني و

   . هالك سازي) آورند (خود را و بدان) ايمان نمي
  فرمايد: و مي

��m��N��M��L��K����J��I��Hl� �  :���9L���   
    آورند، خويشتن را نابود كني؟! ن نميخواهي از غم و اندوه اين كه آنان ايما انگار مي  

  : فرمايد طالب مي ابي بن خطاب به علي جپيامبر 
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مو براي تو  تو هدايت دهد از شترهاي سرخ ي اگر خداوند تنها يك نفر را به وسيله
  (بخاري و مسلم). بهتر است

  : كند كه فرمود روايت مي جابوهريره از پيامبر  
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ده كه از او تبعيت كركسي است  اجر اجر او همانند ،دبه سوي حق دعوت كنكس هر

كند، و هر كس به سوي گمراهي دعوت كند  و اين از اجر هيچكدام از آنها كم نمياست 
و اين از گناه هيچكدام از گناهش همانند گناه كسي است كه از او تبعيت كرده است 

 كاهد. (مسلم) آنها نمي


